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Vremea va fi plăcută, dar rece

dimineața

să-ți spui părerea la FORUM, azi, de la ora 
10.00, in sala de conferințe a Camerei de 
Comerț și Industrie Hunedoara-Deva, din 
str. 1 Decembrie, nr. 23. (Foto: Traian Mânu)

Doi pentru șefia Poliției
■ Unul dintre șefii de 
la județ în "duel" pen
tru conducerea IPJ cu 
un polițist din Petrila.

MlHAELA TăMAȘ__________________________

mi haela.tamas@informmedia.ro

Deva - Ultima dată până la 
care au putut fi depuse dosa-

pare a postului de chestor 
principal, la IPJ Hunedoara, 
a fost 18 martie. Până la a- 
ceastă dată s-au înscris doi 
concurenți, Dorin Horia Mar
tin, comisar-șef al IPJ Hune
doara, și Ionel Dobre, comi
sar-șef al Poliției Petrila. 
După perioada de înscriere au 
urmat verificări și evaluări 
ale celor doi candidați. Le-au

au fost verificate documentele 
de studii și vor primi un aviz 
din partea Consiliului Națio
nal al Polițiștilor. După aces
te verificări se va stabili care 
din cei doi va deveni șeful Po
liției hunedorene. Ocupantul 
postului de șef interimar al 
Poliției Hunedoara este Mar
cel Zaharia, care înainte de a 

fi numit în funcție a

de adjunct al șefului de Inspec
torat. Numirea lui Marcel 
Zaharia a fost impusă de elibe
rarea din funcție printr-un de
cret prezidențial a fostului 
chestor Petru Coțolan. Deși 
Marcel Zaharia este la această 
oră șeful interimar al IPJ Hu
nedoara, din declarațiile aces
tuia a reieșit faptul că nu va 
participa la concurs, pentru că

• Dislocări. Un autoturism care circula pe 
DN 66 a fost surprins la km 121, în zona 
Polatiște, de căderea pietrelor din versantul 
de pe partea dreaptă de mers Tîrgu Jiu - Pe
troșani. Șoferul, Mircea Ț., 47 de ani, din Pe
troșani, nu a pățit nimic, dar mașina a fost 
avariată în proporție de 40 la sută. (V.N.)

•-------------------------------------------------------

împărțirea cotei de lapte
Deva (L.L.) - Până la 1 aprilie 2005 se va 

desfășura numărătoarea firmelor care-și vor 
împărți cota de lapte negociată de Româ
nia cu UE. Fermele trebuie să fie echipate 
conform standardelor UE pentru a putea lua 
startul în cadrul acestei competiții cu țările 
membre ale UE. Va fi dificil, pentru că pro
ducția de lapte pe cap de vacă furajată în 
țările UE este de 7500-8000 1, de aproape do
uă ori mai mare decât cea obținută în țara 
noastră. România a obținut o cotă de lapte 
de peste 3 milioane de tone. în condițiile 
producției actuale există semne de întrebare 
referitoare la respectarea angajamentului.

ocupat postulrele, pentru concursul de ocu- fost făcute teste psihologice. nu este interesat de post.

Dr. Raed Arafat a pârtiei-1 
pat ieri, la Deva, la întâlnirea) 
Asociației Salvital - SMURD j 
Hunedoara, unde a făcut 
unele precizări cu privire la I 
modul de funcționare a aces- | 
tui serviciu de urgență. /p3

(Foto: Traian Manuli
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■ Ministerul Economiei 
a decis să blocheze 
subvențiile către
C.N.Huilei Petroșani.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Petroșani - Decizia Minis
terului Economiei și Comer
țului este rezultatul datoriilor 
mari pe care Compania Națio

nală a Huilei Petroșani le-a a- 
cumulat la bugetul consolidat 
al statului. La sfârșitul lui 
2004, CNH avea de plătit 207 
miliarde de lei. în plus, nepla
ta datoriilor către primăriile 
din Valea Jiului a creat mari 
dezechilibre în funcționarea 
instituțiilor locale care nu-și 
pot plăți datoriile către furni
zori. Decizia Ministerului 
Economiei trebuie privită ca 
o poprire a subvenției în con-

subvenție 
tul datoriilor înregistrate 
anul trecut la bugetul conso
lidat al statului. „Suma pe 
care compania o avea de 
plătit la 13 decembrie 2004 se 
ridica la puțin peste 200 de 
miliarde de lei. Valoarea sub
venției acordate pentru acest 
an de MEC către CNH este de 
aproximativ 1.500 de miliarde 
de lei”, a precizat Daniel 
Surulescu, directorul general 
al CNH Petroșani.

