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Vremea se va răci. Cerul va fi noros, 
cu ploi în cursul dimineții.

dimineața la prânz seara
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Astăzi, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mai complet supliment TV cu 32 de pagini in
tegral color, detalii și poze din culisele filmelor.
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Atenție la apelul primit!
Deva (S.B.) - Surse de încredere din sis

tem îi avertizează pe utilizatorii de telefonie 
mobilă despre pericolele de a fi „furați” de 
anumite persoane. Spre exemplu, dacă pri
miți un mesaj prin care sunteți rugați să 
sunați la numărul de telefon 06 07 74 52 41. 
Dacă se formează acest număr, factura dum
neavoastră se va încărca peste măsură. Nu 
sunați la acest număr!

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

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

tru a fi rezolvate cât mai re- 
pede cu putință. Ai vreo între
bare 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 
adressT daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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O rupere de nori a afectat ieri trei comune. DN 7 între localitățile Vețel și Leșnic a fost blocat, 
teren și zeci de hectare de teren arabil și gospodării au fost inundate.Din cauza alunecărilor de

■ Ploile torențiale 
căzute în trei comune 
hunedorene au inundat 
zeci de gospodării.

Brănișca (M.T.) - Satele 
din comuna Brănișca au fost 
afectate, ieri dimineață, de o 
rupere de nori. în numai trei 

ore și jumătate, cantitatea de 
apă căzută îa nivelul solului 
a atins 85 de litri pe metrul 
pătrat.

Conform datelor furnizate 
de Sistemul de Gospodărire a 
Apelor, ce? mai mare canti
tate de apă a căzut în jurul 
orei 8:30 - 9:45, când s-au înre
gistrat 47,2 litri pe metrul pă

trat, O altă zonă afectată de 
ploile torențiale a fost DN 7, 
între localitățile Vețel și 
Leșnic, alunecările de teren 
provenite din dealul aflat în 
apropiere au blocat șoseaua;

Din cauza ploii torențiale, 
stația CER Brănișca a fost 
inundată pe o lungime de doi 
kilometri, iar circulația fe

roviară a fost închisă aproxi
mativ trei ore. Și asta de
oarece în unele locuri de pe 
calea ferată apa avea mai 
mult de jumătate de metru 
înălțime.

La fața locului au inter
venit Pompierii, Protecția 
Civilă, Poliția și lucrători de 
la Drumuri Naționale, /p.3

Est-europenii și conturile bancare
După numărul conturilor bancare ale est-europanilor, 
românii se clasează pe unul din locurile din 
coada clasamentului.

Atacuri și contraatacuri
■ PPCD și primarul
Hațegului se amenință 
reciproc cu trimiterea 
în judecată.

Hațeg (D.I.) - Tribunalul 
Hunedoara a decis în urmă 
cu o lună că Organizația Lo
cală a PNȚCD (actual PPCD) 
Hațeg a avut dreptate în ac
țiunea înaintată împotriva 
Consiliului Local și a prima
rului Nicolae Timiș. Decizia 
civilă obligă practic CL Hațeg 
să predea organizației de par
tid sediul din care au fost 
evacuați anul trecut și să plă

tească suma de cinci milioane 
de lei drept cheltuieli de jude
cată. „Justiția și-a făcut dato
ria, însă noi suntem deciși să 
introducem o nouă acțiune în 
instanță pentru a solicita da
une morale”, a spus Emil 
Danci, președintele filialei ju
dețene a PPCD.

La rândul său, primarul 
Hațegului ne-a declarat că 
„dânșii nu știu ce vorbesc. M- 
au calomniat în toată presa și 
eu îi voi da în judecată pe ei. 
Nu există nici o hârtie semna
tă de mine în acest caz, pen
tru că eu mă aflam în acel 
moment în concediu”. Zp.8

rllOTIL hunedorean Mihai Leu va lua startul, azi, în 
etapa secundă a Campionatului Național de Raliuri care 
se derulează în Maramureș cu speranța de a repeta isto
ria din 2003, când a câștigat cursa. /p9 (foto traian iv. -u)
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• Amânare. Deputății polonezi au decis să 
amâne la 31 decembrie 2006 data limită a 
punerii în funcțiune a unei baze naționale 
de date privind persoanele date în urmărire, 
vehiculele și obiectele de artă furate, pentru 
sistemul informatic Schengen.

• Speranță. Muftiul Australiei a declarat că 
a discutat telefonic cu ostaticul australian 
din Irak și că speră că acesta va fi eliberat în 
curând. Șeicul Taj Eldin Al Hilali s-a declarat 
convins că vocea bărbatului cu care a discu
tat era cea a lui Douglas Wood.

PSD a fost primit în Europa

Acuzată
Bagdad (MF) - Autori

tatea religioasă sunnită i 
a acuzat direct Organi- 1 
zația șiită Badr de uci- î 
derea unor sunniți la i 
Bagdad. Organizația Ba- j 
dr provine din Brigada i 
Badr, aripa armată a î 
Consiliului Suprem al 1 
Revoluției islamice din ; 
Irak, unul dintre ele- i 
mentele de bază ale Gu- •• 
vernului majoritar șiit ; 
al lui Ibrahim al-Jaafari.

in pericol

Jose Manuel 
Durao Barroso

(Foto: EPA)

Va fi

Kabul (MF) - Presupu
sul răpitor al italiencei 
Clementina Cantoni, lu
ată ostatică luni, la Ka
bul, a declarat că a dat 
auorităților un ultima
tum, până ieri la ora 
10.00 (08.30, ora Români
ei), pentru îndeplinirea 
cerințelor, și a subliniat 
că în caz contrar ar pu
tea ucide ostatica. în 
schimbul eliberării itali
encei, acesta a cerut, 
miercuri, interzicerea u- 
nei emisiuni muzicale
săptămânale de la postul
național de. jsglevMwne 
afgan, interzicerea alco
olului și susținerea șco
lilor corani 
ce din țară. 
Clementina 
Cantoni lu
cra pentru 
organizația 
neguvema- 
mentâlă 
din Ka
bul.

prezent
Bruxelles (MF) - Pre
ședintele Comisiei i
Europene, Jose Ma- ;
nuel Durao Barroso, ;
va fi prezent la 25 ;
mai în fața paria- ;
mentarilor europeni, i
pentru dezbaterea 
moțiunii de cenzură i
înaintate împotriva sa I
de deputății euro- ;
sceptici. Ei au depus i
o moțiune de cenzu- î
ră săptămâna trecu- i
tă, cerându-i lui Bar- 1
roso să explice legă- i
turile cu magnatul ;
grec Spiro Lațis și ;
croaziera pe care a 1
făcut-o în august £: 
2004. tnateariă ar:; 
soția, cu iahtL miha 
darului. în același 1
timp, Comisia Euro- i
peană a confirmat că ț 
Barroso este suprave
gheat tot timpul de 
ia venirea sa la Brux
elles, în noiembrie 
2004, din cauza ati
tudinii proamericane i
manifestate în timpul I 
războiului din Irak. i

Au preluat controlul
Kara-Su (MF) - Trupele uzbece au prelu

at controlul în orașul Kara-Su, de la fron
tiera kirghiză, după ce localnicii au alun
gat autoritățile locale și forțele de ordine, 
în urmă cu câteva zile. Kara-Su este un o- 
raș cu circa 30.000 de locuitori, situat la 
frontiera cu Kîrgîzstanul.

După reprimarea sângeroasă a manifesta
țiilor din Andijan, vineri, susținătorii opo
ziției au incendiat clădirile oficiale din Ka
ra-Su, alungând autoritățile locale, poliția 
și grănicerii.

Joi dimineață, grănicerii și poliția uzbecă 
au revenit pe podul din oraș, principalul 
punct de trecere a frontierei.
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■ Președinția Partidului 
Socialiștilor Europeni a 
aprobat primirea PSD în 
rândurile sale.

București (MF) - Președin
ția Partidului Socialiștilor Eu
ropeni, reunită ieri la Paris, 
a aprobat în unanimitate a- 
cordarea statutului de mem
bru eu drepturi depline PSD, 
decizie care va fi adoptată for
mal de Consiliul PSE care va 
avea loc la Viena, în luna iu
nie a acestui an, informează

un comunicat al PSD.
în comunicat se arată că 

decizia de la Paris a socialiști
lor europeni finalizează cu 
succes procesul de integrare 
al PSD în toate structurile ce
lei mai mari familii politice a 
lumii.
Drepturi depline

Potrivit comunicatului, do
bândirea statutului de mem
bru cu drepturi depline al 
PSE confirmă atât relația ex
celentă stabilită în cursul a- 
cestor ani între social-demo-

crații români și cei europeni, 
cât și condiția de partid social 
democrat modern pe care 
PSD a realizat-o și a afirmat- 
o în ultimii ani, Partidul So
cial Democrat fiind sigurul 
partid din România care a 
primit acest statut.

„PSD subliniază la acest 
moment de referință pentru 
evoluția sa și a vieții politice 
românești, că aceste realizări 
nu ar fi fost posibile fără soli
daritatea și sprijinul partide
lor membre ale Internaționa
lei Socialiste și Partidului So

cialiștilor Europeni, care ne-au 
susținut permanent în efortul 
nostru de restructurare și mo
dernizare”, potrivit comunica
tului.

PSD mulțumește socialiști
lor europeni, în numele mem
brilor și militanților săi, pen
tru solidaritatea lor, inclusiv 
în ceea ce privește efortul Ro
mâniei de a adera la UE și îi 
asigură pe toți partenerii săi 
de dorința sa de a coopera lo
ial și onest la afirmarea PSE 
ca un actor politic major al u- 
nei Europe unite.

SUA și 
au reluat contactele

Tokyo (MF) - Importanți di- 
plomați americani au avut 
contacte lirecte cu omologii 
lor nord-coreeni, pentru pri
ma dată în ultimele șase luni, 
prin intermediul misiunii di
plomatice a Phenianului la 
ONU, au anunțat, ieri, surse 
din ambasada Statelor Unite 
la Tokyo.

Diplomații americani au a- 
sigurat interlocutorii nord-co
reeni că Statele Unite recu
nosc Coreea de Nord drept 
stat suveran, pe care nu au 
intenția de a-1 ataca.

Statele Unite, China, Japo
nia, Rusia, Coreea de Sud și 
Coreea de Nord participă la 
negocieri, al căror scop este

de a convinge Phenianul să 
renunțe la programul nu
clear. Reprezentanții celor șa
se țări s-au întâlnit de trei ori 
la Beijing, în august 2003, în 
februarie și în iunie 2004, reu
niunile acestora nefiind, până 
în prezent, încununate de suc
ces.

Coreea de Nord a anunțat, 
săptămâna trecută, că a în
cheiat operațiunile de extra
gere a 8.000 de bare de com
bustibil iradiat de la unul din
tre reactoarele sale.

Statele Unite au atras aten
ția responsabililor din Coreea 
de Nord asupra consecințelor 
unei eventuale testări a arme
lor nucleate.

Franța

întâlnire 
la Bruxelles

Paris (MF) - Miniștrii de 
Externe german, britanic și 
francez, precum și înaltul Re
prezentant UE pentru Politică 
Externă, Javier Solana, se vor 
întâlni cu responsabilul irani
an pentru dosarul nuclear, la 
24 mai, la Bruxelles, a anun
țat o sursă diplomatică euro
peană.

Reuniunea, care vizează 
salvarea procesului de negoci
eri dintre europeni și iranieni 
cu privire la programul nu
clear al Teheranului, va fi 
precedată, la 23 mai, de o în
tâlnire pregătitoare, la nivelul 
directorilor politici ai minis
terelor de Externe german, 
britanic și francez.

4
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Amânat a patra oară
Moscova (MF) - Citirea 

verdictului în cazul Mihail 
Hodorkovski, fostul direc
tor al îiikos, care a început 
în urmă cu patru zile, a 
fost din nou întreruptă, 
ieri la prânz, și va continu- 
a astăzi.

Judecătoarea Irina Ko
lesnikova a decis să citeas
că totalitatea textelor care 
constituie decizia justiției, 
enunțarea verdictului pu
tând astfel să dureze mai 
multe zile, mai ales că șe
dințele se desfășoară doar 
până la prânz.

Numărul total al pagini
lor este de 1.000, iar judecă
toarea și asistenții săi nu

citesc decât circa 50 de pa
gini zilnic, potrivit postu
lui de radio Ecoul Mosco
vei.

Instanța i-a găsit deja vi- 
novați pe Hodorkovski și 
Lebedev în majoritatea ce
lor 11 capete de acuzare: 
fraudă fiscală cu titlu per
sonal și în calitate de per
soană juridică, achiziționa
rea ilegală a 44 la sută din
tre acțiunile Institutului de 
îngrășăminte, escrocherie 
premeditată și „în grup or
ganizat, condus de Hodor
kovski și Lebedev”.

însă nimeni nu poate 
preconiza sentința care va 
fi pronunțată.

riscă să arunce
■ Constituția UE este 
primul tratat care poate 
fi respins de un membru 
fondator al Uniunii.

Londra (MF) - Nici unul 
dintre membrii fondatori ai 
UE nu a respins, până în pre
zent, un tratat al organizației, 
dar această tradiție ar putea 
să se schimbe în urma refe
rendumului care va avea loc 
la 29 mai, în Franța, comen
tează BBC News Online.

Refuzul cetățenilor francezi 
de a ratifica tratatul constitu
țional riscă să arunce UE în- 
tr-o criză fără precedent, iar 
sondajele acreditează ideea 
unei confruntări strânse între 
adversarii și susținătorii do
cumentului european.

Respingerea Constituției ar 
reflecta o serie de factori, 
cum ar fi nemulțumirea față 
de actualul Guvern francez, 
preocuparea legată de extin-
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Europa

Aleksander Kwasniewski, Gerhard Schroeder și Jacques Chirac, 
s-au întâlnit ieri la Mancy (Franța), pentru a-și afirma susținerea 
față de Constituția Europei (Foto: epa)

derea UE și de pierderea in
fluenței deținute odinioară de 
Franța și rezervele cu care es
te privită posibila aderare a 
Turciei la UE.

Indiferent de motivele unui 
vot negativ, BBC consideră că 
respingerea tratatului consti
tuțional ar însemna că, pen
tru prima oară, un important

în criză
membru fondator se opune în 
mod direct procesului de inte
grare europeană.
Scenariu periculos

în situația în care francezii 
vor refuza ratificarea Consti
tuției, liderii europeni se vor 
confrunta cu o nouă dilemă, 
aceea de a stabili dacă trebuie 
să continue procesul de rati
ficare în celelalte țări mem
bre sau nu. Pe termen scurt, 
Franța s-ar putea confrunta 
cu o pierdere de capital poli
tic în cadrul UE dar, în cele 
din urmă, este posibilă repe
tarea situației din Marea Bri- 
tanie, de la sfârșitul anilor 
1990, când s-a pus problema 
organizării unui referendum 
asupra introducerii monedei,' 
euro. în acest caz, Franța ar 
putea cere, la fel cum au făcut 
britanicii, ca deciziile UE să 
țină cont într-o mai mare mă
sură de preocupările și de do
rințele cetățenilor.
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• Masă rotundă. Pe parcursul a două zile, 
în 20 și 21, Primăria municipiului Hunedoara 
organizează o masă rotundă în Amfiteatrul 
Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simiones- 
cu" din localitate, cu începere de la ora 12. 
Evenimentul are scopul de a face cunoscute 
obiectivele proiectului finanțat de UE pentru 
dezvoltarea serviciilor ambulatorii. (I.J.)

• Asistență la standarde. Agenții econo
mici hunedoreni pot afla de la Biroul de asis
tență a societăților comerciale al CCI infor
mații referitoare la standardele UE pentru 
activități comerciale. în urma încheierii unui 
Protocol de colaborare cu Asociația de Stan
dardizare din România, s-a înființat Centrul 
Zonal de Informare Hunedoara. (C.P.)

• Ajutoare pentru sinistrați. Guvernul a 
declarat stare de calamitate naturală în agri
cultură pentru toate zonele afectate de inun
dații. Proprietarii terenurilor distruse pot 
solicita prime de despăgubire. (C.P.)

Funcții pentru Cozma
București (C.P.) - Miron Cozma a declarat, 

joi, procurorilor militari - potrivit avocatu
lui său - că, după mineriada din 1990, i-au 
fost oferite funcții importante în stat, pre
cum cea de ministru de Interne. Avocatul 
a precizat că Miron Cozma le-a refuzat 
întrucât veneau din partea unei guvernări 
conduse de Ion Iliescu, un „fost nomencla- 
turist” al regimului comunist.

De-ale 
consilierilor
Daniel I.Iancu
daniel.iaAcu@4nfonnmcdia.ro

După aproape un an de la prima ridi
care de mânuțe (când cu depunerea 
jurământului ce le-a trântit pe frunte nimbul 

de consilieri), vajnicii legiuitori deveni s-au 
trezit că nu prea știu ei bine ce votează. 
Acuma nu că ăilalți, de prin alte consilii 
locale, ar fi mai breji... Chestia e că după ce- 
au trecut, în tot acest timp, prin mașina de 
vot zeci și zeci de hotărâri ce aveau ca țel 
niște amărâte de studii de feza(nda)bilitate s- 
au trezit mai zilele trecute să se-ntrebe ce-or 
fi ălea și cam câte parale fac?! Așadar unii s- 
au apucat în toiul ședinței să ceară lămuriri. 
Care explicații bineînțeles că nu erau nece
sare, da' ei oricum le-au cerut. Și pen'că n- 
au priceput din prima cum stă treaba, au mai 
insistat de câteva ori... Noroc că s-au plictisit 
până la urmă, că altfel se prăpădea bietul om 
ce se chinuia să-i lumineze!

Sărind peste una ca s-ajung odată la alta, 
mi se întărește tot mai mult opiniunea 
că pe la comițiile din care fac parte con

silierii vorovesc mai mult despre cele lumești, 
decât despre proiecte și hotărâri. Altfel nu mă 
dumiresc de ce-s atât de neștiutori în tre
burile astea. Da' nu-i bai, că în ședințe, fie 
ele ordinare sau nu, din încheietură votează!

Apa a "ras" tot în 10 minute
■ Ploile torențiale, de 
ieri, au afectat trei 
comune, au blocat 
DN7 și o cale ferată.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@lnf ormmedia.ro

Hunedoara - Precipitațiile 
căzute în câteva ore, în trei 
comune hunedorene, au atins 
un record pentru județul nos
tru, 80 de litri pe metrul 
pătrat. Localnicii din satele 
afectate de inundațiile pro
duse ieri spun că asemenea 
fenomene nu au mai văzut de 
peste 40 de ani. La Brănișca 
localnicii spun că după 
potopul de ploaie au privit 
îngroziți cum, în apropierea 
localității Leșnic, „dealul 
pleacă la vale”.
DN7 blocat de aluviuni

Circulația rutieră pe dru
mul național 7 a fost blocată 
ieri dimineață, între localită
țile Vețel și Leșnic, din cauza 
copacilor și aluviunilor aduse 
de alunecările de teren. Câte
va mașini au fost blocate, pe 
o porțiune de apoximativ un 
kilometru de drum, între

copaci căzuț i din deal și alu
viunile aduse de pârâul 
Hobița. Gospodăria lui 
Dumitru Lică a fost în câte
va minute plină de bolovani 
și bucăți de lemne aduse de 
pârâul care trecea prin curtea 
casei.

„Am avut noroc cu șeful 
Postului de poliție Vețel și 
pădurarul care m-au ajutat să 
scot porcii din mijlocul apei. 
Nu am mai reușit, însă, să 
salvez câinele, care era legat 
în grădină, pentru că apa era 
deja prea mare. Nu am văzut 
așa ceva niciodată. în zece 
minute apa a ajuns în curte”, 
spune Dumitru Lică.

Drumuri impracticabile
Au mai fost afectate dru

murile comunale dintre 
localitățile Vețel și Căoi, 
Vețel- Herepeia și Leșnic - 
Boia Bârzii, unde apa a 
depășit în unele locuri 30 de 
centimetri înălțime. în comu
na Brănișca drumurile au 
fost afectate pe o lungime de 
14 kilometri, iar în localitatea 
Cârjiți este inundat drumul 
județean 708, pe o lungime de 
30 de metri, iar apa depășește

Utilajele au lucrat din greu să deblocheze DN7 (Foto: Mihaeia Tămaș)

15 centimetri. Inundațiile din 
cele trei sate au afectat apro
ximativ o sută de gospodării, 
490 hectare de teren agricol și 
123 hectare de fânețe.
Cale ferată sub ape

în stația CFR Brănișca, pe 
aproximativ doi kilometri de 
cale ferată, apa a ajuns la 
aproximativ 70 de centimetri 
înălțime. „Cinci trenuri de 
călători au întârziat, pentru

că timp de aproximativ trei 
ore circulația feroviară pe 
ruta Deva-Ilia a fost închisă.

La această oră, circulația 
feroviară se desfășoară pe o 
singură linie”, afirmă sub
comisarul loan Balaș, Poliția 
TF Simeria.

Lucrători ai instituțiilor 
abilitate acționează cu patru 
utilaje, pentru deblocarea 
drumurilor, în zonele afectatei 
de inundații.

DN7 și calea ferată dintre Deva și Ilia au fost inundate de puhoaiele de apă revărsate în urma ruperii de nori (Foto: Mihaeia Tămaș)

0 vrăjeală de... milioane
■ O „vrăjitoare" a 
reușit să fraierească o 
tânără luându-i bijuterii 
de 14 milioane de lei.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Deva - La vârsta de 16 ani, 
oricine e curios să afle ce-i re
zervă viitorul. Acesta este 
unul dintre motivele pentru 
care așa-zisele ghicitoare aca
parează imediat astfel de per
soane tinere.

E adevărat că rezultatul 
este cu totul altul. Singurul 
lucru cert din întâlnirea cu 
o ghicitoare este că în

următoarele minute vei fi 
ușurat de bani.De acest lucru 
s-a convins și Loredana Ș. de 
16 ani din municipiul 
Petroșani.
Restul e doar... vrăjeală

Aceasta a fost acostată de 
Daniela P. de 28 de ani care 
i-a propus să-i ghicească 
viitorul. I-a cerut bijuteriile 
din aur în valoare de 14 mil
ioane pe care le-a pus într-o 
hârtie, pentru a le descânta. 
După descântec „vrăjitoarea 
a rugat-o să nu desfacă hâr
tia timp de trei ore. Când tim
pul a expirat, Loredana a con
statat că în hârtie se aflau de 
fapt niște... pietricele. în

momentul comiterii faptei, 
învinuita era însoțită de alte 
trei persoane de etnie rromă 
care stăteau de “șase” în 
cazul în care se iveau pro
bleme. Spre norocul ei, 
Poliția a reușit să-i recu
pereze bijuteriile...

