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Vremea se menține în general

dimineața la prânz seara

a începe debranșarea.
Directorul APAPROD, Dumitru 
Gâlcescu (foto), a anunțat că 
asociațiile de proprietari din 
Deva care au restanțe la pla
ta facturilor de .apă rece vor

fi debranșate. Valoarea debitelor neachitate 
se ridică la un miliard de lei. (C.P.) /p.5

«Bătrâne" la 20 de ani
■ în doar câteva 
minute, polițiștii deveni 
au „ridicat de la locul 
de muncă" șase fete.

MlHAELA TăMAȘ__________________
mlhaela.tamas@informniedia.ro

Deva - Un echipaj al poli
țiștilor a acționat, joi seara, 
în apropierea Devei, în zonele

în care își desfășoară activi
tatea „fetițele”. Surprinzător 
este faptul că în doar câteva 
minute, în mașină au fost 
urcate șase fete, relaxate și 
zâmbitoare, chiar dacă urmau 
să fie duse la secție și amen
date. Sunt obișnuite cu aces
te razii și știu că nu le poate 
opri nimeni. Au amenzi de 
sute de milioane, dar nu au 
plătit nici una. Cea mai

tânără dintre fete are 15 ani 
și a început „cariera” în 
urmă cu trei ani, când a fost 
violată. Mai mult de atât are 
și un copil de șase luni pe 
care îl crește singură. La 20 
de ani fetele spun că sunt 
bătrâne, că nu mai au nici o 
șansă și altceva nu pot face 
pentru că nu au nici măcar 
un liceu terminat. Majoritatea 
provin din familii destrămate

sau au suferit traume fizice 
în copilărie. Practicând 
această meserie fetele au fost 
supuse nu doar o dată la per
versiuni sexuale, amenințate 
și bătute. Clienții lor sunt 
numai români, deoarece cu 
străinii este destul de greu de 
negociat și se vând numai 
pentru 250-300 de mii lei. Cu 
toate acestea se întorc în 
fiecare seară „la produs”.

«ud. Încăpând de. 
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• Cip insistă la greci. FC CIP a primit 
acordul FRF de a organiza la Deva meciurile 
dintre naționalele României și Greciei, dar 
oficialii eleni au refuzat pe motiv că nu au 
avion direct. în replică, FC CIP a cerut spri
jinul principalului său sponsor care e o 
firmă din Grecia și e totuși posibil ca me
ciurile să se joace la Deva (C.M.) / p.9

Cârdurile BCR nu se folosesc
Deva (I.J.) - Cârdurile BCR nu se pot 

f«4osi în juni, j 
sâmbătă, 19 mame
mai târziu luni, 21 martie, 2005, ora 9.00. 
BCR va întrerupe funcționarea sistemului 
informatic care gestionează operațiunile cu 
cârduri, astfel încât nu vor putea fi efectu
ate nici un fel de tranzacții cu cârdurile. Nu 
vor funcționa nici ATM-urile băncii și nici 
nu se vor putea plăti cu cârduri emise de 
Banca Comercială Română cumpărături la 
magazinele unde sunt instalate POS-uri.

Fii expert în imobiliare!
Ai un cuvânt de spus pe PIAȚA IMO

BILIARĂ? Cotidianul Cuvântul liber 
lansează un produs special creat pentru 
agenția TA imobiliară! Grăbește-te să faci 
cunoscută oferta ta, tuturor! Spațiul pu
blicitar ți 1 pune la dispoziție Cuvântul liber!
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Nu se asfaltează 
Cetatea!

Deva (I.3J “ A doua rundă 
a dezbaterilor publice care 
vizau asfaltarea Cetății de- 
vene a avut loc la APM Hune
doara. De această dată a par
ticipat și reprezentantul CJ, 
inițiatorul proiectului- Cu 
toate' intervențiile CJ, Aca
demia Română rămâne 
intransigentă și nu dă avizul 
de asfaltare a Cetății, conside-

f rată rezervație naturală.

HMISA" vrea
■ A fost semnat un 
protocol de colaborare 
între membrii a două 
mișcări spirituale.
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Taberele ocupate puțin
Deva (R.I.) - Sunt trei 

tabere permanente în județ 
dar până acum doar cea de 
la Lăpușnic, cu o capacitate 
de 40 de locuri, are un con
tract ferm pentru vacanța 
de primăvară a elevilor. 
„Tarifele practicate în 
tabere sunt modice: 155.000 
pentru cazare și 145.000

pentru masă (prețurile sunt 
calculate pentru o persoană 
pe zi). De asemenea, 680 de 
elevi români își vor petrece 
o parte a vacanței de 
primăvară în Grecia, iar 
„printre ei se află și un 
grup de elevi de la un liceu 
din Hunedoara”, mai pre
cizează Simona Oprea.

Bursă la AJOFM
Deva (I.J.) - Desfășurată în 

agențiile locale AJOFM Hune
doara, Bursa locurilor de 
muncă pentru femei a adus o 
ofertă de 824 de locuri de 
muncă, cele mai multe fiind 
oferite de Hunedoara. Au fost 
selectate 353 de femei pentru 
încadrare și 142 au fost 
încadrate pe loc. La bursă au 
participat și bărbați, dar în 
număr mie, o parte din 
aceștia, 17 și-au găsit un ser
viciu.

îjtructura Parlamentului European
Tta cu cel mai mare număr de europarlamentari (din cele 

Z5We state) este Germania (99), urmată de Marea Britanie, 
frAa și Italia (cu 78).
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Hunedoara (M.T.) - Repre
zentanții Mișcării Naționale 
Spirituale Sarmizegetusa din 
Timișoara alături de cei ai 
Mișcării de Integrare Spiri
tuală în Absolut au hotărât să 
se alieze, ieri la Hunedoara, 
Ei susțin că Gregorian Bivo- 
laru a fost acuzat pe nedrept 
și este o victimă a sistemu
lui politic din acea perioadă. 
„Așa zisele victime și mate
riale pornografice difuzate în

partid politic
presă nu sunt decât masca
rade. Afirmațiile că am fi o 
organizație paramilitară care 
încurajează consumul și con
sumă stupefiante sunt false, 
în '98 practicam yoga într-o 
sală de sport din București și 
am fost luați de poliție și duși 
la interogatoriu. Le-am 
demonstrat că nu facem sex 
în grup, ci un curs de yoga” 
susține președintele MISA, 
Nicolae Catrina. Un alt 
subiect punctat a fost cel al 
înființării unui ’’partid politic 
autentic” care, spun ei, în 
viitor va produce mari trans
formări , în țară, din punctul 
de vedere al spiritualității.

atracție

Hațegului
reprezinte o

h Internațio
nală pentru 
unicitatea 
or și a 
peciei de 

dinc&aur 
zburător 
căreia 
aparțin, 
descoperita 
în această 
zonă a 
județului 
Hunedoara.

mailto:mlhaela.tamas@informniedia.ro
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•Arestat. Poliția rusă a arestat, joi, la co
borârea dintr-un avion al companiei Aeroflot 
care făcea legătura între Tokyo și Moscova, 
un bărbat suspectat că a încercat să pătrun
dă în cabina piloților și i-a amenințat că va 
arunca în aer aparatul Boeing-777.

Avertisment
de la Olli Rehn

• Sondaj. Francezii se opun în proporție de 
51% ratificării Constituției europene, potrivit 
unui sondaj realizat de institutul CSA. Aces
ta este primul sondaj de opinie care demon
strează ostilitatea cu care francezii privesc 
adoptarea Constituției Europene.

■ Dacă România și Bul
garia nu-și respectă 
obligațiile, este posibilă 
amânarea aderării.

Inculpat 
din nou

I ti dim (MF) - Mor- 
dehai Vanunu, spionul 
nuclear israelian elibe
rat din Închisoare In ur
mă cu aproape un an, a 
fost inculpat de justiția 
israeliană, joi, pentru că 
a Încălcat de 21 de ori 
restricțiile care i-au fost 
impuse. Vanunu (50 
ani), fost tehnician la 
centrala nucleară de la 
Dimona, a fost eliberat 
In aprilie 2004, după 18 
ani de Închisoare, fiind 
condamnat pentru spio
naj, după ce a dezvăluit 
secrete nucleare ale sta
tului evreu publicației 
Sunday Times.

Rafie Harlrl

Știa de 
asasinat
Londra (MF) - Fostul 
premier libanez Rafie 

Hariri a fost vizitat, 

cu câteva zile înainte 

de a fi asasinat, de 

liderul opoziției, 

Walid Jumblatt, pe 

care l-a avertizat că 

Siria ptănuiește 

asasinarea lor, 

dezvăluie Times. 
Hariri a fost asasinat 

la 14 februarie, in 

urma unui atentat cu 

bombă, produs la 

trecerea mașinii sale 

prin apropierea unui 

hotel din centrul 

Beirutului.

Sofia (MF) - Comisarul eu
ropean pentru Extindere, Olli 
Rehn, a avertizat Bulgaria și 
România, ieri, în legătură cu 
posibila amânare a aderării 
lor la Uniunea Europeană, da
că „nu-și respectă obligațiile”, 
transmite AFP.

„Dacă Bulgaria sau Româ
nia nu-și respectă angaja
mentele, UE poate amâna cu 
un an aderarea uneia sau a 
ambelor țări”, a declarat el, 
în fața Parlamentului bulgar.

„Acest lucru nu se va în
tâmpla decât dacă cele două 
țări se dovedesc în mod clar 
nepregătite într-un număr im-

portant de domenii”, a adău
gat el. în acest caz, „Comisia 
Europeană nu va ezita să 
aplice măsurile de corecție 
pentru a apăra interesele 
țărilor membre”, a precizat 
Rehn.

Aplicarea clauzei specifice 
de salvgardare impusă Bul
gariei și României presupune 
o decizie In unanimitate a 
statelor membre ale Uniunii. 
Cele două țări sunt criticate 
pentru ineficienta sistemelor 
lor judiciare și pentru corup
ție.

Autoritățile de la Sofia șl 
București au încheiat oficial 
negocierile cu UE în decem
brie și trebuie să semneze la 
25 aprilie tratatul de aderare 
la UE, pentru a deveni mem
bri cu drepturi depline ale 
Uniunii de la 1 ianuarie 2007.

Protestatari Opinezi au demonstrat ieri la Mani
la împotriva cete doi ani de război ai coaliției ameri
cane în Irak. (Foto: EMJ

Acord interpalestinian
Cairo (MF) - Autoritatea 

Palestiniană și grupările 
palestiniene și-au luat an
gajamentul, la Cairo, să 
respecte o perioadă de acal
mie până la sfârșitul anu
lui, cu condiția ca Israelul 
să-și înceteze agresiunile, 
potrivit comunicatului fi
nal dat publicității după o 
reuniune de două zile, 
transmite AFP.

gram politic până la sfârși
tul anului în curs, stipu
lând angajamentul lor de a 
respecta atmosfera de acal
mie înregistrată în prezent, 
în schimbul unei încetări a 
agresiunilor (israeliene - 
n.r.); împotriva poporului 
nostru”, se afirmă în Decla
rația de la Cairo, citită joi 
după-amiază de șeful ser
viciilor egiptene de infor-

„Participânții s-au pus mâții, generalul Ornai. Su- 
de acord asupra unui pro ’-1-----

> nPremierul polonez va 
demisiona în luna mai

Varșovia (MF) - Premierul polonez, Ma
rek Belka, a confirmat, joi, că intenționează 
să demisioneze la 5 mai, ziua în care Came
ra inferioară a Parlamentului ar putea să 
ia decizia autodizolvării, relatează AFP.

Marek Belka s-a pronunțat, la momen
tul respectiv, în favoarea organizării de ale
geri legislative anticipate la 19 iunie, con
trar opiniei formațiunii sale, social-demo- 
crații (SLD, foștii comunuști), aflați la pute
re. Ei doresc ca mandatul Parlamentului să 
se încheie la termen, în toamnă, așa cum 
este prevăzut. Demisia lui Belka va trebui 
acceptată de președintele Aleksandr Kwas
niewski. Miercuri, Belka s-a întâlnit cu con
ducerea SLD, care a încercat fără succes să 
îl convingă să nu demisioneze.

Inițiatorul unei noi fdrmațiuni politice, 
Wladyslaw Frasyniuk, a anunțat, joi, că 
premierul se va alătura la 5 mai Partidu
lui Democrat, în curs de formare pe bazele 
Uniunii pentru Libertate.

■ »
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Alegerile au fost validate
Chișinău (MF) - Curtea 

Constituțională a validat, joi, 
mandatele celor 101 de depu- 
tați aleși în Parlamentul Re
publicii Moldova din partea a 
trei formațiuni - Partidul Co
muniștilor din Republica Mol
dova, Blocul „Moldova Demo
crată” și Partidul Popular 
Creștin-Democrat.

în aceeași ședință, judecăto
rii au examinat și au respins 
contestațiile depuse de candi
dați și au decis că nu au fost 
înregis_-ate Încălcări ale nor- 
melâr democratice de desfăcu-

Sute de soldați nord-coreeni demonstrau ieri că pot rezista în fața amenințărilor SUA. (Foto: epa)

Mai periculoasă decât Iranul

rare a scrutinului de natură 
să influențeze rezultatele ale
gerilor.

Blocul „Moldova Democra
tă” (BMD) depusese la Curtea 
Constituțională trei contes
tații prin care cerea anularea 
alegerilor pe motiv că scruti
nul a fost fraudat și ar fi fost 
încălcate Constituția, Codul 
Electoral și Declarația pentru 
drepturile omului.

BMD susținea că a fost li
mitat dreptul cetățenilor la 
vot și a acuzat Comisia Elec
torală CtetralA. ni.'O!'! »!<

ieri la

Londra (MF) - Coreea de 
Nord reprezintă o amenințare 
nucleară mai importantă de
cât Iranul; deoarece acestă 
țară deține deja materialele 
necesare pentru producerea 
armei atomice, a apreciat di
rectorul Agenției Internațio
nale pentru Energie Atomică 
(AIEA), Mohammed ElBara-

dei.
„Avem informații potrivit 

cărora Coreea de Nord deține 
deja plutoniu, care ar putea fi 
utilizat la producerea unei 
bombe. în schimb, în Iran nu 
am descoperit astfel de mate
riale”, a declarat ElBaradei.

Potrivit acestuia, Coreea de 
Nord reprezintă o amenințare

și un pericol iminent, în timp 
ce Iranul este numai suspec
tat că desfășoară un program 
nuclear.

„în Iran suntem activi, 
strângem informații și cu
noaștem, în linii generale, si
tuația. Coreea de Nord repre
zintă, însă, o necunoscută 
totală”, a spus el.

PNA analizează 
Raportul FH

București (MF) - Par
chetul Național Antieo- 
rupție (PNA) analizează 
cu atenție raportul orga
nizației Freedom House 
privind auditarea inde
pendentă a strategiei an- 
ticorupție 2001-2004, ur
mând să-și prezinte 
punctul de vedere Con
siliului1 Superior al Ma
gistraturii.

Raportul Freedom 
House (FH) remarcă, 
printre altele, faptul că 
Parchetul Național Anti- 
corupție trebuie reorga
nizat pentru a fi integrat 
mai bine în lupta anti- 
corupție pe ansamblu și 
pentru a-i îmbunătăți 
eficiența.

tN SPITELK ȘTHHLbR

Băsescu între Statele Unite și Uniunea Europeană
Președintele nu vede nlpi 

un fel de contradicție între ce
■ Președintele nu vede 
nici o contradicție între 
cete două linii majore 
ate polii iicii externe.

j 5 j >

țl Zeci de irakieni au protestat 
pentru că au fost evacuați 

tMțl din clădirile statului pe care 
le ocupau aburii.

București (MF) - Activita
tea diplomatică a președin
telui Traian Băsescu a avut 
în prim plan, până în prezent, 
urmărirea intereselor națio
nale de securitate, următoare
le întâlniri bilaterale la vârf 
se anunță însă dificile tocmai 
pentru că principala miză va

fl reprezentată de integrarea 
în Uniunea Europeană.
Priorități

Președintele distinge două 
priorități fundamentale ale 
politicii externe românești. 
Una este legată de „viitorul 
nostru economic, de viitorul 
nostru social, și asta este inte
grarea în UE și nu avem 
dreptul să ratăm 1 ianuarie 
2007”. Cealaltă derivă din mo
dul în care Cotroceniul per
cepe amenințările la adresa

statului și pleacă de la premi
sa că „România mai are pro
bleme de securitate națio- le doUălinii majoreale poliV- 
nală”.

în viziunea președintelui, 
problemele de securitate na
țională sunt, la rândul lor, de 
două tipuri.

Prin urmare, în opinia lui 
Traian Băsescu, cea mai bună 
formulă pentru asigurarea se
curității naționale este atrage
rea bazelor SUA în România, 
ipoteză în care temerile prezi
dențiale s-ar risipi.

externe. Argumentul s/u 
principal, constă în faptul/că 

^România este, simultan, țâră 
de graniță a NATO, dar și 
viitoare țară de graniță t UE. 
O relație privilegia# cu 
Washingtonul și o polițfcă ac
tivă de' susținere a dșnocra- 
ției în regiunea Mărjf Negre 
ar fi, pe cale de coțSecință, 
profitabilă și pentnfcelelalte 
state europene. L
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• Țuica și pălinca recunoscute în UE.
Băuturile spirtoase românești vor fi protejate 
în UE înainte de sfârșitul acestei luni. Pe 
piața UE poate fi comercializat un singur 
produs cu o anumită denumire tradițională, 
iar alți agenți economici care doresc să fa
brice produsul respectiv cu aceeași denumire 
trebuie să cumpere licență. (L.L.)

o Control la AJOFM. Unul dintre secretarii 
de stat din cadrul Ministerului Muncii, Soli
darității Sociale și Familiei, va sosi la începu
tul săptămânii viitoare la Deva. Potrivit pre
fectului Vladu, scopul este efectuarea unei 
cercetări administrative la AJOFM. (D.l.)

Adrian SăLăcEAM
adrlan.salageifiQln1onnniedla.ro

Calea lui 
Cosmin Gușă

D

u șuvița tunsă, față de copil și replici 
spontane, Cozmin Gușă captează 

atenția. Dovadă este și impactul pe care l-a 
avut în presă lansarea Partidului Inițiativa 
Națională (PIN), formațiune politică nouă al 
cărei lider este Gușă. Un politician ce a furat 
meserie ca ucenic cu funcție la cele mai 
importante „familii" politice ale momentului. 
Adevărat „libero" în politică, Cqzmin Gușă a 
avut ocazia unică de a vedea la lucru, din 
interiorul budoarului, atât Alianța lui Băsescu, 
cât și partidul-stat încă al lui Năstase.
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Good bye, părinte Rudeanu!
■ Un consilier îl acuză 
pe I. O. Rudeanu că a 
îngropat în patru ani 
cultura hunedoreană.

Samoa Bocămciu
sandaJxKankluQlnformmedla.ro

Deva - O scrisoare deschisă 
primită ieri la redacție, sem
nată de Ioan Sicoe, consilier 
la Direcția Județeană pentru 
Cultură, Culte și Patrimoniu 
Național Cultural Hunedoara 
(DJCCPNC), poartă ascuțimea 
unei săgeți justițiare și 
revanșarde îndreptată împo
triva măi marelui culturii 
hunedorene, pr. dr. I.O. Ru
deanu. Amintim că acesta a 
fost instalat pe funcție în 2001 
ocupând locul actualului con
silier loan Sicoe printr-o 
manevră politică care la acea 
dată a făcut vâlvă.

După patru ani, loan Sicoe 
scrie despre „performanțele” 
manageriale ale actualului șef 
al culturii hunedorene.
A îngropat cultura

Acesta „...a „înmormântat” 
revista de cultură Arhipelag 
și Festivalul Internațional de 
Folclor „Sarmizegetusa”. 
Amin! Dar lucrul cel mai 
grav, am pierdut aproape 
orice legătură cu instituțiile 
de cultură din județ și din 
țară, cu oamenii de cultură 
din țară și străinătate. 
Aproape toată activitatea 
instituției s-a redus la... pub
licarea unor cărți ale „mare
lui specialist” (I. O. Rudeanu 
■ n.n.) în istoria Bizanțului și 
în cruciade, la facerea cărora 
au trudit alții (inclusiv anga
jați ai instituției)”.

loan Sicoe îi recomandă lui 
I. O. Rudeanu să plece la

modul decent din DJCCPNC: 
„A sosit timpul să plecați 
domnule Rudeanu, nu vă mai 
încrâncenați pentru un post 
de slujbaș în această insti
tuție, pentru că totuși activi
tatea culturală nu este o con
tinuă tămâiere și nici nu se 
umblă cu „iordanul” din 
poartă-n poartă. ...Nu uita 
domnule Rudeanu, că nu se 
poate trăi la infinit din

ticăloșie și minciună, chiar 
dacă temporar ai puterea. 
Ajung cei patru ani în care 
ați pozat în ctitor distructiv 
al culturii hunedorene”.
“Nu am avut bani”

Referitor la aceste critici, 
dr. I. O. Rudeanu, a declarat 
că „am putut face cultură în 
perimetrul permis de bugetele 
foarte mici alocate”.

loan Sicoe 1.0. Rudeanu

Crișul Alb a ieșit din matcă
■ Două sute hectare 
de teren au fost inun
date, iar un drum este 
acoperit de apă.

Deși s-a dovedit a fi un executant 
prețios, ambițiile prea mari ale fostului 
secretar general al PSD n-au fost satisfăcute, 

nici de Năstase, nici, ulterior, de Băsescu. 
Gușă pare a fi însă o figură politică ce are 
suficient combustibil ca să-și traseze propriul 
drum. Există acum în România o nișă nea
coperită pe piața ofertei politice: PROSPE
ȚIMEA. Lumea politică autohtonă e sleită de 
eternele figuri ce au w$it cu^îanirM a.

•urmă rupând garniturile doi și trei. S-au copt 
condițiile ca elitistul club al marii politici din 
România să-și piardă exclusivitatea.

Brad (M.S.) - Cea mai gravă 
situație este consemnată în 
comunele Vața de Jos și Baia 
de Criș. Drumul județean care 
face legătura între localitățile

Baia de Criș și Bulzești este 
acoperit de apă pe o lungime 
de 300 de metri, circulația 
fiind deviată pe o rută ocoli
toare. Președintele Consiliu
lui Județean Hunedoara și ' 
subprefectul Dan Pricăjan s- 
au deplasat ieri în toate 
zonele afectate pentru evalu
area distrugerilor provocate 
de ape, chiar la fața locului.

Acid cu spirit, combativ, cu discurs coe
rent, antrenat în manevre rocambolești 
și lovituri sub centură, Gușă are, într-o Ro

mânie post-integra re, culoar de a-și promova 
partidul în Parlament. Fostul PSDPD-ist are o 
șansă de a reprezenta o nouă cale, proaspătă, 
în panoplia ofertei politice. Totul e să-și joa
ce toate cărțile fără greșeală. Și în plus, să 
contrazică proverbul cu așchia care nu sare 
departe de trunchi. în caz contrar electoratul 
va învăța greu PIN-ul lui Gușă.

Subprefectul Dan Pricăjan și președintele CI, Mircea Moloț.

L

în comuna Vața de Jos erau 
acoperite de ape 120 de 
hectare de teren agricol, din
tre care un sfert sunt culti
vate.
Acces îngreunat

Accesul spre satul Ocișor 
se desfășura ieri numai cu 
mașini grele, drumul comu
nal fiind acoperit de apă pe 
o lungime de 40 de metri. în 
comuna Baia de Criș au fost 
inundate 60 de hectare de 
teren agricol, din care 3 
hectare simt cultivate. Cotele , 
râului Crișul Alb depășiseră^ 
ieri cota de inundație 
de centimetri la Vața de Jos 
și cu 15 centimetri la stația 
Crișcior, iar apele erau în 
scădere. în schimb, apele 
Mureșului se aflau sub cota 
deănundație cu 120 de cen
timetri, cu toate că în 24 de 
ore nivelul râului crescuse cu 
50 de centimetri.

Propuneri noi 
pentru PUR

Deva - (V.N.) - Prefec
tul Cristian Vladu, a 
făcut unele declarații 
privind noii șefi ai unor 
instituții descentralizate 
din județul Hunedoara, 
între acestea, s-a referit 
și la viitoarea funcție a 
vicepreședintelui PUR 
Hunedoara, Simion Mol
nar. Prefectul a precizat 
că Molnar are trei vari
ante: să lucreze în Cen
trala JVIinisțerului învă-

Influență'cinefilă...

Amenzi pentru cei 
certați cu legea

Deva (M.T.) - Polițiștii hu- 
nedoreni au acționat în ul
timele 48 de ore cu 97 de 
patrule pedestre și auto. Din
tre acestea, 22 au aparținut 
Poliției Transporturi. S-au 
efectuat 174 de controale în 
vedereș asigurării securității 
patrimoniului în societăți 
comerciale și regii autonome, 
în urma acțiunilor și con
troalelor desfășurate au fost 
aplicate peste 200 de amenzi 
la Legea circulației. Au fost 
ridicate în vederea suspen
dării 4 permise, din care 3 
pentru alcool. Amenzile apli
cate au depășit 200 de mi
lioane de lei.

Alunecare de teren la Teliuc
■ Tone de piatră au 
căzut de pe versa nți 
și au blocat DJ dintre 
Teliuc și Toplița.