Adevărul 
decapitat

Deva (V.R.) - Ieri au 
I fost revocați din Consi

liul de Administrație al 
Adevărului ziariștii Cris
tian Tudor Popescu, re- 
dactor-șef, și adjuncții 
Bogdan Chireac, Adrian 
Ursu și Lelia Munteanu 
de acționarul majoritar 
Anna Maria Ținu. Ei au 
decis să demisioneze azi.

Gradul de pregătire în utilizarea IT
’cn-ena a câștgat opt tocuri în clasamentul global privind 
:f3QU pentru utilizarea IT, înregistrând?^
ce -ar=: crogres în râr»dul statelor europene, împreună

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Forumul Economic Mondial

Apă nepotabilă în 
Hunedoara și Vata de Jos
■ Calitatea apei a fost 
influențată de inunda
țiile produse din cauza 
topirii zăpezilor.

Hunedoara (M.S.) - Direc
ția de Sănătate Publică (DSP) 
Hunedoara i-a avertizat pe 
locuitorii municipiului Hune
doara și pe cei din comuna 
Vața de Jos să fiarbă apa de 
băut pentru că aceasta nu în
deplinește standardele de po- 
tabilitate, a declarat, ieri, di
rectorul adjunct al DSP Hune
doara, dr. Otilia Sfetcu. Anun
țul survine după ce, în Hune

doara, stația de tratare Sân- 
petru nu a mai putut furniza 
apă potabilă, din cauza tur- 
bidității crescute din lacul de 
acumulare Hobița-Cinciș, iar 
în Vața de Jos, stația de 
pompe a fost inundată de 
Crișul Alb.

Specialiștii continuă deter
minările în ceea ce privește 
parametrii calitativi ai apei.

„în municipiul Hunedoara 
apa corespunde acum din 
punct de vedere chimic, dar 
așteptăm rezultatele analize
lor microbiologice. Recoman
dăm fierberea apei de băut'”, 
a spus dr. Sfetcu.

Walter Zenga a 
fost atacat pe un 
ton dur de Gigi 
Becali care i-a re
proșat faptul că nu 
l-a folosit nici un 
minut pe Florentin 
Dumitru. Italianul 
s-a uitat mirat la 
Gigi, dar n-a avut 
nici o replică, după 
care a plecat fără 
să dea mâna cu 
patronul. Se pare 
că cearta poate 
degenera într-o 
despărțire a italia
nului de Steaua.

(Foto EPA
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•Alte opțiuni. Secretarul de Stat american, 
Condoleezza Rice, a declarat ieri că SUA vor 
lua în considerare alte opțiuni în ceea ce 
privește Coreea de Nord, dacă regimul de la 
Phenian nu va reveni la masa negocierilor.

- 3• Extindere. Ministrul israellan al Apărării, 
Shaul Mofaz, a aprobat construirea a peste 
3.500 de locuințe suplimentare în colonia 
Maăle Adumim, din apropiere de Ierusalimul 
de Est.

Basescu in 
Germania

Rumsfeld 
dezminte

Washington (MF) - Se
cretarul american al A- 
părării, Donald Rums
feld, a declarat că nu a 
autorizat trimiterea de 
avioane de recunoaștere 
deasupra Iranului, pen
tru a spiona instalațiile 
nucleare ale acestei țări, 
așa cum susține Tehera
nul. Potrivit unor arti

Condollezza Rice

cole publicate recent de 
presă, începând din a- 
prilie 2004, avioane ame
ricane fără pilot au sur
volat Iranul, pentru a 
culege informații despre 
existența unui program 
de înarmare nucleară și
despre lacune
le serviciu
lui de apă
rare aeriană 
irania

(Foto: EPA) 

Diplomație 
Beijing (MF) - Secre
tarul de Stat ameri
can, Condoleezza 
Rice, a evitat subiec
tul problemelor din 
domeniul democrați
ei $i drepturilor omu
lui, în timpul vizitei 
din China, în discuții
le cu președintele și 
cu premierul chinez. 
Rice a făcut referiri la 
dezacorduri și la sus
ținerea acordată de 
SUA drepturilor omu
lui, dar nu a intrat în 
detalîi la acest nivel 
cu ocazia întrevederii 
cu oficialii chinezi.