Hoțul ghicea în palmă

Centru pentru 
bătrâni

Hunedoara (I.J.) - în 
prezenta oficialităților 
locale, ieri s-a deschis la 
Hunedoara, Centrul de 
asistență medico-socială 
a persoanelor vârstnice. 
El va funcționa în cadrul 
Spitalului Hunedoara, în 
blocul Cronici. „Realiza
rea centrului a avut loc 
ca urmare a unui proiect 
finanțat de UE în par- 
teneriat cu Primăria Hu
nedoara și va funcționa 
în cursul săptămânii în
tre orele 8 și 16”, a de
clarat Maria Costa, ma
nager proiect.

Drumurile noastre toate!
■ în aceste zile la 
Deva se desfășoară un 
simpozion despre dru
murile de zgură.

4*

Deva (D.I.) - După cum 
declarau nu cu mult timp în 
urmă conducătorii Prefecturii 
și ai Consiliului Județean 
Hunedoara, autoritățile au în 
vedere refacerea infrastruc
turii de drumuri naționale și 
județene. Soluția care se are 
în vedere este foarte conve
nabilă financiar, fiind vorba 
despre folosirea zgurii de fur
nal de la Hunedoara.

Drumuri ca-n UE
în acest context, Direcția 

Județeană a Drumurilor - RA 
Deva, SC SLAG PROCESSING 
SERVICE SA și Asociația pro
fesională a drumarilor - Fi

liala Hunedoara, organizează 
timp de două zile simpozionul 
„Straturi rutiere pe bază de 
zgură de furnal”, în cadrul 
căreia va fi prezentată în pre
mieră noua tehnologie uti
lizată cu succes în mai multe 
state vest-europene. Printre 
invitați s-au numărat Claude 
Soumer, vicepreședinte al 
firmei CLOOS SA din Lux
emburg, Guy Scharfe, direc
torul Direcției de Drumuri și 
Poduri din Luxemburg, și 
Adrian Calimente, directorul 
firmei luxemburghezo-ro- 
mână SLAG PROCESSING 
SERVICE care deține în 
exploatare halda de steril de 
la Hunedoara. „Este o soluție 
de viitor cu 50% mai ieftină 
și extrem de convenabilă și 
din punctul de vedere al 
mediului”, a declarat loan 
Prip, directorul DJD.

Atentie la anunțuri!
A A

Deva (T.S.) - Pentru a 
evita discriminările atunci 
când vine vorba de anun
țuri pentru angajare, Gu
vernul a decis ca anun
țurile de genul „Angajez 
secretară. Vârsta maximă 
25 de ani” să fie sancțio
nate cu amendă. Practic, 
un patron care dă un ast
fel de anunț riscă să 
plătească până la 150 de 
milioane de lei amendă. 
Din declarațiile mai multor 
administratori de firme 
interzicerea unor astfel de 
anunțuri este o greșeală. 
„Dacă, spre exemplu, am 
nevoie de muncitori neca
lificați și nu precizez o li 
mită de vârstă o să mă 
trezesc la poarta firmei cu 
100 de persoane de 50 de 

ani. Dar ei nu vor face față 
unei munci fizice. Prin 
urmare sunt obligat să-i 
trimit acasă, iar ei o să mă 
înjure că i-am pus pe dru
muri degeaba”, a spus Ion 
Cristea, administrator fir
mă de construcții.

Angajez secretară, fără vârstă

mailto:daniel.iaAcu@4nfonnmcdia.ro
ormmedia.ro
mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro
bani.De
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1988 - A m'urrt Ana Aslan, specialistă în gerontologie, 
membră a Academiei Române, (n. 1.01.1897)
1799 - S-a născut Sonore de Balzac, unul dintre cei 

mai prolifici prozatori; sub titlul generic „Comedia 

l umană", în aproape o sută de romane și nuvele a descris 

cu o inegalabilă, forță creatoare tabloul societății franceze 

sub Restaurație (m. 18.08.1850)
■ 1498 - Expediția lui Vasco da Gama a atins țărmul indi

an, deschizând un ncu drum maritim

■ Ziua Mondială a Mefrotogiei
* Ziua Internațională a Arborelui

Romulus Lal

Romulus Lai, la 70 de ani
Deva (T.I.) - Născut la 22 mai 1935 în 

comuna Balșa, județul Hunedoara, Romulus 
Lai a absolvit Liceul Pedagogic Deva și Fac

ultatea de Filologie din Cluj- 
Napoca. După un scurt stag
iu în învățământ, a 
îmbrățișat cariera jurnalis
tică, în presa de tineret iar 
din 1983 s-a dedicat carierei 
de cineast, la Casa de Filme 
Unu. A debutat editorial cu

cărți de versuri pentru copii și tineret („A 
intrat iarna-n oraș”, „Năzdrăvanul Vredni
cei”, „Vânătorii cu noroc”), volumul de 
povestiri „Temerarii”, după care a abordat 
romanul istoric („Temerarii la curtea lui 
Vlad Țepeș”; „Vlad, fiul lui Vlad”). A pub
licat „Epopeea Transfăgărășanului” și 
romanul „Cazul Evelinei B”; la Editura Emi- 
nescu: „Operațiunea Metroul”; la Cartea 
Românească: „A treia ecluză”. La împlinirea 
vârstei de 70 de ani, îi urăm roade bogate 
în ograda scrisului.

Pisica
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mâța-n 
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conduse 
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z Ca niște 
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Glas de 
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ca pisica

► Orient
ZeUl 

războiului 
la greci

►

V A 
oimpăraâ 
pisica h 
tra&ft

Ansamblu 
de fluiere

Fecior

►
Mâțe

I

Urme de 
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► Y V
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Strânsă 
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►

Pusă in 
mijloci

►
Y Mers tie 

pisică ► V
Măsură 
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prag

/
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Ca o mâță 
plouată

Salt... 
feSn ►

In hotă! Pisicâ
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Y

Element 
de ânbt- 

nare 
în halat! ►

Nud 
întrece 
nimeni

/
Coadă 

de mâță!
► V

Primul la 
numărat 

Pășune ►

Reația dv capătă aspect de competiție. Nu vă îndopați cu 
vitamine! Vă faceți probleme din cauza bugetului, deși 
situația nu e încă atât de rea.

21 apr -20 mai ______

Folosiți la maxim mobilitatea mentală, ușurința cu care 
învățați lucruri noi și profitați de oportunitățile create de 
alții!
21 rpal-2O iun. __________ " - ; ' _ ______ .

Acasă aveți o atmosferă plăcută și sunteți mulțumit de ceea 
ce faceți. Vă surprinde o invitație la o rudă sau aveți o 
bucurie în cuplu.

21 iun.-20 iul.

Dați Prea multă importanță propriilor păreri. Nu e bine să 
vă suprasolicitați fizic și psihic. Azi e indicată o activitate 
relaxantă.

21 iul.-2O aug. ______ ____

Sunteți susținut de partener și pregătiți surprize ca în 
povești. Nu puteți pleca nicăieri, căci simțiți nevoia să vă 
odihniți sau trebuie să îngrijiți pe cineva.

jb _ 21 aug.-20 sept.___  ' ; ■,

E posibil ca persoana iubită să vă reproșeze că sunteți prea 
M i rece, că vă preocupă mai mult cariera. Ocupați-vă mai mult 

de familie și odihniți-vă!

21 sept.-20 oct. .------------------------------------- t-------------------—■—>• —....   ....................................................-

A ' A Fiți ferm dar delicat. Aveți un plan, dar vă gândiți la efectele 
lui. Asta se poate schimba eliminând deciziile ce-i vor afec
ta pe cel prea sensibili.

21 oct.-20 nov. ____ _____

Vă gândiți la o reconciliere cu partenerul pe care l-ați 
necăjit. O vorbă bună, o plimbare poate rezolva proble
ma. Ziua e bună pentru reaprinderea unei iubiri.

21 nov.-20 dec. ; :

începeți o activitate din care veți câștiga bine. Temperați- 
vă spiritul artistic, fiți calm în discuții. E posibil să aflăți că 
un amic a avut un accident.

21 dec.-20 ian.
■•v

Energie electrică________________________________
Sunt programate următoarele întreruperi:
10.00-14.00 Deva, Str.: 22 Decembrie, Zăvoi, A. Endre,

C. A. Rosetti

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 

09.00-15.00 Str. 22 Decembrie, bl. 4, sc. A

Bd. Bălcescu, bl. C; 15; 17 A, sc. D 

12.00-15.00 Cart. Dacia, bl. 7

Apă___________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-13.00 Bd. N. Bălcescu vechi

Soluția integramei din numărul 

precedent: B-A-P-S - PUȘ

CULIȚE - ZA - SARAC - CULT - TIR

- NĂUCIT - C - MARCA - ABA - 

RIALI - AS - SEA - PLACI - E - TB

- ARSE - SE - NOR - IR - CE - FAL

SI - BOGAT - NAT - DOLAR - MITA

TELEFQAJreOTBX
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica ' 929 ■■
Dispecerat gaz , ; 227091
Informații CFR 212725
Urgențe  112
Pompieri S81
Jandarmerie 956
Poliție_______________ _955_
O.J.P.C. HD 214971 

Aveți o zi dificilă, cu o stare de neliniște pe care n-o puteți 
depăși decât cu ajutorul cuiva mai puternic. Nu vreți sâ 
vă confesați nimănui.

21 ian.-20 febr.

r 
*

Sunteți în vervă și reușiți să-i atrageți pe cei din jur în 
mrejele dv. Nu vă place să vă lăsați condus, așa că vă cram
ponați de tot felul de prejudecăți.

jWri-,-20 mtert.

Sunteți spontan, sigur pe deciziile dv. Credeți că proiectele 
serioase ia care trudiți cu ajutorul altora vor avea un suc
ces răsunător. Cheltuiți din economii.
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7:00 Teleshopping 

730Levintza

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 -16.45 Știri locale

7:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
745 Agenția 2 fără un sfert 
9:20 Cina minute de cultură 
9:30 Teleshopping 

10:00 Avanpremieră 

10:10 Viața cu Bonnie 
11:00 Portul miracolelor 

11:55 Euro - Dispecer 
12:00 Garantat 100% 
13:00 Vile și palate celebre 

13:30 Desene animate: Famil- 

ia lepurilă 
14:00 Jurnal TVR 

14:30 Teleshopping 
15:00 Tribuna partidelor par

lamentare 

1530 România 
politică 

16:00 Dragul meu detectiv 

ta (comedie polițistă,

Franță, 1978) Cu: Annie 
Girardot, Philippe 
Noiret, Catherine Alric, 
Hubert Deschamps, 

Paulette Dubost
17:45 Interes general Privati

zarea CEC-ului
1830 Știrea zilei 
1930 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:15 Stele... de 5 Stele
21:15 Școala

vedetelor
2230 Buriadi Episodul 11 
23:00 Jurnalul TVR Sport.

Meteo
23:30 Dogville (dramă, 

j^coprod., 2003) Cu: 
Nicole Kidman, Paul 

Bettany, Harriet Anders

son, Jeremy Davies, 
Lauren Bacall, Chloe 

Sevigny, Stellan Skars- 
gard, James Caan, John 

Hurt. 0 frumoasă fugi

tivă, Grace, ajunge într- 
un loc izolat încercând 

să scape de niște gang

steri. Mira comunitate a 
orășelului Dogville 

acceptă să o ascundă.
235 Cina minute 

de cultură
2:45 Jurnalul TVR Sport

Meteo (reluare)
3:55 Cântec de dragoste
13 (reluare)

7:00 Știrile PRO TV, Ce se- 

ntâmplă, doctore ?
9:10 Omul care aduce cartea 

Cu: Dan C. Mihăilescu 
9:15 Tânăr și neliniștit. Cu: 

0 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 

Doug Davidson 
10:15 0 nouă viață 
11:15 Zâmbete într-o pastilă 

12:15 La Bloc 
1330 Știrile PRO TV 

13:45 De râsul lumii 
14:15 Insula bijutierului (relu- 

Hare)
16:00 Tânăr și neliniștit Cu:

13 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 

Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 

Nicole Thomas Scott. 

Cu zed de premii, cu 
actori ce își trăiesc 
viața pe platourile de 

filmare, identificându- 
se cu personajele, cu 

căsătorii, divorțuri ca-n 
filmele rare se respectă 

17:00 Știrile PRO TV 
17:45 Teo Cu Teo Trandafir 
1930 Știrile PRO TV Sport

2030 Vacanța Mare
21:45 Insula secretelor
g (aventuri, SUA 1995) 

Cu: Geena Davis, 
Matthew Modine, 
Frank Langella, Maury 

Chaykin. Morgan 
Adams (Geena Davis) 

primește ca moștenire 
de la tatăl său aflat pe 
moarte nava lui de 

pirat și o burată dintr- 
o hartă Inscripționată 

pe scalpul lui. După ce 
trece de șocul inițial, 

Morgan pornește 
alături de sclavul ei, Wil
liam Shaw (Matthew 

Modine), în căutarea 
celorlalte trei părți ale 
hărții ce reprezenta o 

insulă cu o comoară.
030 Invazia (horror, SUA, 

1993)
230 Omul care aduce 

rartioa
240 Știrile PRO TV

630 în gura presei

730 Obervator Sport Cu: 
Sanda Nicola

830 Canalul de știri 
1030 In gura presei 

1030 Concurs interactiv 
12:15 Agenția matrimonială 

0 (r)
13:00 Observator 

1345 Iubire intezisă (come- 
H die, SUA 1974) Cu: 

Goldie Hawn, Hal Hol

brook, Anthony Hop
kins, Gregoire Aslan, 

Anton Dolin, Bruno 
Wintzell, Zoran Andric. 

Oktyabrina, o frumoasă 
balerină rusoaică, se 

îndrăgostește de un 
corespondent de presă 
american. KGB-ul nu 

este prea încântat și 
face totul ca să-i 

despartă.
16:00 Observator 
16:45 Vivere- A trăi cu pasi- 

0 une (Italia, 2002)
1745 9595-Te învață ce să 

fad
1930 Observator Sport. 

Meteo

2tt30Răfuială 
dincolo de moarte

. (thriller, SUA 1994) Cu: 
Jean Claude van 

Damme. Soția lui Walk
er este pe punctul de a- 

i da vestea ca așteaptă 
primul tor copil, când 

cei doi sunt atacați de 
un grup terorist.

2230 Cavalerul
.. străzii(acțiune, SUA, 
“ 1993) Cu: Jeff Speak

man. Jake Barrett un 
polițist din LA rămâne 

traumatizat în urma 
unei misiuni ratate. 
Părăsește poliția și se 

oferă să o ajute pe veci
na lui să-și găsească 
fratele care dispăruse 

misterios în urma unui 
armistițiu încheiat între 

două găști, Latin Lords 
și Blade.

130 Concurs 
interactiv

530 Poveștiri adevărate
(reluare)

530 Jesus (reluare)
7:00 Culoarea

g păcatului 
8:15 Te voi învăța
gsă iubești 

9:15 Mama vitregă

g (reluare) 
11:15 Totul despre

0 Camila 
12:15 îngerul nopții 

13:15 Răzbunarea 
14:15 Pisica sălbatică. Cu:

0 Marlene Favela, Mario 
Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 

Adamari Lopez, Julio 

Alcazar, Liliana 

Rodriguez 

1530 Jesus 
17:25 Vremea de Acasă 

1730 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu 
povești reale despre 

viață, prezentată de 

Lucian Viziru 
18:00 Rețeta de acasă 

18:10 Luna 
19:15 Te voi învăța

gsă iitoești

20:15 Numai iubirea 
2130 Ciocolată cu piper Cu: 

gMurilo Benlcio, Mariana 
Ximenes, Mariana da 
Silva, Priscila Fantin, 
Elizabeth Savalla, Drica 

Moraes
23.30 Culoarea păcatului 
030 Răzbunarea Cu:

13 Gabriela Spanie, Jose 
Ăngel Llamas, Katherine 

Siachoque, Orlando 

Miguel, Pedro Rendon. 

Cu 25 de ani în urmă o 
tragedie a marcat viața 
Helenei Fontana (Maria 

Helena Doering), a cărei 
fiica nou născută a fost 
declarată moartă. pHe- 

lena, devenită o femeie 
matură, crede că a găsit 
din nou fericirea

130 Poveștiri adevărate 
(reluare)

230 Ciocolată cu piper
430 Muzica de Acasă 

445 Rețeta de acasă

730 Sărută-mă, prostulel 
830 Teleshopping 

830 CeZAR și Tipar 
930 Rebelii

1030 Tonomatul DP 2. Emisi

une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi

cații și mesaje în direct 

prin SMS
11:30 Cina minute de cultură 

11:45 Pasiuni 
12:35 EURO Dispecer 
1240 Cum se judecă în

0 Queens 
13:30 Teleshopping 

1430 Desene animate Tom

my și Oscar 
1430 Fiica oceanului 
1530 împreună îh Europa 

Magazin înteretnic 
16:00 Lecția de privit 
16:30 Cina minute de cultură 

16.45 Jurnalul TVR 
1730 Rebelii 
17:55 EURO Dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cinci minute de cultură 

1830 Auto Club 
19:00 Soția lui Lorenzo

20:00 Baschet Cupa liceelor 
'Star Game^ Finala 

2130 Jurnalul TVR 
2230 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 D'ale Iu' Mitică Prezintă 

Mitică Popescu. Chira 

Paraschiv din Vâr- 
toapele de Jos județul 

Teleorman, sesizează că 

lângă casa ei pe un 
teren închiriat de 

primărie, Ion Boboc a 
făcut un depozit de 

nutrețuri expus oricând 
unui incendiu catastro
fal. Burcea Tudor din 

comuna Tătărștiî de Jos 
județul Teleorman, sem
nalează faptul că 
primăria a vândut fără 

licitație uneltele agricole 
ale fostului IAS, banii 

obținuți primind nu se 

știe ce destinație
23:15 Umbrele întunericului 

030 Concert

prezintă 

7:55 Sport cu 
Florentina 

830 Teleshopping 

830 Sunset 

0 Beach
930 Dragoste 

0și putere 
1030 Kensky Show 

10:55 Clip Art 
11:00 Monica Prezintă Mone

ra Puiu 
12:00 Sport, dietă 

și o vedetă 
1230 Teleshopping 

12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 

1425 Sunset 

0 Beach
1525 Dragoste 

0 și putere 
16:15 Vino, mamă să mă 

vezil
17:10 Camera 

de râs
1730 A doua șansă (come- 

0die, SUA 2002)

1830 Focus 
1930 Viața la extrem

2030 Dincolo de limite 
2130 Vindecări miraculoase 

2230 Forța de intervenție
13 (acțiune, Hong Kong, 

2000) Cu: Mark Dacas- 

cos, Aaron Kwok, Non
ka Fujiwara, Coolio. Un 

tânăr ofițer de securi
tate, Darren, este che

mat să facă parte din 
"Echipa 808", care lup

tă împotriva traficului 

de droguri și a corupției 
din China. Noriko, ofițer 
al Interpolului japonez, 

colaborează cu Darren 

pentru a pune capăt 
acțiunilor criminale ale 

unui cartel internațional, 
în același timp, fiica 

unui înalt demnitar este 

suspectată de corupție 
și anchetată.

(tel 5 Popularitate mortală 
B (thriller, SUA 2000) 

230 Focus 
330 Bani te greu

830 Călătorie la Ottawa
H (Dramă, Canada, 2001) 

Cu: Nabil Mehta, Amy 
Sobol, Jim Codrington, 

Ivan Smith
9:35 Fără răutate (Dramă, 
H SUA, 1981) Cu: Paul 

Newman, Sally Field, 

Melinda Dillon, Luther 
Adler, Bob Balaban 

1130 Mai întâi sărută-mă
(Comedie, Italia, 2003) 

12:55 Ozzie (Aventuri, Noua 
HZeelandă, 2001) 

14:25 Stăpânul inelelor - cele 

H două turnuri (Fantastic,

SUA 2002).

1720 Joey Ep. 13 - Joey și 
testul

1745 Mortadelo și Filemon 

H (Comedie, Spania,
2003)

1930 Cinema, cinema, cine
ma Episodul 21

20:00 Admiratoarele... din '60
H (Comedie, SUA, 2002) 

21:40 Străinul (Acțiune, SUA, 

2003) 
2320 Carmen (Dramă,

Q Spania, 2003)
1:20 Totul până te bani
H (Thriller, SUA, 2002) Cu: 

Ice Cube, Mike Epps, 

Eva Mendes
3:00 Drum închis (Thriller, 

SUA 2003)

09:00 Știrile TV Sport 09:45 

Legendele forbalului 10:05 

Super Spanial 1130 Știrile TV 

Sport 1130 Box profesionost 

1230 Știrile TV Sport 12:10 

Rodeo (reluare) 14:10 Fotbal 

Anglia (reluare) 16:00 Știrile TV 

Sport 1630 Fotbal Anglia (relu

are) 1830 Știrile TV Sport 2045 

Știrile TV Sport 2130 Copa Lib- 

ertadores 2005: Echipa argen- 

tiniană de fotbal Boca Juniors 

a cerut formației italiene Inter- 

nazionale Milano să i-l împru

mute, pentru faza a doua a 

Copa Libertadores, pe fostul 

său jucător, mijlocașul Kily Gon

zalez, care a prins foarte rar 

echipa la Milano.

[si ‘K*r® * > w • c

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece

dentă

18.30-1845 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

10.00 Febra măritișului (come

die, 2004)
11.45 Orașul distrus (dramă, 

2004)
1330 Lungul drum spre casă

(aventuri, 1997)
15.15 Povestea lui Rich Dona

to (dramă; 1999)
1645 Febra măritișului (come

die, 2004)
1830 Orașul distrus (dramă,

2004)

20.15 Al zecelea om (dramă,
1988)

22.00 Brigada de poliție (s) 
23.00 3 A.M. (dramă, 2000)

10.00 Aventuri la pescuit cu

Rex Hunt
11.00 Mașinăriile de război 

ale secolului 21

12.00 Confruntarea fiarelor 
13.00 Enigma văzduhurilor 

14.00 Cartagina 
15.00 Știința atacurilor 

rechinilor

16.00 Familia regală 
17.00 Câmpuri de bătălie 
18.00 Aventuri la pescuit cu

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit 
19.00 Curse asurzitoare 

20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Supraviețuire în condiții 

extreme
22.00 Motoare masive 
22.30 Mașini la superlativ 

23.00 Curse
00.00 Motociclete americane 

01.00 Dosarele FBI
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Volkswagen 
din regiunea 
Navarra, din 
nordul 
Spaniei, au 
participat 
recent la o 
serie de 
proteste 
împotriva con
ducerii concer
nului german. 
Greviștii au 
cerut sigu
ranța locurilor 
de muncă și 
negocieri 
colective 
corecte.

