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Cerul va fi variabil, mai mult senin.

dimineața la prânz seara

un microbuz, cu bulgari care mergeai la 
munci In Polonia, s-a răsturnat la intrare 
în comuna Gtlrasada. /p.3 (Foto: Traian Mânu)

J-ț „Cultura" desființată. Noua conducere
Institutului Cultural Român (ICR) a hotărât 

'desființarea săptămânalului Cultura și 
editarea unei publicații de tip buletin de 
informare. Decizia desființării revistei 
„Cultura" s-a bazat pe motive economice și 
pe argumente ce țin de redefinirea obiec
tivelor Institutului. (S.B.)

unui autoturism, pentru români, se pare că a 
vitală. Această s-a constatat în urma 

din primele două luni ale acestui an, corn- 
perioadă a anilor 2003 și 2004.
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■ O turmă de oi este 
blocată de trei zile în 
mijlocul Mureșului, în 
dreptul localității Ilia.

Mihai Stan

Deva - O turmă cu 400 de 
oi și miei a fost surprinsă și 
înconjurată de apele revăr
sate ale râului Mureș, în zona 
comunei Ilia. Turma și cei doi 
ciobani au rămas blocați, 
aproape 24 de ore, pe o mo

Națională de
A 

la Deva
■ Municipiul Deva a 
fost ales centrul națio
nal pentru Olimpiada 
de Geografie.

Rauica Iovescu________________
raliftca.lmrascuftl nfomimedla.ro

■
Deva (R.I.) - A 25-a ediție 

a Olimpiadei Naționale de 
Geografie a debutat sâmbătă 
la Deva. Deschiderea oficială 
a avut loc de dimineață după 
care, de la ora 16, cei trei sute 
de participanți din întreaga 
țară au intrat în focul con
cursului: prima probă teore
tică scrisă. Duminica a fost 
rezervată parcurgerii unui 
traseu care urmează să He 

vilă de pământ aflată la 
aproape 2 kilometri de uscat. 
Ciobanul și ajutorul său au 
fost scoși la mal sâmbătă 
seara, militarii de Ia Inspec
toratul pentru Situații de 
Urgență Hunedoara ajutându- 
se de o barcă. La fața locului 
au fost mobilizați ieri 16 mi
litari. Ajutați de sătenii din 
Ilia, care au adus cu ei patru 
bărci, militarii au început să 
încarce oile rămase în mij
locul apelor și să le aducă la 
mal. Turma de oi este evalu- 

descris în cadrul unei alte 
probe teoretice. „Au fost pro
puse inițial 12 trasee din care 
Comisia Națională alege unul 
pentru fiecare nivel de clasă”, 
precizează Ioana Jurca, in
spector de geografie. „Clasele 
a IX-a și a Xl-a au mers în 
zona Brad, clasa a X-a în zona 
Orăștie-Geoagiu, iar clasele a 
VIII-a și a XH-a s-au îndrep
tat spre zona Hunedoara - 
Hațeg - Petroșani. Un astfel de 
traseu are în jur de 100 de km, 
pe un sens, iar la proba scrisă 
de luni vor reda detaliile lui”. 
Duminica a fost „zi liberă” 
pentru profesorii însoțitori, ei 
preferând să facă o excursie 
de agrement în zona Țebea, 
Vața, mănăstirea Crișan. 

ată la aproape 600 de milioane 
de Iei. Aproape 500 de hectare 
au fost inundate de apele râu
lui Mureș pe teritoriul ju
dețului Hunedoara. Cele mai. 
afectate localități sunt Gura
sada, Geoagiu, Dobra și Ilia.
Apa nepotabilă

în municipiul Hunedoara, 
Direcția de Sănătate Publică 
a avertizat populația să fiarbă 
apa de băut. Măsura a fost 
luată după ce turbiditatea 
apei în lacul de acumulare 

reau suporterii din România, Hind învinsă de Villarreal 
cu scorul de 2-0 și ratăm! astfel calificarea în sferturile 
de finală ale Cupei UEFA. (Foto: epa)

Hobița-Cinjgiș a crescut, iar 
stația de tratare Sânpetru nu 
mai poate furniza apă pota
bilă locuitorilor din munici
piu.

în comuna Gurasada au 
fost acoperite de ape 200 de 
hectare de teren agricol, iar 
în comuna Dobra, Mureșul a 
inundat 84 de hectare. La 
Șoimuș synt inundate 70 de 
hectare de teren agricol, iar 
în Geoagiu au fost acoperite 
de apă 60 de hectare de teren, 
din care 20. sunt cultivate. /p3
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• întrevedere. Liderii a patru republici se
paratiste situate pe teritoriul fostei URSS - 
Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno Karabah și 
Transnistria - se vor întâlni în următoarele 
două săptămâni. Conform presei ruse, cei 
patru s-au întâlnit deja în secret la Moscova.

• Negocieri Negociatorii șiiți și kurzi au so
luționat divergențele privind formarea Exe
cutivului, iar în prezent încearcă să asocieze 
și alte liste în Guvern. Cele două părți nego
ciază participarea în Guvern a șiitului laic Al
lawi și a președintelui sunnit Ghazi al-Yawer.

Invitat 
de Bush

Pensacola (MF) - Pre
mierul israelian Ariel 
Sharon va fi primit de 
președintele american, 
George W. Bush, la fer
ma acestuia din Craw
ford, Texas, la data de 11 
aprilie, a anunțat Casa 
Albă. „Președintele va fi 
bucuros să poată discu
ta cu premierul Ariei 
Sharon despre mai mul
te chestiuni bilaterale și 
regionale, inclusiv de
spre pacea în Orientul 
Mijlociu și războiul îm
potriva terorismului”, a 
declarat Scott McClellan 
într-un comunicat dat 
publicității cu ocazia u- 
nei vizite a președinte
lui american

Vladimir Putin
(Foto: f PA)

Putin 
la Kiev
Kiev (MF) - Președin
tele rus, Vladimir 
Putin, a sosit, 
sâmbătă, la Kiev, în 
prima vizită efectuată 
în Ucraina după 
alegerea lui Viktor 
lușcenko în funcția 
de șef al statului. 
Putin și omologul 
său ucrainean, Viktor 
lușcenko, au încercat 
să demonstreze că 
relațiile dintre cele 
două țări sunt foarte 
bune, dar nu au 
reușit să rezolve prin
cipalele diferende.

Atentat sinucigaș la Doha
Doha (MF) - Un atentat cu mașină-cap- 

cană, comis la o școală britanică din Doha, 
s-a soldat cu moartea unui cetățean al 
Marii Britanii și cu rănirea a 12 persoane, 
sâmbătă seară, la două zile după ce rețeaua 
al-Qaida a difuzat un mesaj de amenințare.

Deflagrația s-a produs în jurul orei locale 
21.00, la teatrul Doha Player, în timp ce 
un grup de actori amatori interpretau o 
piesă de Shakespeare. Explozia a produs 
importante pagube materiale.

Forțele de ordine au întrerupt imediat 
circulația în jurul locului atentatului și au 
stabilit un perimetru de securitate de cir
ca 500 de metri. Imaginile difuzate de pos
tul de televiziune Al-J^zeera dezvăluiau 
violența exploziei: clădiri incendiate, pom
pieri care se luptau cu focul care cuprinse
se și mașinile din zonă.

Printre răniți figurează un cetățean bri
tanic, cetățeni ai Qatarului, arabi de alțe 
naționalității precum și asiatici.

Atentatul a fost un atac sinucigaș comis 
de un cetățean egiptean, Omar Ahmed Ab
dallah Aii, a anunțat Ministerul de Interne 
din Qatar.

Atentatul din Doha a fost comis de un egip
tean. (Foto: EPA)
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Mii de persoane au defilat la Roma, poliția intervenind pentru a bloca grupurile ce încercau să protesteze în fața Guvernului. (Foto: epa)

Demonstrații contra războiului
■ în Europa și în SUA, 
zeci de mii de persoane 
au demonstrat contra 
războiului din Irak.

Bagdad (MF) - Mii de per
soane au manifestat în Eu
ropa și Statele Unite pentru a 
marca doi ani de la declan
șarea războiului din Irak, în 
timp ce un nou atentat sinu
cigaș, produs ieri dimineață, 
la Mosul, s-a soldat cu moar
tea șefului direcției antico- 
rupție din localitate.

5
în Europa, unde conflictul 

irakian declanșat la 20 martie 
2003, a generat o grave neîn- 
țelegri între țările care susți
neau ideea păcii și cele care 
au participat la război, mani
festațiile s-au desfășurat în 
cursul zilei de sâmbătă.
Sute de mii

Circa 100.000 de persoane 
au demonstrat pe străzile 
Londrei împotriva războiului 
din Irak, cerând retragerea 
trupelor britanice din Irak.

La Roma au defilat mai

multe mii de persoane, iar 
forțele de poliție au interve
nit pentru a bloca mici gru
puri de manifestanți care au 
încercat să protesteze în fața 
sediului Guvernului italian, 
solicitând retragerea contin
gentului italian din Irak.

La Atena, aproximativ 5.000 
de persoane au manifestat, 
cerând sfârșitul ocupației Ira
kului, în timp ce la Stock
holm, eapitala Suediei, s-au 
adunat între 500 și 1.000 de 
protestatari.

în Turcia, sute de oameni

au demonstrat la Ankara, Is
tanbul și Adana, unde se află 
misiuni diplomatice ale SUA, 
denunțând ocupația din Irak, 

în SUA, mii de persoane 
s-au reunit pe străzile New 
Yorkului, unde s-au organizat 
mai multe manifestații prin 
care se incita la nesupunere 
civilă împotriva războiului 
din Irak, în cursul cărora s-au 
efectuat circa 20 de arestări.

La Montreal, mii de persoa
ne au protestat împotriva răz- 
boiului și au cerut plecarea.4' 
trupelor din Irak.

iuuuj miixac \j aia- 
șină capcană a explodat 
ieri dimineață, în Mosul. | 
Atentatul s-a soldat cu
moartea șefului direcției | 
anticorupție din locali
tate. (Foto- FPA) I

Vicepremierul
■ timbru PD din 1994, 
Gheorghe Seculici este 
fost președinte al Consi
liului Județean Arad.

București (MF) - Noul mi
nistrul de stat pentru coodo- 
narea activităților din dome
niul economic, Gheorghe Se
culici, a depus jurământul, 
ieri, la Palatul Cotroceni, în 
fața președintelui Traian Bă- 
sescu.

La ceremonie au mai luat 
parte premierul Călin Popes
cu Tăriceanu, precum și ma
joritatea membrilor Guvernu
lui. De asemenea, a fost pre
zent și fostul vicepremier A- 
driean Videanu, al cărui post 
a fost preluat de Gheorghe 
Seculici.

Decretul de numire în func
ția de ministru de stat pentru 
coordonarea activităților din

Băsescu, așteptat la Berlin
■P El se va întâlni cu can
celarul Germaniei, Ger
hard Schroeder, și pre
ședintele Horst Koehler.

Berlin (MF) - Președintele 
Traian Băsescu este așteptat 
la Berlin pentru a clarifica 
noile direcții ale politicii ex
terne românești, au declarat 
ieri surse diplomatice.

Conform surselor, oficialii 
germani doresc să afle chiar 
de la șeful statului român ca
re simt liniile concrete de po
litică externă ale noii admi
nistrații de la București, 
întrevederi la vârf

Președintele Băsescu urma 
să sosească aseară la Berlin, 
pentru o vizită oficială la in
vitația omologului său ger
man. Programul vizitei cu
prinde întrevederi cu preșe

dintele Horst Koehler, pre
cum și cu Gerhard Schroed
er, cancelarul federal.
Legături românești

Legăturile cancelarului ger
man cu România sunt de no
torietate. Schroeder s-a năs
cut la 7 aprilie 1944 și nu și-a 
cunoscut tatăl, deoarece aces
ta a murit pe front, pe terito
riul României - la Ceanu Ma
re.

Și actualul președinte ger
man are legături cu România. 
Horst Koehler s-a născut la 22 
februarie 1943, în Polonia. Pă
rinții lui erau țărani de origi
ne germană din Basarabia, 
care aparținea la acea vreme 
României.

Părinții președintelui ger
man au fost strămutați forțat 
de autoritățile germane în 
Polonia, ocupată atunci de 
armata germană.

■BT-v-

Gheorghe Seculici (Foto: fan)

domeniul economic a fost pu
blicat în Monitorul Oficial 
din 20 martie.

Ministrul de stat Adriean 
Videanu și-a anunțat, vineri,

demisia din funcție, succeso
rul lui fiind Gheorghe Seculi- 
ci, fost președinte al Consili
ului Județean Arad.
Nominalizat de la Centru

Seculici a fost nominalizat 
de Biroul Permanent Națion
al al Partidului Democrat 
pentru funcția de viceprim- 
ministru coordonator al activ
ităților economice, în locul 
lui Adriean Videanu, desem
nat drept candidat la funcția 
de primar general al Capi
talei. Gheorghe Seculici s-â"^ 
născut în aprilie 1953 îir. 
comuna Rod, județul Sibiu. El 
este arhitect diplomat.

Din 1994 este membru PD. 
Seculici a fost consilier muni
cipal între 1992-2002, consilier 
județean la Arad și, în urma 
alegerilor locale din 2004, a 
fost ales președinte al CJ 
Arad.
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scria „Mai multe locuri de muncă,

50.000 de manifestanți veniți din în sags 
Europă au demonstrat sâmbătă, la Bruxelles, koipelul 
Confederației Europene a Sindicatelor (CES), pentru 
retragerea „directivei Bolkestein” asupra libelilizării

- yr

sociale, stop Bolkestein”.
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Un cadou pentru Barbu 
Brezianu

Deva (S.B.) - Purtător a aproape un veac 
de istorie, ilustrul critic și istoric de artă, 
acad. Barbu Brezianu, a împlinit la 18 mar

tie 2005, 96 de ani. Este de
canul de vârstă al personali
tăților care sunt posesoare a- 
le diplomei de „Cetățean de 
onoare al Devei”.

Cadoul devenilor care-1 sti
mează și nu l-au uitat este 
deschiderea unei expoziții de 
fotografie, la Sala „Thalia” a

Teatrului de Revistă Deva, care cuprinde 
imagini ale marelui exeget recunoscut al 
vieții și operei brâncușiene alături de multe 
alte personalități de preț ale culturii ro
mânești și universale. Expoziția va fi ver
nisată marți, 22 martie 2005.

Volum semnat 
Ion Hobana

Deva (S.B.) - O dublă 
lansare de carte s-a de
rulat la Deva și Hune
doara cu prilejul cele
brării unui secol de ne
murire a celebrului scri
itor francez Jules Verne. 
Volumul, semnat de I. 
Hobana, este intitulat 
„Jules Veme-chipuri, o- 
biceiuri și peisaje româ
nești”, iar la lansare 
scriitorul a acordat au
tografe.

ttresc salariile 
profesorilor

București (R.I.) - Sala
riile personalului didac
tic din învățământ vor 
fi indexate cu 12 procen
te, creșterile urmând să 
fie aplicate începând cu 
luna martie. Decizia de 
indexare a salariilor 
pentru personalul didac
tic a fost aprobată de 

ikGuvern în ședința de 
yjoi, printr-o ordonanță 

de urgentă. Conform ac
tului normativ, majora
rea va fi realizată în do
uă etape: 55 la sută din 
majorare (în jur de șase 
LMiută) va fi acordată 
loja 1 martie, iar restul 
de la 1 octombrie 2005.

Viorica Vălean

Investiție | 
unică
Daa (C.P.) - Un nu
măr de 22 de mii de 

dosare ale firmelor ? 

hunedorene vor fi in
troduse într-o bază 

de date în sistem 

computerizat Scana
rea documentelor va 

începe luna viitoare și 
este o investiție unică 

în România, aparți
nând Oficiului Regis- i

trului Comerțului de ;•
pe lângă Tribunalul 
Hunedoara. „Când 

operațiunea de 

scanare se va finaliza, 
orice informație 

despre o firmă se va 

putea obține prin 

intermediul calcula
torului. Instituțiile de 

control sau oamenii 
de afaceri vor avea 

acces la baza de 
date", a declarat 
Viorica Vălean, direc- i 

toiul instituției.

Viața spirituală la sate
Deva (S.B.) - „Miorița”, revistă de etnogra

fie și folclor a județului a apărut cu cel de
al 11-lea număr, sub îndrumarea Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promo
varea Culturii Tradiționale. în cuprinsul re
vistei sunt inserate articole extrem de in
teresante pentru oricare cititor pasionat de 
viata de la sat, de obiceiuri, spiritualitate 
folclorică și de tot ceea ce înseamnă nea
mul românilor de pe meleaguri hunedorene.

RECLAME

Se anunța ape in creștere
■ Salvarea celor 400 
de oi de la Ilia ar putea 
dura mai mult de o zi 
și o noapte.