Teliuc (M.S.) - Carosa
bilul a fost blocat de. o 
avalanșă de bolovani și 
pietriș cu puține ore 
înainte de zorii zilei de ieri, 
peste 50 de metri cubi de 
roci căzând de pe un ver
sant. La fața locului au fost 
deplasate mai multe utila
je și echipe de lucru, care 
au început lucrul imediat 
după producerea eveni

mentului. După 5 ore dru
mul a fost degajat. „Drumul 
nu a fost deteriorat. 
Intenționăm să consolidăm 
această zonă prin exe
cutarea unui zid de beton”, 
a spus directorul Regiei de 
Drumuri Județene Hune
doara, loan Prip. în opinia 
specialiștilor, din cauza 
schimbărilor bruște de tem
peratură, versantul a fost 
afectat, fapt care a dus la 
dislocarea avalanșei de 
pietre. în zonă s-au înre
gistrat 13 grade Celsius, 
după ce cu o zi înainte erau 
minus 5 grade Celsius.

externe din cadrul IȘJ. 
Contactat ieri, Simion 
Molnar ne-a declarat: 
„Trebuie să mai meditez, 
pentru că este până la 
urmă o opțiune perso
nală, dar și una politică, 
în cadrul negocierilor, 
PUR Hunedoara și-a 
exprimat un punct de 
vedere și sperăm să fie 
respectat. Săptămâna vii
toare o să avem o întâl
nire cu cei din Alianță și 
vom clarifica lucrurile.

Deva (I.J.) - La 24 martie 
se sărbătorește Ziua Mondi
ală de Luptă împotriva 
Tuberculozei. Cu ocazia aces
tui eveniment va avea loc 
evaluarea cazurilor prezen
tate la centrele de spirometrie 
din județ ca urmare a cam
paniei „Cere mai mult de la 
viață!” pentru depistarea • 
afecțiunilor respiratorii cro
nice precum și BPOC, dar și 
astmul bronșic.

Mediul mai curat în Luna Pădurii
■ în perioada 15 mar
tie - 15 aprilie se des
fășoară "Luna pădurii 
și a curățeniei".

Deva (I.J.) - Desfășurată în 
perioada 15 martie - 15 
aprilie, Luna pădurii și a 
curățeniei n-a avut ani la 
rând nici un impact asupra 
factorilor de decizie în ceea 
ce privește mediului încon
jurător. Defrișarea copacilor 
și distrugerea zonelor verzi, 
prioritatea primăriilor, a avut 
ecou doar la Hunedoara. 
„Conform standardelor româ
nești, care sunt de trei ori 
mai mici decât cele euronene.

fiecărei persoane care 
locuiește într-un oraș trebuie 
să i se aloce 4 mp de zonă 
verde sau spațiu de joacă. 
Doar Hunedoara, cu 5 
mp/locuitor îndeplinește cu 
brio acest standard. în Deva 
spațiul existent este de 0,9 
mp/persoană”, declară Geor- 
geta Barabaș, director APM 
Hunedoara.

în acest an, APM lansează 
un nou apel către primării 
pentru dezvoltarea alinia
mentului de arbori cu funcție 
estetică și ecologică și de 
salubrizare a zonelor verzi, 
curților interioare a blocu
rilor din localități și a 
artprplnr circulație

adrlan.salageifiQln1onnniedla.ro
sandaJxKankluQlnformmedla.ro


4

5.

.4
4
i

i
x 
s 
»

ACASĂ PRO CINEMA

7» Formula I.CaMdri 
«MWhawtag 
tMDmm «rimata Clubul <
□1 Disney 

MO Jurnalul TVR Sport 
Mateo

B45Avemmh 
IM tai iBrtfcHor 
11:00 Hm |l miau 
112 I
îîiâ Maforta ««UIM Un»*

Iul
1245 Orteort 2007 
IMS Jurnalul TVR Sport 

Meteo
14» Iw 4 

Mărim ta tadnal 
AriMc. Frai - u nli' 
Comentatori: Ruxandre ' 
Gheotigheșl Vlad . 
Enlehăscu. Transmisi
une direct* 

16» Vtaoria ia întoarce
O (România, 197». Cu: 

Luki Mlhăescu, Mar
gareta Pâslara, Florian 
Rttfe Dam Râduhacu 

17» Dincolo da haita 
18» Tateondapadta. Feri- * 

danii i
1 9» JumaU TVR Sport

2090 Surofa supta, cu ’
Andreea Marin

HM Jurnalul TVR Sport 

Meteo i
2«1I Box Noaptea ompi- f

finKtf

1» Caaaul Pandorei 
Tâ (acțiune, Statala 

Unita ala Ameridi, 
1996). Cu: Richard Dean • 
Anderson, Daphne Zuri- 

“• * I
♦

ga, Richard Lawson, 
Jane Leaves. Regte Eric 
Leneuvfite.le bordul 
Zborului 66, cere ptead 
de pe aeroportul dki 
Frankfurt, cu destinația 

New Yota, se efli 247 
• de pasageri. La scurti 

Ș sreme de la decolare, 

unul din pesageri 
moare. Cind cere per
misiunea de a atenza, 
pilotul este reluat de 

» mei multe țiri 
240 Dinah de harti 
3» Ater ji Bnma (came
ra die, Statele Unite ale 

. Ameridl, 2003)

<
i
i

i

7»TmaiQhMmwțfl 
IKnkMM)

0» AnriMa M Staaatei 
mii Twsaty, episodul 5.

VocfcJoa iJuna
«- » i-SUataJa rfWM WIRBi 
Regla: tenori Robinson 

«DO Mttk episodul SO. 
IT loc tartowe Gamier- 

HetHn. AlexHodd, 
Denial Reala 

MOTbmpJeny, 
lornouMains 
1035 taSmtM (reluare) 
10» Dlneada Camtonhr 

(retaere) 
11.00 SUMega» 
UMPromoaor. Cu Roxana 

BCUatascu 
WISBaprinUa 
12» MmPtoTV 
13» O lume dhptaM 
14» Suflatul Oarei (dremă, 

«SUA 1998). Cu: 
Whoopi GoMbar» 
Michael Ontkean 

1«0flf anihTfcet 
I] we iri, JA, 1997), 

G BredPItt
10» Stata Sport* 
19» Jtata ProTv.Mt

W1 Doctorul WRde (come- 

adie, Statele 
Unite ale Ameridi, 

998). Cu: Eddie Mun 
nhy, Ossie Davis, Okvet 
Math Peter Boyle, 
Richard Schiff 

22:15 Corupție In CartM 
QCNmmk (acțiune, 

SUA, 1999). Cu; Chow 
, Tun-Fat Merit 

Wahberg, Rk Young, 
Paul Ben-Victor. Nick 
- *j este unul dintre 

..'stei mai cunoscuți 
>'oHți^ iwyorkszt 

conducător el unei 
brigăzi din NYPD cam 
Incear ci si transforme 

ir erai Chinatown Into 
un loc mai bun.

3 Sudatul CM (dram*, 
SUA, 1998). Cu: 
Whoopi Goldberg, 
Midi I mtkean, Kath- 

Quinlan (reluare) 

updetatMM 
■eac (acțiune, 

SUA 1999)

Am Button, rn.yrae ft- ;

10» Can da ptart 
10J0 Roata da ntervi 
11» VM lieu 
11»MfflB

12»

««MHIndkMt

»
♦
»

1

I

0» Stapaan a tankMuri
II (comedia, hanța, 2003).

Cu: SyNie Testud, TW|I 
Kaori, Taro Suwa, Bhon 
Katavama, Yasunari 
Kondo. Regia: Alaln 
Comeau

745 O etaoM maro (come- 
Udta, SUA 1968) 

mNptataurtada*- 
BmasiMeodul 11

10» ImMNMtarsM

■a (comedia, Maroa Bri- 
’ ta mi)

I

I

(come- 
1996). Cu: . 
«(nominalbat 

ta Oscar țl Globul da 
Aur pentru cel mal bun 
actor în film de come

die), Cuba Gooding Jr 
(Premiul Oscar pentru 
rolul dki acest film), 
Renne ZeNweger, KeHy 
Preston, Bonnie Hunt 

Regia: Cemeron Crowe. 
Jerry Maguire, un agent 
sportiv foarte important 
face gre$tala si scrie 
un memoriu despre 
activitatea companiei le 
cere lucra: Lucrurile pe 
care le gindlm ji nu te 
spunem. Ce urmare, 
aste concediat tari

I
I

I
t
I

*i^-------*■
iKtaB riwiuWWMK

J 1*?® SUA,

4 :r,1
• ____ ,, w
!, ii» Primul ■maMamiant

»

192002). CwVlh Diesel, 
Asia Aiganto, Samuel L. 
Jackion, Marton 
Caokai, Danny Trejo 

. ^a___ a __  _ “___ .J

’"a (ihriiior, SUA, M00) 
17» FofflWabiil Country
li Ram (comedie, SUA 

2002). Cu: Heley Joel 
Osment

i IftM tarty în titaMt 2004
f
I

! ,
I
I

■:»
l

WDtunul m 
abhttarie(drem*, SUA, 

2002). Cu: Tom Hanks,

lason Leigh, Jude taw, 
Clarin Hinds. Reda: 
Sam Mendes. Mike Mta 

. mina dreapti a fefului 

. crimei organizate locale, 
John Rooney, 

jy» Uddami cu 
ffltondralt (thriller, SUA,

2001). Cu: Heether Gra
ham Joseph Fiennes,

: - . - JJIrich Thomsen, Ian 
. « Hart. Reola: Kaip 
. Chan. Alice (Heather

•' 'Graham), un designer > 
de software, e aparent 
feridti cu viața el.

MIAITbatJaa 
«țb j™ Statele i,''

■©vSlnltt ale Amerkll, 

/ , 1979). Cu: Roy Schel-.
țdw. Jessica Umge, Ann 
Wnking, Leland 

‘aimer, in Vere 
W«: Bob Fosse
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Tmhwitaplrtltar 
TMQUHlltMto 

» s 1____*
■mu ier ■ 
«SOtatoiM n 
«00 Buburuze ți alta gin 
«30 Stakițe pentru Europa 

lOmIhcluimacamluM 
dl Cltpi 

11® de LA.____
Indiana Pacers, maci din 
N5A. Rezumat 

12» Top Sport Culturism ți 10» Sport dtotl 
zlovaMI 

11» Motor 
12» Dana Mutați 

2005 Campionatul 
Național da Dans 
Sportiv (llvă) 

1l»VKtatala 
mituri 

14» Oi vor
Bfotate 

16»Schknb 
taineme 

18» Focus.
Prezinți: Silvia Nlcula 
Cala mal proaitapa ytiri 
din țari ți ta pasta 
hotare sunt prezentata 
la Prima TV 

19»Morta 

2090 lit h BClkm. Chris- «10 Numai Iubim, cu: 
tian Sabbegh vi ' ““ "

aftaapti ta flecare 
Mpwniini la o ora ta 
suspans, Intr-o «misiune 
care vi va arlta 

adevlrata feți a
- meseriei ta polițist yl 

greutitlte cu care acesta 
sa confrunți clipi da 

Clipi.

SimMnondatn
GKcomedle, coproducție, 

1995). Cu: Rueldhri 
Conroy, lan Shaw, Julia

amMdeȘta

om Omul dh 
QUmbriL Cu: Joe Panto- 

Hano, Hill Harper, Anna 
Belknap, Lola GteucUni. 
Regla: Lou Antonio, 
Mick Jackson. Joe Pan- 
toHano(Ctem ioprano) 

Fy) htarpretaazi rolui prin- 
« Opal ta serialul Omul 

din umbri, dând viapl 
- personajului Joe

Rtneea 
12MMagrtnlT 
13» Vint jl nor

u Lakari •

i

13:55 Acum asta MAJ0MA 
14» TetevWunaa, taagwtN

15» Mak Ml Canstanți 
- U. Crolova, mad din 
Dhllzta A. Transmisiune 
dlrectl. In pauzl JUR
NALUL TVR

17» Via sacre. Din sumar. 
Cllitoria prin Tallnn ■ 
prezentarea vechil cătați 

a Tallnnulul cu Userid ți 
monumente.

18» Miracole 
19»Cufoarote 

putaril

t*R ftwta Angle • Scoția, 
mea dtaltenaul celor 6 
Noiiuni. Trentffinum 
Wțf

21145 Jurnalul TVR. Știri, 
zport meteo

!3Mi Titanic (drami, copro-
Qductia, 1997). Cu: 

Catherine Zeta- Jonas, 
Peter Gallagher, George 
Scott Regia Robert 
Lieberman. Filmul este o 
ecranizare a dezastrului 
ta care a fost ImpHcat 
vasul ta croazteri Titan
ic

0» Inspectorul 
□Bumeita (Marea

Britanic, 2000) 
. Episodul 1 Cu: Cristo- 

pner Ellison, Zoe Zeles, 
Justin Merre, Andrew 
Readmon Regla Bnice 

15b^

va. Etapa 17
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SiM FowftM adarinta
Bțrtluire)

1:10 iubim mea, ptatal
fl(reluare)

7:00 IxHMganta Anaritab 
B(mluin)

1:11 Ta voi Invita illubafll 
«11 Minciuna. Cu: Keta 

rotai Castillo, Guy Ecker, 
Erie dal Carillo, Kiria 
Alvarei Rom Maria 

lanchl. Serata laianai 
11:15 Eaprti itamal. Cu: Gio- 

Bvanna Antonelli, Thiago 
Laofda, Eliana Glardlnl, 
Daniela Escobar, Sama-

BICorina Dinlli, 
Alexandru Papadopol, 
Dana ZBroranu, 
Blanca Naagu, Iurte 

ari Anca Pandrea, 
Vlad Ridescu, Ton 
Vaslltscu 

21» Ooooteti cu piper. Cu: 
BMurilo Benldo, Mariana 

Xlmenes, Marcello 
Novacs, Osmar Prado, 
Lilla Cabrai, Prisdla Fen
tin

O® Mnoanta
Ita k Cu:Norids 

Batista, Juan Pablo 
Baba, Kian. Hilda 
Abrahams, Dora 

Mazzone, Sadi Marin, 
Ludano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodrigues, Mayra Ale
jandra 

0» Dorința. Cu: Natalia 
Soledad Sil' lyr.

Jt
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06:00 Apropo TV 09:00 

Teleshopping 09:15 Labora
torul Iul Daxter (reluare) 0940 

55 Apropo 
leatrim TM 

10» Documantar: Cititorii 
11» Marca înregistrat* 

11» Apropo da.„ muzici 
12» Documantar: Redesco
perim lumii 12:55 Apropo 
da... dnama 13» Teleahop- 
plng 13:15 Cal mal frumoși 
ani, episodul 10 (reluare) 

14» Un tramvai numit do
rinii (reluare) 16» Visuri 
«mariane 17» In jurul lumii: 
Protecția mediului Tn Elveția, 

partea a patra 17» Descop
eri Romania 10» Șoricelul 
ae pune cu elefantul 20» 

Răzbunarea haiducilor (acțiu

ne, SUA, 1963) 22» Sub 
Kmant SRL, episodul 10. Cu: 

tar Krauie 23:15 Oi-închi

narea federal*, episodul 7

EUROSPORT
930 SMturi cu editurile: 

Cupa Mondiali Calif- 
Icirl (reluare) 

10:15 Blatlon: Cupa Mondi

ali. Masculin, cursa cu 
start în bloc, 15 km 
(live)

11» Startturl cu schlurilo: 
Cupa Mondiali, la 
Planice, Slovenia (live) 

12:45 Patinai artistic: Campl- 
onatate Mondiale Fem
inin, programul liber 
(live)

16:15 Blatlon: Cupa Mondi

ali. Feminin, cursa cu 
start In bloc, 12,5 km 
(decalat)

16:45 adlsm: aiuritul UCI 
Pro ■ Cursa Mftano-San 
Remo(lhre)

18» Sdii fond: Cupa Mon- 

(tala, la Falun, Suedia. 
Masculin, pursuit 
(decalat)

19» Schi fond: Cupa Mon
diali la Falun, Suedia. 

19)3
21» Sporturi de contact 

Hght duh SuperiJga. 
bVlena.(liw)

0» Sporturi extreme: Ma
gazinul YOZ (reportaje)

1
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(reluare)
Kuznlecka, 
Quinteros

4:55 Formule 1 Calificări: 
Marele premiul al 
Malayesiei

6» Maj£a Ulmului Tom 

Hanks
625 Teteshopphg
7:00 Universul

creamyB
8» Desene animate Clubul 

Disney
8:55 Formula 1 Marele Pre

miul al Mataiesiei 
ii»$ Jusd 
11» Viața satului Magazin 

de informare și educare 
1250 Agenda politică

Comentator politic losif 
Boda

1345 Jurnal TVR
Sport Meteo

14» Canvfonatul
Monahi da
Patinaj Artistic Gala lau- 
reaților 

16» Dănulz SRI Emisiune de 
rtis nt 

1740 Tezaur fokforic 
1850 Tragerile loto 6W9 și

Noroc Omologarea 
19» JumaU TVR Sport

Meteo

i 
i 
i

s
4

PRO TV

MOȘipteaniln'nbet 
«(dramă, SUA 1997, 

reluare) 
8» Desene animate Aven- 
Efturile lui Sylvester și 

Tweety 
animate Bey-* 9» Desena 

El blade
9» Desene anknate Tom și 
EJ ferry

955 Dinastia Campionilor 
10» tavest Cu Bogdan 

Chirieac 
11» tarte de carte Realiza

tor Cristian Tabără 
12» Profeții despre trecut 

Cu Silviu Burcan 
12:50 Știrie PRO IV 
13» Bucătăria lui Radu 

Emisune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar și de 
descoperi turistice 

14» Ferma vese....................
«SUA 1998) 

16» Apropo TV 
17» Doctoral DoBttfe (come-

I3die. SUA 1998, reluare) 
1855 Știrife sportfee 
19»ȘtHeProTV

Vremea

4 
î
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1
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(comedie.
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ANTENA 1
7» Concurs kterocta 
8» Program ta desene
□ animate 
8» Mhterta dvflteațM 
9» Deswie animate 101 
El dalmațienl 

10» Tlmon șl tambaa (relu-
13 are) 

10»Rătaote secret a lui
13 Hany Frigg (comedie, 

SUA 1968) Cu: Paul 
Newman, Syhra Kosdna. 
Cina generali aNați sunt 
capturați în Italia spre 
sfârșitul celui de-al 
Doilea Război Mondial. 
Incapabili să renunțe la 
orgoliu chiar șl in astfel 
de condiții, prizonierii 
nu pot întocmi un plan 
coerent de salvare.

9

9

t

I

•>1
I

T
fl

13»
13:15 casa 
14» Matrix: Amenințare

=9 teroristă Cu: James Den
ton, Kelly Rutherford, 
Will Lyman 

15» Duminica ta familie Cu: 
Mihaeta Radulescu 

18407zite 
19» Observator

s 
r- 
I
9

fl

6» Hocus Poob (Comedie, 
HSUA 1993) Cu: Bette 

Midler, Sarah Jessica 
Parker, Kathy Najimy, 
Thora Birch, Omri Katz

740 Prietenele (Dramă, 
«SUA 2001) Cu: Laurel 

Holloman, Elise Neal, 
Frances Fisher, Tess 
Harper

9:15 Hoâywood: Necenzurat 
- Leonardo DiCaprio

9» Moș Crădun caută 
raOâdu» (Comedie, 

SUA 2002) Cu: Tim 
Allen, Elizabeth Mit
chell, David Krumhohz 

11:40 Povești de tăzbol 
Q (Dramă, SUA 2003) Cu: 

. Jeff Goldblum
13:10 Dragoste, familie și alte 

( j inconveniente (Come
die, Olanda, 2001) 

15:QsJoey W1 -PHotCu:
Matt LeBlanc, Paulo 
Costanzo

15» Joey - Ep. 2 - Joey șl 
El studentul

16»EusuntSam 
18:15 Casa întoarsă pe dos

(3(Comedie, SUA 2003)

(

PRO CINEMA I

t

7» Doctori 
8» Tahshopplng 
8» Medalion Haotic
9» Faima Prezintă

Ernest Matei. 
Emisiune de Eugen 
Daniel lancu

10. » Natură și aventură 
10» Area Iul Noe
11. » H... ora Prichindeilor 
12» Două roți Prezintă

Cristina Șoloc și Cătălin 
Henson.

12» Atlas Realizator
Mihaela Brumă 

13» Atenție, se cântăl Pre
zintă Horia Moculescu 

14» Casa mea Emisiune de 
Avram

1430
Q (Anglia, 1999) 

15:00 Pienk ShcW Invitat 
Grigore Gonța 

16:00 Lob $i dark-noile
S aventuri ale lui Super

man 
16:45 Jurnalul TVR 
17XX) Întoarcere Hi Paradis

Elfthriller, coprod., 1983) 
18:00 Farmece 
19:00 Stăpânii Mafiei

-J

I

7» Mlnistor 
7»Tatai»|
B» Mutant K(S?F./actiune, 
BCo. Canada/SUA 2001) 

9:55A"6»i- iflazM 
9» Tiralțfite 

românilor
9» Tbanu pescuieșta șl

10»wwwprimatv 
10» Puzzei T Cu Theea 
11» Casa noastră /ANDO- 

grafla zilei 
11»Tahshopping 
12» Dance Mister 2005

Live
1330 Academia mămldlor Cu 

Daniela Stoian 
Crowe/ANDOgrafia zilei 

1400 Pet Show
14» Levirrtza 

prezintă
15» Copiii spun lucruri 

tiăsnite Cu: Virgil lanțu 
16» Cronica 

cârcotașilor 
(reluare)

18» Focus Primele știri ale 
senil

18» Capital IV 
19» Monica

I

I

9fl

*

1 
•«

i

645 Extravaganta S Anastasia
7» dub 7»
8:15 Te vol învăța să iubești 
El (reluare)

9:15 Minduna 
11» Numai Iubirea 
12» Aerai ta bucătărie ai 

Cristina Ciocan 
13» Lori 
14» Corazon latino Show 

de divertismet cu Oana 
Zăvoranu. Profilul unui 
idol: Luis Miguel. Cristi
na Show cu Kate del 
Castillo (amănunte sen
zaționale despre 
divorțul ei).

17» PoyșștM adevărate. 
Emisiunea care 
își propune să-ți prez
inte viața ața cum este. 
Reportaje ample despre 
oamenii de lângă noi, 
tratate într-o manieră 
unică.

18» Vremea 
deacasă 

18:10 Al șaptelea cer 
19:15 Te voi învăța

El să iifoeșd

4

i

06» Apropo TV 09» Tele- 
shopping 09:15 Bamnan 0940 L 
Teleshopping 09:55 Apropo ' 

de... vedete 10» Șoricelul se 
pune cu elefantul 11:55 Apro
po de... muzică 12:00 Redes
coperirea lumii 12:55 Apropo 
de...cinema 13» Teleshop
ping 13:15 Visuri americane 
14» Răzbunarea haiducilor 
(reluare) 16» Visuri amer
icane 17» ProMotor 17» 
Lumea Pro Cinema CineProfil: 
Russell Crowe 18» Doam
na din Shanghia (dramă, SUA 
1947) 20» Trăiește-ți viața 
(comedie, SUA 1998) 22» 
Sub pământ SRL 23:15 Oz - 
închisoarea federală 0030 
Trăiește-ți viața (reluare) Cu: 
Holly Hunter, Danny DeVito, 
Queen Latifah 0230 Sub 
pământ SRL (reluare) 03» Oz 
- închisoarea federală (r)

EUROSPORT

de strângeri 
de fonduri pentru vie» 
trnele cutremurului din 
ASIA de Sud-Eșt, pe 
Care TVR a scris-o 
hțxeună ai dv„ tele
spectatori. 

21»Gemtat 
100% Invitata: Trapa 
Sensor 

nSMalMed 
rinCranUffA 
Villareal - Steaua 
rua. ști Transmisiune 
dnecta 

0» JumaU TVR Sport 
Meteo

Ori 5 (jeasd Pandorei
Qtacțiune, Statele Unite 

al Americă, 1996) 
Partea a doua

2» Avanpremieră
235 JumaU TVR (R) Sport 

(Meteo 
WSStfopeataaaimei 

lafeuspans, Statele Unite 
afe Americă, 1995)

I 
f

i
t

f

f

I

I

2030 Vacanța Mare 
2145 Dublu impact 
.^afecțiune, SUA 1991) 

Cu: Jean-Claude Van 
Damme, Geoffrey Lewis, 
Alan Scarfe, Bob 
Yeung.

aiacțiune. Statele Unite 
ale Ameridi, 1982) Cu: 
Chuck Norris, Ron Sil
ver, Steven Keats, Toni 
Kalem. Un experiment 
medical efectuat de 
către trei doctori dintr
un orășel american pe 
un padent eșuează și îl 
Uansformă pe cobai 
lhtr-o mașină de uds. 
Mai mult, de fiecare 
dată când psihopatul 
este rănit se vindecă 
instantaneu, modificările 
genetice la care a fost 
sqxis imunizându-l.

145 Bucătăria U Radu 
freluare)

2»Dubta

..r *.

t 
I

1

20:15 Foidonă contraatacă
Emisiune de divertis
ment 

21» Diverts 
22» Observator 
23:15 Itaaisul etapei 
1» Regele tfeoguflor 
El (thriller, Statele Unite 

ale Ameridi, 2003) Cu: 
Yancey Arias, Brain 
Beriben, Bobby Can- 
navale, Rifoen Carbajal, 
Sheryl Lee, Angela 
Alvarado Rosa, Shay 
Roundtree.

^OOPundulaMD
O (acțiune. Statele Unite 

ale Ameridi, 2000) Cu: 
Jack Scalia, 
Martin Witt Eddie 
Driscoll, Janet Gunn. 
Cel mai mare cutremur 
din istorie e pe cale să 
se dezlănțuie... 
Numai doi oameni pot 
împiedica acest 
fenomen. 0 serie de 
cutremure zguduie 
orașul Los Angeles.

I

20S» Băieți răi 2 (Acțiune, 
I3SUA 2003) 

Cu: Will Smith, Martin 
Lawrence, Jordi Molia, 
Gabrielle Union, Peter 
Stormare

2225 Destull
«(Dramă, SUA 2002) Cu: 

Jennifer Lopez, Billy 
Campbell, Juliette 
Lewis, Dan Futterman, 
Fred Ward. O femeie 
asuprită e forțată să 
spună stop agresiunilor 
pe care le-a suportat 
din partea soțului său.