(Foto: EPA)

. . . J 4'4 J J . J J JJ 4 J .

• Șomaj. Rata șomajului în aprilie a înregis
trat o scădere de la 10,9% la 10,74%. Ofer
ta AJOFM Hunedoara pentru locuri de 
muncă vacante punea în cap de listă pos
turile de confecționer articole textile, cusător 
piese piele, muncitor necalificat. Conducem, 
ca județ, după numărul de șomeri înregis
trați, cu 22.952 de persoane. (IJ.)

• Companiile și comunitatea. Acesta va fi 
subiectul unei dezbateri inițiate de Philip 
Morris România ce se va desfășura azi la 
sediul CCI din Deva, cu începere de la ora 
11. întâlnirea are ca obiectiv realizarea unui 
schimb de idei despre modul în care com
paniile se pot implica în viața comunității 
unde își desfășoară activitatea. (C.P.)

Bani pentru meșteșuguri

Fără 7 ani de acasă
Uricani (I.J.) - Așa ar caracteriza oricine 

locuitorii blocurilor din orașul Uricani. 
Aceasta pentru că administrația locală din 
oraș a pus în aplicare un sistem de amen
dare a locuitorilor care nu respectă 
curățenia din jurul blocurilor. Amenda 
poate ajunge până la 10 milioane de lei. 
„Era necesar să luăm o astfel de măsură 
pentru că am constatat că, deși nu au de 
lucru, mulți dintre locatarii de la blocurile 
din Uricani aruncă gunoiul pe geam sau 
pe la colțuri. Situația nu mai poate fi to
lerată și vom aplica amenzi de până la 10 
milioane de lei”, declară Dănuț Buhăescu 
Odagiu, primarul orașului Uricani. De alt
fel, de cum a început să se încălzească afară, 
primarul a și demonstrat că pune mare 
accent pe curățenia orașului. Luați la rost 
s-au dovedit a fi și posesorii de animale care 
fie aruncă gunoiul pe geam, fie își lasă 
vitele să pască prin parcuri.

M
g ?

pieței mondiale. Se estimează că in 
următorii zece ani aceasta va crește Ia cir
ca 50% în defavoarea producătorilor 
europeni sau americani. (Foto: epaj

■ Statul va acorda 
bani celor care sunt 
implicați în domeniul 
artei populare.
Clara Pâs______________________
clara.paselhfornimedia.ro

Deva - Persoanele fizice 
precum și întreprinderile 
mici și mijlocii pot obține, în 
cadrul unui program guver
namental, câteva zeci de mi
lioane de lei pentru relan
sarea meșteșugurilor și arti

Programe în Valea Jiului
Petroșani (I.J.) - Pro

gramele de finanțare prin BM 
pentru Vale vor continua să 
fie aplicate și în a doua parte 
a acestui an și vizează 
regenerarea componentei 
socio-economice afectată de 
restructurarea mineritului. 
„Programul de închidere a 
minelor și atenuarea impac
tului social în Vale a creat 
sute de locuri de muncă. 
Proiectele continuă prin in
formarea publică a celor ce 
au fost afectați prin adminis

ARTICOL PUBLICITAR-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prețul gigacaloriei crește, totuși 
factura de încălzire scade! Soluția?

tl valutar BNR
1 dolar

j ■/ j j j.t j j j j/j

28.585 lei I

1 euro 36.147 lei

î liră 52.600 lei

1 franc 23.432 lei

1 forint
V

144 lei
y

După repetate scumpiri prețul gigacaloriei va crește din 
nou începând cu 1 iulie. Controlul și determinarea con
sumului de apă și căldură previn însă încărcarea facturilor.

Flouid Group Hagen este prima firmă care a demonstrat 
că montarea repartitoarelor de costuri și a robineților ter- 
mostatați duce la o economie la plata căldurii de până la 
3040%. Instalarea și utilizarea este foarte simplă: reparti
torul electronic de costuri, cu doi senzori de temperatură 
marca Siemens, furnizat și montat de FGH, înregistrează cu 
precizie căldura emanată de caloriferul pe care este mon
tat. înregistrarea consumului se face în mod proporțional, 
repartitorul indicând cota-parte din consumul total de căldură 
înregistrat de contorul de energie termică de la branșamen
tul imobilului. Robineții termostatați producție Heimeier (li
derul pieței germane) și Danfoss (liderul pieței europene) asigură reglarea automată și precisă a temperaturii dorite în 
fiecare cameră. Astfel evitați risipa prin deschiderea ferestrelor. Experiența ultimelor 4 sezoane de încălzire arată că în 
blocurile dotate cu soluția oferită de FGH s-au făcut economii de sute de milioane de lei, sumele fiind regăsite în bugetele 
familiale ale locatarilor.

Hotărârea de Guvern nr. 933 din 2004, pe baza experienței europene, impune plata după consum a costurilor 
încălzirii și montarea de repartitoare de costuri până cel târziu în 2007.

Efectele benefice ale contorizării au fost demonstrate și prin utilizarea contorizării consumului de apă rece și caldă. 
Cu zeci de mii de contoare de apartament, furnizate prin Tuboplast SA, grupul FGH este lider și în acest domeniu.

în laboratorul metrologic propriu din Oradea, FGH asigură service și verificări metrologice pentru aparatura comer
cializată, la cele mai înalte standarde.

Serviciul prompt și de calitate asigurat de FGH prin citirea repartitoarelor și calculul consumului de căldură este un 
argument important pentru a alege o firmă cu experiență, calificată și specializată în măsurarea și calculul corect al con
sumului de căldură pe fiecare apartament.

De peste 12 ani Flouid Group Hagen vă așteaptă la sediul din Șos. Borșului 3N (lângă Casa de Asigurări), tel.: 476.207.

w^KBeni biibsiek

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNP 3400 «4,91
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1430 B 4*9,1,6
3. VS 7650 0
4. BRD •. *16.000 +2,49
s. impact 6900 «2,99
6. AZOMUREȘ 2830 *1,43
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6650 +2,31
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
900 +0,22

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 4750 -9,5
11. DECEBAE 143 «a,F
Rubrics realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decedai, Bl. R, parti 
221277.

»r (ISngi5 QUASAR), tel.:

zanatului. Suma maximă se 
ridică la 80 de milioane de lei 
și se poate acorda timp de doi 
ani consecutiv. Condițiile de 
finanțare sunt prezentate într- 
un ordin al Agenției Na
ționale pentru IMM și Coo
perație. Solicitanții vor primi 
banii pentru a-i sprijini în 
participarea la târguri și 
expoziții internaționale, reali
zarea unor pagini web pe 
Internet. Programul asigură 
65% din cheltuielile efectuate 
de beneficiari și se derulează 
pe principiul „primul venit, 

trațiile locale, birourile de 
consiliere pentru cetățeni și 
agenția pentru zonele mi
niere”, afirmă Marian Hol- 
ban, președinte executiv 
LSMVJ. în Valea Jiului, până 
la 31 decembrie 2004, spe
cialiștii Centrului pentru 
Dezvoltarea întreprinderilor 
Mici și Mijlocii au acordat un 
număr de 1.161 de ședințe de 
consultanță pentru cei care 
doresc să-și înceapă o afacere 
nouă și au fost create 659 de 
noi locuri de muncă. 

primul servit”. De finanțare 
pot beneficia cooperativele 
meșteșugărești, IMM-urile, 
asociațiile profesionale sau 
fundațiile care promovează 
meșteșugurile, arta populară 
și artizanatul.
Beneficiari eligibili

în aceeași categorie de eli
gibilitate se află și persoanele 
fizice sau asociațiile familiale 
autorizate să desfășoare acti
vități în acest domeniu. Soli- 
citanții trebuie să îndepli
nească o serie de condiții: să

Rente viagere pe teren
București (C.P.) - Minis

terul Agriculturii ar putea 
aloca, în acest an, bani pen
tru acordarea unor rente 
viagere de până la 100 
euro/ha persoanelor de 
peste 62 ani interesate să 
vândă sau să arendeze tere
nurile pe care le dețin, pen
tru stimularea coma-sării 
terenurilor. Valoarea rentei 
este de 100 euro la hectar 
pe an pentru proprietarul 

aibă capital social integral 
privat, să funcționeze de cel 
puțin un an înaintea depune 
rii cererii, să nu aibă datorii 
bugetare și să nu mai fi pri
mit de la bugetul statului alte 
alocații financiare neram
bursabile în ultimii doi ani. 
Ordinul ANIMMC stabilește 
și care sunt obiectele și 
meșteșugurile avute în vedere 
la acordarea finanțării.

Detalii privind finanțările 
se pot obține de pe adresa de 
Internet: www.mimmc.ro,
secțiunea IMM-Programe.

unei suprafețe de teren 
agricol situate în extravilan 
variind între 0,5 hectare și 
10 hectare, care este vân
dută către o societate co
mercială cu profil agricol 
sau exploatație agricolă. în 
cazul proprietarilor care ce
dează dreptul de folosință a 
terenurilor, renta se ridică 
lâ 50 euro/ha pe an. Plata 
sumelor se va face o dată 
sau de două ori pe an.

RECLAMA

clara.paselhfornimedia.ro
http://www.mimmc.ro
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• Tradiție. Ajunsă la cea de-a XXVIII-a 
ediție, „Sărbătoarea națională a poeților 
populari", intitulată „Din toată inima" va 
avea loc în acest an, în zilele de 21-22 mai, 
la Bretea Mureșană și Rădulești. La mani
festare vor participa creatori populari din 16 
județe. (S.B.)

Eu îi țin locul 
primarului!• Așteptăm averile. Se pare că domnii de 

la Consiliul Județean nu se prea grăbesc să-și 
întocmească noua formă a declarațiilor de 
avere. Spunem acest lucru, întrucât pe site- 
ul respectivei instituții nu am găsit nimic în 
acest sens. Am primit și explicații: o anume 
firmă s-a apucat să realizeze un nou site, iar 
averile vor fi declarate. (V.N.)

în județ—____________ :_____
DN 7 Vețel - Ilia - Tătărăști

DN 7 Simeria - Spini

ta este plecat eu îi suplinesc 
lipsa. Dar nu mă consider 
mâna dreaptă a primarului.

Viceprimarul Florin Oancea vrea să facă ceva pentru municipiul Deva

■ La cei 37 de an ai 
săi Florin Oancea, 
viceprimarul Devei, are 
o misiune grea.
Tiberiu Stroia
ti beriu. strai aginfamimed ia.ro

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 

dului - str. Horea - b-dul Decebal

Deva - Misiunea sa e aceea 
de a direcționa cât mai efi
cient investițiile care se fac 
în oraș. în 3 ani, firma 

• păstorită de actualul vicepri- 
mar a ajuns la peste 40 de 
angajați.

CUVÂNTUL LIBER: Primăria 
Deva are doi viceprimari. 
Care dintre ei este mâna 
dreaptă a primarului?

FLORIN OANCEA: Lucrurile nu 
pot fi privite astfel. Practic, 
formăm o echipă. E adevărat 
că de fiecare dată când aces-

deschis o expoziție impresionantă de 
machete în miniatură care reprezintă 
fidel circa 300 de piese reprezentând 
aparatură militară: tancuri, mașini, 
avioane, expusă în baze militare. Autor 
al expoziției este Clubul hobyștilor din 
cadrul Cercului Militar. (Foto: Traian Mânu)

DATA NAȘTERII: 17.01.1968 

STARE CMLĂ: căsătorit, un copil 

STUDII: Institutul de Științe Economice 

Cluj-Napoca

ACTIVITATE PROFESIONALA: 1993-2001 

- a lucrat în sistemul bancar 

2001-2004: director general al 

societății Dariane Install 

din 2004, viceprimarul 

municipiului Deva

C.L.: Aveți o firmă care 
merge bine. Nu sunteți în 
situația de incompatibili
tate?

F.O.: Nu. în primul rând 
nu ocup nici o funcție de 
conducere în cadrul 
acestei firme. Sunt 
un simplu acționar. 
Apoi, oricând se 
poate verifica faptul 
că această soci
etate nu are nici 
un contract cu o 
firmă de stat sau cu o insti
tuție publică. Deci nu se 
poate pune problema de 
incompatibilitate. Este o 
firmă la care am muncit timp 
de patru ani, pe care am 

reușit să o ridic cu forțe pro
prii și care, anul trecut, a 
avut o cifră de afaceri de 
aproximativ 40 de miliarde de 
lei.

C.L.:De ce ați renunțat la 
afaceri pentru a fi vicepri- 
mar? Nu era mai simplu să 
vă vedeți în continuare de 
afaceri?

F.O.: Vreau să fac ceva pen
tru orașul acesta. Mi-am sta
bilit o serie de priorități și o 
să fac tot posibilul ca ele să 
fie rezolvate. începând de la 
problema canalizării, a rea
bilitării rețelelor de alimen
tare cu apă și realizarea unor 
zone de agrement moderne. 
Vreau ca devenii să se poată 
bucura de timpul lor liber. 
Este inadmisibil să nu existe 

locuri în care să te poți 
recrea în condiții civilizate.

c.l.: în ce se vor con
cretiza aceste priorități?

F.O.: Din acest an devenii 
care vor merge la ștrand vor 
avea o surpriză plăcută. 
Avem instalată o stație de 
purificare a apei, iar aspectul 
acestuia este modificat. Apoi, 
din lima iunie vom avea, în 
zona stadionului, terenuri de 
minifotbal cu instalație de 
nocturnă. Urmează apoi pati
noarul pentru care avem deja 
un investitor dispus să 
investească. Avantajul este 
evident. Lucrările vor fi reali
zate pe banii acestuia, deci nu 
vor implica bani de la buget. 
Mai mult, acest investitor va 
plăti o taxă anuală către 
primărie.

is-l

RECLAMĂ
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Câștigi

cu cârdul BCR MasterCard

Plătește cu cârdul tău de credit în perioada 01.04 - 31.05.2005 
la orice comerciant din rețeaua BCR!

Beneficiezi automat de un bonus de 3% pentru produsele 
achiziționate la o vaioare cumulată de minim
1.200.000 lei vechi/120 lei noi pe lună.

Banii vor intra în contul tău de card la începutul lunii următoare.

RESURSE UMANE
S.C. Orema Manage

ment SRL Deva (societate 
acreditată de Ministerul 

Muncii ți Ministerul Educației)' 
organizează cursuri de 

specializare pentru inspectori 
resurse umane. tafttrtnațB ta

- tel. W22/534697, 
0723/793457. (MÎ6S)

■ tâmplar cu experiență minimum 
3 ani - salariu net 5.000.000 lei;
- electrician cu experiență 
minimum 5 ani - salariu net 
5*.000.000Bl;  ------------------ -
■ iiițiiiw eiecuwiusi cu experiența 
minimum 3 arii - salariu net 
7.000.000 lei.

Informații la telefonul 
0723/696.696.

PÂNĂ LA 15.06.2005

15% REDUCERE DE PREȚ
ȚIGLE METALICE, ACCESORII, 

JGHEABURI Șl BURLANE 
CALITATEA EXCEPȚIONALĂ 

A PRODUSELOR:

Lindab
VĂ ÎNDEAMNĂ SĂ NE CĂUTAȚI 

HALE INDUSTRIALE, EXTINDERI, 
MANSARDĂRI DIN STRUCTURI 

METALICE UȘOARE 

SC EUROSTIL COMEXIMI SRL, DEVA 
STR. GH. BARIȚIU, NR. 23 

TEL/FAX 0254/216654, 0722/630947 
www.eurostil-com.ro

1 ........ ....... . ..... .. ...................

;i

Cea mal bună ofertă...? TOP TECH SRLAdresa: Deva. Bata Victoriei nr.1Tel/Fax: 0254-234437 1 0254-234438
Web: www,toptech,ro Small' sates@toptech.ro

Ploii *®,-Ggubyte  FSB S3
Piwecm-: tetei Cdcrnn. Î4Q0 MII/
Memorie: taiceton DDR 256 MB FQ200
Piticii ridev: imboarJ. 6S MB shattd KW.-Sa9.vr, 1.44 MB
HDD: «testern Diatei BB 4G GB. TWrpm 
IniioptM: EG CD-RW 52s32xr5& 
Monitor: Brlmea 17" fa. 1280x 1<&4 mas. 
Itif -ăinte. , pad

i \HacA A- b»a: Gigabyte. i SB «01 

Procesor: intel Pentium 4,28X) Mlfe 

Memorie: f mwton DDR 25-, MB 0. J2W 

Pleci ririp; (nyabvK Al! Kadecn 455(1 
FDD: Sony 3.5". i..l+Ai 

HDD: Westw ! WB Wffl. TMfdpm !Uit oprit*  LGâ7-KWDVD52v32x,52x/I6x! 
ir (ta,

Tastatuni. mcusripait
Fret» TO: 12 893 (ten tul M.Ww !Pret«ii™:20.9M.TOtei(2.0W!«feinot) |

Sistem ofme: Microsoft Windows XP Home Edition.

Prel te TVs: 2.982.000 iei (298.2(1 ki noi)

| fSNUNr
Asociația Județeanăia 

Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Hunedoara-Deva 

organizează, în data de 28.05.2005, prima 
fază a competi|iei de pescuit staționar sportiv 
la toate categoriile de vârstă, după cum 
urmează:

- pentru Filiplele Deva ți Hunedoara, pe 
Lacul Cinciț. întâlnirea la ora 07.40, în auto
gara Hunedoara.
- pentru Filialele Hațeg ți Petroșani, pe Lacul 
de acumulare Hațeg. lintâ Inirea la ora 08.00, 
la sediul Filialei Hafeg pentru pesca rii de 
competijie din Hațeg ți la ora 09.00 pentru 
pescarii de competiție din Petroțani, în locul 
numit Nălafi Vad.
- pentru Filiala Orățtie, pe balta de la Aurel 
VTaicu, la ora 08.00.

Toți participanfii de la categoria sub 14 ani vor 
fi premiali.

ANGAJEAZĂ
■ Barman
• Ospătar
• Bucătar
CONDIȚII:
- vârsta maximă 30 de 
ani;
- spirit de inițiativă;
- bună comunicare.
Pentru relații ți informații 
suplimentare, la telefonul: 
0788/356.486.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Apa Prod 

SA Deva, Gîlcescu Dumitra, convoacă Adunarea Generală 
a Acționarilor în ședință ordinară, în data de 03.06.2005, 
la ora 12, la sediul unității din Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 37A, cu următoqreaoralne de zi:
1. Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea 
postului de director general;
2. Numirea comisiei de organizare ți evaluare a concur
sului;
3. Mandatarea unui administrator pentru semnarea 
contractului individual de muncă cu câștigătorul concur
sului;
4. Diverse.
în cazul în care ședința nu este statutară, se repro- 
gramează pentru data de 04.06.2005, ora 12, la sediul
societății.

E vremea pentru lucrul 
cu motocoasele STIHL!
PROMOpRE ÎN PERIOADA 1 Mai - 30 Iunie

Detalii la distribuitorii STIHL

Tour Impex SRL, Bd. Decebal BL I parter, Deva 
Tour Impex SRL, Bd. luliu Maniu BL J parter, Deva
Tour Impex SRL, Bd. Corvin Nr. 9, Hunedoara 
Tour Impex SRL, Aleea Poporului Nr. 3 , Petroșani
Tour Impex SRL, Str. Avram lancu Nr. 43, Brad

ctimi s
mh u-n-H J*  f I*  a

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
ți servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei

coordonator vânzări
Condifii:

• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare și organizare;
• cunoștințe PC (Word, Excel);
• permis de conducere cat. B, mașină proprie;
• disponibilitate la program prelungit.

Oferim:
• salariu atractiv;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un 
colectiv tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• posibilități de training.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sortna.sarmai@informmedla.ro
CV-urile se primesc până la data de 10.06.2005

V

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot 
fi depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
din Deva:

1. Comtim;
2. Stația de 
autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de 
Artă Forma;
4. Alimentara 
Dacia;
5. Intersecția 
Zamfîrescu - B-dul 
Decebal.

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

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

Dimensiuni de gabarit maxim: 4,7m x 1,5m x 0,5m

Timișoara Str. Lalelelor nr. 23
Telefon: 0266-207.499 sau 0742-208.806 

Persoană de contact: Șulț Ibolya

Direcția Județeană a 
Drumurilor ILĂ. Deva

WODUCE ȘI VINDE
LA PREȚURI NEGOCIABILE ȘI ÎN CONDIȚII DE PLATĂ AVANTAJOASE:□ AGREGATE CONCASATE DE BALASTIERĂ□ BETOANE DE CIMENT□ MORTARE PENTRU TENCUIELI ȘI ZIDĂRII
□ MIXTURI ASFALTICE□ EMULSII BITUMINOASE CATIONICE- PENTRU PRODUSELE OFERITE SE ACORDĂ CERTIFICAT DE CONFORMITATE. ; LA SOLICITAREA CLIENTULUI SE ASIGURĂ ȘI TRANSPORTUL PRODUSELOR.

EXECUTĂ LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI:□ TERASAMENTE, BALASTARE, PIETRUIRE□ AȘTERNERE MIXTURI ASFALTICE□ TURNĂRI DE BETOANE□ RECICLARE LA CALD ÎMBRĂCĂMINȚI ASFALTICE□ ALTE CATEGORII DE LUCRĂRI
RELAȚII SE POT OBȚINE DE LA SEDIUL CENTRAL AL D.J.D.-R.A. Deva 
tel./fax 0254-225.088 sau de la secțiile:
•■SECȚIA BRAD, str. Avram lancu, nr. 2, tel./fax 0254-612677
«•SECȚIA HAȚEG, str. Horea ni. 87, teL/fax 0254-777.793
•■SECȚIA HUNEDOARA, sti Mi Stângă ni.l 5, tel./fax 0254-717.499
•■SECȚIA ORĂȘTIE, satul Pricaz, corn. Turdaș, tel./fax 0254-242.000 
••SECȚIA PĂULIȘ, comuna Șoimuș, tel./fax 0254-237.045
•■SECȚIA PETROȘANI, Str. Stadionului f.n. 0254-543.888
•■SECȚIA BALASTIERE - CARIERE, Deva. str. Dragoș Vodă, nr. 1-3, tel. 0254- 
225.235

http://www.eurostil-com.ro
mailto:sates@toptech.ro
mailto:sortna.sarmai@informmedla.ro
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Cristurul are străzi
------------------------------------- pretă de muzică 
populară, Mariana Anghel, a accidentat 
grav un copil de 10 ani, care traversa stra
da regulamentar, pe trecerea de pietoni.