Ilia (M.S.) - Incidentul neo
bișnuit a mobilizat la fața 
locului militari și săteni din 
Ilia. Fiecare a ajutat cum s-a 
putut pentru salvarea turmei 
de oi și miei, mai ales că au
toritățile au anunțat creșterea 
nivelului apei cu până la 60 
cm în următoarele zile. După 
ce l-au salvat pe cioban, mili
tarii, ajutați de patru bărci, 
unele aparținând oamenilor 
din Ilia, au Început să aducă, 
pe limba de uscat, oile rămase 
izolate la 2 km în apă. „Un 
transport durează o oră și ju
mătate. Estimăm că operațiu
nea va dura o zi. Dacă nu 
vom aduce toate oile, luni di
mineața vom construi o plută 
cu care sperăm să rezolvăm 
problema. N-am mai întâlnit 
asemenea situații”, declara lt. 
col. Nicolae Miclean, de la

Inspectoratul pentru Situații 
de urgentă Hunedoara.
Povestea ciobanului

Ciobanul Petru Cernat rela
ta că a mers cu oile vineri 
seara pe maul Mureșului. El 
spune că sâmbătă dimineața, 
în jurul orei 3.00, s-a trezit și 
era înconjurat de ape. „Am 
intrat în apă, dar am fost luat 
pe sus și, cu greu, m-am în
tors la movila unde a rămas 
turma”, povestește ciobanul.

Pe de altă parte, autorități
le susțin că omul a fost aten
ționat că apele Mureșului vor 
crește. Primarul comunei Ilia, 
Mircea Omotă a afirmat că 
ciobanul a fost avertizat să 
plece cu turma de oi încă de 
sâmbătă dimineața, însă aces
ta a refuzat cu toate că se pu
tea ieși dintre apele Mure
șului pe o porțiune mai ridi
cată de pământ.

Fără curent
Echipele de intervenție ale 

societății Electrica SA Deva s-

au deplasat cu bărcile pneu
matice pentru remedierea 
unor defecte apărute la pos
turile de transformare din 
zonele inundate ale județului 
Hunedoara.

Din cauza inundațiilor pro
duse de apele Crișului Alb, 
localitățile Tătărăști și Pri- 
hodiște, din zona Brad, au ră
mas începând de sâmbătă și 
până duminică dimineață, fă
ră energie electrică. Cauza in
cidentului a fost un stâlp care 
s-a rupt pe linia de medie ten
siune Brad-Țebea. în Retezat, 
în zona Baraj 2, o alunecare 
de teren â făcut ca un copac 
să cadă pe firele conductoare 
afectând o porțiune de linie 
care alimentează Cabana Ro
tunda.

„Am încercat să trecem 
peste orice obstacole pentru a 
remedia defecțiunile apărute 
și, din fericire am reușit acest 
lucru”, a declarat directorul 
societății Electrica Deva, Flo
rin Mârza. El a menționat că 
a primit sprijinul Prefecturii

județului Hunedoara pentn 
rezolvarea problemelor d 
logistică apărute.
Alunecare

în satul Stănija, din comu 
na Buceș, a avut loc o alune 
care de teren, în mijlocul lo 
calității, care a antrenat alu 
viuni, piatră și material lem 
nos. Albia pârâului Stănija es 
te blocată, 40 de case aflân 
du-se în pericol de â fi inun 
date.
Jandarmii

în cătunul Frontul II, dir 
localitatea Teliucu Inferior 
peste 60 de familii au fosi 
afectate de apele umflate ale 
râului Gerna. O echipă de in 
terventie formată din 30 de 
jandarmi a acționat pentru 
degajarea scurgerii la un po
deț și a intervenit pentru de
vierea râului din zona aflată 
în vecinătatea caselor, a de
clarat inspectorul șef al Ins
pectoratului de Jandarmi Hu
nedoara, colonel Viorel Sălan.

Inundații la Crișcior. Ajutați de săteni. salvare. Militari și săteni din Ilia.

Strigarea peste satul românesc
■ Ceremonialul noc
turn al tinerilor are loc 
de la Lăsatul Secului 
până la ieșirea în arat.

Loreoaha Leah________________
Loredana.leahtlMformmedla.ro

Lăpugiu de Sus - în satele 
cu viață folclorică tradițio
nală respectarea obiceiurilor 
este obligatorie. Cei care le 
încalcă își pierd numele bun, 
considerația colectivității și 
pot fi chiar pedepsiți. Este o 
critică publică a păcatelor sa
tului. Rostul ei este să fereas
că colectivitatea de nenoro
cirile care s-ar fi putut abate 
asupra ei din cauza greșelilor 
unora, să-i facă pe aceștia să- 
și ispășească greșelile. Aceas
tă sărbătoare este însoțită de 
focurile rituale, aprinse seara 
cu lemne și alte resturi și gu
noaie măturate din curți, 
focul fiind un element purifi
cator și primenitor. Ceremo

nialul semnifică dorința oa
menilor de a veni cât mai cu
rând primăvara, anotimpul 
renașterii naturii și al înce
perii muncilor agricole.
Strigături în jurul focului

La focul cel mare tinerii 
strigă fetele nemăritate, fă
când adevărate declarații de 
intenție în vederea petitului. 
în strigături sunt vizate și fe
tele urâte, femeile măritate și 
leneșe, bărbații ce trec drept 
crai, bețivii. „Am un bade cât

un ied / Dacă-1 scap în iarbă- 
1 pierd” sau „Nu stă masa-ntr- 
un picior / Nici eu bade-ntr- 
un fecior”, sunt doar câteva 
dintre strigăturile care se 
spun în jurul focului. Aceste 
obiceiuri constituie o dovadă 
că satul a găsit totdeauna re
surse pentru purificarea sa 
morală. „Sărbătoarea care 
marchează începutul postului 
Paștelui, este cunoscută la noi 
și sub denumirea de Moroleu- 
că”, susține primarul comu
nei Lăpugiu de Jos.

Obiceiuri românești la "Lăsatul secului".

BOROMIR RAN

Pit. Radu Zbengău.

Accident din 
cauza vitezei

Gurasada (M.T.) - Un 
bărbat a fost rănit în ur
ma unui accident petre
cut sâmbătă, în jurul o- 
rei 8:00, la intrare în co
muna Gurasada. Un grup 
de opt bulgari aflati în 
tranzit prin tară, s-au 
răsturnat cu microbuzul 
în afara părții carosabi
le. Cauza accidentului a 
fost neadaptarea vitezei, 
într-o curbă la dreapta. 
Din spusele pasagerilor, 
am aflat că bulgarii se 
îndreptau spre Polonia, 
unde mergeau la muncă. 
Din cei opt pasageri unul 
a fost ușor rănit, Iliev 
Boris Yankov, de 30 ani, 
și transportat la Spitalul 
Județean Deva. Șoferului 
Nikolov Rumen Demi- 
trov i-a fost aplicată o 
amendă pentru viteză 
excesivă.

Premii la Hațeg
Hațeg (R.I.) - în urma par

ticipărilor la fazele județene 
ale olimpiadelor elevii Cole
giului Național „I.C'.Brătianu” 
au obținut „pașaport” de par
ticipare la fazele naționale. 
Aceștia sunt: Biba Diana și 
Oana Mihăilescu, cis. a VII- 
a, la limba și literatura româ
nă; Simina Huniadi, cis a IX- 
a, la limba latină; Daniela 
Dumulescu, cls a X-a, Camelia 
Leleșan, cls a XH-a la istorie 
(tot ea și la filozofie); Adrian 
Tirea, cls a IX-a la chimie și 
Ligia Paștea, cls a XlI-a, la 
Istorie și societate în dimen
siune virtuală.

Pâine albă Pâine neagră
Pâine albă felii Pâine neagră felii

$ Pâine albă la tavă felii + Franzeluță albă 
& Pâine semiaibă

Pâine semiaibă felii
Pâine multicereale
felii

HUNEDOARA str. Mihai Viteazu, nr 1
Tel: (+40254) 717838
Fax: (+40254) 713421

4$ Franzeluță minimulti
Pâine graham 
Pâine
Pâine

Loredana.leahtlMformmedla.ro
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2004 - A murit Paraschiv Oprea, difțjor și compozitor 
(n, 14.02.1937) ,
1910 - S-a născut actorul Ștefan Clubotărașci (m. 
27.08.1970)___________________________ ' ___________

1685 - S-a născut Johann Sebastian Bach, compozitor 
și organist, unul dintre geniile din istoria muzicii

„întinde o mână de bine..."
Deva (V.R.) - „întinde o mână de bine 

celui mai sărac ca tine” e cea mai mare 
campanie pe probleme sociale inițiată de 
Crucea Roșie hunedpreană , apreciază Elisa- 
beta Ciorobea, directoarea filialei. Ajutora
rea nu-i vizează pe cei instituționalizati, de
oarece de sărbători toată lumea se gândește 
la ei, dar nu și la beneficiarii acestei cam
panii: locatari ai haldei de gunoi, vârstnici 
singuri și neajutorati, minori în derivă (a- 
flați în detenție ori pe străzi). Deși Crucea 
Roșie n-âre ca prim scop ajutorul pentru să
raci, voluntarii acesteia o fac din conștiință 
și au deja experiență în acest sens. Pavel 
Ciapoș, de la subfiliala deveană, consideră 
că succesul acestei activități e datorat bunei 
colaborări cu serviciul de asistență socială 
din cadrul Primăriei Deva. împreună ajută, 
de anul trecut, 160 de vârstnici cu alimente 
și produse sanitare, ei fiind și beneficiarii 
acestei campanii. în susținerea acesteia, 
Consiliul Local Deva alocă 15 milioane de 
lei, ne-a spus Laura Vesa, purtător de 
cuvânt la Primăria Deva. Sunt așteptate și 
alte donații pentru ca aceste persoane vulne
rabile să se poată bucura de Sfintele Paști.

tnergi .ectnca.
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.
08.30-15.00 Deva, Al. Moților, bl. A1/5. Se. III și IV

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00 - 15.00 Al. Plopilor, bl. G1
(21 și 22 mart.)

09.00 - 15,00 Str. Mârâști, bl. IA

Apă:
Sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva: 
08.00 - 15.00 Zona înaltă a PT.27, Bd. Decebal, 
_________________ bl. 5, afectează bl. 8, B.R.D._________

Str. Mărăștl, Mărășești, Gh. Doja. 
Pescărușului, Al. Moților

PRO TV
790 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
745 Agenția 2 fără un sfert |
920 dna minute de culturâ ;
930 Teleshopping 

1090 Surprize, 
suqxize... Cu Andreea 
Marin

1230 Teleenddopedia
1330 Desene animate: Yu-Gi- 

(3 Oh
1490 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Teleshopping
1590 Pro Patria. Emisiune 

realizată de Redacția 
Emisiunilor Militare de 
Televiziune din Minis
terul Apărării Naționale

1530 Kronica. Emisiune în ț 
limba maghiară

1655 Sănătate pentru toți. 
Prezintă dr. Daniela Saf- 
ta

1730 Portul
S miracolelor 

1830 Știrea 
zie> 

1850 Sport Pro 
1990 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

7100 Știrile PRO TV. Sport ’ 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit Cu:
0Eric Braeden, Joshua 

Morrow, laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter ; 
Bergman, Heather Tom, ; 
Melody Thomas Scott 

1090 Te votezi la PRO TV 
(reluare) 

1190 Ferma veselă
’■* (reluare)

1390 Știrile PRO TV. Sport.
Meteo

1330 De râsul lumii 
1490 Coșmar b orașul

13 viselor (acțiune, SUA 
1999). Cu: lom Sker- 
ritt, Sharon Lawrence, 
Charles Dutîton, Lisa 
Nicole Carson, Jennifer , 
Gamer, Rachel Ticotin 

1600 Tânăr și neliniștit 
1700 StMIe PRO TV 
1745 Teo 
1900 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo

SdXJIatămă! Cu Raluca 
iâoianu

2130 Ochii magic 
2230 Crime perfecte 
BdO Jurnalul TVR. Sport.

Meteo. Emisiune infor
mați

&40 Nocturne 
035 Patima «foirii
q (dragoste, coproducție, 

1981). Cu: Bernard 
Giraudeau, Valeria D’0- 
bid, Laura Antonelli. 
Regia Ettore Scota.

: Italia, anul 1862. Gior
gio este un tânăr căpi- 

* tan care atrage femeile 
jprb frumușețe și far
mec Ajuns cu detașa
mentul intr-un oraș din 
Piemont el o întâlnește 
pe Clara, o femeie 

j ■ căsătorită, mama a unui 
| copri. Intre cei doi se 
- naște o iubire puternică .

5 JumU TVR. Sport 
Meteo (return)

20:15 Călători 1h timp
O (acțiune, SUA 1999). 

Cu: Casper Van Dien, 
Catherine Bell, Theresa 
Saldana, Peter Outer- 
brițjge, 

22:15 La Bloc Serial de 
divertisment 

2390 Știrile Pro TV 
2345 Dinastia campionilor 

Ele spionează (acțiune, 
SUA 2002). Cu: 
Natasha Henstrige, 
r ten Miller, Natashia 

Williams, Carlos Jacott, 
. Jamie Iglehart Regia: 

Reza Badiyi,Chuck 
Bowman

045 lestrim tivi 
1:15 Știrile PRO TV. Sport 

Metso
2fl5 Călători blimp
a (acțiune, SUA 1999). 

, j. Cu: Casper Van Dien, 
Catherine Belt, Theresa 

? Saldana, Peter Outer- 
’ fridge (reluare)
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Soluția integramei din numă
rul precedent:
A - AVA - I - EBEN - ROMI
- AMARAT — C — UNU - AP
- CR - OLAR - BRE - AS - 
CIORI - T-BT-RU-C- 
UTA - LINIE - UNDA - EVA
- IC - RIT - AU - IRA - 
HORN - ȚUICA - RM - L - 
PIELE - ULEI

Dispecerat apfl rece 227087

Dispecerat apd caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Ambulanța 961

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

OJ.P.C. HO 214971

ANTENA 1

47

21 marț.- 20 apr. ___ _______ .__ ;,
Aveți probleme cu colegii, care manifestă puțină 
înțelegere pentru problemele dv. Mare atenție, căci 
orice risc asumat vă poate aduce neplăceri.

- —i th- -___ -■’'-’’M fe’-..
Se profilează un dăm lung pe care nu-i aveți în plan 
și de care n-ave|î chef.

21 mal ■ 20 Iun.dy**.,,_ ^.™. _____ — _.... .. ....
Vă sunt deschise toate ușile, dar prefera^ să aco
lo unde sunteți lăudat. Aveți nevoie de tact și ama
bilitate. Nu e cazulsă spuneți chiar orice.

21 Iun.- 20 Iul. _
E important cu cine vă consultați în acțiunile zilnice. 
Realismul persoanelor apropiate vă stimulează. Azi 
atmosfera e relaxantă și la serviciu.

_____ ___ . 
Relațiile Cotidiene de la slujea decurg excelent. Aveți 
parte ș. de o mărire de salariu. Doar cu un eoteg 
mai vechi relațiile continuă să fie încordate.

21 aug.-20 sept.
ieșiți cu prietenii ia o bere și uitați de |<. Sutețl 
un bun organizator, metodele dv au dat rezultate 
până acum. Țineți-o tot așa!

21 »ept.- 20 oct. ____ _______________
Ziua e dominată de bună dispoziție. Familia vă 
împărtășește starea și vă simțiți bine. Bar vă amenință 
din umbră o indigestie.

21 oct.- 20 nov.___________
Vă șochează evenimentele financiare din anturajul I 
dv. Starea de spirit vi se îmbunătățește și pesimis
mul vă părăsește după-amiaza.

ș;...21 nov .-20 i_____ _ .. .,_____ n
In jurul dv au loc schimbări al căror motiv vă scapă. 
Vă surprinde modul bizar în care se comportă 
apropiații. Ar fi mai bine să amânați unele proiecte.

21 «tec,- ten.____ 212, . - ■ -
Sunteți mai neînțelegător ca de obicei și cam de 
realitate, tocmai dv care aveți mereu picioarele pe 
pământ. O veste legatăde casă riy e prea buni.

21 lan.- 20 tebr. _____
Nu amânați priorități ce trebuie rezolvate azi. Oricât 
de complicate sunt responsabilitățile ce vi se 
înGieaințează, trebuie să le soluționaț ia timp.

Tmbuie să-i arătați persoanei iubite dăruire Ișip^l- 
une. Nu vă obosiți să-i repetați că o adorați. Dacă 
veți fi prea reținut, va crede că i-ați întors spatele.

700 Obervator. Cu: Sanda 
Nicola

800 Canalul de știri 
1090 în gura preset 
11O0 Concurs interactiv. Emi

siune în cadrul căreia 
poți deveni milionar în 
câteva minute 

1200 Hercule. Hercule și
S lolaus s-au reunit și de 

această dată pentru a 
da naștere unor noi 
aventuri: bătălii crân
cene cu forțele satanice 

1300 Obsenratnr. Cu: Simona 
Gheorghe 

13:45 Divertisment: Foldoral 
contraatacă 

1600 Observator. Sport.
Meteo

16:45 Vivere- A trăi cu pasi- 
g une (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

17:45 9595-Tebvață ce să 
fad

1900 Observator

500 Poveștiri admirate 
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul 
(reluare)

700 Extravaganta Anastasia
H(reluare)

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

9:15 A șaptelea cer
1000 Lori (reluare)
11:15 Numai iifoirea
13:15 Răzbunarea. Cu:

SGabriela Spanie, Jose 
Angel Llamas, Maria 
Helena Doering, Orlan
do Miguel, Catherine 
Siachoque

14:15 Pisica săttatică. Cu:
SMarlene Favela

1530 Iubirea mea, păcatul, 
0Cu: Yadhira Carillo

1730 Poyeștiri adevărate- •-? 
emisiune ai povești 
reak viață, 
prezentată de Lucian 
Varo

1755 Vremea de acasă
18:10 Gftanas. Cu: Saul

HLisazo, Dolores Heredia -
19:15 Te voi învăța să Iubești.