0» Sub pământ 
S.R.L Ep. 43 - Nu este 
moartă Cu: Peter 
Krause, Michael Hall, 
Frances Conroy, Lauren 
Ambrose

1» Fereastra de
I jvizavi (Dramă, Italia, 

2003) Cu: Giovanna 
Mezzogiomo, Massimo 
Girotti, Filippo Nigro, 
Raoul Bova, Serra 
Yilmaz

20» Sabrina Cu: Melissa 
Sloan Hart, Caroline 

Rhea, Beto Broderick 
(Zelda Spellman)

20» COOLmea cfctracției O ! 
emisiune 100% pentru 
tineri

21» umalul TVR Sport
.leteo

22» ȘJ dacă mâine va veni 
El Eu: Madolyn Smith, 

Tom Berenger, David 
Keith, Jack Weston, 
Liam Neeson. Regia Jer- 
rv London.

23» In căutarea U Făt- 
H Frumos (comedie, 

Statele Unite ale 
Ameridi, 1999) Cu: Tia Î 
Carrere, David Charvet 

040 Remix Rock Forum 
140 COOLmea distracției 

(reluare)
240 Titanic (dramă roman-

13 tică, coprod., 
1996, reluare) 
Partea a doua. Cu: 
George C. Scott, Peter 
Gallagher

20»Guiness - Lumea 
recordurilor. 
Guinness Books of 
Records a devenit un 
nume-obișnuit pe 
buzele a milioane de 
oameni. Emisiunea 
cuprinde instantanee 
dintoo lume familiară și 
totuși uimitoare a 
recordurilor, fie ele 
legate de jocurile pe 
computer sau intrecerile 
sportive, recorduri care 
au fost consemnate de- 
a lungul timpului în cel
ebra carte.

21» Schimb de 
mame Pentru fiecare 
dintre cete două 
femei care concurează 
fo acesta ediție, 
adevărata provocare va 
fi să stea departe de 
familiile lor o 
săptămână întreagă.

22» Eurutombola Cu: 
Romică țodu. Comei 
Pa Iade

■ ?.

2

20:15 Numai idrirea
T *0 Blonda Marilyn

Ol (dramă, copnxl., 

2001) Prima parte. Cu: 
Poppy Montgomery, 
Patrida Richardson, 
Patrick Dempsey, Wal
lace Shawn, 
Eric Bogosian, 
Kirstie Alley. 
Povestea miticei 
vedete a Hollywood- 
ului, de la copilăria 
trista, petrecută tn orfe
linat, la dramul 
anevoios în lumea fil
mului, dorința perma
nenta de a-și găsi sigu
ranța alături de un soț 
la iubirile sortite eșecu
lui și până la sfârșitul ei 
tragic.

23:10 Extravaganta 
ElAnratraia

0:10 Dorința 
1»Poveștiri

l»Nunai 
Ura

J

■E

9» Reluare Sporturi 
Extreme 

10» Live Biatfon: Campi
onatele Mondiale, la 
Khanty-Mansiysk, 
Rusia

1130 Live Sărituri cu Sdti- 
urile: Cupa Mondială, 
la Planica, Slovenia 

12:45 Live Schi Fond: Cupa 
Mondiala

15» Live Sdii Fond: Cupa 
Mondială, la Falun 

16» Reluare Sărituri cu 
Sdiiurile: Cupa Mondi
ală, la Planica, Slove
nia

17:00 Live Atletism: Campi
onatele Mondiale de 
cros, în Franța 

18» Live Curiing: Campi
onatele Mondiale la 
feminin

19» Decalat Patinaj Artis
tic Campionatele 
Mondiafa la Moscova, 
Rusia Gala laureaților 

21»lhe*Grtng 
o» Rdutar Btac Gala 

inte '
1» Reperaje 

jl Etfția speaală a 

-taior Euoport



ACTUALITATE /5sâmbăta, 19 martie 2006

• Cod fiscal. Ordonanța de urgență pentru 
modificarea Codului Fiscal va fl aprobată de 
Guvern probabil săptămâna viitoare, în for
ma sa definitivă. Actul normativ a fost discu
tat în ședința de joi în primă lectură, a 
declarat premierul Tăriceanu. (C.P,)

• Adio, scutirii O gamă largă de produse 
nu va mai beneficia de scutirea de la plata 
TVA șl a accizelor. Excepție vor face medica
mentele, chiar dacă prin reducerea TVA pen
tru ele, prlntr-o decizie a fostului Guvern, 
bugetul statului a pierdut sume Importante, 
în condițiile în care comerclanțll nu au redus 
prețurile, cum ar fi fost firesc. (C.P.)

Cartofi 8000- 10WOlțlAg

Cupă roși* is6o0 leiAg
Cupă iib* 12000 letaea
Morcovi
Uriel"’ 5000 lel^răi
Cupă verde 1000Q îeH
RldlchT 15000 lei/l hurii
Arpagic

pătrunjel 0 leiAg
Tellnâ OleÎĂ-g
Varză 15000 leita
Fasole uscată 350W- 40000 leiAg
Salată verde 10000-13000
ffiBil )i«Vka
Guttl QQ/buc.

M*l multe 
•chip* de munci
tori au efectuat 
ieri lucrări de 
plombare a caro- 
•abilului. Acestea 
au putut fl Întâl
nite pe princi
palele artere de 
circulație din 
municipiul Deva 
*1 la intrarea în 
municipiul Hune
doara. O astfel de 
Inițiativă ar fl 
lăudabilă și in - 
măsura in care se 
va trece la 
repararea dru
murilor din car
tierele mărginașe, 
ale căror locuitori 
au sesizat de 
nenumărate ori 
•tarea proastă a 
acestora.

(Foto: Trilan Mânu)

Telemea oaie 100000 lel/kg

Brânză dulce 35000 lel/bucată

I

(

Acesta este ultimul model al audio play 
er-ului Panasonic. Are dimensiuni minus
cule 42X42X17,4 mm și cântărește doar 39 
de grame. (Foto: epa)

Epilat scurt ___________

Epllat lung_______________
Epilat inghinal___________

Tratament ten acneic 

Tratament ten uscat

Tratament curățare ten 

Tratament riduri________

120000-130000 lei

250000 lei 

__________  50000 lei 

250000 iei 
__________ 340000 lei 

280000-350000 lei

390000 lei

300000 lei

50000 lei

Jt

APAPROD debranșează marți seara toți râu-platnicii
■ Campioni la datorii 
sunt trei blocuri turn din 
Micro 15 cu un debit la 
apâ de 750 milioane lei.

Clasa Păs_________________
clari.iMeelnfermmedie.ro

Deva - Din cauza datori
ilor, un număr de 30 de 
asociații de proprietari șl 
locatari din municipiul 
Deva riscă să rămână 
fără apă potabilă.

Distribuitorul local a 
decls ca marți dimineață 
să treacă la sistarea ser
viciilor către acestea.

„Am emis aproximativ 
80 de somații ia tot 
atâtea asociații prin care 
i-am avertizat pe admi
nistratori asupra acestui 
fapt. Soldul prestațiilor

neîncasate la începutul 
acestei săptămâni era de 
două miliarde de lei, 
suma reprezentând de
bite mal vechi de 60 de 
zile.

Aceste somații au avut 
efectul scontat pentru unii 
dintre datornici, care au 
venit șl au plătit în total 
jumătate din suma 
menționată.

Restul datoriei de un 
miliard de lei trebuie să o 
recuperăm de la 30 de

asociații de proprietari.
„Campioni” sunt deve

nii care locuiesc în trei 
blocurl-turn din cartierul 
Micro 15. Au facturi nea
chitate din anul 2003 în 
valoare totală de circa 
750 de milioane de lei", 
ne-a declarat loan David, 
reprezentantul APAPROD - 
Sucursala Deva.

Datorii se înregistrează 
și în zonele de case, chiar 
și în cartierele așa-numite 
rezidențiale, debitele fiind

Țara Hațegului - o zonă 
unică în toată Europa

Abonament masaj+expunere bioptron 

Vopsit gene

mnaqv burm
J V4 -t 4 4 4 J i U w'-

Societatea Preț Variație
închidere (It

1. SNP PETROM 3780
3i/acț)(%)

-3,08
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 11900 +3,48
3. TLV 13000 +0,78
4. BRD 48500 -3,96
9. IMPACT 6600 -5,71
6. AZOMUREȘ 2810 -14,85
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6500 +2,36
ă. ROMPETROL 916 -0,05

RAFINARE (RRC)
9. HABER 6000 0
10. BCCARPATICA 5350 0
11. OECEBAL 170 0,58

■ Geoparcul Dinozau
rilor din Țara Hațegului 
într-o expoziție 
deschisă la Deva.

Deva (S.B.) - Lansarea ofi
cială a Geoparcului a avut loc 
ieri, la Casa de Cultură Deva 
prin vernisarea unei expo
ziții: „Ținuturile României: 
Țara Hațegului”, de pre
zentare a proiectului acestui 
prim geoparc din zona centru- 
est a Europei. în expoziție pot 
fi văzute și ouă de dinozaur, 
unicat prin con ținut: pui de 
dinozauri cu cioc de rață. 
„Acțiunea este promoțională, 
iar în anii care urmează 
proiectul își va înde-plini 
obiectivele” a declarat prof.

univ. pan Grigorescu, de la 
Universitatea București. 
Proiectul „Geoparcul Dinoza
urilor Țara Hațegului” a fost 
demarat, prin efectuarea de 
studii $i cercetări și prin 
implementarea unor proiecte 
viabile, încă de acum patru 
ani. El a hiat naștere datorită 
importanței pe care o acordă 
străinii acestei regiuni „unice 
în Europa și pentru că în 
Țara Hațegului există mai 
multe atracții decât în întrea
ga Franță. Ideea a prins viață 
și datorită unei bune cola
borări între specialiștii de la 
Muzeul Țăranului Român, 
Muzeul „Grigore Antipa”, 
Muzeul de Geologie și Uni
versitatea din București (Cen
tru GeoMedia).

Rubrioă realizată de SVM IFB F1NWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.r 
221277.

CURS VALUTAR
1 dolar

L* < J 4444444444444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.

27.413 lei (2,74 lei noi)

1 euro 36.505 lei (3,65 lei noi)

1 liră 52.567 lei (5,26 lei noi)

Z X
CONVOCATOR

Consiliul de administrație al SC ATELIERELE CENTRALE SA CRIȘCIOR cu sedi
ul în Str. Uzinei, nr. 1, Crișcior, jud. Hunedoara, tel. 0254/617.009, 
0254/617.012, fax 0254/617.010, e-mall actcGrdslink.ro, nr. înmatriculare 

O.R.C.- Hd J20/1952/1992, cod unic R2O93863, convoacă ADUNAREA GENE
RALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la data de 04.04.2005, ora 14.00 și în cazul 

neîntrunlril cvorumului legal, la data de 05.04.2005, la sediul societății din Str. 

Uzinei, nr. 1, Crișcior, jud. Hunedoara, pentru toți acționarii înregistrați la Reg
istrul Miorița SA - Cluj până la sfârșitul zilei de 19.03.2005, cu următoarea ORDINE 

DE ZI:
1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 în formă 

simplificată.
2. Semnarea cu directorul general al societății comerciale a actului adițional 

la contractul de performanță în conformitate cu Procesul verbal de negociere per
fectat între AVAS și conducătorul societății comerciale.

< _________ ;__________ y

în mod curent de circă 
200 de milioane de lei.
Fără eșalonări

Din acest an, eșa
lonarea datoriilor nu mai 
este permisă. „Cetățenii 
trebuie să-și plătească 
facturile de apă rece în 
termen de 30 de zile de 
la data emiterii facturii.

După acest termen se 
percep penalități. Practic 
în Deva puțini sunt cei 
care plătesc la timp, iar 

.. apqi,si4pț nemulțumiți și. „ 
refuză plata penalităților 
de întârziere.

Acolo unde se va sista 
furnizarea apei potabile 
vom monta cișmele, pen
tru a asigura minimul 
necesar", a mai precizat 
loan David.

„Studiază" spălarea banilor
■ Un procuror italian 
îi învață pe magis- 
țrații hunedoreni lup
ta împotriva mafiei.

Deva (M.T.) - Prezenți la 
seminarul național „Coo
perare internațională pen
tru combaterea criminali
tății organizate și a spălării 
banilor. Noi instrumente 
europene”, au fost procu
rori și judecători din trei 
județe, Alba Sibiu și Hune
doara. Această întâlnire a 
avut loc în 16-17 martie, la 
Sibiu și a avut ca invitat de 
onoare pe celebrul procu
ror italian Pierluigi Del- 
l’Osso, care are o vechime 
de peste 30 ani ca magis

trat. Acesta a efectuat 
investigații complexe în 
dosare privind atentate de 
răsunet, decesul mai mul
tor personalități ale vieții 
politice și juridice italiene, 
a unor președinți de bănci, 
precum și investigații în 
materie de terorism, 
brigăzile roșii sau lojele 
masonice. EI este creatorul 
Direcției Naționale Anti- 
mafie, care funcționează 
din 1993 și în cadrul căreia 
conduce Departamentul 
Special privind Combaterea 
Spălării Banilor. în prezent 
se derulează cursuri de 
pregătire pentru magistrați \ 
și reprezentanții altor insti
tuții implicate în comba
terea spălării banilor.
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I. Autoritatea contractantă: Spitalul Județean Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, 
telefon 0254/213.120, fax 0254/212.516, e-mail spjdeva@deva.rdnet.ro

2.1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări: selecte de oferte.
2.2. Tipul contractului: contract de execuție lucrări reparații-placarea cu gresie a căilor 

de acces Secție Interne.
3.1. Locul de executare a lucrărilor: Spitalul Județean Deva, Secția Interne.
3.2. Executantul va depune oferta pentru întreaga gamă de lucrări solicitate.
4. Termenul de execuție al lucrărilor: o lună de la data semnării contractului de lucrări.
5.1. Documentația se obține de la Spitalul Județean peva - biroul tehnic.
5.2. Costul unei documentații este de 100.000 lei și se poate achita la casieria insti

tuției.
5.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: conform O.U.G. nr. 60/2001. .
6.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 04,04.2005 ora 9.00.
6.2. Adresa la care se depun ofertele: Spitalul Județean Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 

58, Registratura.
6.3. Limba de redactare a ofertei: limba română.
7.1. Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: Comisia de selecție și 

împuterniciți! ofertanților.
7.2. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 04.04.2005 ora 10.00, Spitalul Județean 

Deva.
8. Garanția de participare: 4.000.000 lei.
9. Contractul de achiziție de lucrări se finanțează cu fonduri din venituri proprii.
10. Condițiile de exigibilitate, precum și cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică 

și cea economico-fi nanei ară pe care trebuie să le îndeplinească executantul sunt cele prevăzute 
în documentație.

II. Perioada de valabilitate a ofertei: 40 zile.
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

clari.iMeelnfermmedie.ro
actcGrdslink.ro
mailto:spjdeva@deva.rdnet.ro
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• Olimpicii nu plătesc. Din acest an stu
denții din anul I vor putea studia doar o 
specializare cu bani de la buget, iar pentru o 
a doua specializare trebuie obligatoriu să 
plătească taxa. Excepție fac doar cei care în 
timpul liceului au fost câștigători ai 
olimpiadelor și concursurilor internaționale
și naționale. (R.l.)

• Credit. Banca Transilvania a lansat un nou 
produs bancar, care va permite persoanelor 
fizice să contracteze credite în lei, cu o 
dobândă anuală de 12,5% și termen de 
rambursare de 20 ani, pentru achiziționarea 
și construirea de locuințe sau case de 
vacanță, precum și terenuri. Valoarea mini
ma a împrumutului este de 1.500 euro. (I.J.)

Valoare punct i
Deva (I.J.) - Valoarea ș 

punctului de pensie a 
fost stabilită la 2.955.592 i 
de lei. Majorarea este ! 
mai mult decât simbo- f 
lică, deoarece până în f 
septembrie anul trecut a i 
fost de 2.869.507 lei.

Alte certificate !
Petroșani (I.J.) - Pen

tru că expiră la 1 aprilie 
2005, administrația pie- \ 
țelor Petroșani a dema
rat controale pentru a 
face, în același timp și i 
cunoscut acest fapt. Pro- i 
ducătorii care își desfac ; 
produsele la Petroșani 
au reușit deja preschim- Ț 
barea certificatelor mai ; 
vechi. Exeepție fac cei | 
care vin din Sântă- 
măria-Orlea. Nerezolva- ! 
rea acestor acte în tim- ! 
pul rămas la dispoziție i 
îi va împiedica pe 
aceștia să-și mai desfacă 
produsele 1b piețele din ■ i 
Valea Jiului. Eliberarea 
certificatelor e sarcina 
Serviciului Agricol din ! 
Sântămăria.

r 1

Dumitru Bratu 
(Foto: Raluca lovescu)

In urma dis
cuțiilor purtate 
cu Ministrul 
Sănătății, 
Colegiul Farma- 

: oiștilor a întocmit 
fl un memorandum. 
- în acesta se spe- 
| cifică faptul că, 
[ farmaciile aflate 
I în relații contrac- 
I tuale cu CJAS 
F Hunedoara să 
x folosească în 
| lunile următoare 

sumele alocate 
. prin contractul 
I anual, fără să 
l țină cont de 
F trimestrializarea 
i sumelor, în con- 
[ dițiile în care 
i sumele stabilite 
| trimestrial au 
r fost depășite. .

Elevi la 
Odense
Hațeg (R.I.) - Echipa 
Colegiului Național 
„I. C. Brătianu" din 
orașul Hațeg, 
reprezintă România i 
la nivel internațional 
în cadrul târgului î
„Hans Christian !
Anderson Fair
Trade". Târgul, orga- i
nizat în perioada 18- !
19 martie, când se 
marchează și Ziua 
Internațională a ... 

PcwaștUor, se desfă
șoară în Danemarca, ‘ 
la Odense. Potrivit 
profesorului Dumitru i 
Bratu echipa este 
formată din Cristina 
Badea, Marta Tirea, 
Loredana Vasiloni 
care vor intra într-o i 
competiție menită să i 
descopere cele mai 
bune idei de afaceri i
din școlile europene. i

Copiii lipsiți și de copilărie
■ Considerată ca o 
realitate dură, munca 
minorilor nu miră pe 
nimeni în Valea Jiului.

Iha Jurcone

Petroșani - Prea săraci 
pentru început de mileniu III, 
mulți elevi din Valea Jiului 
renunță la școală mânați de 
sărăcie. Cei mai mulți sunt de 
la vârste fraged^, unici 
intreținători de familie.

Potrivit Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Hune
doara, numărul acestora nu 
se cunoaște pentru că minorii 
refuză să colaboreze cu 
autoritățile de teama de a nu 
fi dați afară de la locul de 
muncă. Greu de dovedit că 
lucrează sunt și cei care

lucrează în gospodăriile local
nicilor.
Trist, dar adevărat

Cei mai mulți copii sunt 
încă prea mici și nu au 
renunțat la școală. C R, la 14 
ani, muncește pentru 50.000 
de lei pe zi. „Cu banii îmi 
cumpăr haine. Dar mi-aș dori 
și jucării. Poate până la Paști 
adun vreun milion”, spune 
băiatul. „Abia aștept să vină

vara! Anul trecut, pentru că 
sunt mică, am adunat cireșe. 
La sfârșitul zilei mi s-au pus 
în mână și 300.000 de lei”, 
spune I.R, de 12 ani, o fetiță 
care arată de clasa I. A.D., de 
17 ani, a renunțat la școală de 
trei ani.

„Pentru școală n-am avut 
bani de haine sau rechizite și 
mă băteau și profele că scri
am pe același ca iet”, spune 
tânăra. Cu salariul ei de 2,8

Mulți elevi din Valea Jiului renunță la școală pentru a munți.

milioane de lei își întreține 
toată familia compusă din 
două surori minore și doi 
părinți alcoolici.
Autorități în neputință

Pentru că nici cei ce 
lucrează nici angajatorii nu 
suflă un cuvânt despre aceas
ta, nu există evidențe.

Considerată prioritate na
țională, monitorizarea feno
menului a intrat în atenția 
Ministerului Muncii, Solida
rității Sociale și Familiei,

Astfel a fost inlțiată o cam
panie națională cu caracter 
permanent pentru eliminarea 
muncii prestată de minori.

Potrivit Codului Muncii, 
minorii nu pot să lucreze mai 
mult de 6 ore pe zi, cinci zile 
pe săptămână. De cele mai 
multe ori În9ă, ei muncesc 
până la 12 ore pe zi.

Riscurile mari ale unui chiuretaj
Aerociudățenia în Parâng

Parâng (R.I.) - Astăzi și mâine are loc 
Cupa Aerociudaților în Masivul Parâng. 
Cupa este de fapt o adunare de parașutiști 
deghizați, toți acești Icari prezentând zborul 
într-o manieră umoristică. Zburătorii s-au 
adunat acolo de ieri și dacă vremea o per
mite, acțiunea propriu-zisă va începe astăzi 
în jurul orei 10. Acțiunea se desfășoară în 
zona telescaunului din stațiunea Parâng. 
Tot în acest week-end Parângul va mai 
găzdui și „Silverstar Sessions”: un concurs 
de snowboard și poate și de schi (cu con
diția să se strângă cel puțin 10 schiori) și 
un bike demo. Toată acțiunea va fi acom
paniată de muzică... din plin! La fața locu
lui vor fi amplasate un număr impresio
nant de obstacole.

Parașutiști travestiți, in concurs. (Foto: epa)

■ Numărul nou-născu- 
ților cu handicap a 
crescut la trei la mie 
spun hematologii.

Ina Jurcone
ina.jurcone0mformmedia.ro

Deva - Una dintre princi
palele cauze este absența pro
filaxiei bolii hemolitice. Fe
meile ar trebui să știe că, în 
cazul sângelui cu RH negativ, 
este obligatorie efectuarea, în 
primele 72 de ore după chiu
retaj, a tratamentului cu 
imunoglobulină anti D.

în caz contrar există peri
colul real al sterilității ulte
rioare sau al bolilor grave și 
cel mai adesea fatale pentru 
viitorii copii.

„Malformațiile apărute la 
copiii născuți la Deva au fost 
anencefalee, de tub digestiv și 
cardiace” a declarat doctorul 
Crăciun Clepce, șef secție

ginecologie la Spitalul Jude
țean Deva.
Program de profilaxie

înainte de 1990, exista un 
program național de profi
laxie și eradicare a bolii 
hemolitice a nou-născutuluî, 
care consta în urmărirea 
periodică și obligatorie a

Dr. Clepce Crăciun

gravidelor cu RH negativ, 
care aveau soți cu RH pozi
tiv și consta în injectarea de 
imunoglobulină anti D în 
primele 72 de ore de la 
naștere.

O dată cu ridicarea inter
dicției pentru întreruperile de 
sarcină și neaplicarea profi
laxiei după chiuretaje, s-a 
constatat o creștere a frec
venței femeilor cu RH nega
tiv și apariția de forme grave 
și foarte grave ale bolii hemo
litice a nou-născuților.
Efectele bolii

Efectele acestei boli sunt 
nașterile premature cu feți 
morți sau macerați sau nou- 
născuți cu icter și splenome- 
galie (ficat și splină mare). 
Dacă anticorpii mamei sunt 
in cantitate mare, ca urmare 
a chiuretajelor repetate, fătul 
poate deceda intrauterin sau 
după naștere prin icter 
nuclear.

Studii 
recunoscute

Deva (R.I.) - Din anul 
academic 2005-2006 orice 
instituție de învățământ 
superior va recunoaște 
cursurile pe care stu
dentul le-a urmat în altă 
facultate sau universi
tate, din țară sau din 
străinătate, după gener
alizarea Sistemului Eu
ropean de Credite Trans
ferabile. Principalul a- 
vantaj este asigurarea 
autentică a mobilității 
studenților între univer
sitățile românești dar și 
între insituțiile naționale 
și cele europene. Cre
ditele de studiu reflectă 
cantitatea de muncă 
(workload) pe care tre
buie să o depună stu
dentul pentru a promova 
examenul la o anumită 
disciplină.

O.J.P.C. HO 214971
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Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat'Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

informații CER 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

HUNEDOARA

Farmacia .Energofamn', non-stop, str. 

George Enescu, nr.14. ®-+ 717659.

Farmacia .Green Line* non-stop, Bd. 

Republicii, nr.8.®-» 748199.

Farmacia .Amica', str. George Enes

cu, nr. 7. ©~* 713045.

DEVA
Farmacia .Senslblu’, non stop, str.

Victoriei, nr. 1. ®-> 222380.

Farmacia nr.1 .Remedia', non-stop,
Piața Victoriei, nr. 29. ®-> 211616, 
224488.

Farmacia .Tacomi - Humanitas II', 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 

211949
ORAȘTIE

Farmacia .Oros', sâmbătă, orele 

8-20 duminică, orele 8-14, str. N 

Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia .Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5 ’
BRAD
Farmacia .Remedia', sâmbătă și 
duminică, orele 9 - 13, str. Avram 

lancu, nr. 48. ©-» 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20_____________

Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde

pendenței, 18A. ©-» 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Chlș Matei, 
dr. Crădunel Adinel&Elena, Hune

doara, str. Avram lancu, nr. 9. ®~» 
0744-556016. _____ '

Cabinet Chirurgie maxilo-faciaiă, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 

Eliberării, nr. 5. ©-► 717686.

Cabinet dr. Bâldea Eugenia, orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©— 242461.

ina.jurcone0mformmedia.ro
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Galeriile de Artă

ACTUALITATE n

• în urma unei acțiuni organizate 
pe linie de urmăriți $1 mandate, în arestul 
poliției a ajuns și Gheorghe Slbișan, de 42 
de ani, din Deva. El are de executat trei ani

< închisoare pentru violare de domiciliu șl dls- 
V*trugere. (V.N.)

• Lucrători al Biroului Poliției 
Rutiere Petroșani l-au depistat pe Nicolae O., 
34 de ani, din Petrlla, efectuând transport 
de persoane pe ruta Petroșani - Aninoasa 
fără a avea licență de tra . port. (V.N.)