- Noul președinte al 
TNL din Deva este 

economistul Bogdan Țâmpău.

luni, 16 mai ’ Distribuitorii de
--------------------------------------' medicamente se 
află de trei zile în grevă generală.

duminică, 15 mai

Deva (D.I.) - Consiliul 
Local al Municipiului Deva a 
aprobat recent un proiect de 
hotărâre privind atribuirea 
de nume bilingve străzilor din 
localitatea Cristur. Satul 
aparține administrativ de 
municipiul Deva de la ultima 
reorganizare teritorială, ce a 
avut loc în 1968, înainte de 
această dată el fiind reședință 
de comună cuprinzând satele 
Bârcea Mică și Archia. Până

la aprobarea HCL, doar trei 
din cele 16 străzi ale Cristu- 
rului aveau nume, chiar și 
localnicii având dificultăți în 
localizarea unei case doar 
după număr. în plus, unele 
societăți comerciale apărute 
pe raza localității în ultimii 
ani nu aveau o adresă pre
cisă. Prin denumirea străzilor 
și numerotarea imobilelor s-a 
dorit eliminarea problemelor 
și sistematizarea localității.

marți, 17 mai - Un tânăr din 
Brad s-a sinucis

aruncându-se sub roțile trenului.
- Un tânăr planorist a fost sfârtecat de 
elicea avionului care urma să-i tracteze 
planorul, pe aerodromul din Săulești.

Tiberiu Stroia________________
ti he ri u .strata gl n form media jo

22 de milioane 
de abonați

Hunyadl Rost

Szent Miclos utca
Allomas utca

Malurn utca

Bukovinai utca

Pentru că rumânii se fereau-ca dracu1 de 
tămâie atunci când era vorba să dea un 
telefon, Romtelecomul a inventat abonamen

tul. în acest fel, ori vorbești ori nu vorbești te 
trezești că trebuie să plătești. în acest mod și- 
au rezolvat purtătorii de vorbe pe fir proble
ma celor câteva milioane de abonați care au 
renunțat la serviciile de telefonie fixă. Aceeași 
stratagemă a folosit-o și TVR-ul când ne-a 
obligat să plătim abonamentul odată cu fac
tura la curent electric.

Deși rumânii care au cablu instalat plăteau 
și pentru că erau nevoiți să se uite trei 
secunde la acest post. Atâta cât le lua să 
schimbe programul.

Copiii de la Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva 
au așteptat, în ziua vernisării expoziției, momentul în 
care au putut să exploreze minunata lume creată de exis
tența florilor de mină. (Foto: Traian Mânu)

De-a ascunsa cu sediul

De curând, folosind atât de folosita idee 
cu alinierea la standardele UE, tipii de 
la gaz au introdus și el abortărfientul. în plus, 

și-au motivat acest abuz prin faptul că au 
cheltuieli cu întreținerea conductelor de gaze. 
Ca și cum un furnizor de gaze ar trebui să 
aibă cheltuieli cu creșterea morcovilor, spre 
exemplu.

Și oricât de aberant ar părea vom plăti. De 
aceea așteptăm abonamentele la Poștă. Pentru 
că și poștașul care aduce pensia se uzează.

■ Imobilul unde avea 
sediul filiala a PPCD 
Hațeg a suferit modi
ficări având chiriași.

Damiel I. Iamcu_______________ __
daniel.iancu@infonnmedia.ro

Hațeg - Problemele fostei 
organizații țărăniste și actual 
pupulare din orașul Hațeg 
sunt departe de a-și fi găsit o 
soluție, cu toată decizia favo
rabilă pe care Secția Civilă a 
Tribunalului Hunedoara a 
pronuntat-o. Cel puțin deo
camdată, optimismul liderilor 
PPCD Hunedoara este nejus
tificat în condițiile în care 
fostul spațiu de pe Strada 
Horea, în suprafață de 43,43 
mp nu mai există, imobilul

fiind modificat. în plus actu
alii chiriași din fostul sediu 
de partid sunt... polițiștii 
comunitari.
Spațiul nu mai există

Președintele PPCD Hune
doara, spune că va lua legă
tura cu executorul judecă
toresc pentru a pune în apli
care decizia tribunalului, de
clarând că hotărârea este 
definitivă. De cealaltă parte,

Nicolae Timiș

primarul Hațegului, Nicolae 
Timiș, afirmă că un contract 
nu mai poate fi prelungit, 
dacă una dintre părți nu e de 
acord. „Nimeni nu mă poate 
obliga să le prelungesc con
tractul, pentru că acesta a 
expirat la 31 dec. 2004. Mai 
mult, respectiva decizie nu 
am cum s-o mai pun în apli
care din moment ce spațiul în 
suprafață de 43 mp nu mai 
există”, a mai spOs Timiș.

Emil Danci

Președintele 
s-a supărat

București (C.P.) - Pre
ședintele Traian Băsescu 
a declarat că nu poate 
spune că este un pre
ședinte fericit când vede 
o „oarecare ineficientă” 
în atacarea problemei 
inundațiilor. Băsescu a 
declarat că, dacă preșe
dintele ar fi avut putere 
executivă mai multă, „cu 
certitudine” ar fi fost în 
fruntea Comandamentu
lui de inundații, lucru pe 
care premierul nu l-a 
făcut. întrebat dacă aces
ta este un fel de a 
reproșa în mod indirect 
pasivitatea Guvernului, 
Traian Băsescu a 
răspuns: „Da, de ce nu?”.

Deva: în clădirea Magna

Curia este deschisă 

expoziția de flori de mină 

„Simfonia din adâncuri" 

în care pot fi admirate 

„piese deosebit de va

loroase, pietre prețioase 

sau semiprețioase for

mate în urma unor con
diții specifice. în expoziție 

sunt prezentate și 

numeroase fotografii 

tematice și o istorie în 

imagini a centrului minier 

Rodna Veche (Bistrița- 

Năsăud), de pe Valea 

Vinului.

Catarii da artă

• Hunedoara: Galeria 

de Arte. Expoziția per

sonală de artă plastică, 

sculptură și ceramică a 

artistului Constantin

Zgâmbău.

• Deva: Galeria de Artă 

„Forma". Expoziția de 

pictură, sculptură, grafică 

și artă decorativă „Prof 

Art" 2005 prezintă 

lucrările artiștilor profe

sori la Liceul de Muzică și 

Arte Plastice „Sigismund 

Toduță" Deva.

Testai

12.30 - „Poeții Văii Jiu

lui".

• Deva. Casa de Cul

tură „Drăgan Muntean". 

Sâmbătă și duminică, în 

holul mare este deschisă 

o expoziție de rochii de 

mireasă.______________________

• Sălaju de Sus- 

Duminică, la Căminul 

Cultural sau la iarbă 

verde: „Târgul Narciselor" 

șt un spectacol folcloric,' 

cu începere de la ora 

12.00. Manifestările vor

fi precedate de un meci 

de fotbal al elevilor 

comunei._____________________
• Bretea Mureșană. La

Căminul Cultural, de la 

ora 19.00: „Sărbătoarea 

poeților populari"ce 

cuprinde lansări de vo

lume de poezie, o vizită 

la biserica din Gurasada 

și vernisarea expoziției de 

fotografie etnografică 

„Lumină din lumină" a 

artistului fotograf Nicu 

Jianu._________________________

• Râdulftjtl. Căminul 

Cultural va găzdui de la 

ora 17.00 „Sărbătoarea 

poeților populari", care 

va prezenta un program 
foarte variat încheiat cu 

un spectacol susținut de 

elevii de la Școala Popu

lară de Arte și Meserii 

Hunedoara.

• La Librăria Editurii 

„Etnia' din Deva, str. 

Mareșal Averescu, bl. 20, 

parter puteți găsi și 

achiziționa volumul
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„Aspecte 

ale vieții 
sociale în 

Biserica pri
mară" sem

nat de pr. 

dr. Marius 
Țepelea. în 

capitolele 

volumului sunt prezen

tate diverse teme și 

aspecte ale temei tratate.

„Conștiința civilă a

creștinilor în primele trei 

secole" este intitulat

Chiar primul capitol, iar 

acesta prezintă cititorului 

persecuția statului 

roman, de-a lungul se

colelor, împotriva 
creștinilor. în paginile 

cărții sunt tratate, de alt

fel, toate aspectele unei 

vieți creștinești și pe cele 

de prezentare a bisericii. 

Ca ultime apariții în librării 

amintim:

- „Bel Ami” Apărută sub 
egida Grupului editorial 

Corint, care continuă să 

publice române clasice, 

desuete într-o anumită 

măsură, dar absolut nece

sare pentru a avea o 
părere exactă despre 

evoluția romanului euro

pean. Ultimele apariții sunt 

„Bel Ami" de Maupassant, 

„O viață" de Italo Svevo, 

„Jane Eyre" de Charlotte 

Bronte și „Printre porto
cali" al popularului 

romancier spaniol Blasco 

Ibanez. „Bel Ami" este 

tradus de Traiân Fintescu, 

iar prefața este semnată 

de Liliana Anghel. Mau

passant a trăit foarte 

puțin, 43 de ani, iar „Bel 

Ami" ocupă 

un loc 

aparte în 

creația sa 

prin ambiția 

de-a realiza 

o frescă a 

societății 

franceze din a

a doua jumătate a secolu

lui al XlX-lea.

„Video - Net*  Deva. Piața 

Victoriei nr.1 (la cal). 

Deschis inclusiv sâmbăta 

între orele 11 00 și 23.00. 
• „Collateral". Un film 

american, polițist, cu 

Tom Cruise (Vincent) și 

Jamie Foxx, care sunt 

parteneri în misiuni deru

late noaptea. Filmul este 

o poveste a parteneria- 
tului dintre cei doi pro

tagoniști, a vieții fiecăruia 

în parte și a pericolului în 

care trăiesc aceștia.

• Petroșani. Teatrul „I. 

D Sârbu". Duminică, ora

• Deva, Cinema „Pa- 

tria'.în perioada 20 - 26 

mai 2005. Prețul biletu

lui: 25.000 lei lunea și 

35.000 lei în rest.

• „Lemony Snicket- O 

serie de evenimente 

nefericite". Violet (Emily 

Browning), Klaus (Liam 

Aiken) și Sunny (Kara and 

Shelby Hoffman) Baude

laire sunt trei tineri 

orfani. Violet este cea 

mai mare, are 14 ani, 

este curajoasă și este cea 

care gândește repede. 

Singurul băiat, Klaus, are 

12 ani, este inteligent, 

dar este obsedat de 

cuvinte. Sunny este cea 

mai mică. Ea vorbește 

într-o limbă pe care 

numai sora și fratele ei o 

înțeleg, și are tendința de 

a mușca. După moartea 

tragică a părinților lor 

într-un teribil incendiu, 

copiii au stat la diverse 

rude: la un prieten bun 

al părinților, Mr. Poe; la 

un profesor care studiază 

reptilele Montgomery 

Montgomery (Billy Con

nolly) și la înțeleaptă

Josephine Anwhistle 

(Meryl Streep). Dar cel 

mai rău s-a dovedit a fi 

Count Olaf (Jim Carrey), 

care încearcă să fure 

averea copiilor.

• Deva. Sala Sporturilor. 

Duminlcâ. Astăzi cu 

începere de la ora 11.00: 

Handbal feminin: U. Remin 

Deva-Astral Poșta Cîlnău. 

Mâine, pe stadioanele din 

Deva și Petroșani se vor 
discuta partidele de fotbal 

dintre:

- CS Deva - Tricotaje Ineu, 

respectiv Jiul Petroșani - 
Unirea Sânnicolau Mare. 

Ambele meciuri vor începe 

la ora 11.00.

• „Bobo'S pub" Deva, 

Str. 1 Decembrie, nr. 11, 

oferă devenilOF, și nu 

flutnai, distracții pe cin

ste, cu muzică de ultimă 

oră și DJ dintre Cei mai 

apreciați în special de 

ținerii care caută astfel 

de distracții.
• „Supreme Club", din 

Deva, b-dul N. Bălcescu, 

bl. 12A - parter oferă, 

zilnic, intre orele 9.00 - 

2.00, distracție cu ruleta 

electronică, aer 

condiționat și ventilație, 

cea mai savuroasă cafea 

și satisfacție deplină. 

Rezervări: 0254/221220.
• ^Aristocrat*-  club de 

noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr.42 și 

Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004 

1723121382

Turism
• Cabană Pietrele

Situare: în Munții Retezat, 

la aproximativ 25 de kilo

metri de Ohaba de sub 

Piatră

Altitudine: 1485 m

Cazare: camere cu 2, 3 sau 

4 paturi, cu spălător 

comun, toaletă

• Cabana Platoul Soarelui 

Situare: în stațiunea Stra

ja din Masivul Vâlcan, 

unde se poate ajunge cu 
telescaunul, din munici

piul l.upeni
Altitudine: 1600 m

Cazare: 32 de locuri, în 

camere cu 2-6 paturi

Cabana Buta

Situare: în Munții Retezat, 

la patru ore de mers de 

Cheile Buții, de la bifur- 

cația drumului forestier cu 

DN 66A

Altitudine: 1800 m 

Cazare: priciuri, camere cu 

mai multe paturi
Cabana Groapa Seacă

Situare: în Munții Parâng, 

la 18 kilometri de 

Petroșani, pe DN 7A după 

traversarea Cheilor Jiețului 

Altitudine: 1400 m

Cazare: 50 de locuri

mailto:daniel.iancu@infonnmedia.ro


Internaționalii FC CIP 
s-au menajat la națională Leu speră la podium

SPORT Deva (C.M.) - Componenții 
FC CIP, Gabriel Molomfălean, 
Tiberiu Măgurean și Ion Al- 
Ioani, au revenit aseară la 
Deva, după ce au evoluat pen
tru naționala de futsal a 
României în partidele dispu
tate în această săptămână în 
Macedonia. „Molomfălean a 
jucat cel mai mult, iar eu și 
cu Al-Ioani am intrat mai

puțin, pentru că am cerut să 
fim menajați, deoarece ne 
interesează mai mult campi
onatul. N-am vrut să riscăm 
accidentări, acum când ne 
așteaptă jocuri decisive în 
play-off”, preciza Măgureanu. 
România a câștigat cu 2-1 pri- 
ma partidă, dar a cedat în 
meciul secund cu 3-4, după ce 
a condus cu 3-2.

• I evine Gherman. Cosmin Gherman, ju
cătorul FC CIP, suspect de menise, a făcut, 
ieri, alte investigații din care a rezultat că 
accidentarea nu este atât de gravă. ^Gher
man s-a antrenat normal în ultimele zile și 
va reveni la meciul cu Energo Craiova", pre
ciza, antrenorul Virgil Stoica. (C.M.)

• Conflict apalant. Marian Muntean, pre
ședintele U. Remin, a afirmat, ieri, că a re
zolvat problemele financiare ale jucătoarelor 
Aiacoboaie, Geană, Răducanu și Hențiu care 
au depus memorii la F.R. Handbal și că aces
tea nu vor deveni libere de contract. (C.M.)

• Sală de sport. Sala de sport construită la 
Lupeni în cadrul programului guvernamental 
a fost inaugurată, miercuri, cu o întârziere 
de un an față de termenul programat. Sala, 
așteptată timp de 24 de ani, a fost constru
ită în incinta Școlii Generale Nr. 2. (C.M)

• Zenga dat afară. Gigi Becali a decis ieri 
să-l dea afară pe Walter Zenga. Becali i-a 
reproșat italianului modul în care a alcătuit 
echipa în partida pierdută cu FC Național. A 
urmat o ceartă, după care Becali a anunțat 
că Zenga este concediat și că Dumitru 
Dumitriu va fi antrenor interimar. (C.M.)

Tiberiu Măgureanu Ion Al-loann Gabriel Molomfălean

Deva (C.M.) - Mihai Leu 
vă lua startul, azi, în etapa 
secundă a Campionatului de 
Raliuri care se derulează în 
Maramureș cu speranța de 
a repeta istoria din 2003, 
când a câștigat cursa. Raliul 
Siromex e recunoscut ca o 
cursă de foc pe asfalt, iar în 
acest an întrecerea e cu atât 
mai dificilă cu cât s-a intro
dus o nouă specială și nu
meroasele gropi de pe tra
seu cresc riscul unor pene.
S-a obișnuit cu mașina

„Sesiunea de antrena
mente desfășurată marți și 
miercuri la Silvaș ne-a 
prins foarte bine, pentru că 
ne-am obișnuit cu mașina.

Mihai Leu

Nu o cunoaștem încă sută 
la sută, dar cred că nu vom 
mai avea surprize ca la pri
ma etapă. E un traseu care- 
mi place și-l cunosc foarte 
bine, dovadă că am câștigat 
în 2003, așa că sper să fim 
cât mai aproape de podi
um”, afirma Leu.

; Deva (C.M.) - Programul etapei a 24-a, 20-2J mai: Uni
versitatea Timișoara - Univ. Jolidon Cluj; Selmont Baia Mare
- Rulmentul Brașov; Oitchim Rm. Vâlcea - Cetate Deva; 

Rapid București - Tomis Constanța; U. Remin Deva - Astral 

Poșta Cîlnău; Silcotub Zalău - Oțelul Galați; HCM Roman
- HCF Piatra Neamț. în meci în devans din etapa 25-a: 

HCM Roman - Universitatea Timișoara 26-19 

Clasamentul
1. Sitcotub Zalău 23 19 1 3 732- 575 39
2. Oltchim Rm. Vâlcea 23

3. Rapid CFR București 23

16 5 2

17 3 3

658- 566 37

732- 623 37
4. Tomiș Constanța 23 16 T 6 654- m 33
5.’ Rulmentul Brașov •. »• ■Mk^-8*.-  ’6 644- §39 , , 3 A
6. Astral Poșta Olhău 23 . 12 2 i 9 6$7- $49 |6 s

7. Oțelul Galați 2ă

8. Cetate Deva 23

9 4 10

8 3 12 ssosirW ■
•608-^6 -Î99. Selmont Baia Mare 23 8 3 12

10. HCM Roman 24 8 1 15 589- 621 17

11. HCF Șatra Neamț 23 6 3 14 602- 635 ' 15
12. U. Jolidon Cluj 23 6 2 15 573- 628 14

13. U. Remin Deva 23 6- 2 15 563- 635 14
14. Univ. Timișoara 24 0 1 23

A •

r r s • ■

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a a 22 -a 18 mai: Met-
aiul Crișcior - Minerul Uricani 2-2; Ponorul Vața - Dacia

Orăștie 1-0; Minerul Teliuc Minerul Aninoasa 0-0; Con-

structorul Hunedoara - CFR Marmosim 0-2; Minerul

Bărbăteni - Univ. Petroșani 1-1 Retezatul Hațeg - Gloria

Geoagiu 6-0; Victoria Călan - stă.

Clasamentul
1. Minerul Uricani 20 19 1 0 66-12 58
2. Retezatul Hațeg 20 15 1 4 41-18 46

3. CFR Marmosim 20 14 .1 . 5 63-16 43

4. Minerul Aninoasa 20 12 4 4 43-14 38

5. Ponorul Vata 20 10 3 7. 36-27 33

6. Minerul Bărbăteni 20 10 3 7 25-26 33

7. Dacia Orăștie 20 9 0 11 41-27 27
8. Constructorul Hd. 20 8 1 ,11 25-39 25

9. Minerul Teliuc 20 7 3 10 26-41 24
10. Univ. Petroșani 20 4 4 12 22-43 16
11 Victoria Călan 20 4 3 13 ■ 20-46 15
12. Metalul Crișcior 20 3 6 12 18-55 15

13. Gloria Geoagiu 20 î 1 19 10-72 4

decisiv
■ U. Remin Deva luptă 
cu alte trei echipe pen
tru supraviețuirea în 
Liga Națională.

Valentin Neagu
valentin.neagu.@informmedia.ro

Deva - După ce 3-4 ani U. 
Remin Deva a fost între pri
mele echipe din Liga Națio
nală de handbal feminin, as
tăzi, de la ora 11.00, devencele 
joacă imul dintre cele mai im
portante meciuri pentru a su
praviețui la acest nivel.

Este vorba de partida cu 
Astral Poșta Cîlnău pe care 
antrenorul loan Mătăsaru o 
apreciază drept decisivă pen-

tru viitorul echipei. Revenit 
la echipă înaintea meciului

pentru U.Remin
de la Constanța, tehnicianul 
devean ne-a declarat că „în 
jocul școală de ieri echipa a 
mers foarte bine. Am identi
ficat formația de bază și am 
stabilit tactica pe care trebuie 
s-o folosim”.
Inter de națională

Antrenorul devencelor con
sideră că punctul forte al 
echipei vizitatoare este linia 
de nouă metri foarte bună, în 
care se remarcă Elena Olariu, 
jucătoare din lotul național al 
României.

„Dacă o anihilăm pe Cla
riu, avem șanse să câștigăm”, 
preciza Mătăsaru. Un oare-

Pentru a avea o imagine exactă asupra bătăliei pentru retrogradare vă 

prezentăm ce meciuri mai au de disputat echipele implicate, respectiv U. 
'’JoHcion, U. Remin, HtM Român și'HCF Piatra Neamț. ' 1 4 '

Etapa a 25-a, mlercuri, 25 mai: HCF Piatra Neamț - Silcotub Zalău; oțelul 
Galati - U- Remin Deva; Rulmentul Brașov -tl. Jolidon Cluj;_______ _ ________

Etapa a 26-a, duminică, 29 mai: U. Jolidon Cluj - Cetate Deva; U. Remin 
Deva - HCF Piatra Neamț; Silcotub Zalău - HCM Roman

I . -
C ' ' '' . ■ - I

Dacă va lupta ca în partida cu Jolidon, U. Remin va învinge

care avantaj pentru Remin îl 
reprezintă faptul că pentru 
adversare meciul nu are 
miză, întrucât nici nu pot 
pierde locul șase, dar nici nu 
pot urca pe poziția a cincea.

Astral a avut ca obiectiv să 
ocupe un loc care să le per
mită accesul într-o cupă 
europeană, dar cu trei etape 
înainte de final, nu mai au 
nici o șansă. „în schimb, noi 
trebuie să facem tot ce ne stă

în putință pentru a câștiga 
acest meci, pentru a ne păstra 
șansele de a rămâne în Ligă 
sau să ajungem la baraj”, 
mai preciza loan Mătăsaru.

Oricum, pentru devence, 
lucrurile nu sunt deloc sim
ple, întrucât patru echipe din 
coada clasamentului se luptă 
pentru a rămâne în Liga 
Națională, iar orice alt rezul
tat în afara victoriei poate 
însemna retrogradarea.