Cu: Danna Garda

20:15 Operațiunea Delta
t3 Farce 4 (acțiune, SUA 

1999). Cu: Mark Roper, 
Joe Lara, Greg Collins, 
Justin Williams, Gary 
Hudson.

2230 Marius Tucă Show. 
Talk-show politic Mar
ius Tucă Show este, de 
dnd ani, cel mat 
urmărit talk-show politic 
din România. Emisiunea 

t ; a suferit numeroase 
modificări de nume 
(la început se numea 
Milionarii de la miezul 
nopții)

2330 Observator. Sport 
Meteo. Cu: Letiția 
Zaharia

030 în gura presei (reluare) s
190 Conans Interactiv. 

Emisiune b cadrai 
căreia poți deveni mil
ionar în câteva minute 

, 290 Obsavvtor. Sport. 
> flPMeteo (reluare) r

20:15 Rlfoi. Cu: Barbara Mori, 
BEduardo Santamarina, 

Ana Martin, Jaqueline 
Bracamontes

2290 De trei ori femeie emi
siune cu Mihaela Tatu 

090 Extravaganta Anasta- 
Ețsia. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
riazzone, Saul Marin, 

Luciano D'Alessandro, 
' Crisol Carabal, Gustavo 

Rodrfguez, Mayra Ale- 
andra
Răzbunarea.

ElCu: Gabriela Spanie, 
Josâ Angel Llamas, 
Maria Helena Doering, 

: Orlando Miguel, 
Catherine Siachoque, 
Bâtbara Gardfalo, Car
los Duplat, Jorge Cao, 
Marcela Carvajal

290 Poveștirl adevărate
> * (reluare)
230 De 3x famata

7901 ’•'OB! (reluare)
B90 Teleshoping
B30IMoritățisd>1>eidc- : 

taturi
990 Poftă bună
930 întoarcerea b Paradis 

1030 D* ale Iu* Mitică 
1130 Chd minute de cultură 
114! ur 
1240 EuroxSspecer (reluare) 
1245Faffneoe 
1330 Teleshoping 
1490 Quasimixfo 

1430 Insula piraților 
1590 hnpreună b Europa.

Primul pas
1690 Zona de conflict 
1630 Cirid minute de culturii 
1645 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
1790 Sănrtă-ml prostule 
17:55 Euro-dispecer 
1890 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Chd minute de cultură 
1830 Zestrea romfinfor 
1990 Fotbal b sală: Futsal

Hnin Ami rr- - -îKOmalnd - L ineu

PRIMA W

din Campionatul 
National. Transmisiune 
directă.

7:00 Teleshopping 
730MWstar 
7:55 Sport cu Florentina 
SdX) Teleshopping 
830 Sunset Beach 
930 Dragoste și putere 

lOdX) Kensld Show (reluare) 
10:55 Clip art 
11:00 Monica. Prezentatorea 

emisiunii este Monica 
Puiu (reluare) 

12:00 Filmul și televiziunea.
Este un program spe
cializat de cronică, crit
ică și comentariu de 
film, produs btr-un for
mat complex 

1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset Beach 
1520 Focus. Emisiune infor

mativă 
1525 Dragoste și putere 
15:50 Camera de râs. Emisi

une de divertisment 
1630 Trăsniți b NATO 
16:50 Kenski Show 
184X7 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina țopescu 
19KX) Monica

8S0 Epoca de Gheață (ani- 
fămație, SUA 2002) 

’ 935 Călătoria fantastică 
d (comedie, SUA 1987).

Cu: Dennis Quaid 
1130S-abtâmplatde 

IXcutănd (comedie, Italia,
2003). Cu: Claudio San
tamaria

13:00 Gnema, cinema, cine
ma. Episodul 12 

1335 Gloria Estefan - live 
from Las Vends 

1440 Micuțul Bell 2 (aven- 
iă tun, Olanda, 2003).

1635 Micuț detectiv
Î3 (comedie, Franța,

2003)
18:05 Epoca de Gheață (ani- 

Omație, SUA 2002).
1930 Pe platourile de fil

mare. Episodul 12 
20:00 Nopți abe (dramă,

SUA 1985). 
22:15 Casa de vis (dramă, 

13 SUA 2002). Cu: Portia
De Rossi, Dina Merrill, 
Joseph Campanella

J

4

' ■ t
2345 Casă celor o mie de

I

0630-07.00 Observator Deva.
(r) '

11.00-12.00 Emisiune de 
divertisment. După 
canal

* 1530-1535 Publicitate 
2345-24.00 Observator

s 09.00-11.00 Muzică 
20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Femeia, eterna între

bare (partea I)
21.00 Publicitate
21.05 Femela, eterna btre- 

bare (partea a ll-a) 
2150 Știrile TELE 7 Deva (r).

a

HALLMARK

2030 Eroii. Emisiune 
culturală

21190 Neuitatele personaje.
Documentar de cultură 
teatrală. Prezentat de 
prof. George Banu. 
zpisodul 8 - Othello. 
Un punct de vedere al 
regizoralul Bocsardi Laș- 

- zio. Redactor Cristina
Oancea. Regla Domin* 
Dembinski. Realizator 
Ioana Prodan 

2130 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

"I» banalul Euronews pan- 
^tni România 

22:1' MHemium (thriller, 
13 Germania, 2000). Partea

II.
0900 Districtul. Cu: Cralg 
țgT.Nelson, Janie Brook, 

Lyne Thigpen, Roger 
Aaron Brown, Sean 
Patrlk Tomas. Regia: 
Teny George 
Martir

5 ■
: ■

t

1 
»

20500 Serginio. Cu Sergiu 
Mihalcea

21:00 Tradați b dragoste 
22:00 Trăsniți h NATO. Sol- 

dații prezentați b pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar b 
acest sezon cu totul 
schimbați.

2230 Focus PÎik. CuiSilvia 

Ticula
23590 Fanat* Show. 

O emisiune care șl-a 
câștigat o puternică 
notorietate btr-un timp 
foarte scurt Fanat* 
Show este un program 
’dinamic șl agresiv, axat 
pe culise, scandaluri, 
Informații de ultimă oră,

■f ■

■-Î--

.5

f

fă cadavre (horor, SUA 
2003). Cu: Sid Haig, Bill 
Moseley, Sheri Moon, 
Karen Black 

1:15 Campionul (dramă,
L3 SUA 2003). Cu: John 

Leguizamo

TV SPORT
i 0990 Știrile IV Sport 09:15 Fot- 
’ bal: Divizia B(r) 1190 Știrile TV 
i Sport 12:20 Handbal feminin 
; (reluare) 1390 Știrile IV Sport 
< 13:10 Rugby; România - 
’ Ucraina (r) 1590 Știrile TV

Kl530SăfacemtotullCu 
te Luciu 1545 Motoare, 
> motoare! 1690 Știrile TV Sport 

£ 1830 Fotbal: Med din Primera 
! Division. Gasamentul Primera 
i Division arată astfel Barcelona, 

1 Valanda, SariMat845 Fotbal: 
Manchester United • Fulham 

! 2030 Știrile TV Sport 2055 Flt- 
> ne« cu Nlcdett Ludu M57

i

13.00 Fiicete lui McLeod 
14D0 Me h culisele 

setfakilui (dramă, 
SUA 2004)

1545 Adevărata dragoste 
t mean ramanucă, 
SUA, 1982)

1730 Mica sirenă (dramă, 
SUA 2000)

19.15 Cutremurul (dramă, 
SUA 2004)

21.00 Fiicele lui McLeod 
21J0O Lege și ordine: Intenții 

criminale
2331 ottfan 
00.00 0 vârstă

(dramă,

DISCOVERY
1490 Cel mal luxos hotel 

din lume
'5.0C -
1100 Planat Inozaurilor 
1790 Câmptrl de bttMU 
1890 Avenuri la peso* c 
1990 Confrttitia mașlnărifior 
2090 Performanța la

■th Arezâ 
2190 Liinl dtaplRite: Trata 

2290 Competiție pe față 
2390‘huma

: Rodeo 2230 Fotbal Poiiugalta: I MAjMutonti-
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• Impozitul pe dobânzi. Veniturile din 
dobânzi vor fi impozitate cu 10% doar la 
depozitele constituite după data de 1 aprilie. 
Impozitul pe dobândă se va plăti la bancă 
lunar, iar calculul se va face în momentul 
plății dobânzii. (C.P.)

• Servicii poștale. Oficiile poștale Petroșani 
3 și Lupeni au fost incluse în rețeaua sub
unităților poștale informatizate. Pe lângă ser
viciile obișnuite clienții au acum acces la ser
viciile e-mandat, mandat on-line, Eurogiro, 
Western Union și e-posț și pot achita fac
turile pentru telefonia fixă. (C.P.)

tfi!
/ 4

Lukoil

Acciza pentru leasing

Motorină Super 28100 lei/l
Benzină Premium 29900 lei®
Benzină fără plumb (Euroluk) 29600 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98 33300 lei/l
Benzină fără plumb (95 29700 lei®
Benzină cu plumb IBS EcoPremium) 30100 lei/l
Motorină 28300 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 29990 lei®
Benzină Eco-Ptemium 30290 tata
Benzină Super 100 36990 lei®
Eu.o «oăoiM' 28590 lei®
Super-motarină 29990 lei®

Shell
Benzină Târfi plumb 29300 W
Benzină VPowerRaelnq 38D00 IsW
Benzină Premium »«lei®
Motorină Euro 3 28700 lei®

Petrom
Benzină fără plumb 29700 led
Benzină Euro 297QQ lei®
Benzină Eco 30100 lei®
Motorină Eilro 28300 lei/l
Motorină Super-Euro 28900 lei/l
GPL , 17700 lei

i detele expuse la Târgul Internațional pen-

fFntrv FPA)

Un indian încearcă una dintre bici-

■ Mașinile din import 
au accize de trei ori 
mai mari decât cele de 
producție românească.

Clasa PAs____________________
dara .pas •Infommetflajo

Deva - Noul Cod fiscal, ce 
urmează a fi aprobat în aceas
tă săptămână de Executiv, fa
ce precizări clare privind re
gimul accizelor în cazul auto
turismelor și al autoturisme
lor de teren, inclusiv din im
port, rulate, introduse în țară 
în baza contractelor de lea
sing. Baza de impozitare va fi 
valoarea de intrare, la care se

■ Cei care vor să-și 
construiască o casă vor 
plăti mai mult pentru 
materialele necesare.

Deva (C.P.) - Majorarea 
tarifelor la utilități începând 
din luna aprilie va determi
na scumpirea materialelor de 
construcții, dat fiind faptul că 
va duce la creșteri ale cos
turilor totale de producție. 
Drept urmare, termopanele s- 
ar putea scumpi eu cel puțin 
10%, iar cărămizile și betoa- 
nele, cu minimum 6%. Influ- 

tru Echipamente de Fitness deschis in 
week-end la New Delhi.
)

r

Materialele se scumpesc cu 10%.

enMMMMi MHN
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 11 martie 2005
Valută 
BNR

euro
36.505

dolar liră sterlină
27.413 52.567

franc elvețian
23 562

forint
149

Ctirăiîi valutar practicat 16 lăncile din Seva m 10 martie 2005 /X-'
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint

C V C v c V c V
BancPost 35.800 36.400 26.640 27.710 51.010 53.170 22.850 23.870 139 153
BRD 35.600 36.800 26.440 27.350 50.930 52.790 22.860 23.750 140 153
Banca Țransilv. 35.700 36.300 26.600 27.150 51.323 52.173 23.055 23.480 145 150
Raiffeisen Bank 35.800 36.600 26.700 27.600 51.400 52.700 23.020 23.680 137 '154
Carsi^ valutar oracticat le casele dfe a valutar din 0ewa. - • >

Star Exchange 35.700 36.300 26.700 27.300 49.000 52.000 21.500 24.000 >145 150• >-• .

Preț Variație 
închidere

2. 3tl BANATCRISANA 11900 +3.48
3. TLY 13.000 +0.78
4. 48.500 -3,96
5. IMPACT 6600 -5,71
6. AZOtjURES 2810 -14,86
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6500 +2,36
8. ROMFțTRQL 916 -0,05

RAFINARE (RRC)
9. HABER \ 6000 0
10. BCCARAatICA 5350 0
11. DECEBA1 1T0 0,58
Rubrică realizată-de SVM IFB F1NWEST SA DEVA, 
b-dul De cobai, bi. R, parter (Iftrgă QUASAR), tai.: 
221277.

adaugă taxele vamale și alte 
taxe speciale.

Nivelul accizelor variază 
între 0% și 11% pentru ve
hiculele din producția autoh
tonă, respectiv 1,5% și 33% 
pentru cele din import, în 
funcție de capacitatea cilin
drică și de tipul de carburant 
utilizat.
Acciză 0%

Autoturismele din produc
ția națională nu vor fi acci- 
zate, dacă au o capacitate ci
lindrică mai mică de 1.601 de 
centimetri cubi.

A fost majorat nivelul 
accizelor în cazul autoturis
melor cu capacitate cilindrică

mai scumpe 
ența în prețul final al metru
lui pătrat construit va fi de 
circa 5-10%. Potrivit specia
liștilor din construcții, pentru 
un metru pătrat de construc
ție se folosesc, în medie, cam 
0,4 metri cubi de cărămidă, 
circa 0,25 mc beton și aproxi
mativ 25 kg de armătură.
Costul unei case

Astfel, pentru o casă de 100 
de metri pătrați din zidărie 
portantă și planșee din beton 
armat sunt necesari 40 mc de 
cărămizi, circa 20-25 mc de 
beton și 2.500 de kg de armă
tură. Cât privește prețurile 
actuale, acestea sunt, în me
die, pentru beton de 2 mili
oane lei/mc, pentru fier-beton 
de aproximativ 22.000 lei/kg, 
iar pentru cărămida poro 
therm de aproape 3 milioane 
lei/mc. Un calcul arată că 
pentru a achiziționa cărămi
zile, betonul și armătura ne
cesare ar fi nevoie de 225 mi
lioane lei acum, respectiv 250 
milioane lei după scumpire. 

de peste 2.000 de centimetri 
cubi de la 9% la 11%, pentru 
cele noi, respectiv de la 27 Ia 
33%, în cazul autoturismelor 
rulate.
Acciza pe lux

Accizele majorate se vor 
plăti de la 1 aprilie pentru 
confecțiile din blănuri - 45%, 
55% pentru articolele din 
cristal, 35% pentru parfu- 
muri, 20% pentru aparatele e- 
lectronice (excepție făcând 
camerele video și aparatele de 
luat imagini fixe cu o cotă de 
30%), 100% în cazul armelor 
de vânătoare, 50% pentru iah
turi și bărci cu motor pentru 
agrement, 25% la bijuterii.

"Tăticii" divorțați au.lansat în întreaga UE protestă-1 
inedite pentru a atrage atenția asupra deciziilor pe care 
le iau instanțele. în timpul proceselor de divorț.

(Foto: KPA)

Tarife mai 
mari

Deva (G.P.) - Poșta Ro
mână va majora, în me
die, cu 10%, tarifele la u- 
nele servicii, începând 
cu 1 aprilie. Astfel, expe
dierile în regim priori- 
post ale coletelor de 101- 
500 gr. vor fi taxate cu 
90.000 lei, față de 85.000 
lei în prezent, iar trans
miterea de mandate on
line va costa 110.000 lei, 
față de 100.000 lei cât este 
acum. Tarifele pentru ex
pedierea de coresponden
ță, imprimate, colete, re
comandate și trimiteri 
cu valoare declarată nu 
vor fi majorate.



i AGROTURISM
z, - rt. > '

Agroturismul, o afacere bună

L

proiectele 
rurale și alte tipuri de turism din spațiul 
rural, meșteșuguri tradiționale și cercuri de 
mașini, proiectul trebuie să aibă acces la 
infrastructura de bază, drumuri rurale, ali
mentare cu apă și electricitate. (L.L.)

Cabanele 
turistice care 
la data verifi
cării nu înde
plinesc cri
teriile nu se 
clasifică și nu 
pot desfășura 
activități de 
turism.

(Foto: Traian Mânu)

■ Turismul - Cea mai 
bună afacere în zonele 
cu productivitate agri
colă scăzută.

Loredana Leah________________
Ioridafia.ltah0lnfamimedla.ro

Deva - Primul pas pentru a 
putea desfășura activități eco
nomice și pentru introduce
rea unei locuințe sau a unui 
alt imobil în circuitul turis
tic, ca pensiune turistică ru
rală, este autorizarea. Propri
etarul, persoană fizică, se 
poate autoriza după cum ur
mează: ca persoană fizică au
torizată, ca asociație familială 
sau ca societate comercială.