• VaiM schimbărilor 
șefilor de instituții descentralizate din județ 
va ajunge șl la Spitalul Municipal Hunedoara. 
Prefectul Cristian Vladu a preclzat recent că 
noul director al spitalului vi fl ribpus de 
UDMR. (V.N.)

• Cristian Vladu, prefectul județu
lui Hunedoara, ne-a declarai ieri că în cursul 
sătămânii viitoare va purta o discuție cu Tl- 
beriu Medeanu, prim-procuror al Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Prefectul 
va solicita pe această cale ca Procuratura să 
dea curs tuturor cererilor care i se înaintează 
și să nu le mai țină închise în sertare. (D.l.)

e

:■

Prefectul spune că 
persoanele care au 
împiedicat aplicarea 
legii vor răspunde.

Valintin Niagu

Scandal la Urgență
Deva (D.l.) - Rudele unei paciente inter

nate ieri după-amiază, Daniela Suciu, acuză 
medicii de la Urgenta Spitalului Județean 
Deva de lipsă de interes in tratarea bol
navilor și de faptul că aceștia nu doresc să 

.-.le înapoieze buletinul de analiză cu care 
, ) tânără s-a prezentat la spital.

Tatăl și fratele pacientei susțin că aceas
ta a fost ținută mai multe ore pe coridor, 
înainte de a fi consultată și, după ce a fost 
trimisă acasă de câteva ori, a fost în cele 
din urmă internată. Doi dintre medicii 
implicați se cam contrazic în declarații. 
Medicul Tănase Popa afirma că pacienta nu 
a prezentat nici un buletin de analiză și că 
Daniela Suciu a fost internată în urma unui 
consult medical, așa că nu are ce să 
înapoieze rudșlor. ,

Acuzații de o parte, declarații de alta
La rândul său, medicul Lucia Moga a de

clarat că tânăra chiar dacă a prezentat un 
asemenea buletin (pe care s-ar afla unele 
însemnări ale unui al treilea medic), faptul 
nu are nici o importanță. Poliția a fost 
chemată la fața locului de ambele părți, dar 
din cauze diferite.

Unii acuză medicii de indiferență și chiar 
^de amenințări, ceilalți dau vina pe rudele 

pacientei, care ar fi făcut scandal în incin
ta Spitalului Județean. Și totul pentru o 
bucată de hârtie, situația putând fi rezol
vată într-un mod amiabil.

Deva - Una dintre proble
mele pe care le-a ridicat ieri 
într-o conferință de presă pre
fectul județului, Cristian Vla
du, a fost și aceea legată de a- 
plicarea legii la nivelul dife
ritelor instituții județene și 
locale. In acest context, s-a 
spus că, „la Judecătoria Hațeg 
este blocat un metru cub de 
dosare înaintate de Curtea de 
Conturi. De șase ani, aici s-a 
împiedicat aplicarea legii, iar 
cine a făcut acest lucru va 
răspunde”. Prefectul a mai 
subliniat că o parte a acestor 
dosare vizează nereguli la Pri

măria Rlu de Mori și la alte 
instituții din zonă.
1600 de dosare ps an

Am solicitat și părerea vi
cepreședintelui Tribunalului 
Hunedoara, Vergheliâ Marcu 
și am aflat că raj este chiar 
așa. întrucât, la . martie . 
la Judecătoria Hațeg existau 
19 dosare mai veci de un an. 
Unul din 2002, 6 dig 2003, iar 
celelalte sunt din 004 „îțu 
apăr pe nimeni, dar’ la Hațeg 
sunt doi judecători, care tre
buie să soluționeze 1500 de 
dosare pe an. Acolo ar trebui 
să avem patru judecători. Eu 
cred că prefectul trebuia să 
dea numărul dosarelor în 
cauză, pentru ca treburile să 
fie dare. De fapt, ceea ce a 
făcut prefectul, aduce puțin a 
amestec în treburile justiției”, 
a mai spus vicepreședintele 
Tribunalului Hunedoara.

I

f
5crlltorul Ion Hobana (centru) în fața cititorilor deveni.

Centenar Jules Verne
Ieri, ia Deva, a fost 

celetrat un secol de 
nemurire a scriitoru
lui Jules Verne.

Deva (S.B.) - Colocviul 
literar dedicat „Centenaru
lui Jules Verne”, manifes
tare ce face parte din „Săp
tămâna Francofoniei", de
rulată până în data de 24 
martie la Deva și în întreg 
județul, a avut, ieri, un oas
pete de seamă: scriitorul 
Ion Hobana. în cadrul lu
crărilor, marele SF-ist ro-

mân, a afirmat că „în ceea 
ce privește vizita lui Jules 
Verne in Transilvania, în 
urma unor cercetări recen
te, devine pur și simplu in
credibilă, la propriu.

Aceasta pentru că flecare 
element care apare în ro
manul „Castelul din Car- 
pați” este luat din docu
mentele pe care genialul 
scriitor francez le-a consul
tat. „Ion Hobana a precizat 
clar despre care documente 
este vorba șl a susținut teo
ria sa cu exemple foarte 
credibile.

EfiiWllfc Folosiți cârdul și pentru plata utilităților sau cumpărăturilor?

Nu folosesc cârdul 
decât atunci când 

am nevoie de bani. 
Știu că este mult mai 
comod și în același 
timp rapid, dar până 
acum nu m-a interesat 
să-mi plătesc și cele
lalte utilități prin 
card Insă este cea mai 
eficientă metodă de a 
scăpa de stat la cozi. 
Anonim,
Deva

Știu că pentru Efec
tuarea pHțiior la 

telefon și cdengi 
curent se poaieK^ 
cârdul. Este fo^K 
bine și cred că deja 
mulți deveni folosesc 
această metodă. Toată 
lumea este în criză de 
timp și această facili
tate ne scutește de 
statul la cozi.
Raluca Mariș, 
Deva

Mie nu îmi place să 
folosesc cârdul.

Știu că folosirea câr
dului și cârdul îți sine 
are multe avantaje 
mai ales în ceea ce 
privește efectuarea 
plăților în supermar- 
keturi său la utilități, - 
dar nu am fost sufi
cient de curios pentru 
a-1 folosi.
Anonim, 
Deva

Casa de Cultură „Drăgan 

Muntean", ta ora 12.00 
vernisajul expoziției 

„Geoparcul Dinozaurilor 

Țara Hațegului"

Expoziția de pictură a 

artiștilor plastici amatori 
din Brad, dedicată femeii 
și primăverii.

Muzeul de Etno
grafie și Artă Populară 

Expoziția „Tradiție 

și performanță în sportul 
românesc" poate fi vizi

tată și în 

week-end, 
între orele 

9.00- 

16.00, fiind 

găzduită de
clădirea Magna Curia a 

Muzeului Județean Hune
doara. La Secția de 

Științele naturii, amatorii 

acestor științe pot viziona 

o expoziție cu caracter 

permanent.

Muzeul Aurului

Muzeul 
de Arheologie

Muzeul Mine
ritului

Petroșani.
în 18.03.2005, în locali

tatea Sadu, la orele 

10.00 - 12.00, va avea 

loc piesa „Maimuțica 

Poznașă". Preț bilet: 

20.000 - 50.000 lei.

„Forma" Deva. Expoziția 

organizată de Muzeul 
Județean în colaborare 

cu Ambasadele Slovaciei
și Ungariei în România, 
„Pictura murală medieva
lă. Secolele XII - XIV", 

este deschisă publicului 
devean în perioada 4 - 

27 martie 2005.

Biblioteca Județeană 

Deva.
Expoziție despre biodiver- 

sitatea Terrei. Expoziție

în cadrul Săptămânii 

Francofoniei. Ambele 

expoziții pot fi vizionate 

pe holul instituției.

Roman 

semnat de 

Frederick 

Forsyth, 

autorul thriller-

Sunt încântată de 
această modernă 

metodă de plată și 
folosesc frecvent câr
dul mai ales pentru a 
plăti cumpărăturile de 
la supermarketuri. 
Este foarte eficient și 
comod și toți pose
sorii de card ar trebui 
să se bucure de aceste 
avantaje.
F. FăRău, 
Deva

ului "Ziua Șacalului" 

relatează povestea tul

burătoare și șocantă a 

acestei cărți care începe 

în fosta Iugoslavie 

sfâșiată de război. Atunci 

când tânărul voluntar 

american Ricky Colenso 

este omorât cu bestiali

tate, bunicul său, miliar

darul canadian Steven 

Edmond, jură să-l 

răzbune.

. Editura 

Polirom ne 

oferă roma

nul lui D.H. 

Lawrence,
„Curcubeul", prima ediție 

necenzurată din Româ

nia. Declarat obscen în 

momentul publicării 

(1915), romanul este

povestea a trei cupluri 

(din trei generații), Tom 

Lydia, Anna Will și Ursula 

Anton, care împart 

cartea în tot atâtea 

secvențe.

Magazinul
, deschis în 

week-end (pentru vân-
zare) în incinta Supermar- 

ket-ului Ulpia Center, 

et.L și (pentru vâpzare și 
închiriere)

magazinul 

de pe B-dul 

1. Maniu, 
deschis in- 

dusiv sâm

băta între 

orele 9.00 și 

19.00.

. Un 

film în care dragostea 

este prezentată într-un 

mod amuzant, într-o 

minunată confruntare 

romantică. 
Pe Audrey 

Woods 

(Juliane 

Moore) |i 
Daniel ’ 

Rafferty 

(Pierce

Brosnan) rivalitatea din 

sala de judecată i-a 

transformat în cei mai 

căutați avocați de 

divorțuri din New York. 

Filme noi 

ce pot fi 

închiriate 

la prețuri 

conve
nabile.

, Cinema „Patria". 
Preț bilet:'25.000 - luni și 

35.000 lei în restul zi
lelor, în perioada 18 -24 

martie va rula comedia 

de acțiune cu aventuri: 

». .Fil
mul american "Hoț de 

diamante" este un film în 
care doi hoți fug într-un 

paradis tropical, pentru a 

se bucura de roadele jafu
lui lor. Cei doi sunt Max 

„Regele Alibiurilor", Bur

dett (Pierce Brosnan) și 

frumoasa lui complice 

Lola (Salma Hayek). Ei 

ajung pe Insula Paradisu
lui, însă, Stan (Woody , 

Harrelson), un agent FBI, 

refuză să creadă că cei 
doi au renunțat la furat.

■rpolosirea cârdului 
P pentru plata utilită
ților este cea mai sim
plă metodă pentru a 
scăpa de statul la cozi 
interminabile. Știu și 
sunt conștient de a- 
cest lucru, dar nu am 
avut curiozitatea să 
mă informez despre ce 
am de făcut pentru a 
plăti prin card.
S. Milian, 
Deva

. , din 

Deva, B-dul N. Bălcescu, 

bl. 12A - parter, oferă, 

zilnic între orele 9.00- 

2.00, distracție cu ruleta 

electronică, cea mai 

savuroasă cafea și satis

facție deplină. Rezervări: 
0254/221220.______________

, - club de 

noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr.42, și 

Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004- 

0723121382________________

- Restaurant 

Orăștie. Program artistic: 

Marțl-Duminică la ora 

20.00, cu formația ACTIV 

ce prezintă muzică de 

toate genurile.______________

din 

Vața-Băi oferă distracție 
la maximum. începând 

cu ora 21.00 este dis

cotecă!_______________________

La , tot de
la ora 21.00 se deschide 

programul de discotecă 

pentru toți tinerii dornici 
de dans. 

.
, Deva, Aleea 

Transilvaniei, nr.7/23, și 

Deva, str. Horea, bl.4 

parter. 37 sortimente de 

pizza pe vatră, tortelinii, 

salate, desert. Orar: Zilnic: 

9.00-21.00, Duminică: 

12.00 - 21.00. Livrare la 

domiciliu cu transport 

gratuit. Comenzi: tel. 

215555.- Pizza Suner

Grand: 95.000 lei;- Torte

linii cu carne: 64.000 lei.

Din Petroșani, pe 

DN 66, se face la stânga 

pe Str. Cloșca, apoi Zo

rilor și Grai. Vasile Milea 

și de aici încă aproape 5 
km până la telescaun. în 

partea de nord-vest a 

Munților Parâng se află 

cabane, refugiul Salva- 

mont, 5 pârtii de schi și 
teleferic. Posibilitățile de 

cazare Sunt numeroase, la 

cabane, vile și- particulari.

Accesul principal se 

face pe DN 66A - 11 km 

din Iscroni. (Punctul de 

intersecție cu Șoseaua 

națională Tg. Jiu - Simeria 

sau pe linia CFR Petroșani 

- Lupeni. Accesul se face 

cu mașina de la intersecția 

balizată din zona Braia, 

până la stația superioară a 

telescaunului. Se reco

mandă lanțuri la autotu

risme sau tracțiune 4x4. 

Capacitate de cazare 5000 

de locuri; închirieri de schi
uri; discotecă; sală de 

jocuri; baruri; restaurante; 

pentru practicarea spor
turilor de iarnă: - 6 

teleschiuri și 2 pârtii pentru 
copii. Se asigură asistență 

Sah/amont și instructori de 
schi. Tel. 0723/291746, 

0723/635001, 

0723/288073

Tel. Alarmare Satvamont 1 
n7?on->c£cs

< 'ii-
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CititoriiCuvântul HbenOameni bine informați!Ziarul familiei tale!
Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

i^l farm ACIALAWX
Situata pe b-dul Decebal, bl. K, parter. 

‘’"Elit «<ra rafale în regim graurii >i compensat. 
®"Vă oferii toată gama ae medicamente.

♦ vitamine și minerale ♦ suplimente nutritive 
♦ produse naturiste ♦ ceaiuri ♦ produse pentru 

copii ♦ produse cosmetice

nrar. luntvfnerl: 08.00-20.00 
mai, sâmbătă: 08.00-14.00

Relații la telefonul 220.050.

NOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

FII EXPERT ÎN SĂNĂTATE!

DACIA^HARM/
v<= v-uul Dacia, bl 28, parter

V9 Qftoră toată gama de medicamente.
tehnico-medicale eproduse oosmetice : 

'• «produse pentru copil ’ ’;î’ 
•toată gama de vitamine «ceaiuri 

rețete în regim gratuit și compensat..
UaR Luni-Vineri: 08.00-20.00 ■

'" ‘t SămOSta: 08.00-15.00 ’ ' /
duminică: 09.00-13.00

Odăii W telefonul: 230135

BACIAPHARM
ae îngrijește de sănătatea dumneavoastră!

(ijfh • - H ir’d [;i«:hllh*

•lV;t U (dhijvir.rîh

‘muni p. uliu itiihii’

SllpiOiH

HOMtOPATIS 
și acupunctura

Tratamente cu substanț de origine vegetală 

minerală, animală

medic specialist medicină generală - 

pediatrie, homeopatic, acupuncturâ, 
Deva, Str.Dorobanți, bl.22, sc.C, ap.25, 

Iel-0254-219999 sau 025-1-2 14815, 0722/567208.

rr.r îirrrr rz r/rfTZTrz îzt

lîi

llâw pafta dWa#»’»1

J^FARMACIA TACOMI
Situată în Dtv«, Aleea TraraUvanfel,

bl. 7, parter.
Tel: 211.949VĂ OFERĂ:

«"toată gama de «*vitamine
medicamente «" produce
•" produse tehnico-medicale
naturiste ** ceaiuri

Eliberează rețete în regim compensat și 
gratuit!
Orar: LantVInerl M-Zt . PQffW ,,

mMACIfl TA COMI
Eliberează

rețete
Deva, Aleea Transilvaniei,

bl. 7, parter

Deva, 
Piața 

Victoriei,
bl.1
Tel.

221250

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă produse 
specifice farmaciilor umane, precum și:

- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 
pentru copii.

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat.

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
. Sâmbătă 08.00-14.00

Duminicâ 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

kt
Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 

(lângă fosta piață a rușilor). 
Vă oferă toată gama de meiNcamente.

- vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse 

naturiste
- ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 

Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00 

Duminică: 09.00-14.00
Relații la telefonul: 219749

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

-- • — z

Orăștie, StrTricazului nr.4

- Personal calificat și profesionist I
- Onorăm rețete compensate și gratuite I
- Medicamente preparate în farmacie
- Gamă completă de medicamente, pro
duse farmaceutice și cosmetice

Tel.0254-247923
ORAR: Luni-Vineri 8-20 . «jcl-

Sâmbătă 8-14

-oscilometrie -probe funcționale respiratorii 
-pneumotahometrle



■ CS Deva nu va me
naja Jiul, deși minerii 
au ca obiectiv pro
movarea în Divizia A

s PORT
ClPRIAH MARINUț
ciprian.marinut@infarmrnedia.ro

Conjudețeyji nu-și fac concesii

• Cetate în finală. Cetate Deva și-a respec
tat blazonul de unică formație din Liga Na
țională prezentă la turneul de la Mediaș și s- 
a calificat în finala competiției, după ce a 
învins, ieri, cu 42-16 echipa gazdă, CS Viito
rul Mediaș. în finala disputată, aseară, Ce
tate a jucat împotriva formației Mureșul Tg. 
Mureș, care învinsese pe CSM Sibiu. (C.M.)

Deva (C.M.ir W șl observatorii etapei a 17-a. » mar-

. ... ...... ..............................
Arbitru: Seb3«ĂrîT«țescu’(fcraiiwJ); Asistent 1: 

Claudiu Tripa (Arad); Asistent 2: loan Onicaș gtelâtii. 

Observator: Zoltan Erdei (Slatina).

Gat Metan Mrifas *UTA Arad
Arbitru: David Radu (Reșița!; Asistent 1: Qm 
(Timișoara); Asistent 2: Nicolae Megheșan fl■ nlrenq. 1. 
Observator: Stan Prodan (Alexandria)______________________

Dei - FjC. Oasut Nearest!
Arbitru: Daniel Haidlner (Hunedoara); Asist»! li Bog
dan HârteM (Broașov); Asistent 2: Dorin Mtrilta 

(Oradea). Oc-rvator: Nicolae Manea (Bucuaafl) 

Oimpia Sate Mare - Armatura ZaBu
Arbitru: Iosif Biro (Mediaș); Asistent 1: Monica Rlgo 
(Cluj); Asistent 2: Carmen Neagu (Oradea). PtisereMor: 

Vasile Popa (Bistrița).  

unirea aMnooBB Mare - at luns
Arbitru: Marian Bordean (Sibiu); Asistent 1: Gabriel 

Birjac (Zalău); Asistent 2: Traian Marchiș (Baia Mare). 
Obervator: Tiberiu Damian (Zalău).__________ ____________

ACU Arad Ite^Stfonta
iriel Mocean (Câmpia Tutzift; Asistent li

Deva - întâlnirea dintre ce
le două echipe hunedorene a- 
le Diviziei B3, CS Deva și Jiul 
Petroșani, se anunță a fi una 
fără menajamente. învinși în 
tur în ultimul minut și învin
gători în meciul eliminatoriu 
din Cupa României, elevii lui 
Romulus Gabor sunt deciși să 
obțină un rezultat bun, în 
vreme ce „minerii” nu au de
cât varianta victoriei, dacă 
vor să-și conserve avantajul 
de trei puncte față de ocupan
ta locului secund.
Ne jucăm șansa

“La fel ca în toate meciuri
le de până acum, ne vom juca 
șansa indiferent de echipele 
pe care le întâlnim, de locuri
le ocupate de acestea în cla
sament și de locul de disputa-

Grecii au refuzat oferta FC 
CIR, dar devenii insistă

«
Arbitru: Gabriel Mocean (Câmpia Tutzift; Asistent li

' Flavius .DanjșcMnffimiș^ft-Asistent 2: Sugen 

V eseu (Mediaș). ObServatori.Adrlan Rămuteanu 

(8«urești):_________________________ _____________________________

F.C Mior Oradea-U. Chri •
Arbitru; Lutevi. iMfely isMMtt *t PteBa
Mașr (Tltogpar K Asistent 2: Sorin Caia (Mlșoata). 

Obsgrvatbrfc4&iltaft Tamaș (Odprheiu Secuiesc).

' m JUIBII. iiiim immmmmmmmi

Dad Steaua
întâlnește AZ Alkmaar'

Nyon (C.M ) - Ieri te setjiul UEFA a avut 
loc tragerea la sorți a sferurilor de finală 
ale Ligii Campionilor și Gupei UEFA. Dacă 
va reuși, duminică, să se califice în dauna 
celor de te Villareal, Steaua va juca pe 7, 
respectiv 14 aprilie împotriva olandezilor de 
la AZ Alkmaar, echipă care în optimi ă tre-

i

Deva (C.M.) - FR Fotbal și- 
a dat, joi, acordul pentru ca 
FC CIP Deva, vicecampioana 
națională a României, să or
ganizeze, în zilele de 13-14 
martie, la Sala Sporturilor 
din Deva, cele două partide a- 
micale dintre echipele națio
nale de futsal ale României'și 
Greciei.

„Din păcate, oficialii eleni 
au refuzat să joace la Deva pe 
motiv că nu au avion direct 
pentru a ajunge la locul de 
disputare al partidei. Refuzul 
hu e însă definitiv. Sponsorul'

ș Derby-ul hunedorean câștigat 
de fotbaliștii brădeni

@cut de formația antrenată de Lucescu, Șah- 
tior Donețk. în celelalte partide ale sfertu
rilor de finală se vor întâlni: ȚSKA Mosco
va - Auxerre, Newcastle - Sporting Lisabo
na, Austria Viena - Parma. Dacă Steaua 
nu trece de Villareal, ȚSKA Moscova va fi 
singura echipă din estul Europei calificată 
în această fază a cupelor europene.
Derby italian în Liga Campionilor

între partidele din sferturile de finală ale 
Ligii Campionilor se remarcă duelul din
tre echipele italiene, AC Milan și Inter Mi
lano. în celelalte partide se vor întâlni: Li
verpool - Juventus; Lyon - PSV Eindhoven; 
Chelsea - Bayern Munchen. Turul sfertu
rilor de finală se va disputa pe 5 și 6 aprilie, 
iar returul pe 12 și 13 aprilie. Semifinalele 
vor avea loc pe 26/27 aprilie și 3/4 mai, iar 
finala se va juca pe 25 mai la Istanbul.

Brad (C.M.) - Partida din
tre Aurul Brad și CS Deva II, 
desfășurată, ieri, pe Stadionul 
Aurul din Brad, în cadrul pri
mei etape a returului Diviziei 
C7, a dat câștig de cauză gaz
delor care s-au impus cu sco
rul de 2-1.

Elevii antrenorului Traian 
Rudisuli au deschis scorul 
prin Lupea (min. 16) care a 
speculat o neînțelegere dintre 
Șuvaina și portarul Dobre. La 
pauză a fost 2-0, brădenii 
majorându-și avântajul în 
urma unui gol marcat de Mi- 
hăilă dintr-o lovitură liberă 
de la 21-22 de metri.

în repriza secundă, CS De
va II a avut mai mult inițiati
va, iar pe final a reușit să re-

Minerul Lupei i umilită de Steaua
■ Lidera Diviziei națio
nale a învins, ieri, în 
V,alea Jiului cu ustu
rătorul scor de 104-0.

ClPRIAN MARIItUț
clprian Jtiar1nut@lnformmedia.ro

Lupeni - întâlnirea din pri
ma etapă a returului dintre 
lidera clasamentului, Steaua 
și „lanterna roșie”, M. Lupeni 
s-a transformat într-un adevă-

Gesturile de amabilitate au loc înaintea partidei pentru că în te
ren nu e loc de menajamente, nici chiar între echipe hunedorene.

re al partidelor. Băieții au a- 
rătat la Cluj că simt în formă 
și cred că vor să confirme și 
în fața propriilor suporteri”, 
afirma Romulus Gabor, antre
norul devenilor.

Din păcate, CS Deva se con
fruntă cu destule probleme de 
lot, Popa fiind operat, Bunea 
și Păuna accidentați, iar 
Hațegan suspendat pentru 
cumul de cartonașe. Deaseme- 

nostru principal e din Grecia 
și noi l-am contactat pentru a- 
i cere să intervină în favoa
rea noastră. Așteptăm să 
vedem dacă vom reuși să-i 
convingem pe eleni să joace 
la Deva. Oricum, noi vom în
cerca să perfectăm la Deva în 
vară un amical inter-țări cu 
naționala Angliei”, preciza 
Paul Grecu, vicepreședintele 
FC CIP. Clubul devean a orga
nizat și găzduit la Deva în 
2004 două amicale între națio
nalele de futsal ale României 
șî'Macedoniei. ' 

ducă din diferență prin Stan- 
cu (min. 83) care la un corner 
a profitat de o eroare a por
tarului Robciuc și a marcat.

1

Stadion: Aurul.

Teren: Oreu. Spectatori: 300
Au maniat: Lupea (16), Mihăilă 

(26)7 Stancu (83).________________
Aurul: Robciuc - lanc, Bordean, 
Mîcnea, Fllipaș - Mihăilă, Mihai, 

Bănărescu, Vereș - Lupea, 
Dâscălescu. Antrenor - Traian 

Rudistlli. .___________________________

CS Deva II: Dobre - Stanei u, 
Șuvaina, Matieș, Zudor- Naniu, 

Vîrtan, Șuteu, Nichita - Stancu, 
Lazâr. Antrenor - Gheorghe 

Cornea.

rat măcel, bui ireștenii învin
gând, ieri, la Lupeni cu un 
scor record în Divizia Națio
nală de Rugby. Steliștii s-au 
impus cu 104-0, după ce la pa
uză conduceau deja cu 57-0, 
înscriind 16 eseuri. „Am avut 
un meci fără probleme, iar 
rezervele mele, în condițiile 
în care avem șapte jucători la 
lotul României, au vrut să 
arate tot ce pot”, a declarat 
Marin Moț, antrenorul Stelei. 
Recordmenu] Stelei la înscri- 

nea, s-ar putea să absenteze și 
Gigi Ștefan, accidentat la 
gleznă și Pepenar, care acuză 
dureri la spate.
Modești și realiști

Gigi Mulțescu, antrenorul 
Jiului, crede că partida va fi 
una dificilă, pentru că CS 
Deva e o echipă experimen
tată, aflată într-o bună formă 
sportivă, motiv pentru care

Cupa CSS Petroșani și CN 
de schi alpin în Parâng

îl vom găzdui în perioada 
23-25 martie. La cele două 
competiții clubul nostru va 
participa cu 20-25 de spor
tivi, având ca Obiectiv câș
tigarea a cât mai multor 
medalii la individual și o- 
cuparea unui loc pe po
dium la echipe", preciza 
Zoltan Toth, directorul e- 
chipei CSS Petroșani. Cele 
două întreceri se vor desfă
șura la patru categorii de j 
vârsă, respectiv copii mici, 
copii mari; juniori mici, ju
niori mari, la fete și băieți.