Pariuri sportive la Casino
B Ieri la Deva S-a oferă în premieră pentru manager general al firmei
inaugurat primul Casi
no din județ în care se 
fac pariuri sportive.

Valentin Neagu
valentin.neagij.@inforfnfnedi3.ro

Deva - Caracterizată de or
ganizatori drept „un moment 
de prim rang în viața distrac
tivă a Devei”, inaugurarea de 
ieri a primului Casino din ju
deț în care se fac pariuri 
sportive a avut două momen
te festive. La primul au parti
cipat ziariștii, iar la al doilea, 
oficialități ale județului. Casi- 
no-ul de la Deva este al șapte
lea din România deschis de 
firma austriacă WETTPUNKT

această zonă posibilitatea 
efectuării în direct a unor 
pariuri. Paleta este mare: 
curse de cai și de câini, fot
bal, baschet, formula 1, volei, 
motociclism, hochei, tenis etc.

La eveniment au fost de 
față Berd Dielenschneider,

pentru Europa de Est, Eduard 
Bieltz, director executiv, și 
Andrei Cazacu, director pen
tru filiala din Deva. Organi
zatorii ne-au precizat că sis
temul tehnic este de ultimă 
generație și care prezintă si
guranță și garanție maxime.

Doar din 11 m
Lupeni (C.M.) - Min. 

Bărbăteni și U. Petroșani 
au încheiat la egalitate, 1- 
1, întâlnirea din cadrul e- 
tapei de miercuri. A fost 
un meci anost, în care ju
cătorii combatantelor și- 
au etalat lacunele în pre
gătire și precaritatea con
diției fizice, nereușind să 
înscrie decât din lovituri 
de la 11 m. Oaspeții au 
deschis scorul prin Nan- 
dra (11) care a transfor
mat penalty-ul acordat la 
faultul lui Silvestru asu
pra lui Medragoniu, mi
nerii egalând după lovi
tura de pedeapsă transfor
mată de Baraghin (84).

(0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament lunar CUM TE ABONEZI?
Numele

Prenumele

<
oI Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

<
Strada

Reducere
I 
I
I 
l 
!
I 
I

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. j
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

I(0,19 lei noi)

e
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Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei
GRATUIT, în fiecare vineri primești 

cel mai complet supliment 
de televiziune.

JURHAL 
■■■TVi

Abonamente

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni
ll

1 lună
3 luni
6 luni
19 bl»;

59.000 lei ( 5,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
319.000 lei (31,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)
COOlYin ia; /cn a le; i non i.; min

Localitatea
< Telefon (opțional)

I 
I 
I
I 
I
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• Cel mai bun. Jucătorul 
finalei Cupei UEFA de la Li
sabona a fost desemnat 
brazilianul echipei 
învingătoare ȚSKA Moscova, 
Daniel Carvalho (foto), cu 

a marcat nici unul din cele

I Finalele „blestemate
Lisabona - Presa portugheză de ieri rea

mintește, după finala Cupei UEFA pierdută 
de Sporting în fata formației ȚSKA, de o altă 
finală, cea pierdută de naționala Portugaliei 
în fata Greciei, la Euro-2004. „Casă bleste
mată”, titrează pe prima pagină cotidianul 
A Bela. „StesteetoriJ&rtâgRfia a avut șans>> 
de a câștiga pe teren propriu (...), iar tot de 
trei ori scenariul minunat al unei țări în 
sărbătoare s-a înecat într-o mare de frus
trări”, scrie sursa citată.

Pe lângă Euro-2004, cotidianul menționea
ză și meciul retur din finala Cupei UEFA, 
din 1983, în care Benfica Lisabona nu a reu
șit să depășească formația Anderlecht Bru
xelles (0 - 1 tur, 1 - 1 retur).

Legea dură a fotbalului
■ ȚSKA Moscova a 
demonstrat, la Lisabona, 
că fotbalul din est are 
resurse nebănuite.

Lisabona - Rușii au câștigat 
Cupa UEFA, după ce au în
vins cu 3 - 1 formația Spor
ting Lisabona, în finala com
petiției disputate pe stadionul 
Jose Alvalade. ȚSKA a obți
nut astfel primul trofeu euro
pean din istoria clubului mos
covit, rușii „lovind” decisiv 
chiar în fieful lusitanilor. Por
tughezii cred că Sporting Li
sabona a fost lipsită de noroc 
în finala de miercuri. „Sport
ing a fost mai bună, dar nu 
a avut noroc... Aceasta este le
gea dură a fotbalului”, a de
clarat Valentim Loureiro, pre
ședintele Ligii Portugheze de 
Fotbal. Suporterii portughezi 
au împărtășit opinia lui Lou
reiro, „Suporterii lui Sporting 
trebuie să fie mândri de 
echipa lor, care a făcut totul 
pentru a câștiga acest trofeu, 
însă, uneori, fotbalul este ne
drept”, a spus internaționalul 
portughez Luis Figo.
Performanță istorică

Antrenorul Valeri Gazzaiev 
declarat că ȚSKA Moscova 
obținut o performantă isto-

toate că el nu 
trei goluri ale echipei sale.

Rogeno, marcatorul lusitanilor Bucuria a fost mare in tabăra rușilor.

f

Rusul Berezoutski a egalat.

1

i

Niculae, de nota patru
Lisabona - Cotidianul O Jogo i-a acordat 

nota patru jucătorului Marius Niculae, pen
tru evoluția din finala Cupei UEFA. „Româ
nul avea motive istorice pentru a nu-i iubi 
pe ruși și a avut posibilitatea de a se răz
buna. Doar în minutul 87 a pus în pericol 
poarta lui Akinfeev, însă cu un șut slab”, 
scrie publicația O Jogo. Cotidianul A Boia 
l-a notat pe jucătorul român Marius Nicu
lae cu o stea, cel mai bun jucător de la Spor
ting fiind desemnat Rogerio, autorul singu
rului gol al formației lusitane, cotat cu 
cinci stele. Același calificativ l-a primit Ma
rius Niculae și din partea cotidianul Record. 
„S-a deplasat puțin, a avut o lovitură cu 
capul și o altă ocazie la care a ajuns prea 
târziu”, notează sursa citată. Publicația Cor- 
reio da Manha notează că Marius Niculae 
a fost în teren 19 minute, însă apărarea echi
pei ȚSKA nu a avut nici o problemă cu el.

„Leul
Lisabona - Decepția e- 

normă a portughezilor e 
perceptibilă în întrega 
presă: „O lovitură în sto
mac”, „Ce păcat!”, „Rușii 
au pus capăt visului lei
lor”, „Leul plânge”, scrie 
24 Horas. „Ce dur este să 
pierzi pe teren propriu!”, 
notează cotidianul citat. 
„Totul era perfect. Prea 
perfect. Atât de perfect 
încât era puțin probabil 
să se întâmple ceva. Un 
stadion în delir, supor
teri dornici de victorie, o 
primă repriză de vis... 
Insă, echipa a pierdut”, 
scrie 24 Horas.

Pagină realizată de Dorin Șipețian

Jucătorul roman a fost criticat.

Norocul, piedica lusitanilor
■ Sporting Lisabona nu 
a cucerit Cupa UEFA din 
cauză că nu a avut 
noroc, cred suporterii.

Lisabona - Suporterii lusi
tanilor cred că echipa Sport
ing Lisabona nu a avut noroc 
în finala Cupei UEFA, pier
dută, miercuri seară, în fata 
formației ȚSKA Moscova. 
„Sporting Lisabona a fost mai 
bună, dar nu a avut noroc... 
Aceasta este legea dură a fot
balului”, a declarat Valentim 
Loureiro, președintele Ligii 
Portugheze de Fotbal (LPFP), 
la încheierea meciului. Supor
terii portughezi au împărtășit 
opinia lui Loureiro: „Au jucat 
foarte bine, dar nu au avut 

rică. „Am obținut o perfor
mantă istorică, iar aceasta va 
trebui să stimuleze toate echi
pele ruse care vor juca în Cu
pa UEFA sau Liga Campioni
lor”, a declarat Gazzaiev.

Fericitul antrenor a decla
rat, pentru televiziunea rusă, 
că jucătorii săi sunt adevărați 
eroi, care au reușit imposi
bilul. „înainte de toate, vreau 
să mulțumesc jucătorilor mei, 
președintelui și tuturor celor 
care au ajutat la obținerea a- 
cestui rezultat. în primele mi
nute a trebuit să fim foarte 
prudenți și să reușim să stă
pânim jocul agresiv al portu
ghezilor. Știam că va fi o mi
siune dificilă, în fata unui pu
blic dezlănțuit. Dar ne-am 
descurcat, iar în repriza se
cundă am reușit să ne rectifi
căm jocul la mijlocul terenu
lui. Jucătorii au fost mai a- 
tenți, lucru care ne-a permis 
să obținem mai mult avantaj 
pe contraatac”, a menționat 
Valeri Gazzaiev.
Mândru de jucătorii săi

Antrenorul Jose Peseiro es
te mândru de jucătorii săi și 
de faptul că pregătește echipa 
Sporting Lisabona, apreciind 
că acest sentiment este mai 
puternic decât înfrângerea su
ferită în finala Cupei UEFA.

■ Câteva mii de ruși au 
ținut să fie prezenți, ieri, 
la aeroportul din Mosco
va, la sosirea echipei.

Moscova - Mii de suporteri 
i-au așteptat, ieri dimineață, 
la aeroport, pe jucătorii echi
pei ȚSKA Moscova, câștigăto
rii Cupei UEFA îmbrăcați în 
culorile echipei, roșu și albas
tru, suporterii i-au aclamat pe 
campionii lor, la sosirea pe 
aeroportul Sheremetievo.

Miercuri seară, imediat du
pă încheierea finalei, câteva 
mii de suporteri au ieșit pe 
străzile capitalei ruse pentru 
a sărbători victoria, strigând: 

noroc. Au fost mai buni în 
apărare, dar nu în atac. Sun
tem dezamăgiți, dar Sporting 
rămâne una dintre cele mai 
bune echipe dîn lume”, au 
afirmat fanii, vizibil dezamă
giți, la ieșirea din stadion. Su
te de suporteri au urmărit fi
nala Cupei UEFA pe un ecran 
gigant, amplasat în centrul 
orașului Lisabona. în pofida 
dezamăgirii vizibile, portu
ghezii au dat dovadă de fair- 
play și au aplaudat îndelung 
echipa moscovită. „Suporterii 
echipei Sporting trebuie să fie 
mândri de echipa lor, care a 
făcut totul pentru a câștiga 
acest trofeu. însă, uneori, fot
balul este nedrept”, a decla
rat, la rândul său, internațio
nalul portughez Luis Figo.

Susținătorii ruși, mândri de izbânda echipei favorite.

„Am făcut o primă repriză 
foarte bună; am jucat cu 
mingi înalte, i-ajj dominat pe 
ruși și am riscul cu multe 
șuturi la poartă. Dar la pau
ză am avut avantaj.de doar 
un gol. Poate atunci a prins 
încredere în ea fSKA Mosco
va. La începutul «prizei se
cunde am tneereațt să-l punem 
sub presiune și am controlat 
jocul. însă, ne-a lipsit șansa, 
iar șansa este foarte impor
tantă în fotbal”, a apus Pesei
ro, care consideră eă jucătorii 
săi au. avut de suirii și din 
cauza oboselii. „Sunt teribil 
de frustrat deoarece am sufe-

campionii!”. Pes-„Noi suntem 
te 80 de suporteri au fost ares
tați, majoritatea fiind în stare 
de ebrietate. „Suntmândru de 
jucătorii mei, de publicul nos
tru și de țara mea”, a declarat 
antrenorul Valeri Gazzaev.

„Puteam^ câștiga, dar pu
team și să pieriem/ însă. am 
fost sigur că Băieții noștri își 
vor demonstra supremația”, a 
afirmat președintele grupării 
ruse, Evgheni Giner. Premie
rul Mihail Fradkov a felici
tat echipa ȚSKA Moscova. 
„Aș vrea să-i felicit pe jucă
torii de la jSKiffi; pe dntrenor. 
dar și pe iubitorii fotbalului 
din Rusia pentru această vic
torie istorică’’., a afirmat 

Fanii s-au rugat pentru victoria lui Sporting.

(Foto: EPA) 

rit două înfrângeri grele în 
patru zile (n.r. - Sporting a 
pierdut, duminică, meciul cu 
Benfica și nu mai are șanse 
la câștigarea campionatului). 
Aceste înfrângeri sunt mereu 
pline de învățăminte și ne 
permit să corectăm anumite 
lucruri. însă, există un lucru 
pe care nU l-aș schimba nicio
dată, iar acesta este reprezen
tat de dorința de a merge îna
inte. Simt foarte mândru de 
jucătorii mei și foarte mân
dru că antrenez echipa Spor
ting, iar acest sentiment este 
mai puternic decât înfrânge
rea”. a subliniat Peseiro.

r 
Fradkov. Pentru ministrul A 
părării, Serghei Ivanov, a- 
ceastă „mare performanță do
vedește încă o dată nivelul de 
excepție al unei echipe de ori
gine militară”.
Ce scrie presa

Presa rusă elogiază victoria 
grupării moscovite. „Fotbalul 
rus este în viată și noi putem 
câștiga astfel de meciuri de 
excepție”, a titrat Soviet Sport, 
cel mai vechi ziar de sport. 
„Rusia, celebrează victoria ta”, 
se putea citi pe prima pagină 
a publicației Sport Express, 
care sugerează ca în fiecare 
an, pe 18 mai, să se sărbăto
rească ziua fotbalului rus.

avantaj.de


• Nr. 1 în județul Hunedoara, cotidian 
} independent politic și economic.
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Vând ap. 2 camere (03)
• circuit, zona bdul Dacia, balcon, contorizări, 
preț 800 mii. lei, negociabil. Tel. 0721/708708.
• contorizări, Al. Teilor, bl. 29, apartament liber, 
preț 600 mii. lei. Tel. 0721/985256.
• decomandate, 55 mp, etaj 3, balcon mare, 
închis, centrală termică, cămară pe balcon, 
interfon, cablu, parchet, gresie, faianță, preț 
34.000 euro. Tel. 220025.
• decomandate, 59 mp, etaj 3, str. I. Corvin, 
bucătărie, baie cu geam, 2 debarale, gresie, 
faianță, parchet, interfon, gaz contorizat 2 focuri, 
apometre, preț 34.000 euro. Tel. 220025.
• decomandate, central, contorizări apă, gaz, 
balcon închis, ocupabiI imediat, etaj intermediar, 
960 mii. lei, negociabil. Fără intermediari. Tel. 
229248,0722/772477.
• decomandate, parchetat, contorizări, et 9/9, 
zona gării, preț 700 mii. lei, negociabil. Tel. 
0721/521378.
• decomandate, repartitoare, gaz contorizat, 
gresie, faianță bd. Decebal, etaj 6, lângă 
farmacie. Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 217413.
• decomandate, urgent, zonă ultracentrală, 
parter, modificări, (ne)mobilat, contorizări, 
mobilier modem, preț 35.000 euro, negociabil. 
Tel. 0721/708708
• Deva, zona Micro 15, etaj 3, decomandate, preț 
rezonabil. Tel. 0720/437889.
• Gotdu, N. A5, etaj 3, preț 890 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284.
• In circuit, contorizări, 2 focuri gaz, interfon, 
etaj intermediar, zonă centrală parchet faianță 
balcon, preț 900 milioane lei. Tel. 0745/202164.
• multiple Imlxmătățlri. zona Gojdu Deva, preț 
830 milioane lei, negociabil sau schimb cu 
apartament în Zalău. Tel. 0745/079659.
• semidecomandate, Al. Streiului, bl. 69, et 4, 
acoperit 550 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/215727
• semidecomandate, gresie, faianță parchet, 
balcon, zona Ulpia, preț 880 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0742/290024
• semidecomandat®, zona Sarmis, balcon, mo
dificări, contorizări, preț 875 mii. lei. Tel. 
0721/708708.
• semidecomandate, zonă ultracentrală conto
rizări, etaj 2, balcon, fără îmbunătățiri, preț 950 
mid. lei, negociabil. Tel. 0746/609615,215113.
• traduceri autorizate, toate limbile, Deva, 
Kogălniceanu, bl. 14 cam.l, tel/fax 0254/217920, 
0722/815576. Asistență și curierat pentru Curtea 
de Apel de la Alba lulia.
• legeni, decomandate, CT, balcon închis cu ter- 
mopan, gresie, faianță etaj 2, bloc de cărămidă 
zona Bălcescu, preț 820 mii. lei, negociabil. 
0742/019418.
• legeni, decomandate, S 54 mp, 2 balcoane, 
etaj intermediar, Zamfirescu, preț 1,150 mid. lei, 
negociabil, 115.000 RON. Tel. 0745/888619,227661, 
seara.
• zonă centrală Hunedoara, etaj 1, centrală ter
mică în garanție, gresie, faianță parchet, in
stalații noi, ușă metalică balcon închis, preț 720 
mii. lei, negociabil. Tel. 0722/972981.
• zona Gojdu sau schimb cu 2/3 camere, zonă 
centrală Ofer diferență Tel. 0722/491986.

Cumpăr ap.2 camere (04)
• caut apartament 2 - 3 camere. Tel. 0741/ 
154401,227542.
• ta Deva, exclus Dacia și Micro 15. tel. 215617, 
0740/892841 (16-20).
• urgent, apartament 2 camere, Deva, zonă 
bună plata imediat Tel. 0722/564004

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, Al. Păcii, etaj 2, modificări, 
îmbunătățiri, contorizări, mobilat, preț 1,6 mid. 
lei. Tel. 213244,0741//154394
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, S 98 
mp, etaj 1, zonă centrală Preț 39.000 euro, tel. 
228615.
• decomandate, CT, balcon închis, gresie, 
faianță parchet, ST 90 mp, zona Astoria, et 2, 
preț 35.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418
• decomandate, foarchet CT, zona Bălcescu, 
etaj 3/4, bloc ddfcărămidă ocupabil imediat 

preț 35.000 euro. Tel. 215113,0746/609615.
• kt Simeria, central, decomandate, 80 mp, 
centrală termică contorizări complete, 2 băi, 
balcon închis, garaj. Tel. 0726/737953.

• wgerrt, Deva, transformat în 2 camere, 
renovat ocupabil imediat totul nou, contorizări, 
720 mil. fix, tel. 215212.
• zonă centrală decomandate, etaj intermediar, 
contorizări, preț 1,25 mid. lei, negociabil. Tel. 
0726/593019, 0720/598689. NU sunt agent 
imobiliar.
• semidecomandate, contorizări, gresie, fa
ianță parchet mobilat balcon închis, etaj inter
mediar, zona Ulpia, preț 1350 mid. lei. Tel. 
0742/290024.
• zona Zamfirescu, decomandate, bloc cără
midă parchet lambriuri, balcon închis, gresie, 
faianță contorizări, ocupabil imediat preț 36.000 
euro, negociabil. Tel. 221463, 0721/413042, 
0723/255184.

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, M. Eminescu, decomandate, amenajat 
integral, cu sau fără garaj, preț 13 - 2,15 mid. lei. 
Tel 0720/437889.
• zona pieței, bloc acoperit etaj 4, cărămidă 
lavabil, parchet 2 băi, interfon, centrală termică 
aer condiționat, ocupabil imediat, preț 39.000 
euro. Tel. 233473,0723/712388

Vând case, vile (13)
• 2 camere, bucătărie, baie, hol, grădină mică 
zona Cetate Deva, st 300 mp, preț 1,4 mid. lei. Tel. 
0723/786370.
• 2 corpuri, urgent în Deva, 4 camere, 2 băi, CT 
VaiIlarrt, zonă bună Preț 23 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0727/756116
• 3 camere, bucătărie, cămară hol central, apă 
trasă în curte, curent trifazic, 4 focuri gaz. preț 
1,950 mid. lei, negociabil, Deva, Călugăreni, nr 
131. Tel. 223176,0727/439632.
• 4 camere, hol central, încălzire centrală bucă
tărie, garaj, grădină zonă liniștită fără interme
diari, preț negociabil. Tel. 219588
• casă ultracentral, pretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent 4 camere, bucă
tărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, Deva, 
tel. 0726/972966.
• In Deva, 4 camere, hol central, încălzire cen
trală bucătărie, garaj, grădină zonă liniștiră 
fără intermediari. Preț negociabil. Tel. 219588
• in Deva, ultracentral, 3 camere, 2 băi, 2 bucătă
rii, apă gaz, canalizare, 250 mp, 56.000 euro, 
negociabil. Tel. 0726/996424.
• in Simeria, zonă bună 4 camere, hol central, 
bucătărie, baie cu gresie și faianță încălzire 
centrală beci, garaj + anexe, grădină cu pomi 
fructiferi. Preț 2,2 mid. lei, negociabil. Tel. 
0720/505771.
• urgent 3 camere, bucătărie, baie, 3 garaje, ST 
400 mp, zona Ceangăi, merită văzută preț57.000 
euro, negociabil. Telefoane 0727/756116, 
0740/232043.

• In Simeria, zonă centrală grădină terasă 
toate utilitățile plus casa nr.2 formată din 2 
camere mari, bucătărie, baie, pivniță ST 182 mp, 
ambele la 13 mid. lei. Tel. 0724/190701.
• ugent, In Simeria, construcție nouă finisaje 
ultramoderne, zonă centrală preț 56.000 euro. 
Tel. 0720/505771.
• zona Horea, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
760 mp, negociabil. Tel. 0721/521378
• zona Vlafcu, P+l, 5 camere, bucătărie, baie, 
garaj, 2 terase, parchet, gresie, faianță centrală 
canalizare proprie, 2,5 mid. lei, negociabil. Tel. 
0721/521378

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2U2, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• Ormlndea, 2 camere, bucătărie, hol central, 
curte 1223 mp, cărămidă anexe, fântână în 
curte, 380 mii. lei, negociabil. Tel. 0721/521378
• Parâng, P+l, baie, bucătărie, utilată, apă 
curent, boiler electric, 40.000 euro, negociabil. 
Tel. 0721/521378

Vând case la țară (17)

• (vlâ) p+m, nouă Șoimuș, apă gaz, 4 camere, 
bucătărie mare, 2 beciuri, 2 băi, living (scară 
interioară), terasă garai, curte, anexe, grădină 
preț negociabil. Tel. 225046,0727/934959.
• 3 camere, anexe, curte, grădină fântână 
mobilă sat Lăpușnic, nr. 179, preț negociabil. Tel. 
215310.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• 4 camere, SC 96 mp, grădină livadă fântână și 
apă curgătoare, la asfalt, zona Brad, preț 470 mii. 
lei sau schimb cu garsonieră sau apartament 2 
camere, Deva, Simeria, Hunedoara. Tel. 
0720/437889.
• casă cu curte 845 mp și grădină 3507 mp, 
Tâmpa, lângă Simeria, apa, gaz, canalizare la 
poartă Tel. 0788/469152,0254/212803.
• In Cristur, nr. 146, preț 690 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284.
• In sat Pricaz, str. Principală nr. 152. Informații 
tel. 211670.
• vând casă Vata de Sus, preț 150.000.000 lei, 
negociabil. Tel. 681532, după ora 20.