Următorul pas după autori
zare este clasificarea și omo
logarea pensiunii.

W ..............
D.A.D.R. oferă 
doritorilor toate 
informațiile nece
sare pentru 
demararea unei 
afaceri în turism

CăuN Marian, 
director D.A.D.R.

• alimentare cu apă;

Documentația de clasificare 
se transmite Autorității Na
ționale pentru Turism - Direc
ția Generală de autorizare ca
re verifică îndeplinirea crite
riilor de clasificare și întoc

mește certificatul de clasifi
care.
Obligațiile proprietarului

Proprietarii pensiunilor au 
obligația să respecte condi
țiile și criteriile de clasificare, 
inclusiv în cazul celor care și- 
au început activitatea pe pro
pria răspundere.

Nerespectarea acestora a 
trage măsuri de declasificare 
sau de retragere a certificatu
lui de clasificare. Amplasarea 
pensiunii turistice rurale tre
buie să fie realizată în locuri 
ferite de poluare și de orice 
alte elemente care ar pune în 
pericol sănătatea sau viața 
turiștilor.

o racord la rețeaua de canalizare sau canalizare în sistam propriu;
• alimentare cu energie electrică;
• sistem de încălzire (prin utilizarea de combustibil lichid, solid sau gaz
metan) care să asigure temperatura în spațiile destinate cazării turiștilor 
de cel puțin 18 grade C în sezonul rece;_________________________________
• sistem de evacuare a deșeurilor menajere.

Produsele 
tradiționale

Deva (L.L.) - Alimen
tația turiștilor în pensi
unile turistice și agrotu- 
ristice se asigură cu pro
duse agroalimentare, cu 
prioritate din surse pro
prii sau locale. Sunt 
foarte căutate produse
le ecologice, iar ca supli
ment, turiștii pot fi invi
tați ca participanți di- 
recți în cadrul unor ac
tivități specifice zonei.

Turism rural 
antistres

Deva (L.L.) - Dorința 
de a scăpa de stresul co
tidian a generat o nouă 
ofertă din partea pensi
unilor agroturistice, fi
ind lansate programe an
tistres. Publicul țintă îl 
constituie cel care vrea 
să se desprindă de civi
lizație pentru a se rela
xa în mijlocul' naturii. 
Principalele leacuri pro
puse pentru combaterea 
stresului sunt plimbări
le de dimineață prin iar
ba plină de rouă, vizite 
la diverse obiective turis
tice, drumeții, servirea 
meselor la stână sau cu
lesul de plante medici
nale. Odihna va fi tota
lă, mai ales că folosirea 
calculatorului și a celu
larului nu va fi posibilă.

Nicolae Roman

Potențial i 
turistic
Deva (L.L) - Județul 
Hunedoara are un 

potențial turistic de- i 
osebit. Țara Hațegu
lui ți zona Bradului i

se încadrează foarte 
bine în categoria i
zonelor care pot fi j
folosite cu succes i

pentru construirea 
unor pensiuni agro- j

turistice pentru că 
beneficiază de infra- j

structura necesară 
demarării unei astfel 
de afaceri", susține 

ing. Nicolae Roman, ;
DAD.R. Hunedoara, i
Zona pădurenilor re- I
prezintă un adevărat 
tezaur etnografic, în Sj 

special în satele î
Cerbăl, Bunila, j
Toplița, Luncă Cerrili . Ț 

de Jos. Costumele Ș
populare sunt de 
mare originalitate și, 
cel mai important i

lucru, obiceiurile și 
tradițiile s-au păstrat i
neaiterate. i

Dotările și amplasarea 
pensiunii turistice rurale

Promovarea 
și marketingul la 
nivelul unei 
pensiuni turistice 
cuprinde 
panourile de 
reclamă, materi
alele publicitare 
(pliante, broșuri, 
cărți de vizită), 
publicitate în 
presă, mass
media, publici
tatea din 
ghidurile turis
tice sau revistele 
de specialitate, 
comunicarea ver
bală și realizarea 
unor invitații 
către agenții tu
ristice, instituții 
publice.

(Foto: TraUn Mânu)

Deva (L.L.) - Pensiunile tu
ristice sunt structuri turisti
ce, de primire, cu o capacitate 
de cazare de până la 10 came
re, totalizând maximum 30 de 
locuri în mediul rural, și pâ
nă la 20 de camere în mediul 
urban, funcționând în locuin
țele cetățenilor sau în clădiri 
independente, care asigură în 
spații special amenajate, caza
rea turiștilor. Pensiunile a- 
groturistice simt cele care pot 
asigura o parte din alimen
tația turiștilor cu produse din 
producția proprie. Amplasa
rea pensiunilor turistice ur
bane, a pensiunilor turistice 
rurale și agroturistice trebuie 
realizată în locuri ferite de 
surse de poluare și de orice

alte elemente care ar pune în 
pericol sănătatea sau viața tu
riștilor. Dotările din camere 
și din grupuri sanitare desti
nate turiștilor vor fi puse, în 
exclusivitate, la dispoziția a- 
cestora. în interiorul acesto
ra nu se admit lucrurile per
sonale ale locatarului.

Condiții și primire deosebită.

Demersuri minime de 
clasificare a pensiunii

Deva (L.L.) - Clasificarea 
are ca scop prioritar pro
tecția turiștilor, constituind 
o formă codificată de pre
zentare a nivelului de con
fort și a ofertei de servicii, 
în primul rând trebuie fă
cută o cerere către primă
ria din localitatea de dispu
nere a proprietății, în care 
proprietarul pensiunii, pre
zintă obiectul activității ce 
o va desfășura. Prin aceas
ta proprietarul ' solicită a- 
probare pentru funcționare 
și luare în evidență.

Urmează cererea-tip la 
prezentele norme metodolo

gice. Trebuie prezentate ac
tele casei: act de proprie
tate, act de vânzare-cumpă- 
rare.

Dosarul trebuie să mai 
cuprindă: fișa de prezenta
re a casei: număr de came
re (nominalizate, suprafa- r 
ța), suprafața curții, gospo
dării anexe, garaje, etc^ 
schița privind amplasarea 
și adresa casei, format A4, 
adeverința de sănătate din 
partea medicului de familie 
la care este arondată pen
siunea, în care este speci
ficat că proprietarul pensi
unii este sănătos.

EXERSEAZĂ!

Turismul rural și montan
■ în implementarea 
proiectelor, D.A.D.R. 
colaborează la întoc
mirea documentațiilor.

Loredana Leah________________
k) reda na.leahg: intonnmedia.ro

Deva - Dezvoltarea activi
tăților turistice în gospodăria 
țărănească, construirea de 
clădiri noi destinate acestor 
activități este reglementată de 
Ministerul Turismului prin 
Ord. 510/1999, privind criteri
ile de clasificare a pensiuni
lor turistice și agroturistice, 
unde mai este definită și no
țiunea de pensiune turistică 
și agroturistică.

H.G. nr. 31/1996 privind 
Avizul de specialitate al MT 
precizează condițiile eliberă
rii Autorizației de construire

pentru obiectivele din dome
niul turismului.

Pentru spațiul rural activi
tățile respective sunt susți
nute prin fonduri externe, 
cum ar fi Fondul Internațio
nal de Dezvoltare Agricolă 
(FIDA), Programul de Finan
țare Rurală și Programul SA- 
PARD, măsura 3.4, (submăsu- 
ra-turism rural, alte activități 
în turism).
Fonduri UE disponibile

în cadrul Programului SA- 
PARD, U.E. și Guvernul Ro
mâniei finanțează astfel de 
proiecte în procent de 50% cu 
fonduri nerambursabile cu 
condiția ca potențialul bene
ficiar să dovedească posibili
tatea cofinanțării pentru cea
laltă parte de 50% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale pro
iectului inițiat.

Clasificarea 
pensiunilor

Deva (L.L.) - Autorita
tea Națională pentru Tu
rism în parteneriat cu î 
ANTREC realizează pro
cedura de clasificare a 
pensiunilor turistice din 
spațiul rural și introdu 
cerea acestora în circui
tul turistic. Certificare 
de clasificare vor fi vira
te din trei în trei ani A- 
gentul economic va soli
cita vizarea certificatului 
cu cel puțin 60 de zile î- 
naintea expirării terme
nului sau a ultimei vize. 
Structurile de primire 
turistice se clasifică pe 
flori, în funcție de carac
teristicile constructive, 
dotările și calitatea servi
ciilor pe care le oferă.

Ioridafia.ltah0lnfamimedla.ro
intonnmedia.ro


I

■ Derby-ul hunedorean 
n-a avut spectacol, iar 
rivalitatea era să 
degenereze în bătaie.

Ciprian Marinu|, F. Nedelciu
dprian.marlnutginfonnmedla.ro

Victone in

• Eliminate la 7 metri. Oltchim a remon
tat diferența de trei goluri cu care pierduse 
în tur, învingând sâmbătă, acasă, cu 31-28 
echipa germană BSV Buxtehude. Cum același 
scor se consemnase și în prima partidă s-au 
executat lovituri de la 7 metri, dar Oltchim 
n-a trecut proha nervilor tari, fiind eliminată 
după ratarea a două aruncări. (C.M.)

Etapa 17, sâmbătă, 19 martie: CS Deva - Jiul Petroșani 
0-1; Gaz Metan Mediaș ■ UTA Arad 1-1; Unirea Dej - 
Oașul Negrești 3-0; Olimpia Satu Mare - Ar mătura.Zalău 
1-1; Unirea Sfonicolau Mare - IS Cîmpia Turzii 0-0; ACU 
Arad t liberty Salonta 2-3; FC Bihor Oradea - Universi
tatea Cluj 0-0. Tricotaje Ineu a stat.
Ornamentul

caisa datoriilor jucători, țar rezultatele tw fast anu
late.

Bfafe 18, sânaMM, 26 mărita: u. ciul - M Petroșani; 
^JTA Arad - C.S. Deva.

1. Aul Petroșani 16 12 2 2 . 3M2 38
2. Gaz Metan 16 16 3 3 22-13 33
3. FC Oradea . 1®, 8 "i" 24-12 29
4: Olimpia Ș.Mi 16 8 9 5 22-13 27
5. Armatură ZaMu 16 £ 8 2 27-14 26
6. ISC Turzii 16 6 7 3 16-14 25
7. Tricotaje ineu 15 6 3 6 25-27 21
8. Liberty Salonta 16 ■ 5 5 6 18-22 20
9. U. Cluj 16 6 2 8 25-23 20
10. CS Dara 16 5 4 7 10-21 19
11. UTA Arad 16 5 4 7 15-19 19
12. U. Sînnicgiau 15 4 4 7 14-21 16
13. Oașul Negrești 16 4 1 11 13-28 13
14. Unirea Dej 16 2 3 11 12-33 9
15. ACU Arad 16 1 6 9 9-27 9
Corvinui Hunedoara, a fast exclusă din campionat din

Deva - întâlnirea dintre 
cele două echipe hunedorene 
ale diviziei B nu doar că a 
fost lipsită de amabilități și 
concesii, ci a fost și extrem de 
disputată și tensionată. CS 
Deva a jucat cu multă am
biție, deși nu era presată de 
rezultat, dând o replică peste 
așteptări liderei. Jiul, obligată 
de obiectiv, a avut inițiativa, 
dar a suferit pentru victorie 
până în penultimul minut de 
joc, atunci când Dulcea a 
adus izbăvirea marcând golul 
celor trei puncte. Enervat de 
replica prea consistentă a 
devenilor antrenorul Jiului, 
Gigi Mulțescu, era să-l bată la 
final pe unul dintre oficialii 
deveni.
Dominare sterilă

Onorându-și statutul de 
pretendentă la promovare 
Jiul a controlat prima repri-

Mulțescu trădat de nervi Primul eve-

Stejarii aproape de record
București (C.M.) - Echipa națională de 

rugby a României a învins, sâmbătă, 
Ucraina cu 97-0 fiind aproape de doborârea 
recordului de 100-0 cu Bulgaria. Stejarii au 
manevrat cum au vrut în fața Ucrainei, o 
formație net inferioară. Practic tricolorii au 

| cules toate baloanele posibile eu înaintarea

Deva (C.M.) - Extrem de 
nervos pe parcursul par
tidei din cauza scorului și 
a răutăților din tribune, an
trenorul Jiului, Gigi Mul- 
țescu, a fost trădat de nervi 
la finalul meciului. '’’Eti
cianul a fost cu greu 
de forțele de ordine să nu- 
1 lovească pe directorului

și au jucat la mână de pe o parte pe alta a 
terenului, acumulând eseuri. Dorind să 
arate că înfrnâserea din Georgia a fost un 
accident cauzat în principal de nedreptățile 
arbitrului italian, românii au căutat soluții 
cât mai spectaculoase, pentru a ajunge în 
^trenul de țintă advers.
Revanșă pentru meciul cu Georgia

„încă mai avem în minte meciul cu Geor
gia și am vrut să ne revanșăm printr-un 
meci perfect. Chiar dacă Ucraina nu este o 
echipă prea puternică noi am ținut să ne 
respectăm și am jucat așa cum am fi evolu
at în orice alt meci”, afirma talonerul Mar
ius Tincu, autorul a două eseuri. Căpitan
ul naționalei, Sorin Socoi a explicat că în 
Cupa Europeană a Națiunilor se decide 
practic culoarul pentru Cupa Mondială, ast
fel că orice punct contează. După victoria 

'■’împotriva Ucrainei, naționala României este 
•’;pe locul I în clasament, la egalitate de 

puncte cu Georgia, 10, însă cu un punc- 
taveraj net superior georgienilor, care au 

"învins Cehia doar cu 65-0.
'•v

Bapa 14, vineri, 18 marți» CS Vulcan- Telecom Arad 1- 
Oj Soda Ocna Mureș - Victoria Nădlac 1-0;.U. Sopo Sibiu 
- Inter Petrila 5-0; Frontiera Curtiei - Sparta Mea’aș 0-0; 
Minerul Lupeni - Inter Blaj 3-1; Aurul Brad - CS Deva II 
2-1; Metalul Aiud - stă.
ClMMMntul

Gigi Mulțescu

Performera etapei
Deva (C.M.) - Runda a 

doua a returului a fost una a 
rezultatelor strânse, consem- 
nându-se două remize și șase 
victorii la limită (de 1-0 sau 
2-1).

Performera etapei este no
ua echipă a Timișoarei care a 
obținut a doua victorie con
secutivă, semn că e hotărâtă 
să urce spre partea supe
rioară a clasamentului. ’

Sub comanda lui Cosmin 
Olăroiu și cu tricolorii Con
tra și Viorel Moldovan în 
teren, Poli a făcut legea în 
Cotroceni, învingând cu două 
goluri marcate pe final de 
meci, după ce bancarii des
chiseseră scorul contrar cur
sului jocului.

>

Știința a învins la zero, dar 
a ratat punctul bonus

Petroșani (C.M.) - Știința 
Petroșani, a salvat, sâmbătă, 
onoarea rugby-ului hunedo
rean, după ce Minerul Lupeni 
a înregistrat, vineri, un re-

Hârtia Petrești nu s-a înscris în campionat.
Etapa 15, vinari, 25 martie; Metalul Aiud - CS Vulcan: 
Telecom Arad - Soda Ocna Mureș; Victoria Nădlac - U. 
Sopo Sibiu; Inter Mila.* Frontiera Curfid; Sparta Mediaș 

- Minerul Lupani; Inter Blaj - Aurul Brad; CS Deva II - stă

1. Minerul Lupeni 13 11 1 ' 1 28-8 2»,
2. Metalul Aiud 12 2 2 23-11 26
3. CS Deva II 13 --fe 2 4 25-8 23
4. Victoria Nâdlac 13 6 3 4' 17-9 21
5. CS Vulcan 13 6 3 4 12-12 21
6. Aurul Brad 13 5 5W5 4 16-13 19
7. Soda O.M. 1>' 5" 4 4 14-15 19
8. U. Sibiu 13 4 5 . 4 - 20-20 17
9. Telecom Arad 13 5 1 7 10-13 16
10. Inter Blaj - - * ? 13 2,f. 4 7 18-24 10
11. Sparta Mediaș 13 2 4 7 12-22 10
12. Infer Perna •- 13 3 0 10 7-25 9
13. Frontiera Curbei 13 25a 3H 8 8-29 9

Studenții au fost superiori.

Devenii s-au apărat cu orice mijloace de-a lungul celor 90 de minute. (Foto: Ciprian Marinuț)

ză, creându-și bune ocazii de 
a marca grație verticalizării 
fazei de construcție. Minerii 
n-au. fost însă inspirați la fi
nalizare, Irina, Iorga și Dul
cea ratând ocazii foarte clare. 
Prima replică mai consistentă 
a gazdelor a venit în minutul 
39, când Tănasă de la 7-8 
metri de poartă a țintit un ad
versar, iar cornerul a rămas 
fără rezultat.