Petroșani (C.M.) - Peste 
150 de sportivi de la 16 clu
buri din țară și-au anunțat 
prezența la Cupa CSS Pe
troșani la schi alpin care se 
va desfășura marți, 22 mar
tie, pe pârtia CSS Petroșani 
din Parâng. „Vin sportivi 
de la toate cele 16 cluburi 
sportive școlare din țară 
care au secții de schi, pen
tru că această competiție 
constituie ultima verificare 
înaintea Campionatului Na
țional al Cluburilor Sporti
ve Școlare pe care tot noi

Pârtia din Parâng se prezintă în condiții foarte bune.

erea eseurilor a fost noua a- 
chiziție Cătălin Nicolae, care 
a reușit 5 eseuri, în timp ce 
Vlad Dan a înscris două ese
uri și a transformat alte 10.

Ambiția rezervelor
Nu s-a pus nici măcar o 

clipă problema învingătoarei, 
minerii părând cu adevărat 
o echipă dinainte condamnată 
la retrogradare. Diferența ma
re de scor a fost explicată de 
Marin Moț, prin dăruirea cu 
care au jucat rezervele. „Am 
abordat meciul fără șapte ju
cători de bază convocați la 
națională pentru meciul cu 
Ucraina, iar rezervele au vrut 
să mă convingă că merită un 
loc în prima echipă. Trebuie 
să remarc pofta de joc a bă
ieților mei în acest început de 
sezon și sportivitatea publi
cului din Vale”, preciza antre
norul Stelei. 

își îndeamnă jucătorii la con
centrare și prudență. “Chiar 
dacă suntem pe primul loc 
trebuie să fim modești și 
realiști. încerc să-i determin 
pe jucători să nu se considere 
dinainte învingători și să se 
mobilizezeze să dea totul în 
teren, pentru că toate echi
pele vor să joace bine în com
pania liderei”, preciza Gigi 
Multescu.
Vine și galeria Jiului

Echipa din Valea Jiului ca
re în tur a avut un număr 
foarte mic de spectatori la 
meciurile de acasă, deși era 
lidera clasamentului, a reușit 
să se împace cu galeria. Ast
fel la meciul de la Deva, pro
gramat, azi, de la ora 11.00, va 
fi prezentă și o consistentă 
galerie a minerilor. Grigore 
Costel, șeful galeriei jiuliste, 
susține că la următoarele me
ciuri pe care Jiul le va Sus
ține pe teren propriu le va in
terzice celor din galerie să 
mai înjure adversarii, așa 
cum s-a întâmplat în partida 
cu Gaz Metan Mediaș.

Clasamentul Diviaei Naționale 
de Rugby
Etapa a 11-a: vineri, 18 mărie: 
M. Lupm-«teaua&-ite; sâm
băta, 19 martie: Hekmatal Bâr
lad - Dinamo; Bucovina Saca»- 

va - ‘
Farul:E-|a, BepiefKratl - Bala 
Mare. M ■.

1. Binatno • IQm 8 pb 44p •

5. Baia Mare 1Q jn 4pb 28p
6. Farul 10 m 4pb 16p
7. Petroșani 10 faH 3pb, 15fl.îȘ

8. Bârlad 10 m 3pb 15t>
10 m IpbîîgM

10. Lupeni Ute Ipb < '

Legendâ; m- meciuri disputai - J;
pb - puncte batoS; j>.- pt®cteV

9. Suceava

Etapa vKtsare. a 12-« Dtaamo
- Mineral Lupeni; Steaua - G9IN 
Suceava; U. Cluj - Știința Petrec S 
șahi; Farul Constanța - Cont*.< 
Zenner Arad; CSM Remir laM 
Mare Jir iH rt’ <p~-'

ii. ■■■■...............gg-teMMj

5
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• Zvonuri. Potrivit publicației 
germane Autosport, pilotul 
canadian de Formula 1 
Jacques Villeneuve (foto) ar 
putea părăsi în curând echipa 
elvețiană Sauber, în locul său 

urmând a fi angajat britanicul Anthony 
Davidson, pilot de teste la BAR Honda.(L.G.)

Programul sferturilor de tadli 
EC Liverpool - Javentos Torino
AC WMw» • Intemezlonale Milano
Qlymptaue Lvon • RO Eimflioven__________________________
Chelsea Londra • Bayern Munchen________________________
Meciurile din prima manjă vor avea loc pe 5 șl 6 aprilie, 
urmând ca returul ia se dispute pe 12 și 13 aprilie. Semi
finalele sunt programate pentru 26/27 aprilie, respectiv 

3/4 mai. Rnata w avea loc pe 25 mai ta Istanbul.

Scuderla Ferrari are un palmares bogat în cursa de la Sepang, unde Schuml s-a impus de trei ori până acum.

Programul sferturilor de finala: 
Steaua sau Villarreal - AZ'67 Alkmaar
ȚSKA Moscova - Al Auxerre________________________________
Newcastle United ■ Sporting Lisabona_____________________
Austria Vie - FC Parma___________________________________
Manșa întâi va avea loc pe 7 aprilie, Iar returul o 
săptâmână mal târziu. Semifinalele sunt programate pe 
28 aprilie - turul șl 5 mai - returul. Finala va avea loc pe 
18 mai, pe stadionul Jose Alvalade din Lisabona.

Miza pe roșu în Malaezia

Declarații defăimătoare
București (MF) • Patronul echipei Miercu

rea Clue, Janos Kurko, a fost amendat de 
Biroul Federal al Federației Române de Ho
chei pe Gheață (FRHG), cu suma de 10 mili
oane de lei pentru declarații defăimătoare 
la adresa conducerii forului de specialitate, 
în timpul finalei Ligii Naționale de Hochei 
pe Gheață, disputată după sistemul cel mai 
bun din șapte meciuri, Janos Kurko a ata
cat în repetate rânduri conducerea federa
ției pe motiv că deciziile se iau pe „șme
cherii, cumetrii și incompetență”.

■ Brazilianul Felipe 
Massa a stabilit cel mai 
bun timp în antrena
mentele libere de ieri.

Liviu Gordea_________________
IMu.gordeatlnfornimedla ro

Sepang - Renault a avut un 
debut fantastic în acest sezon, 
reușind să-și plaseze ambii 
piloți pe podiumul Marelui 
Premiu al Australiei, etapa 
inaugurală a Campionatului 
Mondial de Formula 1. Saltul 
de performanță înregistrat de 
monopostul R25 în cursa de la 
antipozi i-a surprins chiar și 
pe tehnicienii francezi, dar 
adevăratul examen al fiabili
tății ya urma în acest week
end, pe circuitul de la Sepang.

Datorită noilor reguli impu
se de forul mondial, viața pi- 
loților nu va fi ușoară în Ma
laezia, unde echipele sunt o- 
bligate să abordeze lupta cu 
aceleași motoare cu care au 
concurat și în urmă cu două 
săptămâni. în plus, canicula 
și pista abrazivă pledează în 
favoarea team-urilor „încălța

Căpitanul Sorin Socol

S-au antrenat în... Ghencea
■ Returul cu Villarreal 
se anunță deosebit de 
greu pentru elevii lui 
Walter Zenga.

București (MF) - Plecarea 
echipei Steaua în Spania, pen
tru returul cu Villarreal, din 
cadrul optimilor Cupei UEFA, 
a fost amânată câteva ore, de
oarece avionul care urma să 
transporte delegația „roș-al- 
bastră” nu a ajuns la Bucu
rești la ora stabilită. în jurul 
orei 12:30, jucătorii steliști au 
venit la aeroportul Băneasa 
cu mașinile personale. Ime
diat însă cum a aflat de amâ

te” de Michelin. Cei mai opti
miști ar trebui să fie membrii 
scuderiei Ferrari, care nu se 
arată deloc îngrijorați de 
temperaturile ridicate de la 
Sepang, care afectează piloții, 
motoarele și pneurile. Circui
tul de lângă Kuala Lumpur 
nu are o istorie bogată în Ma
rele Circ, aceasta fiind de fapt 
doar a șaptea cursă desfășu
rată aici, dar consultând lista 
câștigătorilor anteriori este 
imposibil să nu observăm ce
le trei victorii (2000, 2001 și 
2004) și nu mai puțin de cin
ci pole position-uri obținute 
de Michael Schumacher. Sin
gurul care a izbutit să-l învin
gă pe campionul german în 
calificări a fost Fernando 
Alonso, în 2003, anul în care 
Renault și-a adjudecat prima 
linie a grilei de start.
Concurență

Judecând după primele șe
dințe de antrenamente libere, 
desfășurate ieri pe circuitul 
de la Sepang, lupta pentru 
victorie în Grand Prix-ul Ma- 
laeziei pare mult mai echili
brată decât în Australia. Obiș-

Meci de uzură pentru „stejari"
■ Rugbiștii români 
întâlnesc astăzi echipa 
Ucrainei, în Cupa Euro
peană a Națiunilor.

Liviu Gordea
Nvlu. gonfeaț itrformmedla .ro

București - După dușul rece 
care i-a fost administrat la 
Tbilisi, naționala de rugby a 
României are astăzi ocazia de 
a se revanșa în fața propriilor 
susținători în partida pe care 
o dispută împotriva Ucrainei, 
în etapa a patra a Cupei Eu
ropene a Națiunilor. Față de 
meciul cu Georgia, tehnicie
nii Robert Antonin și Daniel 
Santamans au operat patru 

narea decolării, Walter Zenga 
le-a cerut sportivilor să își 
scoată din aeroport gențile de 
antrenament, cu toate că ele 
trecuseră prin filtrul de con
trol. Tehnicianul italian a pro
gramat o ședință de pregătire 
după-masă, iar plecarea a 
avut loc în jurul orei 18.

Singura consolare pentru 
fotbaliștii steliști a fost vestea 
că fundașul central al echipei 
ViUarreal, Quique Alvarez, va 
fi indisponibil pentru meciul 
retur. Manșa retur dintre Vil
larreal și Steaua este progra
mată mâine, de la ora 21, 
fiind transmisă în direct de 
postul de televiziune TVR1. 

nuiți cu căldurile extreme, 
brazilienii Felipe Massa (Sau
ber) și Ricardo Zonta (Toyota) 
au avut prestații deosebite. 
Primul a stabilit cel mai bun 
timp al sesiunii, Hind mai ra
pid cu 12 sutimi de secundă 
decât columbianul Juan Pablo 
Montoya (McLaren).

Renault n-a impresionat în 
cele două ședințe de antrena
mente de. ieri, Fisichella ter
minând al șaselea, iar Alon

Langkawi

5

jȘIM Treapta de 
^““viteză -km/h 
(o) Sector pentru

Viraje 
cheie

Klia
Viraj 10

>e circuit: 5.543 km
56 tururi • 310.408 km 

I pe tun 1:34.223

Șicana 
Pangkor 
Lăut

Laguna
Sunway

Viraj 12

Viraj 11

schimbări în XV-le de start al 
echipei noastre și câteva per
mutări poziționale. Noutățile 
din teren sunt Brezoianu, 
Ghioc, Curea și Tatu, în timp 
ce căpitanul Sorin Socol va 
juca acum cu numărul 8 pe 
tricou, înlocuindu-1 pe Florin 
Corodeanu pe acest post. 
Locul său în linia a Il-a a fost 
luat de Cornel Tatu, care va 
face pereche cu Petre Cris
tian, rămas pe poziție. Linia 
I a „stejarilor” nu a suferit 
însă nici o modificare, pilieri 
fiind tot Bălan și Socaciu iar 
taloner Marius Tincu.
Dublă aniversare

în singurul meci dintre cele 
două selecționate, România a 

în tur, niciuna dintre echipe nu a găsit drumul spre gol.

so al nouălea, în vreme ce 
Ferrari a avut o prestație mai 
degrabă modestă.

Avem așadar toate motivele 
să credem că va fl o cursă in
teresantă care va ridica din 
ceața care învăluie fiecare în
ceput de sezon, iar dacă vom 
avea și ceva mai multe depă
șiri - circuitul permite astfel 
de manevre - vom mai acor
da o șansă noului regulament 
impus de FIA.

învins Ucraina, în deplasare, 
cu scorul de 39 - 17, pe 30 mai 
1998. Gomponenții naționalei 
României au sărbătorit ieri 
doi colegi, în cantonamentul 
de la Izvorani. Cristian Săuan 
și George Oprișor împlinind 
31, respectiv 29 de ani. Atât 
Săuan cât și Oprișor vor fi 
rezerve la partida cu Ucraina, 
programată să aibă loc pe sta
dionul Ghencea II, cu începe
re de la ora 14:30.

Meciul va fi transmis în di
rect pe TV Sport Această par
tidă este penultima din CEN 
pentru România, următoarea 
dispută a echipei noastre ur
mând să aibă loc pe 11 iunie 
în compania Portugaliei, tot 
pe teren propriu.
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• FRG îl așteaptă pe Belu. „Deși s-a ajuns 
la o înțelegere pe cale amiabilă în procesul 
cu Oana Petrovschi, Octavian Belu nu și-a
manifestat intenția de a reveni la lot. Belu e 
o persoană specială, nu putem să-i dăm un 
termen de doar câteva zile pentru o decizie, 
îl vom aștepta în limita bunului-simț", a spus 
Adrian Stoica, secretarul FRG. (C.M.)

• Dezamăgire. Mariana Sofronie, mama 
gimnastei Dana Sofronie, s-a declarat 
dezamăgită de situația creată la lotul națio
nal. „Am aflat de decizia FRG și am înțeles 
că Dana trebuie să meargă la Deva. încă nu 
știm care este decizia definitivă, dar suntem 
dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat", a spus 
Mariana Sofronie. (C.M.) >

Campioanele 
olimpice de la 
Atena se con- 
fi*untă cu pro
bleme de greu
tate dar în loc 
să fie sprijinite 
de FRG sunt 
tratate cu dis
preț. Din fericire 
gimnastele sunt 
"înțelese” de 
reprezentanții 
Comitetului 
Olimpic Sportiv 
Român.

(Foto: EPA)

Ajutate de COSR
București (C.M.) - Gimnas

tele din lotul național nu vor 
mai fî trimise la cluburile lor, 
ele urmând să se antreneze în 
continuare la București, pe 
cheltuiala Comitetulifi Olim
pic și Sportiv Român. loan 
Dobrescu, secretar al COSR, a 
declarat că forul olimpic a ho
tărât să preia cheltuielile ne
cesare rămânerii lotului la 
București până când FRG va 
lua o decizie în privința cam
pioanelor. Lotul feminin și-a 
reluat, ieri, antrenamentele 
sub conducerea antrenoarei 
Mariana Bitang pe un stadion 
din incinta Complexului Spor
tiv “Lia Manoliu”.

Mariana 
Bitang.

Mariana Bitang uimita de 
decizia FRG

București (C.M.) - Adrian Stoica, secre
tarul Federației Române de Gimnastică, a 
precizat că în acest moment, pregătirea la 

lotul olimpic merge înainte 
cu 17 gimnaste, care simt an
trenate de Bitang și de restul 
staff-ului tehnic. Antrenoarea 
federală Anca Grigoraș și 
antrenorul Dan Grecu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
au declarat că decizia de a 
le trimite acasă pe gimnaste 
a fost luată la sugestia „coor
donatoarei” Mariana Bitang.

„Am prezentat conducerii Federației Româ
ne de Gimnastică problemele cu greutatea 
ale componentelor lotului olimpic, dar de 
aici și până la a afirma că eu ani propus 
trimiterea gimnastelor la cluburile de la 
care provin este o diferență mare. Am încer
cat să o conving pe antrenoarea federală, 
Anca Grigoraș, că nu e o măsură bună și 
că problemele cu greutatea ale fetelor tre
buie să se rezolve treptat. E absolut lipsit 
de scrupule să mi se pună mie în cârcă 
acest lucru”, a declarat Mariana Bitang.

Lotul olimpic umilit de FRG
cărilor și a precizării că nu s-■ Campioanele de la 

Atena au fost trimise la 
cluburi, din cauza pro
blemelor de greutate

ClPRIAN MARINUț 
cipnan.marinutgiHifdrminedifl.ro

Deva - Gimnastica româ
nească pare atinsă de bles
tem. Vestea încheierii pe cale 
amiabilă a procesului dintre 
Octavian Belu și Oana Petrov
schi nu a fost dublata așa 
cum ne-am fi așteptat de de
cizia reîntoarcerii la lot a ga
lonatului tehnician, ci de o 
hotărâre stranie a FRG.

Controversatul for de con
ducere al gimnasticii româ
nești , principalul vinovat 
pentru scandalurile în care 
au fost implicați antrenorii, a 
hotărât, dorind parcă să facă 
o bucurie adversarilor, des
ființarea lotului olimpic. Co

mitetul Executiv al Federației 
Române de Gimnastică a de
cis, joi, ca gimnastele Cătăli
na Ponor, Monica Roșu, Ale
xandra Eremia și Florea Leo
nida să părăsească lotul olim
pic, urmând a se antrena la 
cluburile de la care provin. 
Celelalte două componente ale 
lotului, Andreea Munteanu și 
Dana Sofronie, au fost direc- 
ționate spre Deva.
Decizie incredibilă

„Decizia a fost luată din ca
uza surplusului de kilograme 
al sportivelor care nu se mai 
pot pregăti în parametri opti
mi. Gimnastele au chiar și 6- 
7 kg în plus față de greutatea 
pe care o aveau Ia JO de la 
Atena. Ideeâ nu este de a se 
desființa lotul, ci de a le trezi 
pe gimnaste printr-o măsură 
cu conotații disciplinare”, a 
declarat, secretarul FRG, A- 
drian Stoica. în Ciuda justifi-

a urmărit distrugerea lotului, 
decizia FRG e una incredi- 
M ..............
Nu cred eă tre
buia să se ajung, 
aici. Aveam 
nevoie de ajutor 
nu de dispreț
CăTăuNA Ponor, 
TRIPLă CAMPIOANă 
OLIMPICă

............................. w 
bilă, fiind sinonimă cu arun
carea la coșul de gunoi a lotu
lui olimpic.
„Concediate” prin telefon

Replica campioanelor olim
pice a fost de uluială și re
voltă. „Pentru performanțele 
pe care le-am obținut pentru 
România meritam mai mult, 
decât un telefon cu nuanță de 
dispreț prin cate să ni se spu- 

Octavian Belu și Mariana Bi
tang", a pus punctul pe i sporj 

nă să plecăm acasă. în aceste ;tivh Daria Sofronie.'

momente dificile am fi avut 
nevoie de ajutor, nu de umi
lire și dispreț”, au declarat 
gimnastele:

„Nu ne așteptam să se ia o 
aștfel de decizie. Dacă ne vom 
antrena la club, e puțin pro
babil că vom atinge nivelul de 
pregătire de la Iot”, afirma 
Monica Roșu, dublă campioa
nă olimpică la Atena.

„A fost greșeala noastră că 
ne-am îngrășat, dar nu cred 
că trebuia să șe ajungă aici. 
E greu să mergi la Europene 
după o pregătire la club. Eu 
vreau să fac în continuare 
gimnastică de performanță”, 
a spus gimnasta Cătălina Po
nor, triplă campioană olimpi
că la Atena.

„Personal, nu voi accepta 
să mă pregătesc pentru euro
pene la Deva fără antrenorii

Cotidianul numărul unu în județul Hunedoara. în fiecare dimineață ne prezentăm în fața ta
Datorită ție, care îl citești zilnic!
Datorită ție, cititorule, stă pe propriile picioare, 
fiind așa cum vrei, independent și obiectiv! 

cu doisprezece pagini color. De fiecare dată 
ne propunem să oferim mai multe informații, 
divertisment, sport, într-un cuvânt actualitate. 

Concursurile noastre înseamnă câștigtff mi 
îți mulțumim pentru că ai făcut din Cuvântul 
liber cel mai citit ziar din județ, fiind alături 
de noi zi de zi.

cipnan.marinutgiHifdrminedifl.ro
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Picătura de înțelepciune
• Nebunul care își recunoaște boala este 

pe jumătate vindecat.
• Mai insuportabili decât bigoții sunt 

doar ateii.
• Politica nu poate opera adânc în 

conștiința unei națiuni, fără anestezia min
ciunii. (Valeriu Butulescu)

Vreau preț bun 
la gigacalorie!
■ Liberalul Victor Bu
caleț își va începe luni 
activitatea ca director 
al Termocentralei.

Clara PAs_________________
dira.pMelnfommBdia.ra

buie să fie imul calitativ. Și 
sigur pe piață trebuie să fii 
competitiv. In acest moment 
nu știu din ce este compus 
prețul energiei electrice pro
duse de Mintia. Voi afla totul 
când îmi voi începe activi
tatea acolo, adică luni.

Alt mit căzut
Deva (V.R.) - în ulti

mul deceniu, Vitamina 
E a fost foarte populară. 
Se aprecia că protejează 
organismul de cancer și 
de boli cardiovasculare. 
Conform unui studiu, 
publicat în SUA, nu 
numai că nu are aceste 
„capacități”, dar luată 
în exces Vitamina E e 
posibil chiar să mă
rească riscul îmbolnă
virii inimii. Afirmația 
se bazează pe studiul, 
timp de 7 ani asupra a 
9541 de persoane, cu 
vârsta de cel puțin 55 
ani și cu maladii car
diovasculare sau diabet.

Flori "vedete"
Deva (V.R.) - Flori 

exotice strălucitoare, 
orhideele sunt vedetele 
sezonului, f Dar sunt 
scumpe, chiar dacă a- 
cum se găsesc în florării 
și la ghivece. Cu puțină 
atenție, se pot obține noi 
plante acasă. Cea mai 
simplă metodă e divi
zarea tufei, separată cu 
ajutorul unui cuțit as-

Elis Ciorobea 
(Foto: Traian Mânu)

CUVÂNTUL LIBER: Activitatea 
dvs în ftmcția de director 
general coincide cu pregăti
rile pentru liberalizarea 
pieței energetice. Aveți o 
strategie pentru Mintia?

Victor Bucaleț: Nu-mi este 
străină activitatea unei ter
mocentrale. Cât timp am 
lucrat la ICSH am fost impli
cat în realizarea unor lucrări 
similare cu cele de la Mintia. 
Actul managerial, pentru că 
despre asta este vorba, tre-

C.L.: Știți că există un^| 
conflict deschis Intre jgflț 

5 Termocentrală și
CalorDeva legat 
de prețul giga- fl 
catarfei. Chiar fl. ÎL- 
și un proces!
Cum veți ac
ționa pe a- 
ceastă linie?

V.B.: Scan- victor Bucaleț, noul director al Termocentralei Mintia, 
dalul termo-
ficării probabil este fie unul 
real fie unul creat artificial.

Clubul 
seniorilor
Deva (V.R.) - în 

cadrul Subfilialei de 

Cruce Roșie Deva 

există Clubul seniori

lor, ce reunește vreo 

20 de persoane - 

pensionari și casnice, 
majoritatea temei. în 

fiecare joi se întâl

nesc la sediul filialei 

județene, unde li se 

oferă un suc sau o 

cafea, li se măsoară 

tensiunea sau li se 

determină glicemia - 

spune directoarea 

instituției, Elisabeta 

Gorobea. La întâlniri 

au fost invitați 

medici, bibliotecari, 

se discută pe diverse 

teme, inclusiv 

culinare. Dar se 

pleacă și în excursie 

cu mașina Crudi Roșii 

feu fost la mănăstirile 

Prislop și Crișan, în 

Retezat, la Muzeul 

Aurului Brad).

Victor Bucaleț

.Admit orice îh viață, dar nu admit să mă 
mintf”

Oricum o să mă implic pen
tru că sunt deschis la 
negocieri, astfel încât să nu 

. sufere cetățeanul. Acesta tre- 
f buie să plătească un preț 
’ corect al gigacaloriei. în pri- 
> vința procesului detaliile le 
J voi analiza cu specialiștii ter

mocentralei.

(Foto: Traiarv Mânu)

echipă. Scopul este să se pro
ducă energie electrică și ter
mică la un preț competitiv. 
Tocmai de aceea m-am gândit 
să deschid un centru de 
recepție al cărbunelui în 
Valea Jiului. Ce nu va cores
punde standardelor nu va mai 
fi încărcat și nu va mai 
ajunge la termocentrală.

Data nașterit 06:08.1947. Bteștl
State dvM: căsătorit, talii a M copil 
SBkl: Facultatea de Instalații, Institutul ” 

de Construcții București

Activitatea profesionali: Din anul 1971 
tastează la ICSH oaie a lost șef fot, ingi
ner șef șantler.șef șa rdirectei 
■ta. .. ,.B

C.L.: Veți lucra în echftrf cu 
Victor Vaida, fostul director 
general?

V.B.: Eu personal nu am 
nimic cu domnul Vaida și 
sper să colaborez cu el cât 
timp va fi loial. într-o firmă 
nu conduci după principii

C.L.: Cunoașteți persoana 
care vă va înlocui la condu
cerea ICSH?