• Zam, ufița bisericii, 1.2 corpuri, 2 camere, 
bucătărie, hol. II. fundație pentru 3 camere, 
terminată o cameră teren 3-4000 mp, 450 mii. lei. 
Tel. 0721/521378

Vând garsoniere (19)
• In cartlend Dacia, bl. 4, etaj 1, gaz și apă 
contorizate. Tel. 230592,0723/807419. Nu sunt 
agent imobiliar.
• In Deva, urgent, zonă centrală cu balcon 
închis, preț 670 mii. lei, negociabil. Unică ocazie! 
Tel. 0727/756116.
• Progresului, etaj 1, parchet, gresie, faianță 
contorizări, convector, instant gaz, sau schimb 
cu casă la țară plus diferență (eventual). Tel. 
0721/521378

Vând terenuri (21)
• 1779 mp teren, Deva-Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel. 210869,223783.
• Deva, ST 900-1800 mp, pentru construcție 
casă preț între 4-8 euro/mp. Tel. 0720/437889.
• Intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană sup. 510 mp, FS12 m, preț 100 
mii. fix. Informații Leșnic, nr. 122, tel. 
0744/568995.
• to Deva, 700 mp, FS 13 m, str. N. Tonitza (zona 
Vulcan), preț ÎS euro/mp. Tel. 218399.
• la ieșirea din Deva, zona Zăvoi, preț 15 
euro/mp, negociabil, tel. 0720/743834.
• vând 1000 mp teren zona Deva, 3 km, bun 
construcție cabană casă facilități curent, gaz. 
Tel. 0726/158688

Vând spații comerciale (25)
• In Orăștfe, Str. Gării, 60 mp și anexe, total 600 
mp, preț 60.000 euro. Tel. 0744/124761.
• vând spațiu comercial în Simeria. tel. 220848

Inmbile chirii (29)
• caut garsonieră sau apartament pentru 
închiriat Tel. 0741/154401,227542, seara.

• caut urgent de închiriat apartament sau 
garsonieră Ofer 50 euro, cu plata înainte, pe o 
perioadă lungă Tel. 0720/793834.

• concesionez Onchkiez) teren, In Deva, cu 
deschidere la două străzi, 22 Decembrie 
colț cu Minerva, Ideal pentru activități 
comrriațe sau uz privat, pe termen lung 10 
- 20 ani, suprafață 575 mp. Relații la tel 
0745/698105.

• tochiriem local nou de alimentație publică cu 
formație, pentru mese festive, 30 - 50 locuri, la 
prețul de 4.000.000 lei/zi. Rezervări 211856, 
0722/341054.
• tochiriez hi Hațeg spațiu comercial ultracen
tral, 75 mp, 2 vitrine, loc de parcare, intersecție 
drumuri naționale. Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.
• ofer pentru închiriat garsonieră superame- 
najată zona Policlinicii Dacia, etaj 1, nemobilată 
70 euro/lună Tel. 0745/253413,218234.

Auto românești (36)
• vând Ara 243 Diesel, motor Brașov cu remorcă 
ÎS tone, înmatriculate, stare perfectă de 
funcționare, acte la zi, preț 135 milioane lei, 
negociabil. Tel. 245874,0723/335189.
• vând Dada 1300, af 1980, motor recent făcut, 
stare bună preț 27 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/679051.
• vând Dada 1310 L, af 1996, stare foarte bună 
60S00 km, preț 70 milioane lei. Tel. 0254/214997, 
0745/842265.
• vând Dada 1400 injecție, preț negociabil. Tel. 
0721/632946,230913, după ora 20.
• vând Dada 1410, af 1995, bord CN, trapă 
geamuri ionizate, preț 60 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0722/777303,214953.
• vând Dada papuc izotermă omologată af 
2001, preț 2900 euro, 100.000 km, stare bună Tel. 
0722/581860,219167.
• vând Dada Super Nova Confort, AF 11.2001, 
argintiu, motor, cutie Renault Clio, 24.000 km, 
pr ț 3800 euro. Tel. 0724/315252 sau 0726/224003.

Auto străine (37)
• vând caroserie Mercedes Cobra cu motor 
defect, preț negociabil. Tel. 0721/068160.

Decese (75)

Familiile Brădeanu Mircea și Micu Dan sunt alături de 
familia Bunea Lucian și Angela în aceste momente grele 
pricinuite de moartea fulgerătoare a fiului lor

BUNEA HORIA
de 18 ani, din Crișcior. Fie-i țărâna ușoară!

Suntem alături de familia Bunea în aceste clipe de pro
fundă durere pricinuite de decesul fulgerător al fiului lor

BUNEA HORIA
Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace.

Familiile Clonda Vasile, Rovinaru Adrian, Crișan Dorin

• camion Mercedes 1635, cu tahograf, an 
fabricație 1987, preț negociabil, accept variante. 
Tel. 0741/087823.
• vând Ford Fiesta, benzină 1300 cmc, af 2002, 
închidere centralizată faruri electrice, climă 
radio + CD, 49.000 km, jante aluminiu, alarmă 4 
airbag, abs, servo total, 6900 euro. Tel. 
0745/202164.
• vând Matiz, af 2004, noiembrie, 16.000 km, alb 
casablanca, garanție, preț 4600 euro, negociabil. 
TeL 0722/581860,219167.

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă monoax pentru tractor 45 CP, 
capacitate 1500 kg, preț 15 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0724/018405,683091.
• vând rulotă auto, completă preț 1000 euro. 
Tel. 0722/503001.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând gater Danzic complet, motor tăiat lemne 
15 CP TN. Tel. 281785,0722/678001.

* • vând mașină erbicidat 450 litri, cositoare 
centrifugă pentru tractor mare, semănătoare 
păioase 17 rânduri, mașină de întors și adunat 
fân. Tel. 0723/378752.
• vând tractor U 650, înmatriculat, cu plug, 
Mărtinești, 56 Tel. 246342 0746/031049.
• vând factor U445, cu cabină, în stare de 
funcționare. Tel. 0723/154240.
• vând urgart prășitoare porumb pe 7 rânduri, 
preț 30.000.000 lei, negociabil. Tel. 0745/300829.

Moto-velo (41)
• vând scuter Suzuki 49 cmc, pornire la pedală și 
buton, și scuter Aprilla model RS, 49 cmc, pornire 
la buton, înmatriculat, model mare, tip motoci
cletă de viteză. Tel. 0727/694219.

• vând două biciclete semicursiere, cu schim
bător de viteze pe ghidon, stare bună, preț con
venabil. Tel. 211483.

Piese, accesorii (42)
• vând punte spate, lunetă și cutie viteză 4 
trepte Dacia 1300. Tel. 260412.

Mobilier și interioare (47)
• vând calorifere de bucătărie 2 bucăți cu 7 și 14 
elemenți, 2 bucăți apometre pentru apă caldă 
Tel. 0254/223687.
• vând canapea extensibilă servantă birou, 
măsuță tv, masă extensibilă sufragerie, 
mochete, mobilă hol, masă + 6 scaune tapițate, 
mașină automată combină frigorifică Tel. 
218084,0742/939993,0743/211074,0724/643045
• vând geamuri în stare foarte bună Tel. 
0726/158688

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• Societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 6,5 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și 600 străine, cu și 
fără abonament, montarea și deplasarea 
incluse în preț. Informații la tel. 
0723/481776,0745/ 174.

• vând amplificator Technics și videorecorder 
Sharp, convenabil. Tel. 0745/253413,218234.
• vând CD - RW Extern »Asus” în garanție, preț 
avantajos. Tel. 0744/567736.

• vând convenabil video Deck Hitachi și casete. 
Tel. 217104.
• vând rarfiocasetofon auto Panasonic cu față 
detașabilă, stare foarte bună, preț 2 milioane lei, 
negociabil. Tel. 222902.0724/366818.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând ■ cumpăr orice tip de telefon mobil, even
tual schimb-Relații la 0723/967808
• vând ap. foto Minolta profesional 800 SI cu 
accesorii Tel 0723-981-073.
• vând telefon Sagem.My.C2, cu dapetă, stare 
foarte bună, durată baterie 4 zile, melodii poli
fonice, preț 3.500.000, negociabil. Tel. 
0727/709221.

Calculatoare si accesorii 
(51)

?Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

• vând calculator AMD 1800 MHz, HDD 40 GB128
DDRAM, boxe, drivere, nou, în cutie, preț 6,5 
mllidane lei. Tel. 0722/161644,225640.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând barcă pneumatică de 1-2 persoane 
pentru agrement sau pescuit stare bună preț 
convenabil. Tel. 211483.
• vând rochia de seară model cu corset + voal, 
culoare deschisă mărime reglabilă preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/939993

Materiale de construcții (53)
• vând Ieftin 15 pereți din prefabricate (12 mari 
pentru exterior șl 3 mici pentru interior), pentru 
construcții de casă cabană Tel. 260412.

Electrocasnice (56)
• vând Mgider Arctic mijlociu, stare foarte bună 
de funcționare, asigur transportul, preț 1 milion 
lei. Tel. 260358
• vând Mgkfere Zanussi cu congelator, autode- 
congelare, dimensiuni 85x55x60 cm, vechime 3 
ani, fără reparații, stare de funcționare și aspect 
foarte bun, preț negociabil. Tel. 0723/950296.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 2,7 milioane lei, negociabil. Tei. 
0254/219739,0723/229046.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând HM familii albine. Tel. 0257/310197.
• vând 2 vaci. Banpotoc nr. 43, familia Vlaic 
Octavian.
• vând 30 familii de albine. Tel. 0745/993158 de 
luni până vineri, orele 6-22.
• vând capre sterpe, în Orăștloara de Sus, nr. 
174. Tel. 0745/688306
• vând famB de albine; entrifugă Telefon
21*130.  ” ‘ '

• societate comercială angajează, pentru 
depozit Deva, personal necalificat TeL 
232715,226149, Zilnic 8-16.

• vând Iapă de 4 ani, gestantă sau mânză de 1 
an. Informații Leșnic, nr. 74. Telefon 0740/962303.
• vând Iarbă pentru cosit, în str. Călugăreni, 
Deva, Tel. 231294, după ora 21.
• vând regent 10 familii albine, foarte bune, preț 
convenabil, și miere salcâm șl polifloră Tel. 
212167.

Instrumente muzicale (60)
• vând acordeon Guerini, an fabricație 2004, preț 
negociabil. Tel. 0720/743834.
• vând stație cu mixer încorporat, marca FBT, 
cu boxe de putere de 300 W, pentru cântat, preț 
avantajos. Tei. 0744/393519.

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

• vând copertină cântar, vitrină verticală 
mașină măcinat cafea, raft cu 5 comparti
mente șl casă de marcal RelațD tel 
0726/101050,0743/20474L

• vând două butelii de aragaz, stare bună 
rusești, una normală cu apărătoare, distribuitor 
și furtun, a doua dublă goale. Tel. 211483.
• vând mașină de cusut Ileana, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 217413.

• vând saltea magnetică medicinală nouă din 
Germania, preț convenabil. Tel. 211483.
• vând vană de baie, din fontă mare, sobă de 
teracotă cu uși, arzătoare gaz, dulap 3 uși, 2 
sertare, dulap vitrină masă extensibilă toate cu 
furnir de nuc. Tel. 212605.

Pierderi (62)
• pierdut carnet de asigurat de sănătate pe nu
mele Rovinar Cornel. îl declar nul.

• pierdut carnet de așigurat pe numele 
loniceanu Emilia. îl declar nul.

• pierdut carnet de expert contabil pe numele 
Duma Marinela Dorina, având numărul 17324, 
eliberat de către Corpul Experților Contabili. 11 
declar nul.
• pierdut carnet de sănătate pe numele Panțiru 
Paraschiva. îl declar nul.

Comemorări (76)

Fiica Ani amintește cu durere în suflet că se împlinesc 2 
ani de la decesul celei care a fost o deosebită mamă

SUCIU MARIA
și 2 ani și jumătate de la decesul tatălui

SUCIU NICOLAE
Vă voi păstra veșnic în sufletul meu îndurerat. Dumnezeu 
să-i odihnească în pace.

Cu nesfârșită durere și dor 
nestins, familia Borza anunță că 
în data de 22 mai se împlinesc 7 
ani de când iubitul nostru

CRISTIAN BORZA
ne-a părăsit pentru totdeauna. Te 
vom plânge și te vom păstra în ini
mile noastre tot restul vieții noas
tre. Tata Remus, mami Monica, 
fratele Răzvan, bunicii Simion și 
Ana. Slujba de pomenire va avea

loc sâmbătă 21 mai, la Catedrala „Sf. Nicolae” din Deva.

Se împlinesc 4 ani de când ne am despărțit de cea care ne- 
a fost draga noastră mamă și soră

AURELIA TĂTULESC
Nu te vom uita niciodată, copiii și sora.

• plantat carnet de sănătate pe numele Panțiru 
Stelică-Vasile. li declar nul.

ăpeluri (65)
• absolvenți Uceulul Agroindustrial Geoagiu, 
promoția 1980, sunt rugați sâ sune la tel. 
0744/846613, pentru informații referitoare la 
organizarea întâlnirii a 25 ani de la absolvire.

Matrimoniale (69)
• doresc cunoștință cu o doamnă pentru că
sătorie, 43/170. Țel. 0721/170245.
• sărac finandar și bogat la suflet, pierdut jumă
tate de inimă Dacă ai găsit-o, ofer recompensă 
cealaltă jumătate, zodia Pești, 32 de ani. Rog 
seriozitate. Aviz profitoarelor. Tel. 0720/743834.
• tânăr 31/190/85, serios, fără vicii, stare mate
rială foarte bună doresc să cunosc o tânără 23 - 
28 ani, pentru o relație serioasă Aștept SMS la 
tel. 0740/907657.
• tânăr, 28/180/75, neoprotestant, doresc cu
noștință cu tânără 18 ■ 25 ani, pentru prietenie, 
căsătorie. Aștept SMS, nu răspund la bip-uri. Tel. 
0724/659588

Solicitări servicii (71)
• caut fântânar pentru forarea unui puț de apă 
Tel. 0723/288282.
• caut Instalator pentru montarea unui hidrofor 
șl executarea instalației de apă șl sanitare la 
casă în Almașu Mic. Tel. 224580,0724/560870.

• caut ugant 2 zidari. Tel. 0720/743834.
• ofer spațiu modest de locuit, teren în 
Gothatea, pentru ajutor în gospodărie sau la 
câmp, Tel. 235090,0745/376609.

Prestări servicii (72)
• stolerul de tapițerie din Micul Dallas 
confecționează huse pentru Logan, Solenza, 
Renault Clio, Megan, Scenic, Twingo, Opel Astra. 
Tel. 0727/756681.
• ofer servirii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut TeL 224182,0723/499284.

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• Societate comercială execută toate 
tipurile de construcții și instalații. Relații la 
tel. 0741/196562.

• înființăm in numai 10 zile societăți co
merciale, asigurând toate serviciile (statul 
procură, caziere, depunere-ridicare acte, 
ștampilă). TeL 0788/189103.

• transport marfă local și interurban cu 
camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

• doamnă serioasă îngrijesc persoană în vârstă 
contra cedare contract locuință Rog seriozitate, 
tel. 229946.

• prestări servicii la domiciliul clientului, elec
trice, electrocasnice, tv, audio - video, mașini 
cusut, biciclete, yale, aplice, mobilă antene, 
sonerii, manoperă ieftină Tel. 0746/120889, 
0721/079491,219413.
• transport moblă sau electrocasnice cu auto 
de 1,2 to și 14 mc. Tel. 225578 0744/934462.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

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

Oferte locuri de muncă (74)

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

• angalez vânzătoare cu experiență Deva, zona 
Micro 15. Tel. 217546.

• SC Aice Gremlmpex SRL Deva an^deazâ 
Inginer service auto. Cerințe: stixS sigie- 
rioare de specialitate. Normați supli
mentare la tel 220701,235253.

• coordonator AVON caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă câștig nelimitat premii. Tel. 
222902,0722/375315.

• SC DanieHe Company SRL cu sedui in 
Deva, Str. Rând unirii nr. 6, angajează trico- 
teripentnimașinidetricotatlMațîlatele- 
foanele 0254/206094, 206196, 206195, 
0721/205011.

• societate comercială angajează instalatori 
instalații sanitare, diverse. Tel. 0740/017418, 
orele 17 - 20.
• vrei să câștigi între 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria Nu vei regreta

• SC banane tastai SRL Deva angajează 
personal pentru magazin de instalații și 
amenajări interioare. CV-rrie se depun in 
dărhrea Cepromin, etajui 8 camera 312. 
Relați supRmentare la tel 0254/220313.

• societate comercială angajează factu- 
ristă. CV la tei/fax 230899,224549.

• societate comercială angajează inginer 
sistem, analist programator, ospătari, 
barmani debarasator, șoferi distribuitori 
permis cal 8 C, E, muncitori necalificați 
vânzătoare, Deva, Brad. Informații la tel/fax 
0254/219300.

• societate comercială angajează munci
tori în construcții (zidari, zugravi, dulgheri). 
Relații latei. 0741/196562.



vineri, 20 mai 2005 CWW ■BBHTIIIMOBIL1UE /«

Vând ap. 1 cameră (01)
• cantorii cămto, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• cameră cămin. Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă fn cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• zona L Maniu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet Preț 650 mii. lei, negociabil. Relații la tel. 
219470. (Ag. Imob. Multiprima)

• zona Dada, 25 mp, ocupabilă imediat. Preț 480 
mii. lei, negociabil. Relații la tel. 219470. (Ag. 
Imob. Multlprima)
• dec, zona Mărășțiul Nou, gresie, faianță, 
balcon închis, preț 670 mii. lei. Tel. 0788/497615. 
(Agenția imobiliară Nr.l Deva)

• garsonieră, zona Gojdu, etaj bun, dec, par
chet gresie, faianță, apometre, preț 19.000 euro. 
Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• bd. Decebal, et. intermediar, repartitoare, 
apometre, gaz contorlzat balcon. Preț 850 mii. 
lei. Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 1, dec., contorizări, balcon închis, 
gresie+faianță Preț 20000 euro. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• AL Crișidul etaj 3, contorizări, balcon. Preț 450 
mii. lei. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• confort 1, dec, bucătărie, baie, balcon închis, 
bd. Decebal, ocupabilă imediat Tel. 0741/154401. 
(Garant Consulting).
• confort 1, dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj 7/9, ocupabilă imediat bd. 
Decebal. Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant 
Consulting).
• Decebal etaj intermediar, contorizări, balcon 
închis. Preț negociabil. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• semldec, balcon, apometre, etaj intermediar, 
Gojdu, preț 700 mii. lei, negociabil. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• dec, parchet laminat gresie, faianță, 
contorizări, termopan, balcon, ușă lemn masiv, 
etaj intermediar, Dorobanți, preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)

• dec, parchet, gresie, faianță, balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, Gojdu. Preț 20000 
euro, negociabil. Tel. 0743/549654. (Garant 
Consulting)
• zona Gojdu, et 1, modificată 40 mp, contori
zări apă gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță tavan fals, spoturi, parchet mochetă bine 
întreținută tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Sala Sporturilor, cu balcon, et interme
diar, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
530 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandată contorizări, 
parchet gresie, faianță renovată ocupabilă 
imediat preț 485 mii. lei negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Zamflroscu, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat preț650 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăști, dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Mărtștl vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, dec, mobilată et intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei, negociabil. Tel. 
0254/234401,0727-706515. (Rubin’s Home)

• zona Mărăști, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet mochetă ușădinlemnmasiv,st25mp. 

Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401, 
0745-666447. (Rubin’S Home)
• zona Dorobanți etaj 1, contorizări, parchet 
dec. Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401, 0745- 
666447. (Rubin’s Home)

• zona Eminescu, dec., st 35 mp, balcon, 
cămară et intermediar, contorizări, recent 
amenajată Preț520 mii. lei, negociabil. Tel. 0254- 
234401,0727-706515. (Rubin’s Home)
• zonă bună dec., amenajată frumos, liberă 
preț 695 mii., negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Mid 22 Decembrie, dec, 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, amenajată modificată cu living, 
parchet laminat gresie, faianță contorizări, 48 
mp, et 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)

• b-dul L Maniu, sdec, contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• zona Dada, et. 3, mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)

• zona Eminescu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată gresie, faianță 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)

• dec gresie, faianță zona Dacia, preț 450 mii., 
neg. Tel. 253588 0722/624091. (Casa Grande)

• neamenajată zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588 0723/419974. (Casa Grande)

• decomandată suprafață foarte mare, gresie, 
faianță geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)
• hol, bale, bucătărie, living, cameră cămară 
modificări interioare, multiple îmbunătățiri, re
partitoare, st 48 mp, etaj intermediar, zona Goj
du. Preț 880 milioane, neg. Telefon 235019. (Casa 
de Vis)

• garsonieră 2 camere, gresie, faianță contori
zări, superamenajată zona Dacia. Preț 570 mii. 
lei negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• semkfoc, balcon, bucătărie, cameră baie, 
gresie, faianță parchet zona Dacia. Preț 415 mii. 
negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• tona Kogălnlceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).