După pauză, Ceaușu (min. 
60) a ratat cea mai mare 
ocazie a devenilor, șutând din 
colțul careului mic, peste 

sportiv al gazdelor, Pavel 
Horvath. „Nu știu cine este, 
însă tot timpul m-a înjurat 
și a incitat publicul. M-am 
stăpânit cât am putut, dar 
pe final nu am mai rezis
tat", a spus Mulțescu. Pe 
urmă lajconferința de pre
să, Mul, ’ 
dumerit de ce CS Deva a 
luptat cu atâta ambiție pen
tru un rezultat bun. „Nu în
țeleg pentru ce și pentru 
cine CS Deva s-a apărat 
permanent, deși juca acasă. 
Ce aveau să apere?", a în
trebat Mulțescu, enervat că 
elevii lui Gabor nu s-au dat 
la o parte, ci și-au apărat 
corect șansele, încercând să 
demonstreze că au valoare, 
chiar în fața liderei.

:u s-a arătat ne-

Cristina lonescu

RșndMMtai etapei 8 13-Kvineri, 18 martie: FCM Bacău - FC Brașov 0-0; 
sâmbătă, 19 martie: Farul - U. Craiaya 2-1 ; Sportul Dinamo 0-1; CFR Cluj 
- Gloria 1-2; FC Național - Poli Timișoara 1-2; duminică, 20 mattie: FC 
Argeș - Oțelul 1-1; RoU lași— Apuium 1-0; Partida Steaua -t Rapid se va 
disputa pe 13 aprilie.
Ctaumentui
1. Steaua București ' 33-13' 33-
2. Dinamo București 17 11 0 6 32-20 33
3. Rapid București 16 9 3 4 26-16 30
4. FC Farul Constanța 17 9 3 5 24-16 30
5. FC Național București 17 8 4 5 28-20 28
6. CFR Cluj-Napoca 17 6 6 24-24 24
7. Oțelul Galați 17 7 3 i 7 13-13 24
8. Gloria Bfatrita .16 ' 7 2 7 29-25- 23
9. Sportul studențesc 17 6 4 ' 7 21-19 22
10. FCM Bacău 17 5 6 6 11-14 21
11. Poli AEK Timișoara 17 6 3 8 22-27 21
12. FC Argeș Rifesti 17 4 7 6 21-27 19
13. Poli lași 17 5 4 8 17-27 19
14. FC Brașov 17 4 4 9 19-27 16
15. Apuium Alba lulia 17 4, 3 10 17-39 15
16. Universitatea Craiova 17 3 5 9 16-26 14

Etapa a 11-a: vineri, 18 martie; Minerul Lupeni - Steaua București 0-104: 
sâmbătă, 19 martie: Rulmentul Bârlad - Dinamo București 13-34; Bucov
ina Suceava - U Cluj 9-29; Contor Zenner Arad - Remin Baia Mare 25-5; 
Mnț^P|trosani - RC Farul 17-0.cord negativ, pierzând 0-104 a- 

casă cu Steaua. Studenții au 
început returul cu dreptul, 
câștigând cu scorul de 17-0 
partida de pe teren propriu 
cu RC Farul, rezultat prin ca
re scapă practic de grijile u- 
nei eventuale retrogradări, 
Din păcate, elevii antrenoru
lui Ion Rațiu au ratat punctul 
bonus, ei marcând doar două 
eseuri, față de cele patru ne
cesare pentru bonus. Totuși, 
în urma acestui rezultat Ști
ința a urcat pe poziția a șasea 
a clasamentului, devansând 
RC Farul. 

poartă, deși era singur cu por
tarul Hotoboc. A urmat apoi 
un adevărat asediu al mine
rilor hotărâți să transpună și 
pe tabelă superioritatea pe 
care o aveau în teren.
Comparat cu Dumitrache

Am consemnat întâi bara 
lui Iorga (63), după care au 
urmat două ratări imense ale 
lui Dulcea (80 și 83). Atacan
tul transferat în această iarnă 
de la Olimpia Satu Mare s-a 
revanșat în minutul 88, când 
a reluat la colțul scurt cen

Arbitră felicitată de FIFA
Deva (C.M.) 

niment la care a participat 
Cristina lonescu după turneul 
din Portugalia a fost meciul 
din prima etapă a returului 
Diviziei C dintre CS Vulcan 
și Telecom Arad, disputat vi
neri la Vulcan. Singura arbi-

10. Lupeni 151-623 1pb 5p
Etapa a 12-a, sâmbătă, 26 martie: Dinamo București - Minerul Lupeni; 
Steaua București - CSM Suceava; U. Cluj - Știința Petroșani; Farul Constanța 
- Contor Zenner Arad; Remin Baia Mare - Rulmentul Bârlad

1. Steaua 11 11 0 . 0 665-85 11 pb 55p.
2. Dinamo 11 ,10 0 1 558-159 9pb 49p
3. Arad 11 7 0 4 281-222 6pb 34p
4. Cluj 11 ■7 0 4 345-189 5pb 33p
5. Baia Mare 11 6 0 S 251-197 4pb 28p
6. Petroșani 11 4 0 7 182-241 3pb 19p
7. Farul 11 3 0 8 200-445 4pb 16p
8. Bârlad 11 3 0 8 193-394 3pb 15p
9. Suceava 11 4 0 . 7 191-462 Ipb 13p

Legendă: pb - puncte bonus acordate pentru înscrierea a minimum patru 
eseuri într-un meci câștigat.

trarea excelentă a ex-dinamo- 
vistului Perenyi, marcând 
unicul gol ah partidei. „Am 
crezut în Dulcea, pentru că s- 
a zbătut enorm pentru orice 
minge și pentru că are exe
cuții extraordinare din orice 
poziție. Este unul dintre 
puținele vârfuri de la Dumi
trache încoace care atacă 
aproape perfect colțul scurt", 
a spus Gigi Mulțescu. Victo
ria de la Deva coroborată cu 
semieșecul găzarilor aduce 
Jiului un avans de cinci 
puncte în clasament.

tră FIFĂ a județului era mul
țumită de reacția oficialilor 
forului fotbalistic mondial, 
referitor la modul în care a 
condus la centru finala turne
ului de la Faro dintre Ger
mania și SUA (scor 0-1). „Am 
fost felicitată și cred că pe 
bună dreptate, pentru că mi- 
a ieșit foarte bine meciul, nici 
o decizie de a mea nefiind 
contestată de echipe. Cele 10 
zile de pregătire și teste teore
tice și fizice petrecute în Por- "*t 
tugalia au fost un câștig în 
perspectiva participării la 
Campionatul European ce se 
va desfășura în iunie în An
glia”, a precizat Cristina. Ră
mâne de văzut când succese
le internaționale ale Cristinei 
îl vor sensibiliza și pe Ion 
Crăciunescu, iar arbitra din 
Vulcan va fi delegată la un 
meci din Divizia A.

Surpriză în F1
Kuala Lumpur (C.M.) - 

Pilotul spaniol Fernando 
Alonso, pe Renault, a câștigat 
duminică Marele Premiu al 
Malayeziei, disputat pe cir
cuitul de la Sepang. Alonso a 
fost urmat pe podium de ita
lianul Jarno Trulli (Toyota) și 
de germanul Nick Heidfeld 
(Williams-BMW). Campionul 
mondial, germanul Michael 
Schumacher (Ferrari) abia a 
reușit să intre în puncte, situ- 
ându-se pe locul 7, în timp ce 
coechipierul său, brazilianul 
Ruben Barichello, a abando
nat. Plecat din pole-position, 
Alonso și-a înscris în pal
mares al doilea Mare Premiu, 
după victoria din 2003, de la 
Hungaroring.

dprian.marlnutginfonnmedla.ro
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Renault Megane, af. 2002, benzină, 
servo, airbag, ABS, SRS, ASR, climă, full- 
electric. Preț 7.200 euro, negociabil. 
« 0722/972626.

Ford Escort 1,6 16V, af. 1994, ben
zină, servo, airbag, trapă, ABS.
Preț 1.099 euro, negociabil.
® 0726/892588.

Dada 1310, af; 1999, proprietar, 
RAR 2006.
Preț 94.500.000 mii. lei, negociabil. 
« 0722/915313.

Opeî Astra Caravan, af. 1997, diesel, 
servo, airbag, ABS, fullelectric.
Preț 6.100 euro, negociabil. 
« 0745/789789.

Daewoo Matiz, af. 2003,35 000 km 
parcurși. Preț 3.950 euro, negociabil. 
® 0723/270348.

Ford Mondeo TD, af. 1994, diesel, 
airbag, ABS, fullelectric..
Preț 5.150 euro, negociabil.
® 0726/892588.

Opel Kadett, af. 1986, diesel, piese de 
schimb. Preț 3.000 euro, negociabil.
« 0724/278093.

Renault 11 TL, af. 1986, benzină, 
trapă, gri metalizat.
Preț 1.700 euro, negociabil.
« 0258/814336, 0743/67483,1.

VW Passat Spedition 1,9 TDI, fullop
tion, fullelectric, diesel, Xenon.
Preț 10.900 euro, negociabil. 
«0744/291268.

Dada Break, af. 1997, bord CN, 
stare foarte bună. Preț 80 mii. lei. 
® 0722/855748.

Ford Mondeo TDI, af. 2001, diesel, 8 
airbag-uri, ABS, climă.
Preț 3.900 euro, negociabil.
« 0727/374766.

AudiA4> af. 2001, servo, airbag, ABS, 
dimatronic, linie audio.
Preț 10.800 euro.
« 0723/316029.

1

Peugeot 406 HDI, af. 2001, fulloption, 
fullelectric, diesel.
Preț 9.500 euro, negociabil. 
«0721/707741.

Peugeot 605, af. 1996, benzină, servo, 
airbag, ABS, climă, piele.
Preț 6.200 euro, negociabil.
« 0721/610509.

Renault Laguna 2, af. 2002, diesel, 
servo, 8 airbag-uri, ABS, computer bord, 
6 viteze. Preț 11.200 euro.
« 0720/337113, 0744/561701.

Seat Ibiza, af. 2002, diesel, servo, 
airbag, trapă, fullelectric.
Preț 6.950 euro, negociabil. 
« 0720/021473.

VW Polo 1,2, af 2002, benzină, servo, 
4 airbag-uri, ABS, fullelectric.
Preț 7.900 euro, negociabil. 
«0726/138692.

Kymko, scuter, af. 1997, 
2 locuri, 4 timpi, 150 cm.
Preț 1.300 euro, negociat 
« 0744/12652fcU72(W

Toyota Hiage, af. 1984, diesel, revizii la 
zi, carte, 1,5 t, consum 7%.
Preț 2.800 euro.
«0744/126526.

VW Bora Variant 1,9 TDI, af. 2001, 
diesel, servo, ABS, fullelectric, ESP, cli- 
matronic. Preț 11.300 euro, negociabil.

'«^£W41/37B536.

Opel Combo Tour, af. 2002, benzină, 
ESP, radio-CD, AC, argintiu metalizat. 
Preț 8.500 euro, negociabil.
« 0721/203619.

Audi A4 1,9 Sport Back, af. 2002, 
diesel, fulloption, fullelectric, 131 cp, 
Xenon. Preț 16.800 euro, negociabil. 
« 0744/799121.

Peugeot 307 HDI, af. 2003, diesel, ful
loption, culoare argintie.
Preț 10.700 euro, negociabil.
« 0727/228473.

VW Lupo, af. 2001, benzină, 
servo, airbag, ABS, 4,5%. 
Preț 6.200 euro, negociabil. 
« 0722/544169, 0254/613359

Dada 1310 L, af. 1997, benzină și GPL, 
trapă, geamuri ionizate, bare ornamen
tale. Preț 86 mii. lei, negociabil. 
«0722/756092, 0254/219404.

Aro 234, af. 1989, 8 locuri, motor de 
Brașov, stare foarte bună.
Preț 79 mii. lei.
« 0726/761478.

Sucursala DEVA 
INFORMEAZĂ:

începând cu data de 21 martie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea izolației 
pe linia de medie tensiune 20kV Ilia și derivațiile aferente acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei electrice în rețelele 
S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în localitățile situate pe traseul acestora.

Electrica SA asigură toți dienții săi că echipele care efectuează lucrarea depun în
treg efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie electrică, 
în funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 08.00-18.00. 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE ÎN FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE,
ÎNTRE ORELE 08.00-18.00

Celecirfca
s.a.

V

<*
.9$

Pe parcursul lucrărilor, eventualele modificări față de prezenta programare, dar și pro
gramul zilnic al întreruperilor de energie electrică vor fi publicate In presa cotidiană lo
cală.

21.03 - 25.03.2005 în localitățile: Lunca Glodului, Glodghilești, Runcșor, 
Brădățel, Petrești, Godinești, Zam, Tămășești

28.03 - 01.04.2005 în localitățile: Sălciva si Pojoca
04.04.2005 în localitatea Gurasada
05.04 - 08.04.2005 în localitățile: Bacea, Cuieș, Ulieș, Gothatea
11.04 - 15.04.2005 în localitățile: Câmpuri de Sus, Câmpuri Surduc, Tătărești, 

Burjuc, Tisa
18.04 - 29.04.2005 în localitățile: Certeju de Sus și Coaja
03.05 - 10.05.2005 în localitățile: Valea Poienii, Vorța, Visca
11.05 - 25.05.2005 în localitățile: Gurasada, Boiu de Jos, Boiu de Sus, 

Cărmăzănești, Dănulești
26.05.2005 în localitatea Tisa
27.05 - 10.06.2005 în localitățile: Glodghilești, Runcșor, Brădățel, Petrești, 

Godinești
13.06 - 14.06.2005 în localitatea Tămășești
15.06 - 22.06.2005 în localitățile: Zam, Cerbia, Micănești, Valea, Almaș-Săliște, 

Pogănești, Almășel
23.06 - 29.06.2005 în localitățile: Micănești, Valea, Almaș-Săliște.
30.06 - 8.07.2005 în localitățile: Sârbi, Valea Lungă, Certeju de Jos-, Coaja, Vorța.

*



• Prevederile noului Cod al muncii afectează 
în mod direct populația activă și suscită

^dezbateri aprinse.
• Este astăzi angajatul un răsfățat al actualului 
Cod al muncii, în detrimentul patronului? îl va 
transforma noul cod într-un sclav exploatat la 
sânge?

• Cuvântul liber invită lideri sindicali, patroni 
și reprezentanți ai societății civile să dea răs
punsuri acestor întrebări. Din părerile pro și 
contra ale partenerilor sociali putem prefigura 
care vor fi prevederile noului Cod al muncii.
• FORUMUL va avea loc în data de 22 martie 
a.c., începând cu ora 10.00, la sala de conferințe 

a Camerei de Comerț și Industrie Hunedoar; 
Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 23.
• Sună la telefonul 211.275, (interior 8823 sa 
8806 și cere detalii despre acest forum jurm 
listic.
• Ești un beneficiar al Codului muncii? T 
așteptăm la FORUM, ca să-ți spui părerea!

-1
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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, semidecomandate, 
faianță, gresie, balcon închis, gaz contorizat 
apometre, repartitoare, zona Bălcescu, Astoria, 
preț 29.000 euro, negociabil, tel. 0741/997462.
• id agent apartament cu 2 camere, în 
Dacia, etaj 1, decomandat modificat gresie, 
faianță, parchet fără balcon. Preț 870 mii. Tel. 
224296,0788/361782.

Vând ap, 4 camere (07)
• apartament 4 camere, semidecomandate, 
zona pieței, etaj 4. bk>c acoperit centrală, 
ocupabit imediat tel. 233473,0723/712388.

Vând case, vile (13)
• casa kt Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, zonă centrală Tel. 0254/215795.
• vând rasă, 4 camere decomandate,i 2 băi, 
bucătărie, recent renovată, curte grădină 600 
mp, ultracentral, str. M.Eminescu, nr. 81. 
Informații zilnic.

Vând case de vacanță (15)
• rasă de vacanță, construcție 2002, D*P+E, 
stațiunea montană Straja, 7 camere decoman
date, 3 băi, 3 wc, sc 180 mp, toate utilitățile, 
pretabilă turism. Tel. 0723/320995.
• vând rasă de vacanță P+l, cu terasă 
acoperită, in stațiunea Geoagiu-Băi. Tel. 241044, 
după ora 17.

Vând case ia țară (17)
• vând rasă înVața de Sus, nr. 102. Preț 150 mit 
negociabil. Tel. 681532, după ora 20.00.

• rasă 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. BoholtuluL Preț infor
mativ 1250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• casă modestă în Sântandrei, nr. 101, tel. 
217469,0724/106136.

Cumpăr garsoniere (20)
• cumpăr agent garsonieră în Deva,
Zamfirescu, Kogălniceanu, M. Viteazul. Ofer 550 
mii. Tel. 224296,07884361782

Vând terenuri (21)
• vând 1# parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124.
• vând 12U mp teren intravilan, la șosea, la 3 
km de Hunedoara, apă, gaz, curent, loc drept, FS 
12 m, tel. *723/005657.
• vând 4£10 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.

Cumpăr terenuri (22)
«Kunpăr toran arabil în zona Orăștie, Geoagiu, 
Aurel Vlaicu, suprafață minim 1 ha, tel. 
0723/546733,248801.