V.B.: Societatea este una pri
vată. 70% din acțiuni apârțin 
grupului Tender, care va 
decide cine va ocupa postul

Anunțuri», vesele
De vânzare: birou de epocă pentru o 

doamnă cu picioare subțiri și sertare largi.
Vând mașină de cusut mână și picior.
Vând pătuț copil făcut la comandă pentru 

pretențioși.
Ofer loc de veci liberabil prin schimb.
Consumați cu încredere supa de pasăre 

vegetariană.
Avem iaurt la găletușă.
Avem hrișcă bătută toată ziua.
Nu servim minori sub 18 ani. 
Leqjeria de corp nu se schimbă!
Croim rodiii pentru dame de lux!
Confecționăm poșete și genți și cu pielea 

clientului.

Vâ înțelegeți bine cu toată lumea și toate v 
‘ ‘ ’ like sâ vă

Sunteți obosit fâră i

țj|j£

&

21 oct-20 nov.
Sunteți mai puțin tolerat șl diplomat ca de obicei. Orga* 
nizați un mic festin în famIHe. Aveți nevoie de veselie, de 
ratafll cordiale între mihOI familiei.

politice! Doresc, să lucrez în, rămas acum vacant.

21 ton.-20 «t»r.
VI avantajează călătoriile, de divertisment sau de afaceri. 
Atenție la manevrarea banilor sau la ce datorii mal faceți.

comunicarea cu copiii Cintlrlțl Haa oppt- 
acceptați propunerile flcUte,

Soluția Integramel din numărul precedent: S-T-P-A- 
SFARLEAZA - EMUL - LIN - GREC - IT - S - OT - ROATA
- PIESA - Rl - DANSA - TI - ZEL - URSIN - O - ARC - ORE
- RR - AIA - EL - USI - VAZE - OLE - B - EROI - STAUL
- ALTA.

o
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Decese (75)

t Familiile Păușescu, Bișog și Sutschek își aduc profun
dele regrete și condoleanțe familiei greu încercate 
pentru fulgerătoarea trecere în lumea celor drepți a 

celui care a fost
dr. MUNT.KANU AUREL

un naș și prieten de aleasă omenie. Fie ca sufletul său să-și 
găsească odihna și locul în rândul celor drepți și buni. Te 
vom păstra mereu în sufletele și gândurile noastre. Dormi 
în pace!

Cu adâncă durere, comitetul director al CAR învățământ 
Deva aduce un ultim omagiu

PROF. LUCIAN SECOȘAN
președintele nostru, de o deosebită noblețe sufletească, 
model de conduită morală și civică. Dormi în pace, suflet 
bun!

Medicii de familie anunță eu durere încetarea fulgerătoare 
din viață a colegului lor

DR. MUNTEANU AUREL
Va rămâne veșnic în amintirea noastră. Sincere condo
leanțe familiei îndoliate!

Comemorări (76)

Ieri, 18 martie 2005, la căpătâiul descendentei fami
liei eroului aviației române, Aurel Vlaicu, s-a depus 
o coroană de flori în memoria celei care a fost

AURELIA VLAICU
din partea Parlamentului României și a Primăriei Orașului 
Geoagiu, s-a păstrat un moment de reculegere și s-a adus 
un ultim omagiu de către domnul deputat Cosmin Nicula și 
primarul orașului Geoagiu, Simion Mariș.

Vând garsoniere (19)
• vând gsrsonrtrt 29 mp, etaj 2, contorizâtă 
balcon închis, renovată Hunedoara, Str. 
Cerbului. Nu sunt agenție. Preț 500 mil. Tel. 
237384

III
Cu profundă durere, fiica Doina, ginerele Onu, 
nepoata Roxana și cumnatul Radu anunță decesul
dragei lor

prof. BUCUR EMILIA
minunată mamă, soacră, bunică și cumnată, în vârstă de 76 
de ani. Fie ca sufletul ei blând să se odihnească în veci în 
împărăția Luminii. Corpul neînsuflețit se află depus la 
Casa Mortuară din str. M. Eminescu. înmormântarea va 
avea loc în data de 20.03.2005, ora 13. în inimile noastre vei 
trăi mereu.

Vând ap. 2 camere (03)
• apartament 2 camere, decomandate, zona 
centrală, contorizat, etaj 7/9. Preț 900 mii. lei, tel. 
229248,0722/772477
• apartament 2 camere, etaj 1, Str. Minerului, bl. 
28/45, sc 3, contorizat apă și gaz 2 focuri, deco
mandat, bloc de cărămidă, vedere la stradă, preț 
negociabil, nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0723/933333
• apartament 2 camere, Orăștie, str. Avram 
lancu, bl. 6, sc. B, at 3, ap. 33, preț 500 mii. lei, 
negociabil, tel. 0726/7453877
• apartament 2 camere, semidecomandate, 
faianță, gresie, balcon închis, gaz contorizat 
apometre, repartitoare, zona Bălcescu, Astoria, 
preț 29.000 euro, negociabil, tel. 0741/997462.
• apartament 2 camere, semidecomandat, 
contorizat zona Gojdu, preț 930 mit negociabil, 
țel. 0740/210780.
• apartament cu 2 camere decomandate, 
central, cu parchet din stejar, totul contorizat 
Preț 900 mi(. Tel. 0723/507169.

• urgent aaertament 2 camere, semidecoman
date, Bd. 1 Dec., central, etaj 2,50 mp, 950 mii. lei, 
tel. 0245/211654,0727/460541.
• vând apartament cu 2 camere + terasă, 
faianță, gresie, contorizări, apă, gaz, reparti
toare, în Deva. Preț 590 mii., negociabil. Tel. 
229017.
• vând apartament cu 2 camere în Deva, etaj 3. 
Preț 950 mii. Tel.216373.
• vând apartament cu 2 camere, bloc 32, ap. 45, 
Al. Salcâmilor, cu multiple îmbunătățiri. Preț 590 
mii., negociabil. Tel. 0726/761587.
• vând apartament cu 2 camere, decomandat 
contorizat, ușă metalică. Al. Streiului, bl. 66, etaj 
5, ap. 32. Preț 500 mii. Excluși Intermediarii. Tel. 
0744/568995.
• vând apartament cu 2 camere, decomandat 
etaj intermediar, centrală termică, balcon închis, 
ST-52 mp. Preț 900 mii. negociabil. Nu sunt agent 
imobiliar. Tel. 0727/841218.
• vând apartament cu 2 camere, etaj 1, conto
rizat total. Preț 600 mii. Tel. 0723/507169.

• vând apartament cu 2 camere, str. M. 
Eminescu, bl. C-80, decomandat totul contorizat
2 focuri, parchet faianță, lavabll, mid modffidări. 
Preț 1 mid. Tel. 220028,0724/191009.
• vând urgent apartament cu 2 camere deco
mandate, zona Udo, etaj 7/8, parchet, gresie, 
faianță, 3 balcoane. Preț31 mii euro. Tel. 227610, 
0741/154394, Exclus intermediarii.

• vând ugent apartament cu 2 camere semide
comandat, contorizat în Deva, zona Scărișoara. 
Preț 650 mii. Tel. 224296,0788/361782.
• vând urgent apartament cu 2 camere, în 
Dacia, etaj 1, decomandat, modificat gresie, 
faianță, parchet fără balcon. Preț 870 mii. Tek 
224296,0788/361782.
• vând urgent apartament cu 2 camere, renovat 
recent etaj 1, bloc de cărămidă, zona tic. Auto, 
vedere la bulevard. Preț 750 mit, negociabil. Tel. 
0721/814781

• irgent apartament 3 camere, ultracentral, Bd. 
1 Decembrie, 80 mp, 2 băi, balcon, gresie, 
parchet, repartitoare, preț 13 mid., tel. 
0742/019418.
• vând apartament cu 3 camere, în Orăștie, etaj
1, decomandat, îmbunătățiri, contorizări. Preț 
negociabil. Tel. 0726/705486.
• vând apartament cu 3 camere, ultracentral, 
Deva, renovat complet, ușă din stejar,, parchet, 
gresie, faianță, lavabil, balcon închis, apometre. 
Preț 33 mii euro. Tel. 0722/564004

• vând urgent apartament cu 3 camere semide
comandat zona Bălcescu, centrală termică, bloc 
de cărămidă, etaj 2. Preț 730 mii. Tel. 
1721/8*8

Vând ap. 4 camere (07)
• apartament 4 camere, semidecomandate, 
zona pieței.- etaj"4,-bloc acoperit-centrală' 
ocupabil imediat tel. 233473,0723/712388
• vând legeni apartament cu 4 camere supera- 
menajat centrală, termică, parchet gresie șl 
faianță noi, uși schimbate. Preț 135 mid, nego
ciabil. Tel. 0721/815781.

Cumpăr ap. ia casă (12)
• vând lemn intravilan în Archia, gaz și curent la 
poartă. Tel. 0744/981538

Vând case, vile (13)
• cată tn Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj t zonă centrală. Tel. 0254/215795.
• vând casă cu 3 camere in Deva, zona 22 
Decembrie (Ceangăi), bucătărie, baie, centrală 
termică pivniță garaj pentru 3 mașini, 
ocupabilă imediat Preț 68 mii euro, negociabil. 
Tel. 224296.0788/361782
■ casă modestă în Săntandrei, nr. 101. teii 
217469,0724/106136
• vând casă cu 3 camere, bucătărie, hol, ST-120 
mp, 2 garaje, ST-600 mp, renovată recent la 
cheie, încălzire centrală zonă excelentă Preț 69 
mii euro, negociabil. Tel. 0721/815781.

• vând caSă 4 camere decomandate, 2 băi, 
bucătărie, recent renovată curte grădină 600 
mp, ultracentral, str. M.Eminescu, nr. 81. 
Informații zilnic
• vând urgent casă zona Horla, 2 corpuri, 4 
camere, 2 băi, 2 bucătării, parchet dusumeă 
încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, ST-1.150 
mp, anexe din cărămidă garaj. Preț atractiv. Tel. 
0727/389936.
• vând vlă In Devă zonă centrală 2 nivele, 5 
camere, 2 băi, bucătărie, 2 terase, garaj dublu, 
centrală termică termopane, mansardă Preț 
120 mii euro. Tel. 215212.

Cumpâr case, vile (14)

Vând terenuri (21)
• tsrsn Hravâsn. 2300 mp, teren extravilan 5000 
mp. Tel. 221555

• vând 10 parcele teren a 500 mp, zoria 
Căprioara. Relații tel. 211124
• vând 1210 mp teren intravilan, la șosea, la 3 
km de Hunedoara, apă gaz, curent, loc drept, FS 
12 m, tel. 0723/005657.
• vând 4600 mp teren intravilan în Deva, vizavi 
de motelul Alaska în spatele benzinăriei Petrom, 
FS-26 m, posibil acces direct de pe DN7, utilități 
aproape. Preț 8 euro/mp. Tel. 0723/635074.
• vând tsran intravilan 6300 mp, ta ieșire din 
Deva spre Simerla, cu toate facilitățile. Tel. 
0743/211772.
• vând teren intravilan in Deva 700 mp, 
panoramă superbă utilități în zonă Preț 420 mii. 
Tel. 0720/348099 sau 218399.
• vând teren Intravilan în Simerla zonă bună 
FS-12 m. ST-T25 mp, aproape de facilități. Preț 
600 mii. TeL 0720/505771,261268
• vând tem Intravilan, 1200 mp, grădină 20x60 
m,în localitatea Toi:e,t;-Hațeg. Preț 12000 lei (12 
lei noi), negoclabl el. 0723/732560,212272

• vând teren Intravilan, 24700 mp pentru agri
cultură și 8000 mp teren pentru construcții sau 
agricultură ambele. Localitatea Toteștl-Hețeg, 
lingă Canton. TeL 212272,0723/732560
• vând teren Intravilan, acces la toate 
facilitățile, sT-510 mp, FS-12 m. Preț 6 euro/mp, 
negociabil. TeL 0744/568995, Leșnic, nr. 122.
• vând ingent teren intravilan la DN7, suprafață 
mare, front stradal mare, posibilități de parce
lare, min. 1800 mp. Tel. 0721/815781.

Cumpâr terenuri (22)
• eumper serwiaraonin zona Orăștie. Geoagiu, 
AureLvim^^ra'ată minim 1 ha, tel.

• cuMârtam Intravilan, îngrădit, eventui cu 
cabană zona Cozia sau Almașu Sec, 1000-2000 
mp, tel 0720/437889
• anwrtrtegm teren la DN Z, L500200 mp, FS- 
30-40 m. Ofer 10 euro/mp. Plata pe loc. TeL 
0720/387896.

imobile chirii (29)
• caut categtâ) sau cuplu pentru a închiria un 
apartament cu 2 sau 3 camere. Rog seriozitate! 
Tel 0742/770038

• cart de închiriat garsonieră sau apartament 
Oter maxim 50 etroiTei. 0721/610343.

• cart «gad garsonieră în Deva, mobilată pe 
termen lung. TeL 0721/055313.

Vând ap. 3 camere (05)

• uumpâr urgent casă cu grădină tn Deva, plata 
Imediat Te1.0721/055313.
• cumpăr urgent casă cu grădină în Deva sau 
Simerla. Plata imediat. Tel. 215212.

• vând apartament cu 3 camere decomandate, 
parchet centrală termică, ST-70 mp, vedere în 
două^păr^zona Piață. Preț 33 mii euro. Tel.

• vând urgent apartament cu 3 camere ame
najat recent termopan, parchet laminat gresie 
și faianță noi, uși schimbate, etaj intermediar, 
zona Astoria. Preț 31 mil euro, negociabil. Tel. 
0721/815781.

Vând case de vacanta (15)
• casă da vacanță construcție 2002, D+P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băl, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabllă turism. Tel. 0723/320995.
• vând casă de vacanță P+l, cu terasă 
acoperită în stațiunea Geoaglu-Băl. Tel. 241044 
după ora 17.

• bicNrtez caiă de vacanță P+l, cu terasă 
acoperită în stațiunea Geoaglu-Băi. Tel. 241044 
după ora 17.
• tacMta ip^ta comercial 160 mp, cu toate 
dotările, parcare tn fată 200 mp, acces tir. Preț 5 
euro/mp. Tel. 0723/507169.
• IncNrtez cpațki comercial ST-400 mp, cu utili
tăți; vând sp. comercial ST-300 mp, zonă centra
lă în Orăștie. Preț negociabil. Tel. 0726/705486.
• I . * eM omereialST-85 mp, situat în 
clădirea CEPRuMiN, etaj 3, excelent amenajat. 
Tel. 0727/347566,214892.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
nemootiat, decomandat, suprafață mare, ame
najat, zonă bună preț 90 euro/lunar. Tel. 
0721/817232
• oter pentru închiriere apartament cu 2 camere 
semidecomandat mobilat utilat zona 
Kogălnlceanu, parter, cu balcon. Preț 45 
mil/lună negociabil; plata In avans pe 3 luni. Tel. 
227479,0745/367893.

Imobile schimb (30)
• scMmb apartament 3 camere, decomandate, 
contorizat 2 balcoane, etaj 1, ST=98 mp, zona G. 
Enescu, cu apartament 2 camere, similar+ 
diferență Tel. 228615
• acMnb apartament cu 2 camere, bd. I. Maniu, 
cu apartament cu 34 camere. Tel. 0720/449446. 
Exclus intermediari.
• nNM apartamnt cu 2 camere, zonă ultra- 
centrală simena, cu multiple im-unăiațiri, 
centrală termică geamuri termopan, spoturi, 
ST-TO mp, cu apartament cu 3 camere deco
mandat! i simena Ofer diferență consistentă 
Tel. 0727/844590,261268

Auto romanești (36)
• vând Dada 1310, AF1991, în stare foarte bună 
de funcționare, radio casetofon, închidere 
centralizată alaimă preț negociabil 50 mii, tel. 
229527,0723687212

Auto străine (37)
- M ’• I dno 1300 diesel, înscrisă persoană 

1986, v.t 2006.4+1 uși, stare foarte 
KriăPreț 2000 euro. TeL 213700.

• vând M Sena Combi, AF1984 gaz, benzină 
stare foarte bună 2300 euro, negociabil, tel. 
0723/43092.
• vM stea model de Paugeot, modele dotate 
cu eui> 3 și 4 acord 6 luni garanție și 1000 euro 
reducere. Tel. 074^214971.

• vând Skods 120 L, AF 1980, preț negociabil, tel. 
0727-056774

Microbuze. Dube (38)

• vână dteâțâtvecoSOCU Turbo Daily, af. 2000. 
oglinzi electrice încălzite, die de remorcă radio- 
casetofon, alarmă încălzire centralizată Preț 
600 mii. Tel. 0722/314123.

SuJwcrlM SC HERAL CONSULTING SRL, desemnată administrator 
Indiciar prin Sentința nr. 16I/CA/21.02.2005, în Dosar nr. 

11431/2004 privind pe SC BIHARIA TUR SĂ cu sediul 
în Șotauș, Baza de Agrement, str. Basarabiei, nr. 256, jud. 

Hunedoara, înregistrată la O.R.C. sub nr. J20/792/1996 
NOTIFICA deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr. 64/1995 și 

eventualii creditori ai societăți ieomare in vederea depunerii 
declarațiilor de creanță pină in data de 29.O4.2OO5 la sediul 

administratorului judiciar in Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. 
Hunedoara și ta Registratura Tribunalului Hunedoara.

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

îți vom păstra o neștearsă amintire! Profesiona
lismul, generozitatea și omenia cu care ne-al obișnuit 
ne fac să îngenunchem la această nedreaptă

despărțire de tine, bunul nostru coleg
profesor LUCIAN SECOȘAN •

Dumnezeu să te odihnească în pace!
Colegii de la Școala Generală „Lucian Blaga” Deva

i

• vând dubită Iveco 50C13 Turbo Daily, af. 2000, 
oglinzi electrice încălzite, clic de remorcă radio- 
casetofon, alarmă închidere centralizată Preț 
600 mii. Tel. 0722/314123.

• vând mlcnbuz marca Robur, 21 locuri, af. 
1990, motor diesel, încălzire tip Sirocol, ideal 
transport muncitori sau naveță sate, bonus 
piese de schimb. Preț informativ: 140 mii. Tel. 
0745/595228

Camioane, remorci (39)
• vând autocamion Fiat, 8 tone, cu macara 5 
tone, braț telescopic rabatabil, neînmatriculat, 
preț negociabil. Tel. 229248 0722/772.477

• vând tnctoira în 2,3 și 4 pistoane, buldoex- 
cavatoare cu cupă în față și spate, excavatoare 
pe șenile, utilaje agricole, pluguri, grape, cosi-

ri, mașini de plantat porumb și păioase, 
moriști die scos cartofi și pus'c^totemetiiliBr,». 
colțare, fotolii, canapele, uși, geamuri termopan, 
centrale pe lemne, răcitoare de lapte și 
mulgătoare. Tel. 0722/218747.

• vând tacter 41 CP, af. 1985, în patru pistoane 
cu cositoare și remorcă în stare perfectă de 
funcționare. Preț 190 milioane, negociabil. Tel. 
683091.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând batter U650, af. 1984 cu remorcă 5 tone, 
basculabilă lateral (a cincea roată) - af. 1986. 
Preț informativ: 160 mii, negociabil. Tel. 
0745/595228

Garaje (43)
• urgentvând garaj zona pieței, preț 100 mIL lei, 
negociabil, tel. 215212.0722/564004

Mobilier și interioare (47)
• mobHtr la comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice șl termopan, debitare bușteni, 
0724/642188
• Ofertă! VM un dormitor durabil, elegant și 
ieftin? Atunci sună fa tel, 213483.

• vând bMotocâ .Agata", furnir de cireș, 
lungime 4 m, compusă din 2 dulapuri, 2 vitrine, 
bar, 3 sertare mari. Tel. 234674.

> ■ ’““-ANUNȚ ‘
Primăria Municipiului 

Orăștie 
intenționează vânzarea blocului 50 
situat în Str. Pricazului, în vederea 

reabilitării acestuia, ih sensul 
amenajării de spații comerciale la 

parter șl locuințe la nivelele superioare. 
Persoanele fizice sau juridice 

interesate pot obține informații 
suplimentare la Direcția tehnică sau la 

țelefon 0254/241.019.

S-a deschis m Deva,
Str. Depozitelor, nr.1, noul depozit en gros al

SC Z&DPREST CONST IMPEX SRL,
cu o gama diversă de produse 

alimentaro și neatimentare. 
Vă așteptăm cu drag, zilnic, 

mire orele 8 -17,30, și sâmbăta 
între orele 8-14.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

AACRAS
« H GRUPUL WBiERSTADIBCHE

S.C.AGRAS GRUPUL 
WIENER STADTISCHE 

angalaui Inspector 
dauna auto.

Cerințe: studii tehnice de 
specialitate, operare PC. 
Experiența în domeniu 

constituie un avantaj. CV-urile 
se trimit la fax: 0254/216646.

< J

Vând case la țara (17)
• casă 3 camere și anexe, ST=1600mp, sau 
schimb cu apartament 3 camere cu diferență 
aferentă casei, preț negodaoii. Tei. Tădăsâ

• vând casă în Nădăștla de Jos (lângă C&lan), 4 
camere, bucătărie, bale, pivniță fântână curte. 
Preț negociabil, relații la telefoane 0726/064489, 
73046a
• vând casă în Vața de Sus, nr, 102. Preț 150 mii, 
negociabil. Tel. 681532, după ora 20.00.

• vând casă mare, gaz, anexe, curte, grădină 
apă pomi, vie, telefon, teasc, cazan țuică 
mobilier, în comuna Clugud, județul Alba. Tel. 
221328
• vând casă șl grădină 40 ari, în Geoaglu. Te. 
0723/134162,226839 (după ora 18).
• vând casă, anexe șl pământ lângă casă ■ 10 
ari, în Bârsău 118 • Harău; vând fân șl lucarnă 
Tel. 0742/375788
• vând agent casă dependințe, sat Bobâlna, nr. 
76. Tel. 216869,541025.

HI VARIANTE '

e chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
do autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artft Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu B dul Decebal.

CUVAtB Anunțurile eo pretau zilnic, Intre orele 8 *114 la eodlul redacției și ao vor publica hr pagina do 
miei publicitate a ootldlanulul nostru. Redacția nu îșl asumi reeponeabllltatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică poMoltate.
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Mobilier și interioare (47)
• vâmlfUip cu vitrine și compartimente de 
haineșrr"- ' «umier cireș, lungime 1,6 m. Preț 3 
mii. lei, teL 233084.
• vând pătuț de copil, cu 3 sertare, saltea Re
laxa, foarte puțin folosit Preț 25 mii. Tel. 229526.

Televizoare (48)
• vânt TV color, sport cu telecomandă, DVD, 
DVX, boxe Universum, 120 W, video, 6 capete și 
DVD, tel. 711063,0723/455091

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

•societate comentata vinde antene de 
satelit digitale începând cu 63 milioane lei, 
un an garanție, recepționează 25 pro
grame românești și 600 străine, montarea 
și deplasarea incluse în preț. Informații la 
telefoanele 0723/481776 sau 0745/840474.

• aduc la comandă DVD: .Rocky" 1-5, toate 
filmele Ini Van Damme, filme românești cu 
Sergiu Nicolaescu, toate filmele cu Louis De 
Funes etc. Tel. 0766/745092.
• Urne vechi și noi, românești și străine, în 
format DVD, DivX, SVCD, jocuri, muzică, enciclo
pedii, tratate de medicină pe CD. Tel. 
0766/745092 sau e-mail oferte.dvd@email.ro.

Bijuterii (54)
• vând ceas de damă Doxa - preț 150 euro și 
ceas Longines - 250 euro (prețurile sunt nego
ciabile), ambele cu aur electroplacat, în stare 
perfectă de funcționare. Tel. 0723/732560,212272.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

> n ceai de buzunar din aur, Illinois, ve
chime peste 100 de ani, stare perfectă de func
ționare. 700 euro, neg.. Tel. 0723/732560,212272

Eiectrocasnice (56)
• vând frigider Arctic, stare bună, chiuvetă de 
baie cu suport Preț negociabil. Tel. 229657.

• vând cmMă Vaillant cu tiraj normal, in stare 
bună de funcționare. Preț 5 mii. Tel. 730325.
• vând urgent ladă frigorifică cu 4 sertare șl 
frigider Arctic în stare bună Preț 4 mii., nego
ciabil. Tel. 229238.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

■ cumpi Aței mut. Tel. 243852 după ora 20.
• vând 5 scroafe gestante, Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.
• vM cal de tracțiune, 4 ani. Tel. 280532.
• vândtânșl otavă de grădină Hunedoara, tel. 
0723/005657.
• vând mazăre furajeră pentru furaje combinate 
sau de sămânță Preț 100 mii/kg. TeL 241873.
• vând măzăridre sămânță mazăre pentru 
borceag. Tel. 241873.
• vând pond fructiferi (nuci). Preț 50 mii/buc. 
Tel. 0740/849723.
• vâr noi ipșuni 4 soiuri și puiet piersic, 
vie, orice cantitate. Tel. 0721/643432
• vindem pui mici de găină diferite rase, tel. 
214771

Instrumente muzicale (60)
• vând orgă Roland RD-700, clape dinamice, 7 
1/2 octave, vocoder vocalist Digitech (cor pe 
cinci voci), sequencer midi Korg, Deva. Tel. 
0722/629058.

Articole pentru copii (59)
• vând foarte ieftin haine pentru copii (1-5 ani), 
deosebite. Tel. 217182.

Altele (61)
» Ești krtarprvtță) de muzică populară? Nu ai 
taraf de acompaniament? Ai nevoie de nega
tive? Sună-mă și problema ta se rezolvă Deva. 
Tel. 0722/629058.
• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta. Preț 150 euro, tel. 0723/005657
• vând monede cu eclipsa. Preț 2 euro/bucata. 
Tel. 0723/005657.
• vând vană din fontă 150 x 0,70 x 0,60, stare 
perfectă. Tel. 233026.
• vând cort pt 2 persoane, compus din 
dormitor, verandă închisă terasă; accesorii: 2 
saltele pneumatice, aragaz camping. Preț 200 
euro, negociabil. Tel. 0722/856326.