• zona Progresul et 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă 
imediat. Preț negociabil. Tel. 211587, 
0723/660160. (Ag. Evrika)

• cu 2 camere, contorizări, gresie, faianță repar
titoare, parchet baie cu cabină de duș, recent 
renovată Aleea Romanilor. Preț 500 mii. ROL 
50.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)

■ decomandată superb amenajată gresie, 
faianță contorizări, balcon închis, mobilată 
modem, utilată cu tv. color, combină frigorifică 
mașină de spălat automată Aleea Saturn. Preț 
720 mii. ROL 72.000 RON. neg. Tel. 0724-169303, 
0743-103622. (Casa Betania)

• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje. Decebal. 
Preț 780 mii. ROL 78000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688 0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandată balcon închis, conto
rizări, bine întreținută Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL 49.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. 
(Casa Betania)

• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• contorizări, parchet gresie, faianță ocupabilă 
imediat zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Emtoescu, etaj intermediar, gresie și 
faianță noi, lavabil, parchet balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

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

• Humdoura, zonă centralăet 2, centrală nouă 
lavăblTWeWStm'W^nM’fiego- 

ciabil. Tel. 747798 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Tema Mia Hunedoara)

• zona Unfon, et 4, convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146788 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• zona parc Gambrinus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• zona Hacăra, et. 9, convector + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)

• doc, parchet CT, balcon închis, zona Micro 5, 
Hunedoara, preț 360 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• zona Centrul Civic, ideală pentru privatizare, 
ultracentral, preț 28000 euro, negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• tn Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program prelungit;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj :

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix, bonuri de masă și venituri în
funcție de realizări. ,

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

• to Ora, zonele: Progresul, Piață Gojdu, Micro 
15, cu sau fără îmbunătățiri, se acceptă și la 
ultimul etaj. Plata se face imediat, evaluare la 
fat’ 'ocului, relații la tel. 0745/302200,232.808 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• zona împăratul Traian, balcon, contorizări, 
gresie, faianță, preț 880 mii. lei, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• wgenl doc, zona Bălcescu, contorizări, et. 2, 
balcon, gresie, faianță preț 980 mii. lei, tel. 
07424)19418 (Prima-lnvest)
• semidecomandate, parchet, contorizări, 
gresie, faianță zona Ulpia, preț 880 mii. lei, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona bd. I. Maniu, decomandate, balcon 
închis, et intermediar, parchet 55 mp, 
contorizări, preț 1,1 mid. lei, preț negociabil, tel. 
0726/710093. (Prima-lnvest)
• contorizări, balcon închis, et 1, zonă liniștită 
ocupabil imediat preț 700 mii. lei, tel. 
0722/055313. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, circuit, balcon închis, CT, 
gresie, faianță et 2,60 mp, preț 1 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• semldec, contorizări, balcon închis, et 4, zona 
Gojdu, parchet, preț 950 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima- Invest)
• zona Băkesat et intermediar, 54 mp, centrală 
termică preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

• zona Bălcescu, semidecomandate, balcon 
încnis, centrala termică gresie, faianță parchet 
Preț 830 mii. lei, negociabil. Tel. 219470. (Ag. 
Imob. Multiprima)
• zonă centrală, semidecomandate, gresie, 
faianță parchet, contorizări totale, bloc 
acoperit Preț 890 mii. lei, negociabil. Tel. 219470. 
(Ag. Imob. Multiprima)
• zona Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat et 4, stare bună preț 800 mii. lei, nego
ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)
• b-dul N. Bălcescu, dec., 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență 820 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)
• deci amenajai CT, aer condiționat termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1530 
mid. lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)

• H. H str. Caragiale, dec., et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
ziei 785 mii. lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208 0721/744514. (Rocan 3000).
• ocaziei zona piață, decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă contrată l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, etaj 3, decomandate,*  
contorizări, bucătărie mărită gresie, faianță 
Preț 27500 euro. TeL 224264,0788/361782. (Garant 
Consulting)
• zona Ifoacubd, etaj 3, fără îmbunătățiri, 
contorizări, balcon. Preț 1,1 mid. lei. Tel. 224264, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Gojdu, decomandatei 2 balcoane, contorizări, 
etaj 1, parchet. Preț 1,2 mid. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Liliacului decomandate, et 2, balcon, 
contorizări, parchet. Preț 1,15 mid. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• bd. Bălcescu, etaj intermediar, semidecoman
date, contorizări, balcon. Preț 830 mii. lei. Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• semidecomandate, In zona Al. Armatei, et.3, 
complet mobilat contorizări, ocupabil imediat 
preț 750 mii. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• semidecomandate, etaj 2, bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut 830 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• etaj bun, zona Al. Crișului, gresie, faianță 
lavabil, termopan, apometre, gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negociabil. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• In Dadă ST 50 mp, podele laminate, gresie, fa
ianță balcon mare (2x6), centrală termică aer 
condiționat living, ușă nouă. Preț 950.mil. lei, 
neg. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• semidecomandate, Dadă etaj bun, parchet, 
gresie, faianță lavabil, contorizări, preț 620 mii. 
lei. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• semidecomandate, zona Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță convertor, apometre, preț 
550 mii. lei. Tel. 0745/786578 (Agenția Imobiliara 
Nr.l Deva)

• etal 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mii. ROL 90.000 RON. neg. Tel. 0724-169303,0743- 
103622. (Casa Betania)

• etaj 3, decomandate, balcon închis, Conto
rizări, bine întreținut Aleea Neptun. Preț 12 mid. 
ROL 120.000 RON. Tel. 0742-005228 0720-387898 
(Casa Betania)

• eta| 2, decomandate, gresie, faianță parchet 
laminat balcon închis, merită văzut st. 65 mp. 
Dorobanți. Preț 32.000 euro. Tel. 0741-120722, 
0724-169303. (Casa Betania)
• modflcări Interioara, gresie, faianță parchet 
laminat balcon, contorizări, bine întreținut 
Aleea Crișului. Preț 650 mii. ROL 65.000 RON. Tel. 
0724-169303,0743-103622. (Casa Betania)

• zona loan Corvin, decomandate, 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)
• zona Eminescu (lângă ANL) et. 3, semideco
mandate, balcon închis, apometre, gaz contor- 
izat un apartament pe care îl poți amenaja și 
modifica așa cum dorești tu, tel. 0745/302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Piața Centrâlă, balcon, et 1, gresie 
faianță parchet vedere, în două părți, 
contorizări, repartitoare, preț negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Micro 18 et intermediar, decomandate, 
balcon închis, centrală termică parchet nou, 
gresie, faianță rigips, spoturi, ușă metalică 
centrală termică, preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/251498 232809. (Fiesta Nora)

• zo irita, decomandate, et 3/4, modificat 
55 mp, bucătărie modificată, contorizări, hol 
central mare, balcon, preț 32.000 euro, nego
ciabil, tel. 0722/362364,232809. (Fiesta Nora)
• zona LllacuM, decomandate, parchet nou, 
gresie, faianță lavabil, ușă de lemn masiv, 
contorizări, renovat recent, tel. 0723/251498 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță parchet laminat lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• parchet bafopA bloc de cărămidă contorizări, 
faianță zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938 0721-268668 
(Ag. Imob. Ella)

• semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet ocupabil imediat preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodem, 
parțial mobilat, merită văzut, 1,250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, ușă schimbată ocupabil 
imediat preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• In Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat 
zonă bună, preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă ultracentrală, decomandate, etaj 3,2 

'bafeoSne, pSforamă frumoasă 1,1 mid.
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)

• zona Dorobanți et 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare modeme, 
termopane, gresie, faianță ete, se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona AL Streiul ui, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• 2 ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț negociabil, ocupabile imediat. Preț 
negociabil. Tel. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)
• lagerrt, etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• deasupra CEC-ulul fără îmbunătățiri, 2 
balcoane. Preț 1,1 mid. lei. Tel. 0254/234401,0740- 
232043. (Rubin's Home)
• zona Bălcescu, turnuri, et 2, superamenajat 
ocupabil imediat. Preț 810 mii. lei. Tel. 0254- 
234401,0740-232043. (Rubin's Home)
• zonă centrală etaj 2, parchet, gresie, faianță 
apometre, baie cu geam, balcon, gaz contorizât- 
1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona L Creangă etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată mobilat Preț 1,560 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)

• ultracentral dec, et. intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel 0254-234401,0727- 
706515. (Rubin’s Home)

• zona Dada, parter, în circuit contorizări, 
repartitoare, balcon închis. Preț 800 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0254-234401, 0740-232043. 
(Rubin’s Home)

• faianță In baie și în bucătărie, zugrăvit, 
apometre, zona Dacia. Preț 530 mii. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• semldec, contorizări, gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat, etaj intermediar, zona Aleea 
Armatei. Preț 750 mii. negociabil. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• decomandate, parchet gresie, faianță zugră
vit, balcon închis, ocupabil imediat, zona Gojdu. 
Preț 800 mii. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• urgent zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• semidecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Mkro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, zona Micro 5, preț 170 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0722/973569. (Profil Expert 
Hunedoara)
• semidecomandate, cu îmbunătățiri, zona 
cantină preț 750 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130438 (Profil Expert Hunedoara)
• zona Micro 5, multiple îmbunătățiri, preț 400 
mii. lei, negociabil. (Profil Expert Hunedoara)
• ideal penbu firmă zona Micro 5, preț 950 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0741/130438 (Profil Expert 
Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488 (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Micro 8 modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zona gări, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488 
(TinaTerra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798,0742/872106, 
0742/902488. (TinaTerra Mia Hunedoara)
• zona Bucegl etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegl fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Wcro 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zona Artima, et. 3, ușă nouă 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobilii un a)
• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)

• zona Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• decomandate, contorizări, central, plata pe 
loc, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zonă bună plata imediat tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• In zonele: Gojdu, Dacia, Mărăști, Cuza Vodă ■ 
cu garaj, Avram lancu. Se oferă preț bun, cu pla
ta imediat Tel. 0723/251498, 232.809. (Fiesta 
Nora)
• urgent zona împăratul Traian, Gojdu, et. 1,2. 
Ofer plata pe loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Vând ap. 3 camere (05)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

' * wlHB

• urgent dec, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)
• decomandate, centrală termică etaj interme
diar,zona Dorobanți, preț 15 mid. lei, negociabil. 
Tel. 253588 0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, parchet laminat geamuri 
termopan, gresie, faianță etaj intermediar, 
Scărișoara, preț 850 mii, negociabil, contorizări. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, neamenajat contorizări, 
etaj 1, Dacia, preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona Dorobanți parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță parchet nou, ușă 
metalică baie mare cu cadă pe colț 48000 euro, 

neg, tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta Nora),
• zona Sala Sporturilor, et 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet ocupabil 
imediat Se acceptă și variante de schimb, 850 
mii. lei, neg. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona tofu Maniu - Decebal, decomandate, et. 
intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică tel. 0723/251498 232809. (Fiesta Nora)

• zona Dada, decomandate, et 2, parchet, 
gresie, faianță centrală termică mobilă de 
tineret, preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, cu 2 băi, par
chet, gresie, faianță loc de parcare, vedere în 
două părți, contorizări, interfon, preț 1.600 mii. 
lei, neg. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)

• urgent zona Bălcescu, dec., parchet 
contorizări, gresie, faianță ocupabil imediat, 
bloc de cărămidă preț 35.000 euro, negociabil, 
tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent semidecomandate, et. 2, centrală 
termică modificări interioare, mobilat, preț 800 
mii. lei, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• urgent translbnnat în 2 camere cu living, 
renovat contorizări, et. 2, preț 720 mii. lei, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă idtracentrală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)

• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, 
contorizări, gresie+faianță, st 80 mp, preț 1,5 
mid. lei. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662. 
(Ag. Evrika)
• zonă idtracentrală superamenajat modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplărie 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat. Preț 1,45 mid. lei, neg. Tel. 211587, 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat preț36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• Semidecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil imediat preț 650 mii. lei. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zonă centrală modificat, 
contorizări, parchet gresie, faianță, termopan, 

rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tel. 
228540,0722-566938 0721-268668 (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zona Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 mid. 
lei. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)
• zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică parchet 2 băi, boxă 
bucătărie modificată Preț 1,350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

• zona Ggldu, etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona liliacului et. 3, decomandate, 
contorizări, 1 balcon. Preț 1300 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0740232043. (Rubin’s Home)
• zona 1 Decembrie, modificat, termopan, 
gresie, faianță balcon de 10 m, st 65 m. Preț 
40000. euro. Tel. 0254-234401, 0727-740221. 
(Rubin’s Home)
• zona Progresul et. 2, amenajat, contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 0254-234401. 
(Rubin's Home)
• zona Bălcescu Nou, amenajat, contorizări. 
Preț 1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 0254-234401, 
0727-724551. (Rubin's Home)
• decomandate, neamenajat etaj intermediar, 
zona Progresul. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• semidecomandate, faianță+gresie, termopan, 
contorizări, zona Patria. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (Garant Consulting)
• zona Dorobanți CT, gresie, faianță parchet, 2 
băi, posibilitate de privatizare. Tel. 224264, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• to circuit parchet, contorizări, balcon închis, 
Gojdu. Preț 32000 euro, neg. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• semidecomandate, parchet gresie, faianță 
contorizări, instalații sanitare noi, et. 1, Al. 
Moților. Preț 650 mii. lei. Tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală semidecomandate, balcon 
închis, faianță parchet, centrală termică. Preț 
1350 mid. lei, negociabil. Tel. 219470. (Ag. Imob. 
Multiprima)
• 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)

• modfficat termopane peste tot parchet, gre
sie, faianță forme rigips cu spoturi, boxă repar
titoare, parțial mobilat, zona loan Corvin. Preț 
1,250 miliarde lei. negociabil. Tel. 235019. (Casa 
de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. ROL. 
170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet bloc acoperit. Decebal. Ultracentral. 
Preț 1,250 mid. ROL 125.000 RON. Tel. 0742-005228, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etal 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 8 modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Himedoara, Micro 8 2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei etaj 2. convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

ÎNCHIRIEZ
spațiu comercial 
amenajat, situat în zona 
Mărăști. Informații 
latei. 0721/328.835.
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SiLOG Electronics srl

Deva, Bd.DECEBAL bl.S

Telefax: 0254-233.099
• parter

- excelentă calitate
- economic și ecologic
- design extrem de compact
- modularitate și flexibilitate
- IMPRIMANTA (GDI) standard
- SCANNER COLOR standard
- funcții speciale oferite standard
Garanție 1 - 3 ANI <«««. «harp
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— intra in retoa — httn://kissdnva.tk —
... in flecare seara de la ora 21.30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 
apoi ascult-o in DEVA pe 89,3 FM I —

SC DARIANEINSTAL 
SRL

0 amenajări interioare 0 faianță și gresie 
import Italia și Spania fef obiecte sanitare 
lacuri și vopsele lavabile 0 mobilier de baie 
0 gips-carton și accesorii 0 parchet laminat 
0 scule, feronerie0 echipament de protecție

HIT MUSIC STATION
DEVA - 89,3 FM

Produce:

REALITATEA TV DEVA

ANTENA 1 
DEVA 

angajează personal
pentru comparti

mentul marketing-publicitate.
CV-urlle se primesc la sediul redacției, 
Deva - clădirea CEPROMIN, etaj 5 sau 

prin fax. 235043, până în 
data de 23 mai.

Vor fi contactate doar persoanele 
selectate în urma studierii CV-urilor.

SC Inform Media, parte a unei corporații interna
ționale mass-media care deține poziția de lider în 
publicarea de ziare și servicii Internet în vestul 
Austriei, în nord-estul Ungariei, cât și în județele 
Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Satu 
Mare

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea 
echipei

Consilier marketing
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional

• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil

• Disponibilitate pentru călătorii în țară și 

străinătate
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS 

Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:
• Atmosferă de lucru deschisă alături de un 

colectiv tânăr
• Un loc de muncă modern și sigur

• Posibilitate de training și perspective de 

avansare

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un 
CV în limba engleză la:

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie 
nr. 37 A, persoană de contact Loredana Ghejan, 
E-mail: loredana.ghejan@informmedia.ro, 
telefoane 0254/211275, int. 8806 sau 
0726/275877.

electrica
SUCURSALA 

Deva 
INFORMEAZĂ::

în data de 20 mai 2005 vor avea loc lucrări pentru 
înlocuirea izolației 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 
GLODGHILEȘTI, RUNCȘOR, BRĂDĂȚEL, PETREȘTI, 
GODINEȘTI.
Electrica SA asigură toți diențli săi că echipele care 
efectuează lucrarea depun întreg efortul pentru a 
limita durata de întrerupere în alimentarea cu 
energie electrică. în funcție de fazele lucrării, între
ruperile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30- 
18.00.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Caracteristici:
■ lemn molid, stejar sau meranti tri-stratificat, umidi
tate 10-12%

- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri

- închidere multipunct cu feronerie rolo

TÂMPLÂRitDWl
441 afinau

Sw*. Cristur, 330 
VroducMor cSrect

' F- ip*. T80.J1»
5«5

CALITATE 
EXCEPȚIONALA 

IA PREȚ NK
DEVA, str. N. Bălcescu, bl. 12A, parter, tel. 0788/367578.

EP0™” DE CURĂȚENIE
MVA, 

«tr. M. nr. 1.

- geam termoizolant 4-16-4 mm

- finisaje cu grunduri și lacuri pe bazâ 

de apă rezistente la intemperii ți ultra

violete

Â

NOMEX TURISM
curatei P"O«S,ONA1*

La preturi avantajoase
• Curățenie generala apartamente fi birouri
• Curățenie mainte ți Mpi organizare petreceri
• Curâțarea zonelor veni din prvi raselor
• Curifeoie dupi renovare

Deva, str. M. Kogâlniceanu, bl. 56, sc. A, ap. 1 
Tel/Fax 0254-216909 Mobil: 0724/101555

Asigurăm furajarea cu furaje ANIMIX- 
combinate și granulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 
Relații la tel. 0254 - 219971, 0723 - 627031

j'/JCl'/l 5AflnfAM!/£T SM 05VA
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

prin depozitul AN IM IX
situat pa Calea Zarandului, nr.79. Deva

I

I

Trimiterea plicului înseamnă aprobarea condițiilor participării la 
concurs. Sunt de acord să mă contacteze colaboratorii Inform Media 
S.R.L. în cadrul acestei acțiuni promoționale. Premiul nu este trans
misibil și nu se acordă contravaloarea în bani. Acțiunea juridică, 
exclusă. Nu pot participa angajații Inform Media S.R.L., rudele aces
tora de gradul I și H, precum și colaboratorii.

îți dorești un calculator performant 
pentru tine și copilul tău și nu ai bani 
sufîcienți pentru a-1 cumpăra? 
Cuvântul Liber are soluția!
Trebuie să faci doar atât:
• Decupează taloanele care apar în 
perioada 18 - 23 mai în paginile CL și 
scrie suma (în lei noi) pe care ai fi 
dispus să o plătești pentru un calcu
lator nou-nouț pe care Cuvântul Liber 
îl scoate la licitație.
• Cu cât licitezi mai puțin, cu atât ai 
șanse mai mari. Nu uita, sunt cinci 
taloane, deci ai cinci șanse să câștigi.
• Completează talonul cu datele tale 
personale: nume, prenume, adresă și 
numărul de tel. la care poți fi con
tactat.

• Trimite-ne talonul cu prețul licitat de 
tine (nu se trimit bani) într-un plic, 
până în 27 mai (data poștei) pe adresa 
O.P.l, C.P3 sau adu plicul la redacție, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, 330166 Deva, 
până cel târziu în 31 mai.
• Anunțarea câștigătorului licitației 
va avea loc în data de 1 iunie, într-un 
cadru special, anunțat ulterior pe 
parcursul acestei campanii! Va fi 
declarată câștigătoarea licitației per
soana care oferă cea mai mică sumă 
pentru calculatorul CL, iar oferta sa 
este unică!
Informații se pot obține la tel. 0254 - 211 
275 (int. 8806).

Talon pentru licitație - 20 mai 2005
Nume_______________________ Prenume ___ __________________

Adresă______________________________________________________

Telefon___________________ Preț licitat______________________

EÎ3 CUVÂțH.

CONCURS

mailto:loredana.ghejan@informmedia.ro
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• Mkro S, decomandate, amenajat, gresie, fa
ianță, parchet lamelar, centrală, ușă metalică, 
720 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
• Miel VNoud, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică, 
bucătărie mobilată, preț 35XXX) euro, neg. Tele

foane 710129, 0740/1-k» (Stil imobiliare Hune
doara) r
• Mlcro7,modificat dln4camere,etaj interme
diar, decomandate, centrală, preț 525 mil. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil imobiliare Hune
doara)
• Mul Troian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convector, 750 mil. Tel, 710129,0740/146780. (Stil 
imobiliare Hunedoara)

• Mero 6, etaj Z semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Micro 7, cu îmbunătățiri, preț 350 mii. lei. 
Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zona OM (Eliberării), preț 550 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hune
doara)
• ntaj kitemedar, zona Teilor, Deva, preț 850 
mii. lei, negociabil. Tel. 0722/973569. (Profil 
Expert Hunedoara)
• zomldecomandate, etaj intermediar, multiple 
îmbunătățiri, CT, termopan, zonă centrală, preț 
un miliard lei, negociabil. Tel. 0741/130438. (Profil 

Expert Hunedoara)

• 220 mp, 2 băi, garaj, gresie, faianță, centrală 
termică. Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 219470. 
(Ag. Imob. Multiprima)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• to Deva, zonă bună, poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zonă centrală, contorizări, gresie, 
faianță, s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)

• decomandate, centrală termică proprie, 
balcon închis, zona Poliției Județene. Eminescu. 
Preț 45.000 euro neg. Tel. 0742-005228,0720- 
387896. (Casa Betania)

• oferim apr*  vânzare case în Deva șl împre
jurimi, în zone.șHa pr ițurl diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (AjJ.Jvrika)
• zona Horia, 2 corpuri, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă, garai, s 1150 mp, fs 18 m. 
Preț 3,1 mid. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Ruoln’sHome);

• caaă p+1, 4 camere, 2 băl, bucătărie, centrală 
termica proprie, garaj, parțial termopane, st. 
1200 mp. {Seva. Preț 100.000 euro r>eg. Tel. 0742- 
005228, 0720-38 Î89L (Casa Betanlă)
• Deva, 2 corpuri, 6 camere + 21 Ivinguri, 2 bal
coane, garaj * pivniță mare, centrală termică, st 
1400 mp., preț 77.000 euro. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Zăvoi, 2 camere, centrală termică, s.c. = 
90 mp, s.t = 154 mp. Preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)
• zona Parângului, 4 camere, p+1, casă 
cărămidă, construcție nouă, etajul în curs de 
finisare, centrală termică, acoperiș de țiglă. Preț 
3 mid. lei, negociabil. Tel. 219470. (Ag Imob. 
Multiprima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță, pivniță, garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală, preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zona Ceangăi, renovată complet, 3 camere, 
bucătărie, baie, podele laminate, gresie, faianță, 
lavabil, centrală termică, garaj - 2 mașini, ST 400 
mp, preț 68.000 euro, negociabil. Tel. 0788/ 
497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• zona parc, bucătărie, bale, parchet, gresie, 
faianță, teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)

• Brotea Mwașanâ, din cărămidă, 2 camere, hol, 
Cămară, șopru, fântână cu pompă, st-1600 mp. 
Preț 900 mii. lei. Tel. 224264,0788/361782. (Garant 
Consulting)
• ta 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară, bucătărie de vară, anexe, grădină preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 228540,' 0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• ta 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
bale, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624 (Temporis)
• ta 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004 2 camere, finisată exterior, curte, : 
livadă șt 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• ta 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)

• cază 4 camere, 2 corpuri, curte și grădină st. 
3.000 mp. pomi fructiferi și vițâ-de-vie, situată la 
10 km. de Deva Preț 30.000 euro neg. Tel. 0741- 
084668,0720-387896. (Casa Betania)
• urgent, casă modestă cu teren, în zona 
Brănișca, Ilia, Șoimuș, Boholt, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• cată bătrânească, 3 camere, anexe, grădină 
zona Bobâlna, preț 400 mii. lei, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• una Călăii, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)

• zona Ion Creangă, decomandate, et 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• zona EmtooKu, decomandate, bloc de cără
midă, 90 mp, et 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie faianță, bucătărie modificată, vedere în 2 
părți, zonă liniștită, preț 57.000 euro negociabil. 