Imobile chirii (29)
• ndâtez rasă de vacanță P+l, cu terasă 
acoperită, în stațiunea Geoagiu-Băi. Tel. 241044, 
după ora 17.
• tochăiez spațiu comercial ST-86 mp, situat în 
clădirea CEPROMIN, etaj 3, excelent amenajat 
Tel. 0727/347566,214892
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
nemobilat decomandat, suprafață mare, 
amenajat zonă bună preț 90 euro/lunar. Tel. 
0721/817232
• ofer spre închiriere garsonieră situată ultra
central, mobilată, contorizată, fără intermediari, 
preț 75 euro lunar, plata anticipat caut persoană 
senoasă. Tel. 221647

Imobile schimb (3(X
• schimb apartament cu 2 camere, bd. I. Maniu, 
cu apartament cu 3-4 camere. Tel. 0720/449446. 
Exclus intermediari.

Auto romanești (36)
• vând Dada 1310, AF1991, în stare foarte bună 
de funcționare, radio casetofon, închidere 
centralizată, alarmă, preț negociabil 50 mii., tel. 
229527,0723-687212 '

Auto străine
• vând Fort Sierra Combi,AF 1984, gaz, benzină, 
stare foarte bună, 2300 euro, negociabil, tel. 
0723/455092
• vând orice model de Peugeot modele dotate 
cu euro 3 și 4, acord 6 luni garanție și 1000 euro 
reducere. Tel. 0742/214971.

Microbuze. Dube (38)
• vând drtaU Iveco 50C13 Turbo Daily, a.f. 2000, 
oglinzi electrice încălzite, clic de remorcă, radio- 
casetofon, alarmă, încălzire centralizată Preț 
600 mii. Tel. 0722/314123.
• vând nfcrabuz marca Robur, 21 locuri, a.f. 
1990, motor diesel, încălzire tip Sirocol, ideal 
transport muncitori sau navetă 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, wn/nun

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U650, af. 1984, cu remorcă 5 tone, 
basculabllă lateral (a cincea roată) ■ af. 1986. 
Preț informativ: 160 mii, negociabil. Tel. 
0745/595228
• vând tractor 41 CP, af. 1985, în patru pistoane 
cu cositoare și remorcă în stare perfectă de 
funcționare. Preț 190 mii, negociabil. Tel. 683091.

Mobilier și interioare (47)
• mobBer la comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice și termopan, debitare bușteni, 
0724/642188.
• Ofertăl Vrei un dormitor durabil, elegant și 
ieftin? Atunci sună la tel. 213483.

Televizoare (48)
• vând tetevizer color, ecran mare, marcă 
germană Preț negociabil. Tel. 219385.
• vânt TV color, sport cu telecomandă DVD, 
DVX, boxe Universum, 120 W, video, 6 capete și 
DVD, tel. 711063,0723/455092

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• sodetate comercială vinde antene de 
satelit digitale,începând cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție. Recepționează 
peste 25 de programe românești și 600 
străine, fără abonament montarea și 
deplasarea Incluse în preț Informații teî. 
0723/481776,0745/840474.

Aparate foto si telefonice
(50)

• vând Siemens A50, stare foarte bună de 
funcționare, față și butoane de schimb, sau 
schimb cu alt telefon. Preț 15 mii. negociabil. Tel. 
0722/865166.

Electrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică Arctic, cu 5 sertare, foarte 
puțin folosită preț 3.000.000 lei și frigider Arctic, 
stare funcționare, foarte bună preț 2500.000 lei, 
negociabil, tel. 217286.
• vând ladă frigorifică oi 5 sertare, folosită doar 
2 luni, frigider Minsk și un aspirator, în perfectă 
stare de funcționare, tel. 0254/232414.
• vând mașină de spălat automată italiană 
stare bună 16 programe, 3500.000 lei, tel. 221039, 
0744/783015.
• vând agent congelator, 4 sertare, 2 mii. lei, 
frigider Arctic, 2 mii. lei, stare foarte bună tel. 
0740/130827.
• vând urgent ladă frigorifică cu 4 sertare și 
frigider Arctic, în stare bună cu 4 mii. lei, nego
ciabil, tel. 229238

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând cri de tracțiune, 4 ani. Tel. 280532.
• vând <ân și otavă de grădină Hunedoara, tel. 
0723/005657..
• vindem pui mici de găină diferite rase, tel. 
214770.

Altele (61)
• vând canto* militară veche cu o stemă ne 
pafta. Preț 150 euro, tel. 0723/005657
• vând moneda 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 2 litri de ulei de motor Arai supertronic 
OW-30, sigilat, preț la jumătate față de prețul de 
magazin, tel. 0723/779477.
• vând aparat cu ultrasunete, import USA, 
pentru dresat câini sau pentru apărare 
împotriva câinilor vagabonzi. Tel. 0745/260135.
• vând bazin inox de 2501 și motopompă mono- 
fazic, boiler electric 220 V, 100 I, negociabil, 
216753.
• vând căruț de copii, aproape nou, preț 900000 
lei, rochie mireasă nr. 42-44,1500.000 lei, rochie 
de seară nouă 44-46, tel. 0722/885572.
• vând batoane de diferite culori și mărimi și 
artificii tort și fântână arteziană pentru nunți și 
alte aniversări. Tel. 0721/248658 0723/779477.
• vând carie de piele pentru mașini de cusut, 
tel. 0254/224182,0723/499284.
• vând instalație de irigat, nouă din aluminiu, 
preț avantajos, tel. 0723/990079.
• vând lustră plafon, completă 3 brațe șl 2 
aplice de perete, tel. 220025.
• vând rafturi de fier cornier și placă bune 
pentru cămară și depozit, preț convenabil, tel. 
220025.
• vând Siemens A57, stare foarte bună jocuri 
caic, etc, prețuri negociabile, tel. 0726/080402.

Prestări servicii (72)
■ caut st îngrijesc o feme - in orice localitate 
«firi județ. Tei. 613529.
• circulați la cele mai mici p-ețu.1 cu autocare 
de cinci stele în: Spania • între 100-165 euro, Italia 
■140 euro, tel. 0722/743022

• înfânțăm In numai 10 zile societăți 
comerciale efectuând toate serviciile 
necesare (statal, procură cazier, 
depunere capital, depunere ■ ridicare 
acte, autorizare, stampilă. Informații 
teL 230191,0788/189103.

• medKez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057
• transport marfă local și interurban, cu camion 
acocerit, de 32 tone util, 36 mc; dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

S-a deschis în Deva,
Str. Depozitelor, nr.l, noul depozit en gros al

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

alimentare și nealimentare. 

Vă așteptăm cu drag, zilnic, 
între orele 8 -17,30, și sâmbăta 

între orele 8-14.

Decese (75)

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

dr. MUNTEANU AUREL
Va rămâne veșnic în amintirea noastră. Sincere condole
anțe familie îndoliate!

• transport zMc colete pentru studenți la 
Timișoara. Tel. 0740/420521.
• iMdtez engtezăorice nivel, realizez atestate 
de competență lingvistică limba engleză și 
traduceri. Tel. 0727/372700.

• J/V Escr - Empedos angajează ingineri con
structori cu experiență pentru lucrări de alimen
tare cu apă în județul Hunedoara. Constituie 
Avantaj: limba engleză operare PC (devize), 
permis de conducere. CV la fax: 021/2532514, 
021/2529919.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• 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.
• soldi toc de muncă în calitate de coordonator 
al muncii în construcții sau fabrică de materiale 
de construcții, tel. 0726/025051.
• soMt toc de muncă în calitate de maistru în 
construcții sau alte domenii de activitate, tel. 
0726/025051.

Oferte locuri de muncă (74)
• atohr auto agreat RAR situat în Deva, cartier 
Oituz, execută reparații auto, tinichigerie, 
mecanică electrică, informații 0723/784787, 
tarife negociabile.
• caut contabH cu experiență în contabilitate 
primară cunoscătoare CIEL, gestiune salarii, 
pentru magazin în Hunedoara. Candldații sunt 
rugați să depună o copie după BI/CI plus CV la 
fax 213870, până în data de 2203.2005. Persoa
nele selectate vor fi contactate pentru interviu.

• J/V Ear - Empedos, firmă de construcții cu 
sediul în București, angajează secretară pentru 
punct de lucru in Deva. Se cer cunoștințe de 
limba engleză operare PC. - CV la fax: 
021/2532514,021/2529919.
• nsnaito cmnrt Martinești primește oferte 
în vederea realizării de amenajamente silvice la 
pădurea comunală și oferte pentru transport de 
piatră pe drumurile comunale. Informații supli
mentare la telefonul 246310
• SC angafeazâ persoană pentru contabilitate 
primară experiență minimum 2 ani. Cerințe: 
vorbitor limba italiană Tel. 20632a
• Sedetate i iar angajează lucrător 
gestionar pentru magazin lila. Condiții: studii 
medii cu profil agricol. Tel. 0742/965373
• ceertointor AVON, caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă câștig nelimitat, premii, tel. 
222902 0722/375315.
• MEDIA ORAPMCS Deva angajează web- 
designeri, solide cunoștințe în M.studio MX+. 
CV-urile se vor trimite pe: jobs@media- 
graphics.ro. Detalii la: 0723-316924.
• SC. Mozaic Construct SRL Brad, tel. 
0722/361138 angajează și instruiește șomeri prin 
programul de stimulente financiare al 
ANDIPRZM pentru posturile: gestionar 1 post, 
lăcătuș 1 post, conducător auto distribuitor 1 
post, agent vânzări 1 post

PRODUCȚIE EUROPEANĂ

AVC AUTOImPORT S R J importator cxch.'b m .
tel: 0746.145 459 tel/fax: O'H 323 04 18

sc SALUBRITATE
Deva angajează sudor $A 

electric autogen cu 
cunoștințe do mecanică 
auto, eu vechime minimă 5 

ani. Informații la te!. 
214143, dl llieș Petrea. 
interviul va avea loc în 
data de 29.03.2005, la 

secția Utilaje, Sir. 16 
Febțvarie.

sc SALUBRITATE
Deva ngajează SA 
ȘOFER, posesor 

carnet de conducere 
categoriile B, C, E cu 

vechime minimă 5 ani. 
Informații la lei. 214143, 
dl llieș Petrea. Interviul va 

avea loc în data de 
29.03.2005 la secția 

Utilaje, Str. 16 Februarie.

OFERTA CONNEX

Cadouri la alegere în limita stocului disponibil

parter (lâagâ agenția CFR),

esigur!
La Connex ai numai avantaje!
• 6 luni de reducere: 4 USD abonament 
lunar in loc de 7 USD,
• 60 minute gratuite lunar* *;
• 5 cenți/minut, orice destinație nationals, 
prin activarea gratuitâ a unei eXIraopțiuni 
Connex, pentru primele 6 luni.
în plus, ai 12 USD în puncte de loialitate și 
primești lunar gratuit 25 mesaje scrise și 
50 mesaje multimedia, în primele 3 luni. 
Detalii în magazine.
• Prețurile nu conțin TVA
**Oferta valabilă până la 31 martie pentru 
abonamentele Connex Numere Favorite, Connex 
Ore Favorite; pentru Connex Standard+-25, ai 25 
minute naționale incluse lunar.

» fl FI IVI A W II VI" I Dac* vre^cu adevârat ca anunțul tău să fie remarcat, k* If I |J !■ IU T I u 7 I !■ | încearcă variantele speciale contra cost.
ha V II# Im 11 I IFl&aO I hal ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

tOMftOfln POtfALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim:
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont - Micro 15;
• chioșcul de ziare do lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.

cuvâkjhl

tiMlSSOî. MtatAAPARfTîE .. -/—

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:jobs@media-graphics.ro
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Agenția EVRIKA!
Tel 211587, 

0745/253662,0723/660160

Vând garsoniere (19)
• Deva, ultracentral, dec, amenajări interioare, 
complet mobilată și utilată. Preț 790 mii. lei 
negociabil.
• zona Dada, et 2, îmbunătățiri, contorizări. 
Preț 480 mii. lei.
• zona Zaranddui, et. 2, cu balcon cameră 
mare, contorizări, fără îmbunătățiri majore. Preț 
460 mii lei.
• n , et 1, dec., îmbunătățiri, ST=32
mp, întreținută Preț neg.

Cumpăr garsoniere (20)
• Deva, zonă liniștită Ofer 500 mii lei și peste în 
funcție de ofertă
• Deva, de preferință dec., etaj intermediar. Ofer 
prețul pieții.

Vând ap. 2 camere (03)
o idlracenbaL et2, bloc de cărămidă parent 
contorizări, fără îmbunătățiri majore. 950 mii. lei
• Dada, et 1, camere cu parchet contorizări, 
gresie și faianță ocupabll în timp scurt Preț 590 
mii lei negociabil.
• Zona piață et 1, decomandat suprafață mare, 
2 balcoane, contorizări, fără îmbunătățiri, Preț 
negociabil.
• 2 apartamente cu 2 camere în zona Bălcescu, 
et intermediare, contorizări, 52 mp. Preț 780 mii.

Agenția SUL IMOBILIARE 

TeL 710129, 
0740/146780,0740/146779

Imobile chirii (29)
• Spațiu comercial de închiriat zonă 
centrală amanajat centrală termică 300 
euro lunar.

Vând garsoniere (19)
• Won fc baie, bucătărie, etaj 1, 220 
miliarde.
• Hoc K, mobilată boiler, 330 milioane.

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandat zona OM, 710 milioane.
• Avram lancu, parter, gresie, faianță 
parchet lamelar, boiler, convector, 630 
milioane.
• decomandat Mkro 5, etaj 4, acoperit cu 
vllaș, centrală termică gresie, faianță 600 
milioane.
• Teatru, centrală termică gresie, faianță 
parchet instalații sanitare noi, 850 milioane.
• Sir. Ei, decomandat 380 milioane. 
Micro 5, decomandat parter, 500 milioane.
• Parc Gambrinut etaj 3/4, gresie, faianță 

, centrală termică termopan, 750 milioane.
» Lamăiatondu, centrală termică îmbună

Agenda Nrl
TeL 229977,0722/229977, 

0788/497615,0745/411449, 
0766/788251.0745/079659

Imobile chirii (29)
• spațiu birouri sau magazin, ultracentral, 70 
mp, podele laminate, termopan, CT, alarmă 
țrup sanitar. 10 euro/mp, neg.
I garaoideră complet mobilată CT, gresie, 

faianță telefon, M. Eminescu.

Vând garsoniere (19)
• dec, contorizată mobilatăTV color, frigider, 
aragaz, mașină automată mobilă nouă et 1, 
Dorobanți. Preț 720 mii. lei.
• Miriști, sj bun, gresie, faianță balcon 
închis. Preț 720 mii. lei, neg.

Vând ap. 2 camere (03)
• semidec, Măritați, etaj bun, cărămidă par
chet apometre. 600 mii. lei, neg.
• ta drcutt, Dacia, Preț 720 mii. lei, neg.
• dec, Bd. Decebal, lux, 55 mp, îmbunătățiri, ușă 
metalică Preț 1,2 mid. lei, neg.
• 52 mp, parchet gresie, faianță contorizări 
gaz, apometre, etaj 1, ultracentral. Preț 25,000 
euro, neg.

Agenția GREEN CONTACT
0720/437889.0720/348089

Vând garsoniere (19)
• M. EndMKa, et intermediar, suprafață 
extinsă amenajată parchet laminat gresie, 
CT, mobilată Preț 520 mii. lei negociabil.

Cunwâr garsoniere (20)
• Deva, zob bună etaj intermediar, balcon. 
Ofer 600 mii. lei.

Vând ap. 2 camere (03)
• Gojdu, hol central, modificări multiple, 
parchet faianță gresie, CT, jaluzele exte
rioare, izolație italiană Preț 820 mii. lei.
• M. Bnlnescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajat totul nou, CT. 775 mii. lei.
• M. EMhku, zona ANL, etaj 4, amenajat 
balcon închis. Preț 610 mii. lei negociabil.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• Dada, Gojdu, etaj intermediar, balcon. 
Ofer 750 mii. lei
• central, et intermediar. Ofer 870 mil. Id.

Vând ap. 4 camere (07)
• Dorobanți, etaj 4. cu pod cu țiglă și boxă 
hol centrai, 3 terase, 2 băi, 1,6 mid. lei neg.
• Zona Emineacu, decomandat, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat complet, centrală

tei neg. fiecare.
• Urgent zona I. Corvin, et. 2, dec., amenajări 
interioare, bucătărie modificată îmbunătățiri, 
aer condiționat mare, ocupabil imediat

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• central, decomandat Nu contează amena- 
jările. Prețul pieței.
• h Deva, zonă liniștită decomandat sau în cir
cuit etaj intermediar. Ofer plata pe loc.
• Progresul, et 1, dec., cu garaj subbloc.blocde 
cărămidă hol central, amenajări interioare, CT. 
Preț neg.
o zona Wad Dallas, etl, cu garaj, multiple 
amenajări interioare, mare, ocupabil în timp 
scurtPreț negociabil.
• zona Gojdu, etl, semidec., cărămidă conto
rizări, balcon închis, ocupabil Imediat Preț 1.1 
odd negociabil.

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• Urgenți In Deva, zona Dorobanți, Liliacului, 
Mărăștiul Nou de preferință cu 2 băi, et 1-1 Plata 
pe loc.