■ vând oivndin mox, 5001, pentru brutărie. TeL 
682165,0723/236949.
• anpâr țeuVâ din recuperări de 13 - 3 țoii, 20 
bucăți în lungime de 22 ■ 23 m. Tel. 
07254/560870,224580

Pierderi (62)
• ta seara zilei de 14.03.2005, am pierdut 
ștampilase Con) Gina Impex SRL Deva. O declar 
nulă Ofer recompensă

• ptardut cametde asigurat pe numele Andrași 
losif.tl declar nuî.

• ptaHtat carnet de asigurat pe numele losip 
Daniela ll declar nul.

• pierdut carnet de sănătate pe numele 
Bălgrădean loan Claudius. îl declar nul.

• pierdut carnet de sănătate pe numele 
Constantin Ioana Constantina îldeclar nul.

• pierdut carnet de sănătate pe numele Rus 
Claudia Violeta îl declar nul.

• pierdut cNtantier personalizat pe SC Top Vest 
Holding SRL Brașov, J08/152/2004, R16086432 
seria BWOW nr. de la 1090501 la 1090550. Le 
declarăm nule. :
• pierdut legitimație de călătorie pe numele 
Dezsl loan. O declar nulă

Citații (63)
• se citează în data de 25.032005 în proces de 
divorț Lungu Dorin Mihai. Obligatoriu să se prez
inte

Apeluri (65)
• absolvențE Lie. Minier promoția 1975 sunt 
rugați să sune la 216420 sau 0722/328820 ■ Mihuț, 
pentru organizarea aniversării a 30 de ani de la 
absolvire.
• Cooperativa de Consum Orăștie anunță că 
începând cu data de 18 martie 2005 afișează la 
sediul sâu din str. N. Bălcescu, nr. 8 listele cu 
membrii cooperatori, conform Legii 1/2005.

Matrimoniale (69)
• IntatodMIâ/Wn, cu simțul umorului, Iară 
obligații, doresc cunoștință cu doamnă titrată 
până în 35 de ani, fără ’ obligații, suplă 
prezentabilă pentru prietenie, Deva. TeL 
0722/629058.
• domn, 48 de ani, doresc să cunosc o doamnă 
pentru căsătorie, de preferință din Deva, tel. 
0721/170245.

Solicitări servicii (71)
• rimaria an__ Martinești primește oferte 
in vederea realizării de amenajamente silvice la 
pădurea comunală și oferte pentru transport 
piatră pe drumurile comunale. Tel, 246310

• execut gardu-i și porți din material metalic 
turnat sau forjat și confecții metalice de orice 
fel. Tel. 0258/863905,0726/987529.

■ executăm Ndrotatațl cu membrane bitumi
noase și membrane pentru șarpante - decor 
Topgunm (import) sau vindem en-gros aceste 
materiale, garanție 12 anL tel. 0744/579370
• leanțtatâ ta Drept execut lucrări de diplomă 
in domeniu, cu orice fel de temă la preț conven
abil Tel. 0720/311405. Hunedoara.
• ataâer auto agreat RAR situat în Deva cartier 
Oituz, execută reparații auto, tinichigerie, 
mecanică electrică Informații 0723/784787, 
tarife negociabile.

• măritei matematică clasele V-VIII. Garantez 
rezultate pozitive! Tel. 0721/610343.
• mita matematici orice nivel tie pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057
• praattri teniei la domiciliul clientului: mașini 
de spălat, fiare de călcat, aspiratoare, radia
toare, cuptoare, expresoare, mixere, casetofoa- 
ne, TV, mașini de cusut biciclete, montări yale, 
mobilier, aplice, antene, sonerii. Manoperă ief
tină TeL 0745/050659,0721/079492,0746/120889.
• tammort marfă local și interurban, cu camion 
acoperit de 32 tone util, 36 mc; dimensiuni de 
încărcare 600 X 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• Transport zMc colete pentru studenți la 
Timișoara Tel. 0740/420521.
• mi stafii defectele și calitățile partenerului și 
ale tale, drumul vieții, potrivirea dintre voi, sau 
cum poți găsi și păstra partenerei potrivit? Sună 
la 0721/079491.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• studentăcautloc de munpăîn orice domeniu, 
cu - program redus. Rog seriozitate. Tel. 
0254/233848
• student, caut loc de muncă în orice domeniu, 
cu program flexibil, experiență vânzător în 
magazin auto-moto, operare PC, cunoscător 
limba engleză Rog și ofer seriozitate, tel. 
0722/255517.

Oferte locuri de muncă (74)
• caut contabiă cu experiență în contabilitate 
primară cunoscătoare CIEL gestiune salarii, 
pentru magazin în Hunedoara. Candidații sunt 
rugați să depună o copie după BI/CI plus CV la 
fax 213870, până în data de 22.03.2005. 
Persoanele selectate vor fi contactate pentru 
interviu.

• caut persoană pricepută pentru întreținerea 
grădinii și a curții, cea 500 mp, în Șoimuș. Tel. 
237384.
• campanie româno-germană oferă șansa unei 
cariere cu câștiguri deosebite. Ocazie excelentă 
și ca job suplimentar, în timpul liber. Tel. 
0746/054005.

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

prin depozitul ANIMIX 
situat pe Calea Zarandului, nr.79, Deva

•Nutrețuri combinate; 
•Concentrate proteino-vitamino-mineraie; 
•Premixuri și suplimente complete.

Produsele ANIMIX au imj m itatisKt le de calitate ISO 
9002 - 2000, IS014001 -1990 ?i sistemul de siguranță alimentară 

HACCP, conform normelor date de Uniunea Europ ana. 
Calitate excepțională, la prețuri avantajoase!

Relații ia tel. 0254 * 219971,0723 * 627031.

• coordonator AVON, caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă câștig nelimitat, premii, tel. 
222902,0722/375315.
• MEDIA GRAPHICS Deva angajează web- 
designer!, solide cunoștințe în M.Studio MX+. 
CV-urile se vor trimite pe: jobs@media- 
graphics.ro. Detalii la: 0723-316924.

• persoană studi superioare selectez urgent 
persoană pentru activitate profitabilă 100-150 
USD în domeniul Wellness. Relații telefon 
0742/350957
• Primăria comunei Mărtineșți primește oferte 
în vederea realizării de amenajamente silvice la 
pădureacomunală și oferte pentru transport de 
piatră pe dramurile comunale. Informații Supli
mentare la telefonul 246310
• SC angajează agent vânzări, posesor permis 
auto categoria B, și persoană pentru contabili
tate primară TeL 233049,0721/321559.
• SC angajează persoană pentru contabilitate 
primară experiență minjmum 2 ani. Cerințe: 
vorbitor limba italiană Tel. 20632a
• Societate comercială angajează lucrător 
gestionar pentru magazin Ilia. Condiții: studii 
medii cu profil agricol. Tel. 0742/965373

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj* 1» 

în spatele Pieței Centrale.

Tel. 235208, 
0724/620358,0721/744514.

FII EXPERT ÎN IMOBILIARE!

Deva, sir. I. Creangă, bl. 30, sc. C, parter 
(«le la Piață spre centru, 
nrimul Uoc oe dreanta).

TEL232808.fiestenoratnl9fink.ro
CU NOI ȘANSA TA CREȘTE!

OFERTĂ C TATIVĂ.

Servicii prompte 
și de calitate!

Agenția Imobiliară
Deva, LL. Caragiale, nr.20 (în spate la U.M. Pompieri}

223400
0723/020207

«țț 0741/180414
Casa Betania

www.casabetania.rdslink.ro
. aproape de tine..

e-mail: casabetania9rdslink.ro

AGENȚIA IMOBILIARĂ

DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 14 
(lângă Univ. Ecologică)

Tel. 0254/211S87,0745/253662 
0723/660160

Write și transport clienți GRATUIT! 
tateniMKar GURIȚA pentru tradMIpotocv

S.C. IMOB INVESTMENTS S.R.L. 
DEVA. CLĂDIREA IPH - PARTER. CAMERA S 

teî 229977; 0722/229977. 

Numărul face totul!

Garant Consulting
W8NP 11 ani de experiență

«rww gdfarî.rcAuiijig.M

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp!

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

A TESTA T Șl LICENȚIA T
Deva, bd. luliu Manîu, W.C1, parter

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004.

AGENȚIA IMOBILIARĂ

vă așteaptă în Deva la adresele: 
Aleea Salcâmilor, bl.
31, ap. 31, parter, tel. 

230324 și b-dul I.
Maniu, bl. L2, parter, 

tel. 206003.

RECLAME

mailto:oferte.dvd@email.ro
mailto:jobs@media-graphics.ro
TEL232808.fiestenoratnl9fink.ro
http://www.casabetania.rdslink.ro
casabetania9rdslink.ro
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Agenția EVRIKA!

Vând garsoniere (19)
• Deva, ultracentral, dec, amenajări interioare, 
complet mobilată și utilată Preț 790 mii. lei 
negociabil. Tel. 211587,0745/253662.
• zona Dada, et 2, îmbunătățiri, contorizări. 
ăjeț 480 ml! lei. TeL 0723/660160.
^ona ZnmMM et 2. cu balcon, cameră 

mare, contorizări, fără îmbunătățirimajore. Preț 
460 n eL Tel. 0745/253662.
• idtaoeatal et 1, dec., îmbunătățiri, ST=32 
mp, întreținută Preț neg. Tel. 211587.

Cumpăr garsoniere (20)
• Deva, zonă liniștită. Ofer 500 mH leiș, ste m 
funcție de ofertă. Tel. 211587.

• Deva, de preferință dec., etal Intermediar. Ofer 
nretul pieții. Tel. 0745/253662,211587.

Vând ap. 2 camere (03)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• cental decomandat Nu contează 
amenajările Prețul pieței Tel. 211587.
• h Deva, zonă liniștită decomandat sau în 
circuit etaj intermediar. Ofer plata pe loc. Tel. 
211587,0745/253662.

vând ap. 3 camere (05)
• Prograstd, et 1, dec., cu garai sub bloc, bloc de 
cărămidă hol central, amenajări interioare, CT. 
Preț neg. Tel 0745/253662
• zona Mfad Dallas, etl, cu garaj, multiple 
amenajări Interioare, mare, ocupabil în timp

. scurtPreț negociabll.Tel 0723/660160-, 211587
• mm Gojdu, etl, semidec., cărămidă 
contorizări. balcon închis, ocupabil Imediat Preț 
1.1 mid- ilabHTel 0745/253662

In Deva zona Dorobanți, Liliacului, 
Măraștiul Nou, de preferință cu 2 băJ, et 1-2. Plata 
PC loc. Tel 211587; 0745/253662

• Urgent zom L Corvin, et l dec., . W
interioare, bucătărie modificați ’mbunltf ;lt> 
aer condiționat, mare, ocupabil Imediat. I ,t 
neg. TeL 211587,0745/253662. • Pohl. Marti 3 cam, bucătărie, bale, CT
• Utacertral et 2, bloc de cărămidă parchet nouă termopane, ocupabllăfe timp scurt, curte
contorizărl,fărăîmbunătățirima|ore.950mll.lel ș| aprox 500 mpPreț69500EU neg.Tel 
neg. TeL 0723/660160,211587. i■

•
gresie și faianță ocupabil îh timp scurt Preț 590 

mii lei negociabil. TeL 0746/253662,

Agenția OMEGA

Vând garsonieră (19)
• balcon Mfa, 2 focuri la gaz, parchet etaj 
superior. Preț 280 mii. lei negociabil.
• zonă cantata, etaj 1, gresie, faianță 
parchet paluxat Preț 420 mii. lei, negociabil.
• zonă cantata, gresie, faianță ușă 
metalică centrală termică balcon. Preț 420 
mii. lei.Tel.71&706
• zrn Para boiler, parchet ușă capitonată 
lavabil. Preț 320 mii. lei. Tel. 0745354579

Vând ap. 2 camere (03)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Mcro 6, parchet 2 focuri la gaz, bine 
întreținut Preț 320 mii. lei. TeL 0745354575
• zori cantata, etaj 2, decomandat, 
centrata termică Preț 27,000 euro.
• Micros, etaj 1. semidecomandat parchet 
balcon. Preț 300 mil. Lei negotiate!

• Mkro 2, etaj 2, parchet boiler, 1 geam 
termopan, 2 băi, 2 balcoane. Preț 900 mii. lei, > 
negociabil. Tel. 0745354575
• zona Micro 4, etaj 2, central, termică . 
gresie, faianță parchet, 2 băi. Preț 135 
miliarde lei. Tel. 718.706

Agenția GARANT CONSULTING

Vând ap. 3 camere (05)

• Ucenl Auto, etaj intermedlar.deeomaBdat 2 
balcoane, contorizat 30000 euro. Tel. 231212, 
0740013971.

et 1, camere cu parchet, contorizări, ■

• Zona ptatt, etl, decomandat suprafață mare, • mita mm
2 balcoane, contorizări, ară îmbunătățiri. Preț wc,'amenajări 
negociabil. Tel. 211587. TVA, neg. Tel 0

• 2 apartamente cu 2 camere în zona Bălcescu, 
et intermediare, contorizări, 52 mp. Preț780 mil. 
lei neg. fiecare. Tel. 0723/660160.

/■

■rtial vad comercial ST=120 mp, 3 
11nterioare. Preț 20 EU/mp inclusiv 

TVA neg. fel 0745/253662

• gaiwtart pe B-dul DecebaL amenajări șl 
dotări interioare de lux, Et î, doar contract pe 
termen lung. Preț K)0 EU. Tel 0723/660160; 211S87

f >
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Agenția SUL IMOBILIARE

Imobile chirii (29)

dea, contortatt, etj. Intermediar, mobilată șl 
Dietă Preț 480 mil. neg. Tel. 0740-126029.

• Spațiu comoraH de închiriat zonă 
centrală amanajat centrală termică 300 
euro lunar. TeL 710.129

Vând garsoniere (19^

• Mm ț decomandat, centrală termica, 2 
băi, 700milioane 0740.146,779

• mmi v*Mnț decomandat, centrala ter* 
mică termopan, îmbunătățiri, 900 milioane.

• MM VMzul decomandat etaj 3/4, CT, 
gresie, faianță parchet 850 mHIoane.

>1 Vlorola balcon închis, parchet 
boiler, 360 milioane. 0740.14&779

• OH decomandat balcon, sobe teracotă 
gresie, parchet bed, pod, 900 milioane.

Mkro te bale, bucătărie, etaj 1, 1220 
miliarde. Țel. 0740.146.780

K, mobilată, boiler, 330 milioane

OM, 710 milioane.
parter, gresie, faianță 

parchet lamelar, boiler, convector, 630 
milioane. Tel. 0740.146.780
• decomandat Wcro 5, etaj 4; acoperit oj 
vilas, centrală termică, gresie, faianță 600 
milioane. Tel. 0740.146.780

• Teatru, csntata tehnică gresie, faianță 
parchet instalații sanitare nor, 860 mBoane.

ând ap. 4 camere (07)
io ă decomandat, 2 băi, 800 milioane.

___M 1, semidecomandat balcon, gaz. 
etal 3,400 milioane. Tel. 0740.146.780
■ Ubert^l decomandat 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică îmbunătățiri, 36.000 euro

Vând spații comerciale (25)

• decoiaMdet zonă centrală, mobilat modem, 
eontofifflt Preț 250 euro/lună.

fi • 2 decomandate, et 3, împăratul Traian, 
mobittțdeosebit. Preț 250 euro/lună, tel. 227479,

Vând ap. 3 camere (05)

Vând garsoniere (19)

imtaoana
• Str. EBMM, decomandat 380 milioane. 
Micro 5, decomandat parter, 50Gmllidane.

• rwr Itandnăta. mj V*. thcIc. filetă a 
centrală termică termopan, 750 milioane.

tățiri, 850 milioane.

• Spațiu eomordal zona Dunărea, 45 mp, 
650 milioane. Tel. 710.129

Vând terenuri (21)
—--------------------------------- ------r----------------- ""
• tereni»tavian,2000mp,20mdeschidere,- 
apă gaz, canalizare. Peștiș, la Șoseaua 
Națională 15 euro mp.

y

Agenția Nr.l

Imobile chirii (29)
• spațiu btauri sau magazin, ultracentral, 70 
mp, podele laminate, termopan, CT, alarmă 
"7^ sanitar. 10 euro/mp, neg. Tel. 0788/497615.
/ mh coraplat mobilată CT, gresie, 
.'.ănța, telefoa M. Eminescu. TeL 0745/411449.

Vând garsonieră (19)
• dea, contoitată mobilatăTV color, frigider, 
aragaz, mașină automată mobilă nouă et 1, 
Dorobanți. Preț 720 mii. lei. Tel. 0745/411449.
• Mărăști, etaj bun, gresie, faianță balcon 
închis. Preț 720 mii. lei, neg. Tel. 0788/497615

Vând ap. 2 camere (03)
• setîMec, MăriML etaj bun, cărămidă par
chet apometre. 600 mii. lei, neg. Tel. 0738/487615

• In ciraitt, Dacia, Preț 720 mii. lei, neg. Tel. 
0788/497615.
• dea, Bd. Decebal,lux,55 mp,îmbunătățiri, ușă 
metalică Preț 1,2 mid. lei, neg. Tel. 0788/497615.

• 52 mp, parchet, gresie, faianță contorizări 
gaz, apometre, etaj 1, ultracentral. Preț 25.000 
euro, neg. TeL 0766/788251.
• 45 mp, balcon închis, CT, termopan, îmbună
tățiri, Gojdu. 900 mii. lei, neg. Tel. 0745/079659.

• contatal tel fără îmbunătățiri, întreținut,

f

Vând garsoniere (19)
extinsăamenări 

CT, mobilată. Preț

• uQfflUt IMN Central, mOamCan fDUItipie, 
parchet, faianță, gresie, CT, laluzele exte
rioare, Izolație Italiană. Preț 82Crmil. lei.

• M. briiMcu, etaj Intermediar, balcon 
închis, amenajată totul na^CT. 775 ml! le!

• M. Emheocu, zona ANU etaj 4 «menajat 
balcon închis. Preț 610 mil. lei negociabil.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• Dada, Gojdu, etaj Intermediar, balcon, nu 
necesită îmbunătățiri. Ofer 750 mil. tel

• cental at Intermediar. Ofer 870 mil. lei.

Vând ap. 4 camere (07)
• Dorobanți etaj 4, cu pod cu țiglă și boxă 
hol central, 3 ferase, 2 băl, 1,6 mid. lei neg.
• Zona Eminescu, decomandat 2 băl, 2 
balcoane, amenajat complet centrală 
termică Preț 1,15 mid. lei negociabil.

Dacia. oret 490 mii., tel. 0745/079.659.

Vând ap. 3 camere (05)

■ Mkro etaj 1, gresie, faianță linoleum 
balcon închis, apometre, 2 focuri la gaz. Preț 
300 mii. lei negociabil. Tel. 0745354579

• Mkro ă multiple îmbunătățiri. Preț 330 
mii. lei. TeL 0745354575
• Mkro ă parter, boiler, ușă de lemn, 
Interfon, zugrăvit 2 focuri la gaz. Preț 480 
mil. lei. Tel, 0745354575 ,
• Mkro t etaj 2, centrală gresie, balcon. 
Preț 630 mil. lei, negociabil. Tel. 718.706

• zom Mkro 3, 2 convertoare, boiler, 
parchet Preț 500 mH. tei. Tet. 711706
• zom Wcro 4, etaj 3, centrală termică 
termopan, parchet Preț 580 mil. lei.
• zom Mkro 2, etaj 2, gresie, faianță 
parchet 2 focuri lagaz.Preț630mil.lel.

Vând case, vile (13)
• Hășdat 3 camere, ba de, bucătărie, garaj, 
curte, grădină cu pomi, fântână curent gaz,, 
sobe, ST-6.400 mp. 950 mil.lei. Tel. 718.706
• PețtlștA camere, 2 băi, centrală termică 
cu lemne: dependințe, garaj, necesită 
finisări, teren 13.700 mp. Preț 850 mii. lei.
• Clnck, MMM mp, front stradal 80 m, 
deschidere la apă 80 m. Preț 11 euro/mp, 
parcelabil.

din apartament cu 2 
camere, zona piața Dunărea, cu ieșire la 
stradă Preț 650 mii. lei. Tel. 0745 354.579

Agenția PRfMAHNVEST

Vând garsonieră (19)

Vând ap. 2 camere (03)
• doc, parter, gresie, faianță inst sanit noi, 
lavabll, Dada. Preț 750 mii. neg. et intermediar. 
Tel. 0742/290024.
• tenant Deva, dec, Mărăștl modificat balcon 
închis, superamenajat parchet laminat ST 58 
MP. Preț 1,1 m|l. neg. Tel 0726-710903.

. i«an ap; 2 cam. Deva, zonă bună. Plata 
Imediat Tel 215212.

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent doc, contorizat 
parchet Zamfirescu. Preț 
0742-019418.
• Dom contai renovat complet lavabil, etc. 
Preț: 33.000 euro fixTel. 0722-564004
• 2 ap. de 3 și 4camere zona Astoria, ețj. inter
mediare pe motiv de plecare în străinătate. 
Prețui neg. ngent! Tel 0721-81578L

Tel.

Vând case, vne (13)

Tel. 0742-290824.

• ill ataeaM Deva, 2 nivele, 5camere, 2 băl 
2 bucătărî, Zterase, CT, temKipait Preț 125300 
eurn.TeL0722-564004.
• urata cart Deva, zonă centrală 4 camere, 1 

băi, contorizat termopan, beci. Teren 700 mp.

• dec, complet mobilat CT, aer condiționat N. . 
Bălcescu. Preț 34.000 euro, neg. Tel. 0745/411449.
• 2 ML etaj 1, cu garaj, Dorobanți, lângă 
.Master*. Tel. 0745/411449.
• Bd. DecebaL et intermediar, parchet gresie, 
faianță, lavabll, 2 băi, 2 balcoane, CT. Preț 15 
mid. lei, neg. Tel. 0788/497615.
• apometa, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabil imediat, etaj 2, Gojdu. Preț 1 mid let Tel. 
0766/788251.
• dec, 2 băi, 2 balcoane, contorizat Dorobanți. 
Preț 1,1 mid tel. Tel. 0745/07965.

■DN 7 (vizavi de Biserica Baptistă),
l. 000 mp, FS-14 m. Tel. 0745/411449.
• la 5 km de Deva teren 120.000 mp, FS-1.000 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent canalizare. 
Preț 10 euro/mp. Tel. 0788/497615.
• la DN7,22.000 mp teren, FS-70 m, apă curent 
Preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615.
«Sbneria, la DN7, teren cu ST-15.000 mp, FS-200
m, apă curent 10 euro/mp, neg. Tel. 0788/497615.

• la ÎS km de Deva teren pentru construcție 
casă de vacanță ST-900 m, FS-20 m, apă, gaz. 
curent cablu TV. 6500 euro. Tel. 0788/497615.

Vând case, vile (13)
• Deva, zom centrală 3 camere, living,, 

' bucătărie mare, CT, pivniță pod, curte,
anexe, gradină 450 mp. 79.000 euro neg.
• Irita nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livin- 
guri, 2 băl, CT, garaj, curte șl grădină 
ST=1800mp. preț 71000 euro negociabil.

, <D4rM, «om centrată 4 cam., hol, 2 băi, ga
raj, curte și grădină ST=700mp. 95.000 euro.

• Bntoescu, 3 camere cu parchet 2 băi, 2 
bucătării Italiene, ST=700mp. 3,6 mid. Lei.

Cumpăr case, vile (14)
• Deva sau Slmeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minim lOOOmp. Ofer 300-450 mil. lei.

• Cală In Deva, minim 3 camere, dotări, 
zonă bună, grădini curte. Ofer 90.000 Euro.

Vând terenuri (21)
• Deva, Midm ST=700mp, FS=13m, pa
noramă, utilități In zonă. 400 mil. lei
• 7 km de Deva, drum național, Intravilan, 
$T=1500mp, apă, gaz. 5 Euro/mp neg.
• Dan aure Cozla, Intravilan, ST=5700mp, 
parcelabll, acces din 3 părți, apă, curent 
gaz. Preț 14 Euro/mp negociabil.

• Den zona centrală ST«200-500mp. Ofer 
40 Euro/mp. Tel. 0720/348089.

• Zona Deva, Intravilan, ST»1000mp, 
utilități. Ofer 5-20 Euro/mp.

Vând garsonieră (19)
• mm plaH amerujală balcon închis. 730 
mil. Tel. 206003,074526W71.

• umim|rtă M. Policlinica Dada, 510 mil. 
TeLZOOOOS, 0745159608.

■ MM Stand, etj. 1, balcon. 460 mii. Tel. 
206003,0745253411

Vând ap, 2 camere (03)
• soridecomndet e5146 mp, împăratul
Traian. 930 mil. Tel.206003,0745253413.

• dec, taken închis, parchet contorizat 
zona Piată-Deva. 900 mil. neg. Tei 206003, 

0745640725.

Vând garsonieră (19)
• Dade, gaz contorizat apometre, ușă metalică 
proaspăt zugrăvită parchet laminat instalații 
sanitare noi, ocupabllă Imediat Preț 500 mii. tel. 
Tel, 0745/653531.

• eanridec, KogăHceanu, gaz contorizat, 
apometre, parchet 32 mp. Preț 17500 euro. 
Tel.0722/566938.

• (Manieri, 2 camere, zona Go|du, gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță parchet, reparti
toare, zugrăvită recent ocupabllă Imediat. Preț 
485 mH. lei, Tet 0722/586938.

• camta da cămin, zona Dadă curent conto
rizat proaspăt zugrăvită ocupabllă Imediat 
Preț 210 mii. lei. Tel. 0786/299904.

Preț liopoo euro. Tel. 215212.

• 4 camera, 2 băi, bucătărie, cămară garaj, 
anexe, 150mp, CT, gresie, faianță parchet 
lamelar, curte pavată grădină ST-600mp. Preț: 
10Q.000 euro neg. Tel. 0740-126029.