■ Președintele a avut 
întâlniri cu oficialități, 
printre care președintele 
și cancelarul Germaniei.

Berlin (MF) - Președintele 
Traian Băsescu și primul-mi- 
nistru al landului Branden
burg, Matthias Platzeck, au 
discutat ieri, la Berlin, despre 
integrarea României în Uniu
nea Europeană.

La finalul întrevederii, Mat
thias Platzeck a precizat că 
landul Brandenburg are o re
lație intensă cu România și că 
oferă în continuare sprijin pe 
drumul integrării României 
în Uniunea Europeană. El și- 
a exprimat convingerea că 
Tratatul de aderare la UE va 
fi semnat la 25 aprilie, deoare
ce consideră că UE nu va fi 
completă decât atunci când 
vor adera și România și Bul
garia.
Sprijin pentru România

La rândul său, președintele 
Traian Băsescu a mulțumit 
oficialului german pentru 
sprijinul acordat României în 
procesul de aderare, întâlni

rea cu Matthias Platzeck a 
fost primul punct din progra
mul vizitei oficiale a preșe
dintelui Traian Băsescu în 
Germania.

Președintele Traian Băses
cu s-a mai întâlnit cu preșe
dintele Comisiei pentru politi
că externă a Parlamentului 
European, Elmar Brok. Brok 
a declarat că este clar că Gu
vernul de la București a făcut 
mult pentru grăbirea imple
mentării reformelor necesare 
integrării în UE. El a adăugat 
însă că atât Bruxelles-ul, cât 
și Bucureștiul știu că mai 
sunt foarte multe lucruri de 
făcut în această privință.

Președintele german, Horst 
Kohler, l-a primit pe președin
tele român la reședința șefu
lui statului german.

Ceremonia primirii șefului 
statului român, care a cu
prins intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări și tre
cerea în revistă a gărzii de o- 
noare, a avut loc pe strada 
din fața reședinței șefului sta
tului german.

în cursul după-amiezii ur
ma întrevederea cu Gerhard 
Schroeder, cancelarul federal.

>■*
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a ținut ieri o conferință de presă la Consi
liul Europei din Strasbourg, după ce a' par
ticipat, cu oficialitățile europene, la o masă 
rotundă pe tema situației din Republica se
paratistă. (fete: EPA)

Annan propane sporirea securități nucleare
le programe de îmbogățire a plicarea documentului”, a a- 
uraniului sau de separare a preciat secretarul general 
plutoniului.

W...........

■ El dorește consoli
darea autorității Agenției 
Internaționale pentru 
Energie Atomică.

N^w York (MF) - Secretaful 
general al Națiunilor Unite, 
Kofi Annan, a avertizat în le
gătură cu o criză de încredere 
în materie de securitate nu
cleară, exprimându-și îngrijo
rarea față de amenințarea pe 
care o reprezintă Coreea de 
Nord sau rețetele teroriste 
internaționale.
Preventiv

în raportul prezentat dumi
nică pe tema reformei ONU, 
Annan a propus ca țările care 
nu au arme nucleare să fie a- 
provizionate cu substanțe nu
cleare de uz civil, pentru a nu 
fi nevoite să dezvolte proprii-

[fe singur atac de

mentele care vor 
urma vor schimba 
lumea definitiv,

Kofi Annan

—♦.....................w
Annan dorește consolidarea 

autorității Agenției Interna
ționale pentru Energie Atomi
că (AIEA) și actualizarea Tra
tatului de Neproliferare Nu
cleară, semnat în urmă cu 35 
de ani.

„O țară participantă la a- 
cest tratat s-a retras și există 
o criză în ceea ce privește a-

ONU.
în decembrie 2002 Coreea 

de Nord a expulzat inspectorii 
.AIEA, iar la începutul anu
lui 2003 'S-a retras din TNP.