Vând case, vile (13)
• Deva, Ceangăi, 3 cam., bucătărie, baie, CT 
nouă termopane, ocupabilă în timp scurt curte 
și grădină aprox. 500 mp.Preț 69.000 EU neg.
• «pațiuaonerdat vad comercial, ST=!20mp, 3 
wc, amenajări interioare. Preț 20 EU/mp inclusiv 
TVA. neg.
• garsonieră pe B-dul Decebal, amenajări și 
dotări interioare de lux, Et 2, doar contract pe 
termen lung. Preț 100 EU.

tățiri, 850 milioane.

Vând ap. 3 camere (05)
■ Mkro 5, decomandat centrală termică 2 
băi, 700 milioane.
• MDialvHeazut decomandat centrală ter
mică termopan, îmbunătățiri, 900 milioane.
• Mud Viteazul decomandat etaj 3/4, CT, 
gresie, faianță parchet 850 milioane.
• Piața Morali, balcon închis, parchet, 
boiler, 360 milioane.
• OU, decomandat balcon, sobe teracotă 
gresie, parchet beci, pod, 900 milioane.

Vând ap. 4 camere (07)
• Mkro 5, decomandat 2 băi, 800 milioane.
• Were 7, semidecomandat balcon, gaz, 
etaj 3,400 milioane.
• libertăți, decomandat, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică îmbunătățiri, 36.000 euro

Vând spații comerciale (25)
• Spațiu comentat zona Dunărea, 45 mp, 
650 milioane.

Vând terenuri (21)
• tom tobMfaa, 2000 mp, 20 m deschidere, 
apă gaz, canalizare, Peștiș, la șoseaua 
națională 15 euramp. >

• 45 mp, balcon închis, CT, termopan, îmbună
tățiri, Gojdu. 900 mii. lei, neg.
• contorizat tot fără îmbunătățiri, întreținut 
Dacia, preț 490 mii.

Vând ap. 3 camere (05)
• dec, complet mobilat CT, aer condiționat N. 
Bălcescu. Preț 34.000 euro, neg.
• 2 băt etaj 1, cu garaj, Dorobanți, lângă 
„Mașter”.
• Bd. Decebal, et intermediar, parchet gresie, 
faianță lavabil, 2 băi, 2 balcoane, CT. Preț 15 
mid. lei, neg.
• apometre, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabil imediat etaj 2, Gojdu. Preț 1 mid lei.
• dec, 2 băi, 2 balcoane, contorizat Dorobanți. 
Preț 1,1 mid lei.

Vând teren (21)
• HravDon la DN 7 (vizavi de Biserica Baptistă),
l. 000 mp, FS-14m.
• la S km de Deva teren 120.000 mp, FS-1.000 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent, canalizare. 
Preț 10 euro/mp.
• la DN7,22.000 mp teren, FS-70 m, apă curent 
Preț 12 euro/mp.
•Simeria, la DN7, teren cu ST-15.000 mp, FS-200
m, apă curent. 10 euro/mp, neg..
• la 15 km de Deva teren pentru construcție 
casă de vacanță ST-900 m, FS-20 m, apă gaz, 
curent cablu TV. 6500 euro.

termică Preț 1,15 mid. lei negociabil.

Vând case, vile (13)
• Deva, zona centrală 3 camere, living, 
bucătărie mare, CT, pivniță pod, curte, 
anexe, grădină 450 mp. 79.000 euro neg.
• VM nouă Deva. P+l+M, 7 camere, 2 livin- 
guri, 2 băi, CT, garaj, curte și grădină 
ST=1800mp. Preț 76.000 euro negociabil.
« Deva, zona centrală 4 cam., hol, 2 băi, ga
raj, curte și grădină ST=700mp. 95.000 euro.
• Eminescu, 3 camere cu parchet 2 băi, 2 
bucătării italiene, ST=700mp. 3,6 mid. Lei.

Cumpăr case, vile (14)
• Deva sau Simeria 2 camere, bucătărie, 
grădină minim 1000 mp. Ofer 300-450 mii. lei.
• Casă In Deva, minim 3 camere, dotări, 
zonă bună grădină curte. Ofer 90.000 euro)

Vând terenuri (21)
• Deva, intravilan, ST=700mp, FS=13m, pa
noramă utilități în zonă 400 mii. lei
• 7 km de Deva, drum național, intravilan, 
ST=1500mp, apă. gaz. 5 Euro/mp neg..
• Deva spre Cozia, intravilan, ST=5700mp, 
parcelabil, acces din 3 părți, apă curent 
gaz. Preț 14 Euro/mp negociabil.

Cumpăr terenuri (22)
• Deva zona centrală ST=200-500mp. Ofer 
40euro/mp.
• Zona Deva, Intravilan, ST=1000mp, 
utilități. Ofer 5-20 euro/mp.

Agenția OMEGA 
TeL 718706, 

0745/354579,0745/354575

Vând garsoniere (19)
• balcon închis, 2 focuri la gaz, parchet etaj 
superior. Preț 280 mii. lei negociabil.
• zonă centrală etaj 1, gresie, -faianță 
parchet paluxat. Preț 420 mii. lei, negociabil.
• zonă centrală gresie, faianță ușă meta
lică centrală termică balcon. Preț 420 mii.
■ zona Parc, boiler, Darchet ușă capitonată 
lavabil. Preț 320 mii. lei.

Vând ap. 2 camere (03)
• Micro 5, etaj 1, gresie, faianță linoleum, 
balcon închis, apometre, 2 focuri la gaz. Preț 
300 mii. lei negociabil.
• Micro 6, multiple îmbunătățiri. Preț 330 
mii, lei.
• Micro 4, parter, boiler, ușă de lemn, 
interfon, zugrăvit 2 focuri la gaz. 480 mii. lei.
• Micro 3, etaj 2, centrală gresie, balcon. 
Preț 630 mii. lei, negociabil.
• zona Micro 3, 2 convertoare, boiler, 
parchet Preț 500 mii. lei.
• zona Micro 4, etaj 3, centrală termică 
termopan, parchet Preț 580 mii. lei.
• zona Micro 2, etaj 2, gresie, faianță

Agenția PRIMA-INVEST 
TeL 215212, 

0722/564004,0740/126029, 
0742/290024,0726/710903, 
0742/019418,0721/815781, 
0721/055313,0740/210780

Vând garsoniere (19)
• dec, contorizată etj. intermediar, mobilată și 
utilată Preț 480 mii. neg.

Vând ap. 2 camere (03)
• dec, parter, gresie, faianță inst. sanit noi, 
lavabil, Dacia. Preț 750 mii. neg. et intermediar.
• agent Deva, dec„ Mărăști, modificat balcon 
închis, superamenajat parchet laminat ST 58 
MP. Preț 1,1 mii. neg.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• urgent ap. 2 cam. Deva, zonă bună Plata 
imediat

Vând ap. 3 camere (05)
• legat dec, contorizat repartitoare, balcon, 
parchet Zamfirescu. Preț 28000 euro/neg.
o Deva central, renovat complet lavabil, etc. 
Preț: 33.000 euro fix.
• 2 ap. de 3 și 4 camere zona Astoria, etj. inter
mediare pe motiv de plecare în străinătate. 

-Prețuanegmrgent!

Vând case, vile (13)
• 3 camera, Deva, baie, bucătărie, parchet C.T„ 
bed, anexe, ST-57D mp, grădină Preț atractiv.
• vU idbacentnd Deva, 2 nivele, 5 camere, 2 băi, 
2 bucătării, 2 terase, CT, termopan. Preț 125.000

Agenția MIMASON
TeL 206003,230324, 

0745/266071,0745/159608, 
0745/253413,0745/640725

Vând garsoniere (19)
• zona piață, amenajată balcon închis. 730 
mii.
• amenajteă dac,, Policlinica Dacia, 510 mii.
• «41, balcon, Dorobanți, 27 mp.
• zona ștrand, etj. 1, balcon. 460 mii.

Vând ap. 2 camere (03)
• semidecomandat etj. 1,46 mp. împăratul 
Traian. 930 mii.
• dec, balcon închis, parchet, contorizat,

Agenția ELLA 

TeL 228540, 
0745/653531,0722/566938, 
0788/299904,0788/507817, 
0788/134022,0788/888818

Vând garsoniere (19)
• Dada,gaz contorizat apometre, ușă metalică 
proaspăt zugrăvită parchet laminat, instalații 
sanitare noi, ocupabilă imediat Preț 500 mii. lei.
• senddec, KogăNceanu, gaz contorizat 
apometre, parchet 32 mp. Preț 17500 euro.
• garsonieră 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță parchet reparti
toare, zugrăvită recent ocupabilă imediat Preț 
485 mii. lei.
• cameră de cămin, zona Dacia, curent conto
rizat proaspăt zugrăvită ocupabilă imediat 
Preț 210 mii. lei.

Vând ap. 2 camere (03)
• semidec, naicescu, et 2, apometre, gaz 
contorizat balcon mare închis, proaspăt zugră
vit ocupabil imediat Preț 830 mii. lei.
• decomandat zona Bălcescu, etaj intermediar, 
centrală termică parchet balcon mare închis, 
frumos aranjat Preț900mil. lei.
• semidecomandat, zona Straiului, et. 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele. 
Preț 500 mii. tei.
• dec, Gojdu, apometre, gaz contorizat îmbu
nătățiri, balcon inclus, mobilă bucătărie inclusă 
în preț, ocupabil imediat Preț 1,1 miliarde lei.
• semidecomandat Armatei, et 1, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat balcon închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat
• «ac, zona M 6 Hunedoara, et 1, ușă me
talică mochetat Instalații sanitare noi, zugrăvit 
proaspăt ocupabil imediat Preț 260 mii. lei. 

parchet 2 focuri la gaz. Preț 630 mii. lei.

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Mkro 6, parchet, 2 focuri la gaz, bine 
întreținut Preț 320 mii. lei.
• zonă centrală, etaj 2, decomandat, 
centrală termică Preț 27.000 euro.
• Micro 5, etaj 1, semidecomandat parchet, 
balcon. Preț 300 mii. Lei negociabil.
• Micro 2, etaj 2, parchet, boiler, 1 geam 
termopan, 2 băi. 2 balcoane. 900 mii. tei, neg.
• zona Mkro 4, etaj 2, centrală termică 
gresie, faianță parchet 2 băi. Preț 1,25 
miliarde lei.

Vând case, vile (13)
• Hășdat, 3 camere, baie, bucătărie, garaj, 
curte, grădină cu pomi, fântână curent gaz, 
sobe, ST-6.400 mp. 950 mii. lei.
•Peș8ș,4 camere, 2 băi, centrală termică 
cu lemne, dependințe, garai, necesită 
finisări, teren 13.700 mp. Preț 850 mii. lei.
• Uncis, 14000 mp, front stradal 80 m, 
deschidere la apă 80 m. Preț 11 euro/mp, 
parcelabil.

Vând spații comerciale (25)
• spațiu comercial din apartament cu 2 
camere, zona Piața Dunărea, cu ieșire la 
stradă Preț650 mii. lei.

euro.
• urgent casă Deva, zonă centrală 4 camere, 2 
băi, contorizat termopan, beci. Teren 700 mp. 
Preț 110.000 euro.
• 4 camere, 2 băi, bucătărie, cămară garaj, 
anexe, 150mp, CT, gresie, faianță parchet 
lamelar, curte pavată grădină ST-600mp. Preț: 
100.000 euro neg.

Cumpăr case, vile (14)
• urgent casă cu grădină în Deva sau Simeria. 
Plata imediat

Vând case la țară (17)
• casă Banpotoc, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 500 mp.Preț 400mil.
• casă Cristur, 3 camere, bucătărie, gaz la 
poartă teren 600 mp. Preț 680 mii. neg.

Vând teren (21)
• urgent Sântohata, ST-9400MP, fc 40 m direct 
la DN 7, apă gaz, C.E,. Preț 12 euro/mp neg.
• SânMialm, DNT, 9423 mp, 2 parcele, 20x225 m, 
apă gaz, curent 12EURO/mp.
a MavBan, Sa la DN7,5000 mp, FS-37 
m. toate facilității, ideal pentru construcții 
industriale. Preț: 16 EURO/mp, neg.
• irgart, MravBan DN 7. Sântuhalm, 7800 mp, 
posibilitățile parcelare, toate facilitățile. Preț la 
vedere.

Cumpăr teren (22)
• agent 5 hectare, intravilan la șosea in Deva 
sau împrejurimi. Plata imediat

Chirii imobile (>'•))
• caut pt închiriat pe termen lung in Deva, 
garsonieră sau ap. mobilat.

zona Piață-Deva. 900 mii. neg. i.

Vând ap. 3 camere (05)
• dac. parchet faianță contorizat .etj.2, 
Progresului, Deva. 1,15 mid. neg.
• dec, «C1, CT, boxă 2 băi, zona împăratul 
Tralan. 1,75 miliarde.
• irmider amenajat CT, 80 mp, etj. inter
mediar, B-dul Decebal, Deva. 1,35 miliarde 
tei

Chirii imobile (29)
• ap. 2 cam., mobilat și utilat, contorizat, 
zona Piață 4 mil/lună
• ap4 cam., CT, mobilat și utilat împăratul 
Traian, Deva, 250 euro neg.
• 2câm,semimobilatzonaBălcescu,Deva 
35 mii. neg.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zona Gojdu, exclus, parter și et 4,03, ofer 
banii jos.

Vând ap. 3 camere (05)
• semicomandat zona Bulevard, etaj interme
diar, 2 băi. 2 balcoane, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, îngrijit Preț 1.260.000.000 lei.
• decomandat zona Liliacului, centrală termică 
termopan, gresie, faianță mobilă bucătărie, 
beci- 30 mp. Preț 45000 euro.
• semidec, Dada, parchet gaz contorizat 
apometre, bloc de cărămidă ocupabil imediat. 
Preț 750 mii. lei.
• dec, Minenr , bloc de cărămidă parchet de 
stejar, gresie, faianță instalații sanitare noi, gaz 
contorizat 2 focuri, apometre, repartitoare. Preț 
790 mii., negociabil.
• semidec Bulevard, CT, 2 băi, 2 balcoane (1 
închis), gresie, faianță parchet lavabil, modifi
cări interioare, renovat recent vedere în 2 părți. 
Preț 155 mld„ negociabil.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandat zona Liliacului, et. 2, apometre, 
gaz contorizat parchet repartitoare. Preț 35000 
euro.
• dec. zona Bejan, et 3, centrală termică 2 băi, 
gresie, faianță zugrăvit cu lavabil, calorifere noi. 
Preț 1,1 mid. lei.
• dec, Carpati, modificat 2 băi, îmbunătățiri, 
instalații sanitare noi, 2 balcoane (1 închis cu 
termopan), lavabil. Preț 155 mid. lei.

Cumpăr case, vile (14)
• agent casă modestă dar locuibilă în jurul 
Devei, de preferat cu mijloc de transport în sat. 
Ofer prețul pieței.

Agenția GARANT CONSULTING
TeL 215800,215151,227479,221712, 

0722/297610,0745/630316, 
0745/367893,0743/549654, 
0788/361782,0741/154401, 
0724/305661,0740/013971

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandat zonă centrală mobilat modern, 
contorizat. Preț 250 euro/lună
• 2 decomandate, et 3, împăratul Traian, 
mobilat deosebit. Preț 250 euro/lună

Vând garsoniere (19)
• semrdecomandată Uiu Maniu, preț neg.
• zona Favorit st=45 mp, mobilată contorizări 
(apă gaz, căldură). Preț 100 euro/lună
• mobilată Dorobanți
• urgent zona Dacia, etaj intermediar, amena
jări, contorizări. Preț 520 mii. lei (52000 lei RON).

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

Vând ap. 2 camere (03)
• Scărișoara, semidec, contorizat, fără îmbună
tățiri. 650 mii. lei, negociabil.
• semidec, im mătățir balcon închis, et. 1, 
Zamfirescu, preț negociabil.

Agenția FIESTA NORA
TeL 232808,0722/362364

Vând garsoniere (19)
• dec, centrală termică termopan, gresie, 
parchet spațiu la mansardă și beci, preț 950 
mii., Dorobanți.
• dec, centrală termică termopan, parchet 
balcon închis, boxă ST 48 mp. 950 mii.

Vând ap. 2 camere (03)
• dec, ST 60 mp. contorizat, 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. lei Dacia.
• cacuH, contorizat balcon închis, parchet 
preț 850 mil-lei, bdul. Dacia.
• decomandat termopan și aer condiționat 
bucătărie modificată parchet gresie, 
faianță preț 1050 mil. lei, loan Corvin.
■ decomandat cu centrală termică par
chet Bălcescu. preț 1 mid. lei.
• contorizat parchet gresie, faianță balcon 
închis, mobilă, preț 950 mii. lei, Bălcescu.

• dec, ST 55 mp, centrală termică parchet 
gresie. Balcon inchis, preț 1180 mii lei, pe 
bdul Decebal.
• 2 camere, parchet, gresie, faianță 
modificări, 850 mii. lei fix, parter în Gojdu.