Cumpăr case, vile (14)
• uraont casă cu grădină în Deva sau Simeria. 
Plata imediat Tel. 0721-055313.

Vând case la țară (17)
• casă Banpotoc, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 500 mp.Preț 400m i I. Tel. 0740-210780.

• casă Criatur, 3 camere, bucătărie, gaz la 
poartă teren 600 mp. Preț 680 miL neg. Tel. 0740- 
210780.

Vând teren (21)
• urgent SânUiakn, ST-9400MP, fs 40 m direct 
la DN 7, apă gaz, C.E,. Preț 12 euro/mp neg. Tel. 
0742-019411
■ SânUMbn,DW7,9423 mp, 2parcele, 20x225 m, 
apă gag curent 12EURO/mp. Tel. 0722-564004. 
intravilan, Sântuhalm la DN7,5000 mp, FS-37 m, 
toate facilitățile, ideal pentru construcții indus
triale. Preț: 16EURO/mp, neg. Tel. 0726-710903.

• urgent Mmdtan DN 7, Sântuhalm, 7800 mp, 
posibilități de parcelare, toate facilitățile. Preț la 
vedere. TeL 0721-815781

Cumpăr teren (22)

• dec, parchet faianță contorizat etj3, 
Progresului, Deva. 1,15 mid. neg. Tel. 230324
• dea, e51, CT, boxă 2 băi, zona împăratul 
Traian. 175 miliarde. Tel 206003,0745253413.
• semidoa, intentai CT, 80 mp, ețj. Inter
mediar, B-dul Decebal, Deva; 135 miliarde 
lei. Tel206003.

Chirii imobile (29)
• ap. 2 cent, mobilat și utilat contorizat, 
zona Ptață 4 mil/lună Te1.206003,230324.
• ap4 cam., CT, mobilat și utilat, împăratul 
Traian, Deva, 250 euro ; neg. 
Tel230324,0745266071.

• 2 cam, semimobilat zona Bălcescu, Deva 
33 mii. neg. Tel. 230324,206003.

Cumpăr ap. 2 camere (04)

1

r

et 2, apometre, gaz 
contorizat balcon mare închis, proaspăt zugră
vit, ocupabil Imediat Preț 830 mil. lei. Tet 
0788/299904.
• dmimndM. hm Bălcescu, etaj Intermediar, 
centrală termică parchet balcon mare închis, 
frumos aranjat Preț 900 ml! lei. Tel. 0722/566938 

contorizat tară mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele. 

Preț 500 mil. lei. Tel.0788/299904

• dea, Oojdu, apometre, gaz contorizat îmbu- 
iij||lt|L ] halwin ImaI. iv r—- u III k- -1*11 n|- ImjJ. nflrațint Ducon js, moDiia Ducatine inclusa 
înprej/ocupabll Imediat Preț 1,1 miliarde lei. Tel.

_—Aunsășl» . .
manșa, apometre, gaz contonzei oucon menit 
proaspăt zugrăvit ocupabil Imediat Tel. 
0745/653531.

• tanktabfi

otbÎSbdl

i M 6 Hunedoara, etl, ușă me- 
InstetaHI sanitare noi zugrăvit 
rilmodu taț 286 mă lei IU

• Mmidocomandată, Mta Maniu, preț nego
ciabil. Tel. 0743549654.

• zona Favorit, st=45 mp, mobilată, contorizări 
(apă, gazj căldură). Preț 100 euro/lună

• moMatt, Dorobanți Tel. 0743549654.
• tăierii zona Dacia, etaj intermediar, amena
jări, contorizări. Preț 520 mii. lei (52000 lei RON).

• zana Gojdu, amenajări moderne (gresie, 
faianță parchet lamelar, geam termopan), 
centrală termică Preț 40000 euro. Tel. 221712, 
0724305661.
centrală termică ultracertrai, preț negodS 

Tel. 0743549654.
• zonă uttracontală etaj intermediar, deco
mandat contorizări. Preț 1,4 miliarde lei (140000 
lei RON). Tgl, 231212,0740013971.

Vând case, vile (13)

Cumpăr garsoniere (20)
• Deva, AL Viitorului, Kogălniceanu, Mihai 
Viteazul. Ofer 550 mii. lei (55000 lei RON).

Vând ap. 2 camere (03)
• Scărișoara, semidec, contorizat fără îmbună
tățiri. 650 mii. lei, negociabil. Tel. 0788361782.

• semidec, knbunMM, balco.i închis, et l, 
Zamfirescu, preț negociabil. Tel. 0741154401.

• lemtdecomandat et 1, Dacia preț negociabil. 
Tel. 0741154401.

• Dorobanți et Intermediar, CT, decomandat. 
Preț. 30000 euro. Tel. 221712,0724305661.

• zona Go|du, exclus, parter și et 4,03, ofer 
banii jos. Tel. 0788/507817.

Vând ap. 3 camere (05)
• «oinkanendaL mm Bulevard, etaj Interme
diar, 2 băl, 2 balcoane, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, îngrijit. Preț 1.260.000.000 lei. Tel. 
0745/653531.
• decomandat zom Liliacului, centrală termică 
termopan, gresie, faianță, mobilă bucătărie, 
beci-30 mp. Preț 45000 euro. Tel. 0722/566938. ,
• senddeOi Dada parchet, wz contorizat. ■ 
apometre, bloc de cărămidă ocupabil Imediat 
Preț 750 mii. lei. Tel. 0788/134022.
o dea, Mtoondul bloc de cărămidă parchet de 
stejar, gresie, faianță instalați I sanitare noi, gaz 
contorizat 2 focuri, apometre, repartitoare. Preț 
790 mil., negociabil. Te|. 0788/299904.
• semidec. Bulevard, CT, 2 băi, 2 balcoane (1 
închis), gresie, faleunță, parchet lavabll, modifi
cări interioare, renovat recent vedere în 2 părți. 
Preț 155 mid, negociabil. Tel. 0788/888818

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandri zona Liliacului, țt, 2, apometre, 
gaz contorizat parchet repartitoare. Preț35000 
euro. Tel. 0722/566938.
• dea, zona Bejan, etl centrală termică 2 băl, 
gresiei faianță zugrăvit cu lavabll, calorifere noi. 
Preț U mid. tel. Tel. 0788/888B1&
• dea, Cârpeli modificat 2 băl, îmbunătățiri, 
Instalații sanitare noi, 2 balcoane (1 închis cu 

termopan), lavabll. Preț 1,55 mid. lei. Tel. 
0788^88818

Cumpăr case, vile (11)

(MrpnMl

Agenția FIESTA NORA

Vând garsonieră (19)
• dec, centrală termică termopan, gresie, 
parchet spațiu la mansardă șl beci, preț 950 
mii., Dorobanți. Tel. 0722/362364
• dea, contată termică termopan, parchet 
balcon închis, boxă ST 48 mp. 950 mii..

Vând ap. 2 camere (03)
• dec, ST 60 mp, -urrtorizut, cu parchet 
balcon închis, gresie, faianță super aranjat 
preț 1100 mii. lei, Mărăștiul nou.

• dec, et 1, CT, parchet gresie, faianță 
amenajat preț 750 mii. tei Dacia.
• ckodl contorizat balcon închis, parchet 
preț 850 mil.lej, bdul. Dada.
• decomandat tennapan șl aer condiționat 
bucătărie modificată parchet gresie, 
faianță preț 1050 mil. lei, loan Corvin.

• decomandat cu centrală termică par
chet Bălcescu, preț 1 mid. lei. 0722/362364

• contoniKi I, gresie, iu aicon 
închis, mobila, preț 950 mii. lei, Bălcescu.

• dea, ST 55 mp, centrală termică parchet 
gresie, balcon închis, preț 1180 mii lei, pe 
bdul Decebal. Tel. 0722/362364
• dea, ST 55 mp, contorizat parchet 

ri interioare, baie mare, 2 balcoane,
1360 mil. luliu Maniu.

' - KooAinMâriu. 3 camere. 2 oai. sobe de 
teracotă instant pentru apă caldă Preț 58000 
euro, neg., St=350 mp. Tel. 224296,0788361782.

Vând spații comerciale (25)
• chioșc aluminiu, zonă centrală, preț'nego
ciabil, fel. 0741154401.

Imobile chirii (29)
• zom Creangă et 2, mobilat modem. CT. Preț 
170 euro/lună Tel. 231212,0740013971.
• romidoa, îmbiat utilat parter, Kogălniceanu, 
contor. 4 mii. lei/lună avans 3 luni. Tel. 227479.

• apartament 2 camere, decomandat, mobilat 
deosebit et 1, Mărășeștl, cu garaj lângă bloc, 
250 euro/lunăTel. 227479,0745367893.

q

• Sa vinde apartament 2 camere deco
mandat la prețul de 1200 mii lei, vedere la 
bulevard ul DecebaL Tel. 0722/362364.
• 2 camere, parchet gresie, faianță 
modificări, 850 mil. lei fix, parter în Gojdu.

• decomandat etaj 1, contorizat 2 bal
coane, bucătărie mare și boxă, preț 1230 mii. 
lei, zona Piață. TeL 0722/362364

• cantata termică parchet acoperiș de 
tablă preț 950 mil. lei, Eminescu.

Vând ap. 3 camere (05)
• dea, CT, parchet gresie faianță în ambele 
băi și în bucătărie, balcon închis, boxă garaj 
pentru 2 mașini, beci, preț 1600 mil. lei.
• dea, CT, modificări Interioare, gresie, fa
ianță beci. 1680. mii lei, Eminescu.

• decomandat cantata termică parchet 
gresie, faianță 2 băi, bun pentru spațiu 
comercial, preț 1500 mii. lei, Zarandului.

• decomandat etajul 1, contorizat total, 
parchet gresie, faianță balcon închis, ușă 
metalică garaj, preț 2300 mii. Lei, Progresu.

Vând ap. 4 camere (07)
• dea, cantata termică termopan. parchet 
gresie, faianță bucătărie modificată 
acoperit cu țiglă, preț 1600 mil. leii Dorobanți.

• contorizat repartitoare de căldură 
balcoane, parchet gresie, faianță ușăde stejar, garaj,

_________________________ ________________________ /

Agenția ROCAN 3000

Vând garsonieră (19)
• Dada, smd, gresie, faianță în Băe.corrtorizată 
parchet laminat modificat spoturi, ușă nouă 
Preț 550 milioane.
• Gară, smd, 30 mp, balcon, apometre, gaz 
eontorizatâ, fărăîmbunătățiri. Preț 650 milioane.
• Bulevard, dec,,mobilată, parchet zugrăvită 
fără îmbunătățiri, et intermediar. 22.000 euro.
• Dorobanțidoc, mobilată greșie, faianță lami
nat ușă metalică balcon închis, et 1.700 mii.

• Darii 30 mp, balcon închis, CT, întreținută et. 
intermediar. Preț 760 mii.

• Aleea Mopor, smd, parchet apometre, gaz— 
contorizat zugrăvit etaj 3, preț 720 milioane.

• Propesidid, dea, 70 mp, parchet, hucătă.. 
baie, suportă modificări, balcon, contorizat preț ' 
1,180 miliarde.

• Akea Neptun, dec:, 87 mp, laminat, balcon 
închis, gresie, faianță 2 băi amenajate, CT, ușă 
metalică boxă preț 1500 miliarde.

• O. Enoscu, dec., 100 mp, parchet baie, 2 
balcoane, contorizat, etaj 1, preț 44000 euro.

• Mâță dea, 75 mp, hol pătrat, parchet CT, 
balcon închis, boxă preț: 1350 miliarde.

Vând ap.4 camere (07)

Vând ap. 2 camere (03)
• Gojdu, smd, 50 mp, gresie in hol, parchet, 
balcon închis, contorizat, ușă metalică acoperit 
cu tablă Preț 860 mil.
• Dada, drouH ușă metalică balcon închis, par
chet ocupabil imediat etaj 1, preț 800 milioane.
• L Creangă dec., parțial mobilat termopane, 
CT, bucătăria modificată gresie, faianță, etaj 1, 
preț 1,600 miliarde,
• Dada,smd, modificat, gresie, faianță parchet 
contorizat etaj 1, preț 600 milioane.
• Aleea Statalul smd, modificat, CT, balcon, 
gresie, faianță preț 600 milioane.

. • b-duL DecobaL dec., 100 mp, parchet 2 
balcoane foarte mari, 2 băi, bucătărie modi
ficată, CT, gresie, faianță, etaj 3, preț 50.000 euro. 

• Artorta, dec, 110 mp, parchet peste tot balcon 
închis, blocacoperit preț 35.000 euro.

Vând case, vile (13)

Vând ap. 3 camere (05)

• Pietroasa, parter + mezanin, 2004,4 camere, 
gresie, faianță, 2 băi amenajate, jacuzi, living, 
parchet CT, complet mobilată, preț 111000 euro.

• parter + 1 etaj, 4 camere, scară interioară, 
parchet, 2 băi, garaj, 2 balcoane, beci, întreți
nută, preț 75.000 euro.

• Home, 2 camere, bucătărie, baie, cămară, pod, 
parchet, curte, încălzire pe gaz, preț 820 
milioane.

Agenția CASA BETANIA Vând ap. 4 camere (07)
Vând garsonieră (19)

• dea, rt. 45 mp., CT, termopan, boxă bal
con, blocurile Mintiei. 920 mii. Tel. 223400.

• et ă dec., balcon, contorizări, parțial 
mobilată Zamfirescu. 750 mii. Tel. 223400.

• eta| 1, balcon, contorizări. Calea Zaran
dului. Preț 490 mil. Tel. 0720-370753.
• eta| 1, dec., st 45 mp. 2 balcpane, 
contorizări, parchet, repartitoare, ușă ' 
metalică
• 22DeaPret850mll.Tel.0742-005228.

• atlIlvIng.CT.parche, parchet laminatîn 
living, gresie șl faianță merită văzut, Aleea 
Crinilor. Preț 15 mid. ROL .Tel. 223400.

• at % dec., 2 băl, 2 balcoane, gresie, faian
ță garaj cu apă caldă și călduri, ion Corvln. 
Preț 38.000 euro neg. Tel. 0743-103622.

• 3 cantora, bucătărie, bale, CT, curte, gră
dină, Viile Noi, 85.000 euro neg. Tel. 223400.

Vând ap. 2 camere (03)
Vând casâ la tara (1?)

• at krtennadter, circuri, conturau repar
titoare, balcon închis, gresie, faianță, bdul, 
Dacia ■ Deva. Preț 830 mil. Tel. 0720-370753.

• el 3, balcon, contorizări, parchet Aleea 
Armatel.Preț710mll. TeL 223400.

• dea, tarmepMi ușă metalică modificări 
Interioare. Zamfirescu; 900 mil. TeL 223400.

• partunMMkltCTi termopan, Bălcescu, 
preț 25,000 euro neg. Tel. 0743-103622.

• partea semMea, jtarchet, apometre, 
.AlețaCrisulul, prețSOOmlI.ROL. TeL 223400,
• DaroMti wdorizâri, gresie, faianță 
balcon, Aleea-Gxistructorilor, 950 mil, ROL. 
Tel. 0720-387896,

• dea, 1 băl, contorizări, Mlhal viteazul. Preț 
34500 euro neg. Tel. 223400,0740-91468&
• et 1 CT, greste, fafanți parchet balcon 
închis. Gojdu, preț LB mid. Tel 223401

• 4 camera, bucătărie, hol, curte, grădină 
anexe, zona Dobra tret 1 mid. ROL. Tel. 
12340P 0744-690918.

metan. Tel.

li șosea, în. zona serelor 
)0 mp., fs 41 mp, curent elec- 

Tel. 230221,0740-914681 

n,HM0 mp, parcelat In 500-650 
mp. toate facilitățile M 8 euro/mp. Tel. 
22340 ^42-008228

• ganonleri moblata, tv color, aragaz, 
combină frigorifică, bait superbă et. 2, 
Dorobanții 4 mil. ROL/iună Tel. 223400,

• optai «mimnIiL central, în Indriftunui 
complex comercial, it 25 mp, termopan.
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• Incendiu. O grămadă de gunoaie și 
pneuri uzate a luat foc vineri, într-un cartier 
periferic din sudul Budapestei, iar incendiul 
s-a extins la câteva clădiri auxiliare.

• Două cutremure. Două seisme cu mag
nitudinea de 6,1, respectiv 4,9 grade pe 
scara Richter s-au produs vineri în capitala 
provinciei indoneziene Banda Aceh și în nor
dul Japoniei, fără a produce victime sau 
pierderi materiale.

Gumă de mestecat 
miraculoasă

Tokyo (MF) - O companie japoneză pro
duce o gumă de mestecat despre care se 
spune că întârzie efectele îmbătrânirii, 
combate stresul și, nu în ultimul rând, mă
rește sânii.

Se numește Bust-Up și se vinde foarte bi
ne în Japonia, în ciuda prețului de aproape 
20 de dolari pentru un pachet de 200 de pas
tile. Guma de mestecat cu aromă de tran
dafiri trebuie mestecată de patru ori pe zi. 
Producătorul susține că rezultatele se da
torează faptului că guma conține supli
mente alimentare care sunt eliberate lent 
prin mestecare.

Bust Up a fost vedetă la târgul de pro
duse pentru întreținere de la Tokyo, pe 
lângă alte produse la fel de neobișnuite, 
precum un cort cu oxigen despre care se 
spune că ar ameliora înfățișarea celui care 
doarme în el.

Vecinii
Los Angeles (MF) -

David Duchovny și Tea | 
Leoni se gândesc să-și I 
vândă casa din Malibu 
și să se mute în altă I 
parte, după ce Britney 
Spears s-a stabilit în I 
apropiere. >
” Actorul, cunoscut’din i 
serialul „X-Files”, spune i 
că zona, de obicei liniș- ; 
tită, a fost invadată de 
fotografi în ultimele do
uă luni, de când Spears 
și soțul ei s-aU mutat i 
acolo.

Operat pe cord
Oslo (MF) - Regele Ha

rald al Norvegiei, în 
vârstă de 68 ani, va fi 
spitalizat în curând pen
tru o operație pe cord pe 
care medicii au descri
s-o drept relativ ușoară.

Operația, programată 
în săptămâna de după 
Paștele catolic, vizează 
lărgirea unei valvule din
tre inimă și aortă. Ope
rația va preveni o insu
ficiență cardiacă, au ex
plicat medicii. Suvera
nul va fi nevoit să-și 
suspende îndatori 
rile timp de a- 
proximativ 
două luni. 
Prințul moș
tenitor Haa
kon (31 ani) 
îl va înlocui

UI'Kim (Foto: EPA)

Vinovata 
de sperjur | 
New Yoik (MF) -

Cântăreața rap ame- i
ricană Lil'Kim â fost :
găsită vinovată de j
sperjur și tentativă de i
obstrucționare a jus
tiției joi, la New York, i
pentru că a mințit i
anchetatorii în ceea 
ce privește implicarea 
unor membri din i
anturajul său într-un ;
schimb de focuri.
Lil'Kim riscă o pe
deapsă maximă de 
20 de ani de în- i
chisoare, sentința ;
urmând a fi pro- i
nunțată pe 24 iunie.
Pe numele ei 
adevărat Kimberly
Jones, cântăreața nu i
a dat nici un semn 
de emoție la i
anunțarea verdictului. i
Ea a fost acuzată că I
a mințit anchetatorii, ;
negând prezența a 
doi membri ai antu
rajului său la locul 
unui schimb de i
focuri, în fața unui =
radio new-yorkez, în 
februarie 2001.în acest timp.

așteaptă cuminți în țarc să fie scoși la plim
bare. (Foto: FAN)

A

Mein Kampf favorita turcilor
■ De câteva săptămâni, 
cartea lui Hitler este în 
topul celor mai bine 
vândute cărți.

Ankara (MF) - Publicat pen
tru prima oară în limba turcă 
în 1939, „Mein Kampf’ figu
rează de câteva săptămâni în 
topul celor mai bine vândute 
cărți în această țară, lucru pe 
care specialiștii îl explică 
prin prețul redus, dar și prin- 
tr-un val de naționalism ce se 
manifestă din ce în ce mai 
mult.

Din ianuarie, cartea lui 
Hitler s-a vândut în 50.000 de 
exemplare și săptămâna a- 
ceasta este pe poziția a patra 
în topul celor mai bine vân
dute cărți, potrivit lanțului de 
librării D&R. Scrisă în închi

■ Irlandezii l-au sărbă
torit pe Sfântul Patrik, 
mulți dintre ei sfârșind 
însă în arestul poliției.

Dublin (C.B.) - Ziua Sfân
tului Patrik a fost sărbătorită 
joi de către irlandezi cu mân
care și băutură aleasă, în cos
tumația tradițională verde. 
Sărbătoarea marchează ziua 
patronului spiritual al Irlan
dei, Sfântul Patrik, care a 
murit în anul 461.

Ziua începuse liniștit, cu 
parade și procesiuni religi
oase, pub-urile fiind închise. 
Mulți irlandezi și-au luat zi 
liberă și ieri pentru a putea 
sărbători de St. Patrik într-un 
weekend prelungit. La Dublin 
însă, peste 200 de petrecăreți 
aflați sub influența alcoolului

O fostă femeie de servici, 
son, a declarat joi o fostă fe
meie de servici.

Jackson avea obiceiul să in
vite tot timpul copii și mulți 
dintre ei veneau la ferma Ne- 
verland fără părinți, a poves
tit tribunalului Kiki Fourni
er. Copiii preferați de star 
erau băieții între 10 și 13 ani. 
„în general, ei aveau came
rele lor, dar adesea dormeau 
cu dl Jackson”, a spus ea. 
întrebată de procuror de unde

■ Kiki Fournier a lucrat 
pentru Michael Jackson 
din 1991 până în sep
tembrie 2003.

simtă Maria (MF) - Copiii 
feavițațl la Neverlaud erau 
exftm de răsfățați și lăsați să 
facă ce doreau, păreau uneori 
amețiți de băutură și își pe
treceau adesea noaptea în 
dormitorul lui Michael Jack-

J

Citită de către tineri

Slujbe religioase 
pentru nudiști

Melbourne (MF) - Pastorul 
Bob Wright vrea să organi
zeze săptămânal câte o slujbă 
la care oamenii să vină așa 
cum i-a lăsat natura. „Nu în
cerc să convertesc creștinii la 
nudism, încerc să-i adun lao
laltă pe creștinii care practică 
deja nudismul”, a declarat 
pastorul în vârstă de 51 ani.

Wright va iniția de aseme
nea un festival de muzică 
pentru nudiști în apropiere 
de Brisbane. La manifestare, 
care promite să fie „o petre
cere super de trei zile la care 
hainele nu sunt necesare”, 
până și oamenii de ordine vor 
fi dezbrăcați.

Pastorul s-a grăbit însă să 
precizeze că manifestarea nu 
va fi în nici un fel lipsită de 
moralitate.

soare în 1925, „Mein Kampf’ 
a fost tradusă și publicată în 
Turcia prima dată în 1939, în 
condițiile hi care țara era îm
părțită între influența Germa
niei naziste și a aliaților.

„«Mein Kampf» avea po 
tențial de best-seller, am sco
s-o din sertar din motive 
merciale”, a explicat Oguz Tek- 
tas, de la editura Manifesto, 
în noua ediție, cartea costă 
doar 3,4 euro.

Sami Kilic, proprietar al 
editurii Emre de la Istanbul, 
care a publicat de asemenea 
„Mein Kampf’ și a vândut 
26.000 de exemplare dintr-un 
total de 31.000, de la sfârșitul 
lunii ianuarie până în prezent, 
recunoaște că cei mai mulți 
cumpărători sunt tineri.

Copiii costumați s-au bucurat de sărbătoarea națională. (Foto: epa)

au fost atestați, după ce s-au 
luat la bătaie, s-au dedat la 
acte de vandalism și la com
portament abuziv. Poliția a 
făcut arestări atât joi noaptea, 
cât și ieri dimineață. Două 
trenuri care duceau petrecă
reții navetiști acasă au fost

ÎNSEAMNĂ CĂ 
PUTEM AFIRMA. 

■ ’

oprite, după ce bătăușii >au. 
spart geamurile, iar la un al 
treilea tren a fast nevoie ca 
paramedicii să intervină în 
urma unei alte lupte între 
cheflii.

în Cork, poliția a arestat 52 
de persoane,

audiată
știe aceasta, femeiaț- a ,răș-1 
punSrsjPpntru că pacurile lor 
nu erâu folosite”.

Despre presupusa victimă, , | 
Fournier spune că încăperea | 
pe care o împărțea, cu fastele I 
său era un dezastru, Intr-a I 
dezordine Mă Ia sfârșitul ! 
sejurului lor la Never la nd.'r] 
Femeia spune că eei doi frați I 
începuseră să se comporte din I 
ce în ce mai urât cu persona- I 
Iul de ia Neverland. j

ÎeA ACE&A E AL 
DOILEA PULOVĂR

fc-im pșdb. ■ ’ A 
în Irlanda ie swtusi

Violențele aisî fc-au limita 
lâ partea catolică a comuni
tății?: Pe teritoriul protestan
ților botanici majoritari nu 
s-a »' dătorit. Tinerii catolici, 
în mai multe locații au avut 
ciocniAi Violente cu forțele" de\ \ 
poliție nord-irlandeze, majori- - 
ta tea protestante.

Cele mai mari probleme ap 
fost în Londonderry, unde
tinerii au aruncat cu sticle și 
pietre în polițiști, unul dintre 
ofițeri fiind rănit la ochi.

în Maghera, polițiștii au 
fast atacați cu bâe de biliard 
și tacuri, când au încercat să 
oprească o lupta în plină stra
dă Intre două h

'Săi
. r

ft Artiștii 
tipresă, în 
expoziției

•ortett1*

Aichi Expo
dansează pentru ]
! - ... 
internaționa 
po 2005, îrrî _ 
orașul japonez Hs«Byn.
Expoziția se deschide în 
ktttaartie.