Acordul, care interzice 
transferul armelor nucleare și 
a tehnologiei necesare pentru 
fabricarea lor, este semnat de 
188 de țări, inclusiv de cele 
cinci puteri nucleare, Marea 
Britanie, Franța, China, Ru
sia și Statele Unite, dar nu și 
de India, Pakistan sau Israel.

Annan a sugerat și semna
rea unei convenții pentru 
combaterea terorismului nu
clear. El a atras atenția și a- 
supra consecințelor catastro
fice pe care le are achiziționa
rea de arme nucleare, chimi
ce și biologice de către rețele
le teroriste.

Atentat revendicat
Dubai (MF) ■ O grupare necunoscută 

până în prezent a revendicat atentatul sinu
cigaș comis sâmbătă seara, la Doha, soldat 
cu moartea unui britanic și rănirea altor 
12 persoane, potrivit unui comunicat publi
cat ieri pe un site islamist.

Gruparea, „Organizația militarilor din 
Levant”, a afirmat în comunicat că va pu
blica în curând un alt messy consacrat 
„operațiunii de martiriu desfășurată de un 
leu al organizației în Qatar’V) ?

Atentatul, comis de un egiptean aflat în 
mașina personală, a vizat teatrul unei școli 
britanice din Doha, in timpul unui specta
col, și s-a soldat cu moartea unui britanic 
și cu 12 răniți.

Operațiunea a fost comisă ta două zile 
după ce al-Qaida a adresat un mesaj de 
amenințare monarhiilor din Golf, printre 
care Qatar, țară până în prezent evitată 
de acțiunile acestei rețele.

Cercetațe libaneze protestau ieri pentru a cere retragerea totală a trupelor siriene. (Fota: era)

Retragerea siriană, realizată în timp record
■ Vineri, armata siriană 
a finalizat prima etapă a 
retragerii din Liban a cir
ca 8.000 de militari.

Londra (MF) - Autoritățile 
de la Damasc vor finaliza re
tragerea militarilor sirieni 
din Liban înainte de alegerile 
parlamentare, care vor avea 
loc între jumătatea lunii apri

lie și mai, a declarat ambasa
dorul sirian în Marea Brita
nie.

întrebat dacă acest lucru 
înseamnă retragerea tuturor 
militarilor sirieni și a mem
brilor serviciilor de informa
ții, el a declarat că este vor
ba despre toate trupele și toți 
agenții de informații.

Secretarul general ONU, 
Kofi Annan, a afirmat joi că

este de părere că militarii si
rieni se vor retrage complet 
din Liban înainte de alegeri.

Președintele sirian, Bashar 
al-Assad, a anunțat la 5 mar
tie că a decis să retragă forțe
le siriene în două etape.

Vineri, armata siriană a fi
nalizat prima etapă, începută 
la 8 martie, care a constat în 
retragerea a circa 8.Q00 de 
militari într-un timp record.
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Tăriceanu la 
Bruxelles

L.

București (MF) - Pre
mierul Călin Popescu ‘ 
Tăriceanu se va afla, azi 
și mâine, la Bruxelles,, I 
cu ocazia Consiliului' 
European de primăvară» 
pentru a prezenta ofi
cialilor europeni măsu
rile adoptate în ultima 
perioadă pentru îndepli
nirea angajamentelor de 
aderare a României la 
UE, în special în ceea ce 
privește combaterea co
rupției, reforma justiți
ei, afacerile interne și 
concurența.

Tăriceanu va discuta 
despre situația din Ro
mânia cu liderii unor 
grupuri politice din Par
lamentul European, in
tenția premierului fiind 
aceea de a răspunde în 
mod deschis și realist 
semnalelor primite de la 
europarlamentari pri
vind integrarea europea- i 
nă a României.