Telefoane 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zonă centrală, garaj, gresie, faianță, parchet 2 
balcoane -1 închis, centrală termica, boxă, bloc 
acoperit cu țiglă. Preț 2,150 mid. lei, negociabil. 
Tel. 219470. (Ag. Imob. Multiprima)
• zona Macului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 15 mid. lei, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă centrală, I. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

băi, balcon închis, CT, faianță, gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Udo, dec. 100 mp, vedere În3părți,2băi, 
3 balcoane, centrală termică, amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
Investj

• decomandate, contorizări, gresie, faianță, 
renovat modem, 2 băi, 2 balcoane, preț 50.000 
euro negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• zona bduL Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane; centrală termică, gresie, 
faianță, parchet ocupabil imediat preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/2 3662 (An. Evrika)
• decomandate, 2 băi, neamenajat etaj inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235589,0723/419974. (Casa Grande) .
• Micro V, centrală, decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală, 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică, renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

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

Vând ap. 5 camere (09)

• zona Ctods, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• construed*  casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel 71870f 745 4575 (Ag Omega Imobi
liare Hi riedt era)

• casă2camere,centrală termică proprie,com
plet mobilată și utilată cu aragaz, frigider, ma
șină de spălat Zonă semicentrală 250 euro/ 
lună Tel. 0741-102722,0724-169303. (Casa Beta
nia)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermediar, 
preț 70 euro/lună Tel. 253588,0722/624091. (Casa 
Grande)

Cumpăr teren (22)
• urgent, B ha Intravilan, la șosea, Deva sau 
'm » jurirni, plata Imediat tel. 215212 (“rirna-

t)
• Urgant to zona Deva, la max 35 km, Intravilan 
sau extravilan, de la 400 mp până la 35 ha. Se 
solicită la șosea sau zone la periferie, pentru 
case de :anță tel. 0723/2514980254/232808 
(Fiesta Nora)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662,211587. 
(Evrika)

Vând spații comerciale (25)
• două spații, în zonă centrală modem amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)

Alte imobile (27)

• Ofer spațiu comercial pt. birouri, str. Horea, 
mobilat CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/mp, 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, et. 1, zonă ultacentrală, 300 
euro/lună negociabil, tel. 230324. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pt 
ABC, zona I. Creangă 80 euro/lună tel. 

0745/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit, trifazic, apă 130 euro/lună, tel. 

0745/164633,230324 (Mimason)
• caul urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)
• ofer ap. 3 camere, mobilat, aragaz, frigider, 
contorizări, zona Miorița, preț 130 euro/lună tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer ta regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, preț 700.000 lei/zi, tel. 0722/564004. (Prima 
Invest)

• ofer pentru închiriere garsonieră dec., 
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer spre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, st 80 mp, ideal pentru depozit, construcție 
nouă. Preț 600 euro/lună negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
•caut spațiu de închiriat zona b-dul Decebal sau 
1 Decembrie, st 50 mp minim, pentru magazin 
electrocasnice, amenajat sau neamenajat pe o 
perioadă lungă de timp. Ofer maximum 10 
euro/mp/lună Telefoane 0254/234401. (Rubin's 
Home) ,
• ST 45 mp, zona Teatru, amenajat 1,7 mid. lei. 
Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 23 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Uceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină, 750 mp, preț 
80,000 euro, negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimasori)

• zonă «Mitrală, 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, 13 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi, pentru demolat, curte, grădină, 
apă, gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
teî. 0745/266071,-206003. (Mimason)
• to Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă, curte, 
grădină, st 650 mp, preț 1,8 mid. lei. Tel. 0722- 
566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• P+1, IMng de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 eur o: Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• to Deva, tip vilă zonă centrală P+1,5 camere, 
baie, bucătărie, garaj, încălzire centrală grădină 
400 mp, canalizare, anexe, preț 140.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona CNzM, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrai vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, Curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 flffi preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Cfertd, preț 2,7 mid. lei. Tel. 0722/973569. 
(Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)
• urgent, cu piața imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ta Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• to zona Deva, la maximum 20 km, de la prețui 
de 250 milioane, până la 1.600 mii. lei, tel. 
■J7W/7MJW8,0254/232809. (Fierte Nora)

Vând case la țară (17)
• casă ta Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădinăaprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 1,7 
mid. lei, neg. 0745/253662,211587. (Evrika)
• foarte legent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărie+baie, terasă acoperită apă curentă 
suprafață de 1200 mp, poziție centrală pomi 
fructiferi pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, 
viță ve vie. Preț 135 mid. lei, neg., sau schimb cu 
apartament plus diferență în Deva sau Hune
doara. Tel. 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• ta exdusMtata parcele de teren Intravilan, 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită supra
fețe cuprinse între 400-1000 mp, FS 24,5 m, cu
rent, gaz etc., preț 20 euro/mp. Tel. 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• Prelungirea Vulcan, suprafață 600 mp, utilități, 
FS mare, preț 25 euro/mp, negociabil. Telefon 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• ta exclusivitate 900 mp teren intravilan, la DN7, 
situat vizavi de Biserica Baptistă FS 145 m, toate 
utilitățile, acces DN7 și calea ferată preț 99.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/411449,0723/191901. 
(Agenția imobiliara Nr.l Deva)
• ta exclusivitate 4300 mp terei ntravilan, 
Prelungirea Vulcan, FS 24 m, utilități, preț 19 
euro/mp, negociabil. Telefoane 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• teren tabavlan, în Brad, ST 6300 mp, curent, 
apă canalizare, preț 5 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• ta Simeria, la DN7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• ta Deva, ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Telefoane 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• zona Zăvoi, 3 parcele în suprafață de 4400 mp, 
4800 mp și 6800 mp, fs 25 mp. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două străzi, 
toate utilitățile. Preț 15 euro/mp, negociabil. Tel. 
219470. (Ag. Imob. Multiprima)

• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• ntravâan, central Deva, 1300 mp, fs 22 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prima-lnvest)

• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extrav
ilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp., în zonă rezidențială toate facilități
le. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. neg. 
Telefoane 0740-914688, 0724-169303, 223400. 
(Casa Betania)
• scos dta circuitul agricol, st 7900 mp. Front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gazul 
metan trece prin fața terenului, situat pe strada 
ce duce spre aeroport de la DN 7, în spatele noii 
fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. Telefoane 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• intravilan, st. 4000 mp. front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela. Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 
0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• la Intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde și parcelat acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)

• vând fermă 4 ha teren, 7 grajduri, magazii, 
șopron. Preț 5500 mid. lei. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• se vinde fermă zootehnică teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, preț 53 mid. lei. Tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imo riliaiă Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)
• apartament 2 camere, decomandate, cent rală 
termica proprie, geamuri termopan, complet 
mobilat și utilat cu aragaz, frigider, tv. color, ma
șină de spălat automată Ion Creangă 250 
euro/lună. Tel. 0743-103622,0720-387896. (Caia 
Betania)
• apartament 2 camere, complet mobilat mo
dem și utilat contorizări. Gojdu. 130 euro/lună 
Tel. 0741-120722,0720370753. (Casa Betania)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Telefoane 235208,0721/ 
985255,0721/744514,0724/620358(Rocan 3000)

VÂND spațiu 
comercial amenajat 
pentru depozit sau 
producție. Informații la 
tel. 0721/328.835.

(23399)

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl CERCETĂRII 
UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL RURAL

R04691
ANUNȚ

Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în vederea realizării Proiectului pentru învățământul 
Rural. Implementarea Subcompanlel 1.1 a proiectului Dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din mediul rural pe baza activității proprii desfășurate în 
școală presupune desfășurarea unul program de mentorat șl formare în specialitate, oferit tuturor cadrelor didactice din mediul rural. în vederea realizării acestui 
program, în Județul Hunedoara w>r fl angajați 1 sau 2 mentori. Unitatea de Management a Proiectului pentru învățământul Rural (UMPIR) invită cadrele didactice 
care doresc să lucreze în calitate de mentor să participe la procesul de selecție.
Profilul mentorului este următorul:

* să fie cadru didactic, cu experiență la catedră: ■ să dețină cunoștințe solide de utilizare a computerului; * să fi activat în calitate de mentor sau de 
formator și în alte proiecte de dezvoltare profesională; * să dețină excelente capacități de comunicare, de analiză și inovație, precum și aptitudini reale 
pentru lucrul în echipă; * să dețină permis de conducere auto, categoria B.

Selecția mentorilor se va realiza de către o comisie numită de Ministerul Educației și Cercetării, in trei etape: selecție pe bază de CV, listă de calificări și activități 
(etapa I), interviu (etapa a ll-a) și performare în rolul de mentor (etapa a lll-a). în vederea participării la selecție, toți cei interesați pot trimite un dosar de înscriere, 
în plic închis, pe adresa Unității Județene de Implementare a Proiectului din județul Hunedoara. Data limită de trimitere a dosarului de înscriere este 1 iunie 2005 
(data poștei). Dosarele trimise după această dată nu vor fi luate în considerare. In vederea unei selecții cât mai riguroase, dosarul de înscriere (tip dosar cu șină) 
va cuprinde: scrisoare de intenție, curriculum vitae, lista cursurilor de formare urmate, perioada, instituția organizatoare, lista activităților desfășurate in calitate de 
mentor și/sau formator, adeverință din care să reiasă titularizarea în învățământ, o fotografie, copie după permisul auto, copii după orice document care atestă 
calificările și activitățile susținute ca mentor sau foimator. Rezultatele primei etape de selecție vor fi anunțate numai candidaților calificați pentru etapa a doua, până 
la data de 30 iunie a.c.
Persoană de contact Expert in educație: prof. Sorin Cercea
Adresa: UJIP - Deva, cod 330153, str. L Blaga, nr. 1 (Școala Generală .Regina Maria”), jud. Hunedoara

Ia S I - Moara Deva
angajează 

Director marketing 
Cerințe: experiențe minim 2 ani. 

CV-urile se depun la fax: 0254.218.963.

Consiliul de Administrație al SC Atelierele Centrale Crișclor SA 
Crișcior convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 
06.06.2005, ora 8.00, și în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la data de 
07.06.2005, ora 8.00, la sediul societății din Str. Uzinei, nr. 1, Crișcior, jud. Hune
doara, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Miorița SA Cluj-Napoca, până 
la sfărșitul zilei de 25.05.2005, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea noii structuri a acționa natului ca urmare a încheierii contractului de 
vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 2/07.04.2005, prin care A.V.A.S. a cesionat 
către SC Calea Ferată îngustă SRL Brad un număr de 3.653.292 acțiuni ale SC 

Atelierele Centrale SA Crișcior, reprezentând 60,345% din capitalul social al 
societății.

2. Alegerea administratorului SC Atelierele Centrale SA Crișcior.
3. Alegerea comisiei de cenzori a SC Atelierele Centrale SA Crișcior.
4. Se propune spre aprobare ca data de înregistrare să fie 26.06.2005.
5. Diverse

Și
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR, la data de 
06.06.2005, ora 8.30 și în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la data de 
O7.O6.2OO5, ora 8.30, la sediul societății din Str. Uzinei, nr. 1, Crișcior, jud. Hune
doara, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Miorița SA Cluj-Napoca, până 
la sfârșitul zilei de 25.05.2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 22 din statutul SC Atelierele Centrale SA Crișcior, 
care va avea următorul cuprins:

.ART. 22 - ADMINISTRATORUL SOCIETĂȚII

Societatea va avea un unic administrator, ales de adunarea generală a acționarilor 
pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.
Administratorul poate fi și director general al societății.
Administratorul va depune garanția prevăzută de Legea nr. 31/1990 republicată, 
înainte de data preluării funcției.
Statutul de administrator se poate pierde prin: deces, demisie aprobată de adu
narea generală a acționarilor după descărcarea de gestiune, revocarea de către 
adunarea generală a acționarilor, incompatibilitate conform art. 23 din statut”.

2. Aprobarea înlocuirii formulării .consiliul de administrație” cu formularea 
„administrator” din statutul SC Atelierele Centrale SA Crișcior.

3. Aprobarea modificării art. 29 alin. 12 din statutul SC Atelierele Centrale SA 
Crișcior, care va avea următorul cuprins:
„Cenzorii primesc o indemnizație aprobată de adunarea generală a acționa
rilor”.
4. Se propune spre aprobare ca data de înregistrare să fie 22.06.2005. .
5. Diverse.
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Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
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LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 

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.

CUVÂf® Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Festivalul de la Cannes se încheie 
vineri, cu proiecția filmelor „Three Times", 
de taiwanezul Hou Hsiao-Hsien și „The 
Three Burials of Melquiades Estrada", filmul 
de debut regizoral al lui Tommy Lee Jones. 
Sâmbătă va avea loc ceremonia de încheiere 
a festivalului cu anunțarea câștigătorilor 
premiilor.

Cancerul lui Kylie Minogue
■ Vedeta urmează să 
fie operată de unul din
tre cei mai buni chirurgi 
din Australia.

Slujbă pe 
circuitul de F1

Monte Carlo (MF) - O 
slujbă religioasă în me
moria prințului Rainier 
al III-lea a fost oficiată, 
ieri dimineața, pe cir
cuitul de la Monte Carlo 
în fața bisericii Sainte- 
Devote, înainte de prima 
ședință de încercări pen
tru Marele Premiu al 
Principatului Monaco, a 
șasea etapă a Campi
onatului Mondial de For
mula 1.

Potrivit AFP, slujba 
religioasă a fost oficiată 
în prezența prințului Al
bert al II-lea de Monaco, 
a unor membri ai Gu
vernului și a celor 600 de 
comisari de cursă.

Prințul Rainier al III- 
lea, decedat la 6 aprilie, 
a înmânat trofeul la 
primul Grand Prix al 
Principatului Monaco, 
disputat în 1950 și câș
tigat de argentinianul 
Juan Manuel Fangio. 
Duminică, pentru prima 
oară, fiul său Alber în 
vârstă de 47 ani, va 
înmâna trofeul în
vingătorului.

Charlie Chaplin

Sydney (MF) - Vedeta aus
traliană Kylie Minogue va fi 
operată săptămâna aceasta de 
cancer Ia sân, analizele 
arătând că boala nu este 
extinsă, a informat agentul 
său australian, citat de AFP.

„Kylie este supusă în 
prezent unui set de analize 
într-o clinică de la Melbourne 
și urmează să fie operată 
săptămâna aceasta de unul 
dintre cei mai buni chirurgi: (Foto: arhivă)

| Chaplin, 
| la licitație

Londa (MF) - Costu
mul și pălăria purtate 
de Charlie Chaplin în 
filmul „The Kid Auto 
Races at Venice" din 

: 1914 au fost scoase
la licitație miercuri la 
Plymouth, Marea Bri- 

i tanie. Vesta neagră, 
i redingota, pantalonul 

și pălăria melon, em- 
: blematice pentru per- 
: sonajul vagabondu

lui interpretat de 
i Chaplin, au fost cum- 
i părate de un anticar 
: local pentru suma de 

3.565 de lire sterline 
; (5.175 de euro). 
I John Cabello îa spus 
j că nu este un admi- 
: ratdr al lui Chaplin, 
: dar a făcut această

investiție pentru a 
atrage dienții în 
magazinul lui.

Fanii îi sunt alături. (Foto: epa)

Accident minier în China

Cutiile pe care Ie transporta un camion 
au acoperit locomotiva, în momentul unei 
coliziuni petrecut® ieri la 30 de kilometri de

Beijing (MF) - O explozie s-a 
produs, joi dimineața, într-o 
mină de cărbune din nordul 
Chinei, 51 de mineri fiind dați 
dispăruți, a anunțat Guver
nul, citat de AFP.

„în jurul orei locale 3:00 
(22:00, ora României), o ex
plozie de gaz s-a produs într- 
o mină a companiei Huaner- 
he, din provincia Hebei”, 
potrivit unui comunicat pu
blicat pe site-ul Biroului de

Budapesta. (Foto: EPA)

Ucraina e pregătită pentru 
concursul Eurovision

Kiev - Mii de persoane sunt așteptate în 
capitala Ucrainei pentru semifinala și finala 
concursului Eurovision, acesta fiind cel mai 
mare eveniment internațional găzduit până 
în prezent de această țară.

Autoritățile ucrainiene sunt hotărâte să 
demonstreze că Ucraina este mai mult decât 
țara Revoluției Portocalii. Președintele luș- 
cenko a recunoscut că reputația țării este 
în pericol dacă organizarea concursului dă 
greș. Doi miniștri au primit sarcina de a 
superviza pregătirile. Ucraina a prevăzut să 
cheltuiască cinci milioane de euro din buge
tul de stat pentru organizarea concursului, 
însă suma a fost dublată în urmă cu câte
va luni.

Reconstrucția WTC, in impas
B Miliardarul Donald 
Trump susține reconstru
irea turnurilor gemene, 
mai înalte însă.

New York (MF) - Recon
strucția complexului World 
Trade Center, distrus în aten
tatele din 11 septembrie 2001, 
avansează cu dificultate, 
arhitecții fiind nevoiți să 
reanalîzeze planurile la cere
rea poliției. Miliardarul Don
ald Trump a propus chiar 
abandonarea proiectului Tur
nului Libertății.
„Mai înalte, mai solide”

Dacă prima piatră simbol 
al noii construcții a fost pusă 
la 4 iulie 2004, deja se fac

Un nou cutremur in Sumatra

Tripleți Leon, Rorțja și Kimba au împlinit 
jumătate de an. Ei trăiesc la Grădina Zoologică 
din Halle/Salle, Germania (Foto: epa)

B Magnitudinea a fost 
de 6,8 grade pe scara 
Richter, dar nu s-au 
înregistrat victime.

Jakarta (MF) - Un nou 
cutremur cu magnitudinea de 
6,8 grade pe scara Richter s- 
a produs, ieri dimineața, pe 
insula indoneziană Sumatra, 
provocând panică, însă nu s-au 
înregistrat victime sau pa

din Australia”, a declarat 
agentul cântăreței, Terry 
Blarney, potrivit unui comu
nicat difuzat de o agenție aus
traliană de presă.

„Din fericire, analizele de 
până acum au confirmat diag
nosticul precedent, potrivit 
căruia cancerul nu s-a extins 
dincolo de sân”, a adăugat 
acesta.
Fanii o sprijină

Kylie Minogue, care a 
anunțat marți că este bolnavă 
de cancer, a mulțumit fanilor 
pentru mesajele de sprijin. 
„Cele mai sincere mulțumiri 
persoanelor, incredibil de 
multe, care mi-au trimis 
mesaje de simpatie și sus
ținere în ultimele două zile”, 
a declarat ea într-un comuni
cat. „Vreau să vă liniștesc și 
să vă spun că sunt îngrijită 
bine”, a adăugat ea.

„Olivier (Olivier Martinez, 
iubitul ei - n.r.) este alături 
de mine și am în jur multe 
rude și mulți prieteni”, a mai 
spus ea.

Tatălui lui Minogue i s-a 
pus diagnosticul de cancer de 
prostată în 2002, dar a învins 
boala.

stat pentru securitatea mun
cii.

„în subteran se aflau 51 de 
mineri și nu știm dacă mai 
sunt în viață”, se precizează 
în text.

Accidentale miniere din 
China s-au soldat cu circa 
6.000 de morți anul trecut, 
potrivit oficialilor. Observa
torii independenți au estimat 
însă că bilanțul ar fi de 20.000 
de morți.

Donald Trump are un plan propriu. (Foto, epa)

nevoite să ceară arhitecțilorauzite voci care denunță în
cetineala lucrărilor la proiec
tul a cărui construcție trebuia 
să dureze la început zece ani.

Criza propriu-zisă s-a 
declanșat la începutul lunii 
mai, când autoritățile au fost 

gube materiale, au anunțat 
seismologii, citați de AFP.

Seismul submarin s-a pro
dus la ora locală 8:54 (4:54, ora 
României), epicentrul fiind 
localizat la 240 de kilometri 
vest de orașul Sibolga din 
provincia Sumatra Nord, a 
declarat un responsabil al 
agenției seismologice din 
provincia învecinată Aceh.

Localnicii din Banda Aceh 
au intrat în panică și și-au

Andreea I
Născută în zodia, j 
Berbec, este pasioi 
nată de sport, 
dans și înot.

(Foto: Traian Mânu):

să-și revadă planurile pentru 
Turnul Libertății, ca urmare 
a temerilor privind securi
tatea, exprimate de poliție, 
într-un raport din aprilie, 
poliția new-yorKeză arăta că 

părăsit locuințele.
Locuitorii din Sumatra 

sunt încă marcați de cutre
murul cu magnitudinea de 9,3 
grade pe scara Richter Drodus 
la 26 decembrie, urmat de val
uri seismice soldate cu mai 
mult de 165.000 de morți în 
provincia Aceh. .

în insula Sumatra ste înreg
istrează o activitate seismică 
intensă, seisme producându- 
se zilnic. 

imobilul este prea aproape de 
o parcare, ceea ce îl face vul
nerabil la eventualele atacuri 
cu mașini-capcană.

în aceste condiții, magnatul 
imobiliar new-yorkez Donald 
Trump a propus miercuri 
reconstrucția turnurilor ge
mene „și mai înalte, și mai 
solide, și mai frumoase”. 
„Dacă cineva ar distruge Sta
tuia Libertății, nu am con
strui în locul ei Turnul Eif
fel”, a spus el într-o con
ferință de presă.

„Turnul Libertății este 
proiectul arhitectural cel mai 
lipsit de valoare pe care l-am 
văzut vreodată (...) un schelet 
vid. Dacă reconstruim World 
Trade Center sub forma unui 
schelet, teroriștii au câștigat”.

Surde. Un grup de 21 
de dansatoare cu defect | 
de auz din China au 
prezentat un dans cere- ț 

j monial la World Expo, în .
Nagakute, Japonia, cu

' ocazia Zilei Naționale a 
’ Chinei. (Foto: EPA)

.