Agenția ROCAN 3000
TeL 235208,0724/620358, 

0721/744514

Vând garsoniere (19)
• Dada, smd, gresie, faianță în baie, contorizată 
parchet laminat, modificat, spoturi, ușa noua. 
Preț 550 milioane.
• Gară smd, 30 mp, balcon, apometre, gaz 
contorizată fără îmbunătățiri. Preț 650 milioane.
• Bulevard, dec, mobilată parchet zugrăvită 
făra îmbunătățiri, et intermediar. 22.000 euro.
• Dorobanți dec, mobilată gresie, faianță lami
nat ușă metalică balcon închis, et. 1,700 mii.
• Gară 30 mp, balcon închis, CT, întreținută et. 
intermediar. Preț 760 mii.

Vând ap. 2 camere (03)
• Gojdu, smd, 50 mp, gresie în hol, parchet, 
balcon închis, contorizat, ușă metalică acoperit 
cu tablă Preț 860 mii.
• Dada, circuit 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 Streiului smd, modificat, CT, balcon, 
gresie, faianță preț 600 milioane.

Agenția CASA BETANIA 
TeL 223400,0723/020207, 
0741/180414,0720/370753, 
0742/005228,0743/103622, 
0720/387896,0740/914688

Vând garsoniere (19)
• dec, st 45 mp., CT, termopan, boxă bal
con, blocurile Mintiei. 920 mii.
• et 1, dec., balcon, contorizări, parțial 
mobilată Zamfirescu. 750 mii.
• etaj 1, balcon, contorizări. Calea Zaran- 
dului. Preț 490 mii.
• etaj 1, dec., st 45 mp. 2 balcoane, contori
zări, parchet, repartitoare, ușă metalică
• 22 Dec Preț 850 mii.

Vând ap. 2 camere (03)
• et intermediar, circuit contorizat, repar
titoare, balcon închis, gresie, faianță bdul. 
Dacia-Deva. Preț 830 mii.
• et 2, balcon, contorizări, parchet, Aleea 
Armatei. Preț 710 mii.
e dec, termopan, ușă metalică modificări 
interioare, Zamfirescu. 900 mii.
• parter, modificat CT, termopan, Bălcescu, 
preț 25.000 euro neg.
• parter, semidec, parchet, apometre, 
Aleea Crișului, preț 600 mii. ROL.
e parchet contorizări, gresie, faianță 
balcon, Aleea Constructorilor, 950 mii. ROL.

Vând ap. 3 camere (05)
• dec,2 băi, contorizări, Mihai Viteazul. Preț

• semidecomandat et 1, Dacia, preț negodabi.
• Dor i el intermediar, CT. decomandat 
Preț. 30000 euro.
• Liceul Auto, etaj intermediar, decomandat 2 
balcoane, contorizat 30000 euro.

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Gojdu, amenajări modeme (gresie, 
faianță parchet lamelar, geam termopan), 
centrală termică Preț 40000 euro.
• semidecomandat parchet gresie, faianță 
centrală termică ultracentral, preț negociabil

• zonă utti ă etaj intermediar, deco
mandat contorizări. Preț M miliarde lei (140000 
lei RON).

Vând case, vile (13)
• Kogainiceaitu, 3 camere, 2 băi, sobe de 
teracotă, instant pentru apă caldă Preț 58000 
euro, neg.,st=350mp.

Vând spații comerciale (25)
• chioșc aluminiu, zonă Centrală preț neg.

Imobile chirii (29)
• zona Creangă et 2, mobilat modem, CT. Preț
170 euro/lună
• semidec, moWtatutilat parter, Kogâlniceanu, 
contor. 4 mii. lei/lună avans 3 luni.
• apartament 2 camere, decomandat mobilat 
deosebit et. 1, Mărășești, cu garaj lângă bloc, 
250 euro/lună

• dec, ST 55 mp, contorizat parchet 
modificări interioare, baie mare, 2 balcoane, 
preț 1360 mii., luliu Maniu.
• Se vinde apartament 2 camere deco
mandat, la prețul de 1200 mii lei, vedere la 
bulevardul Decebal.
• decomandat etaj 1, contorizat 2 bal
coane, bucătărie mare și boxă preț 1230 miL 
lei, zona Piață
• centrală termică parchet acoperiș de 
tablă preț 950 mii. lei, Eminescu. ’

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

Vând ap. 4 camere (07)
• dec, centrală termică termopan, parchet 
gresie, faianță bucătărie modificată 
acoperit cu țiglă preț 1600 mii, lei, Dorobanți.
• contorizat repartitoare de căldură 
parchet gresie, faianță ușă de stejar, garaj, 
preț 1900 mii. lei, zona Pieței.

Vând ap. 3 camere (05)
• Aleea Moților, smd, parchet apometre, gaz 
contorizat, zugrăvit etaj 3, preț 720 milioane.
• Progresului, dec, 70 mp. parchet, bucătărie, 
baie, suportă modificări, balcon, contorizat preț 
1,180 miliarde.
• Aleea Neptun, dec., 87 mp, laminat, balcon 
închis, gresie, faianță 2 băi amenajate, CT, ușă 
metalică boxă preț 1500 mlliande.
• & Enescu, dec., 100 mp, parchet baie, 2 
balcoane, contorizat etaj 1, preț 44.000 euro.
• Piață, dec, 75 mp, hol pătrat, parchet CT, 
balcon închis, boxă preț: 1,350 miliarde.

Vând ap, 4 camere (07)
• b-duL Decebal, dec., 100 mp, parchet 2 
balcoane foarte mari, 2 băi, bucătărie modi
ficată CT, gresie, faianță etaj 3, preț 50.000 euro.
• Astoria, dec, 110 mp, parchet peste tot balcon 
închis, bloc acoperit preț 35.000 euro.

Vând case, vile (13)
• Pietroasa, parter + mezanin, 2004,4 camere, 
gresie, faianță 2 băi amenajate, jacuzl, living, 
parchet CT, complet mobilată preț 118000 euro.
• parter + 1 etaj. 4 camere, scară interioară 
parchet, 2 băi, garaj, 2 balcoane, beci, întreți
nută preț 75.000 euro.
• Horea, 2 camere, bucătărie, baie, cămară pod, 
parchet, curte, încălzire pe gaz, 820 milioane.

34.500 euro neg.
• et 3, CT, gresie, faianță parchet balcon 
închis. Gojdu, preț 13 mid.

Vând ap. 4 camere (07)
• et 2, living, CT, parchet laminat în living, 
gresie și faianță merită văzut Aleea Crinilor. 
Preț 1,5 mid. ROL.
• et 2, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faian
ță garaj cu apă caldă și căldură Ion Corvin. 
■Preț 38000 euro neg.

Vâi.d case, viie (13)
• 3 camere, bucătărie, baie, CT, curte, gră
dină Viile Noi, 85.000 euro neg.

Vând casă la țară (17)
• 4 camere, bucătărie, hol, curte, grădină 
anexe, zona Dobra. Preț 1 mid. ROL

Vând teren (21)
• extravilan, la șosea, în zona serelor 
Sintandrei, 8.000 mp„ fc 41 mp, curent elec
tric, gaz metan.
• intravilan, 124)00 mp., parcelat în 500-650 
mp. toate facilitățile. Preț 15 euro/mp.

Chirii imobile (29)
• garsonieră mobHata, tv color, aragaz, 
combină frigorifică baie superbă et 2, 
Dorobanți, 4 mii. lei/lună
• spațiu conter central, în incinta unui 
complex comercial, st. 25 mp. termopan, 
rigips, lavabil, gresie. Preț 120 euro/mp.
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Vedete la Balul Trandafirului
• Accident minier. Bilanțul victimelor 
exploziei care a afectat două mine înveci
nate, situate în nordul.Chinei, a crescut ieri 
la 42 de morți, iar proprietarii au fost ares
tați pentru că au repornit exploatarea unei 
mine considerată periculoasă.

Documentar 
despre Kursk

LiUe (MF) - Un docu
mentar francez intitulat 
„Kursk, un submarin în 
ape tulburi” a obținut 
Marele Premiu la Festi
valul internațional de 
reportaj de actualitate și 
documentar social, sâm
bătă seara la Touquet, 
în nordul Franței.

Acest documentar de 
70 de minute, realizat de 
Jean-Michel Carre în 
colaborare cu Jill Eme
ry, prezintă ipoteza im
plicării Statelor Unite 
ale Americii îp naufra
giul submarinului nu
clear rus, în 2000.

Premiul special al ju
riului a fost acordat fil
mului „Oublies de la pis- 
tț Ho Chi Minh”, un re
portaj realizat de Lau
rence Jourdan, în care 
femeile, care reconstru
iesc pista Ho Chi Minh 
frecvent bombardată de 
americani în timpul răz- 
iioului din Vietnam, își 
mvestesc viața de după 
rifczboi.
> Premiul pentru cea 

mai bună imagine l-a 
ăfoitigat „La Turquie, 
fkture frontiere de l'Eu-

Heidi Klum
(Fota FAN)

Așteaptă 
un copil 
Londra (MF) - Foto- 
modelul Heidi Klum 
și cântărețul Seal au 
făcut public, printr-un 

anunț apărut pe site- 
ul tui Heidi, că aș
teaptă un copil, care 
se va naște, cel mai 
probabil, în septem
brie. Cei doi au un 
început de an aglo
merat Ei spuneau în 
ianuarie că plănuiesc 

să se căsătorească. 
Heidi C31 ani) are 
deja o fetiță în vârstă 

de zece luni, Leni, cu 
magnatul italian 

Flavio Briatore, de 
care s-a despărțit în 
mai 2004.
Anunțul de pe site 
spune: „Heidi, Seal și, 
îh special, Leni sunt 
mândri să vă anunțe 
că de curând au aflat 
că așteaptă un copil 
(...) Nimic nu conferă 
o bucurie mai mare 

ca realizarea visului 
nostru".

Mirii vor pleca în SUA
Londra (MF) - Prințul Charles și Cami

lla Parker Bowles vor merge în Statele 
Unite ale Americii și se vor întâlni cu pre

ședintele George W. Bush și 
soția lui, Laura, cu ocazia 
primei lor călătorii oficiale 
în străinătate în calitate de 
cuplu căsătorit.

Responsabili de la Claren
ce House, rezidența londo
neză a prințului Charles, sunt 
în curs de programare a că
lătoriei de o săptămână, pen
tru luna octombrie sau no-

ț

Viitorii miri
< (Foto: EPA)

, iembrie. Cuplul se va căsători în 8 aprilie. 
„Sunt mari șanse ca prințul Charles și 

doamna Parker Bowles să viziteze Statele 
Unite, pe care le consideră un loc potrivit 
pentru prima lor călătorie în străinătate”, 
a declarat un responsabil oficial.

Conform Sunday Telegraph, o vizită în 
; Statele Unite cu noua sa soție va fi un pa

riu riscant pentru Charles, pentru că 
prințesa Diana este încă foarte îndrăgită în 
această țară.

Președintele Bush și soția sa au făcut o 
invitație oficială prințului Charles și vii
toarei sale soții.

Lei fOftliFie Când ești foarte obosit nu
mai contează unde adormi și cât de inco
mod e locul. (Foto: FAN)
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■ Numeroase vedete 
care au plătit 700 de 
euro pe tacâm au fost 
găzduite în Sala Stelelor.

Monaco (MF) - Absența 
prințului Rainier și a prin
țesei Stephanie de la Balul 
Trandafirului a marcat desfă
șurarea acestui eveniment 
caritabil ce a avut loc sâm
bătă seara, în Monaco, având 
ca țematică Brazilia.

Spitalizat de la începutul 
lunii martie, din cauza unei 
răceli, prințul Rainier, 81 de 
ani, se simte mult mai bine și 
ar trebui să poată ieși din spi
tal în curând. în ceea ce pri
vește absența prințesei Ste
phanie, sursele oficiale nu au 
oferit nici o explicație.

Prințul moștenitor Albert, 
prințesa Caroline de Hanovre, 
îmbrăcată într-o rochie albă 
Chanel, și soțul acesteia, prin

țul Ernst August, au fost însă 
prezenți.

Aproximativ 750 de partici
panta printre care numeroase 
vedete care au plătit 700 de 
euro pe tacâm, au fost găz- 
duiți în Sala Stelelor pentru 
o cină-spectacol care l-a avut 
în prfm-plan pe Gilberto Gil, 
astăzi ministru al culturii, 
celebru autor de muzică po
pulară braziliană.
Cu tombolă

Acompaniat de trupa T-Rio, 
animatorul francez Stephane 
Bern a condus extragerile de 
la tombolă, unul dintre mo
mentele principale ale acestei 
manifestări de caritate.

Scopul ei este strângerea de 
fonduri pentru organizația 
prințesei Grace, a cărei acti
vitate este în principal desti
nată ajutorării copiilor spi
talizați.

Kylie începe turneul mondial
■ Show-urile se vor 
desfășura pe o scenă în 
valoare de 1 milion de 
lire sterline.

Glasgow (MF) - Starul pop 
Kylie Minogue și-a început 
sâmbătă un turneu Greatest 
Hits cu un concert în Scoția.

„Acest turneu nu este doar 
o celebrare a cântecelor pop,

ci este și o sărbătoare a rela
ției pe termen lung pe care 
am stabilit-o eu publicul*’, 
spune Kylie.

Show-urile vor avea un 
design inspirat de stilul Art- 
Deco. Dansatoarele poartă cos
tume din pene de la Lido din 
Baris. Creatorii de modă Karl 
Lagerfeld, John Galliano și 
Julien McDonald au contri
buit la realizarea costumelor

*

Kylie Minogue (Foto: epa»

de scenă pentru turneu.
Cântăreața are programate 

cinci apariții la SECC Arena

După âJle concern ^e vor 
avea loc in Europa, Australia 
și în Orientul îndepărtat, tur
neul se va termina prin reci
talul pe care Kylie îl va sus
ține la Glastonbury Festival.

M1OAZIN /12

Al doilea concert anti-SIDA
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■ Organizat de Nelson
Mandela, evenimentul a 
adunat circa 1,6 mili-
dane dolari din

Johannesburg (MF) - A- 
proape 20.000 de persoane au 
participat sâmbătă seara la 
un concert organizat de fostul 
președinte sud-african Nelson 
Mpndela, în stațiunea George, 
Africa de Sud, în cadrul cam
paniei „46664” (fostul său nu
măr de deținut), pentru a lup
ta împotriva SIDA.

Concertul a reunit vedete 
precum Usher, Queen, Katie 
Melua, Annie Lennox și mai 
mulți artiști sud-africani, prin
tre care Johnny Clegg. Will 
Smith a fost amfitrionul eve
nimentului. Acest concert e 
urmarea unui alt eveniment

Fostul președinte Nelson Mandela, ținând un discurs. (Foto: epa)

situației femeilor. în Africamuzical organizat în noiem
brie 2003 în sud-vestul țării.
In vizor femeile

Noul concert a fost menit 
să atragă atenția asupra

de Sud femeile sunt de șase 
ori mai vulnerabile la infecția 
cu HIV decât bărbații.

Potrivit BBC online, circa 
1,6 milioane de dolari au fost

strânși în cadrul evenimen
tului din donațiile anunțate 
de oameni prin mesaje text.

46664 era numărul de deți
nut al lui Mandela de la ocna 
din Robben Island, unde a pe
trecut 18 din cei 27 de ani de 
închisoare la care a fost con
damnat în timpul apartheid.

Aproximativ 40.000 de per
soane au asistat la concertul 
din 2003, la care au participat 
staruri ca Bono, Cat Stevens 
și LadyEtolth Black Mambazo. 
Acest spectacol a fost urmărit 
în direct la televizor de mai 
multe milioane de persoane 
din lumea întreagă.

Un număr de 5,3 milioane 
de oameni din populația de 45 
milioane a Africii de Sud sunt 
infectați cu virusul HIV - mai 
mult decât în orice altă țară.
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Ieri, cutremur mare în sudul Japoniei
■ Cutremurul a produs
pagube materiale, inclu
siv spargerea unor con
ducte de apă și de gaz.

Tokyo (MF) - O femeie în 
vârstă de 75 ani a murit și 259 
de persoane au fost rănite în
tr-un seism de șapte grade pe 
scara Richter care s-a produs 
duminică dimineață, pe insu
la Kyushu, în sudul Japoniei.

Cutremurul a afectat trafi
cul feroviar și aerian și a 
declanșat o alertă de tsunami, 
potrivit autorităților nipone. 
Alerta de producere a valuri
lor seismice a fost ridicată în 
jurul prânzului, fără ca vreun 
tsunami să se fi înregistrat. 
Alerta prevedea o ridicare a 
nivelului apelor de o jumătate 
de metru în regiunile de 
coastă Fukuoka și Nagasaki. 
^Acesta este cel mai puternic

cutremur înregistrat în insu
la Kyushu din mai 1997, iar 
ultima alertă de producere a 
valurilor seismice a fost lan
sată în decembrie 1996.

Seismul a fost resimțit și la 
Kyoto, în vestul Japoniei, 
precum și în sudul peninsulei 
coreene, în regiunea portuară 
Pusan. Cutremurul a fost ur
mat de replicj moderate. Pa
tru șosele și circa zece case 
au fost avariate la Fukuoka.

Floriile, sărbătoarea 
cu care debutează Săptă
mâna Patimilor, au fost 
sărbătorite ieri de către 
copiii creștini din Mwtf. 

(Foto: »A) 1