Violențe la a 
doua aniversare

Bagdad (MF) - împlinirea a 
doi ani de la intervenția ame
ricană în Irak a fost marcată 
de un val de violențe care s^a 
soldat cu 45 de morți, între 
care 28 de rebeli, în timp ce 
Bagdadul și Ammanul și-au 
rechemat reprezentanții diplo
matici, din cauza tensionării 
relațiilor între cele două țări. 
28 de insurgenți, șapte poli
țiști și un soldat irakieni, un 
soldat american, șapte civili 
și un șofer turc și-au pierdut 
viața într-o serie de atacuri 
înregistrate pe întreg terito
riul țării. Armata SUA a a- 
nunțat că a ucis, duminică, 24 
de rebeli care au atacat forțe
le americane la Bagdad.

Abonamentul lunar lâ Cuvântul liber valorează 
50.000 de lei plus taxe poștale și se poate 

face prin intermediul factorilor poștali, la ofici
ile poștale din teritoriu sau la sediul redacției.

Redamatii 
privind 

difuzarea 
ziarului la 
telefonul 
211275



marți, 22 martie 2005 CUVANM.
•*
.=*

• Posturi vacante pentru profesori. Până 
în date de 25 martie a.c., la inspectoratul 
școlar al județului va fi afișată lista cu pos- 
turile/catedrele didactice vacante, mențio-

v hându-se în listă posturile alocate pentru 
soluționarea restrângerilor de activitate. (R.l.)

0 mie de hectare sub ape i

Controale așteptate
Deva (D.I.) - Prefectul județului Hune

doara, Cristian Vladu, a declarat ieri că 
așteaptă încă sosirea echipelor de control la 
două dintre instituțiile deconcentrate. Cel 
mai probabil, definitivarea cercetării 
administrative la Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă va avea loc la 
Începutul săptămânii viitoare. Probleme mai 
mari se pare că sunt la Oficiul Județean de 
Cadastru, din cauză că echipa de control tre
buie să facă față solicitărilor celor 30 de 
prefecți care își așteaptă rândul. „E 
prăpădul lumii la cadastru. Fiecare a apli
cat legea fondului funciar cum a vrut și e 
necesar să se facă ordine”, a spus Vladu.

Corupția 
inamovibilă
Adrian SăLăGEAN

acfriM.salagcanț inform m cdta.ro

K Âinistrul Justiției, Monica Macovei, are ' 
/Vlîn agendă o temă grea: extirparea co

rupției din Justiție. Ca într-un joc al absurdu
lui, ministrul Macovei trebuie să taie capul 
caracatiței fără însă s-o rănească. Balaurul 
corupției are imunitate sub marca unor insti
tuții democratice, expresie formală a separării 
puterilor în stat.

Din această imposibilitate de acțiune 
tranșantă s-a născut raportul Freedom 
House. Comandat de ministrul Justiției, acest, 

raport de audit constată deficiențe îrt cadrul 
unor instituții cheie din Justiție - Parchetul 
Național Anticorupție (PNA), Parchetul Ge
neral și Consiliul Superior al Magistraturii 
(CSM). Simplificând la maxim, raportul con
cluzionează că actualul sistem juridic româ
nesc, pe anumite arii vitale, plătește tribut 
trecutului prin ineficiență; atingeri necuviin
cioase cu lumea politică, promovarea unor 
magistrați controversați și nu în ultimul rând 
prin manevre suspecte în cazul marilor 

i dosare de corupție.

■ Cele mai multe 
terenuri inundate de 
apele revărsate sunt pe 
Valea Mureșului.

Deva (M.S.) - Aproape o 
mie de hectare de terenuri 
agricole au fost inundate în 
județul Hunedoara, după ce 
râurile Mureș și Crișul Alb 
au ieșit din matcă, potrivit 
unei statistici date publicității 
de Prefectura Hunedoara.

Cea mâi gravă situație este 
semnalată în bazinul hidro
grafic al râului Mureș, unde 
se află sub ape peste 850 de 
hectare de terenuri.
Viitura

Specialiștii de la Apele 
Române Deva se așteaptă ca, 
în cursul zilei de astăzi, în 
jurul orei 15:00, râul Mureș să

Ziua dedicată
■ Ziua Internațională a 
Francofoniei a fost 
sărbătorită exclusiv în 
limba franceză.

Deva (S.B.) - Un spectacol 
dedicat zilei de 20 martie, 
Ziua Internațională a Fran
cofoniei, a avut loc ieri, la 
Sala Melite din Deva. Specta
colul a cuprins un program 
artistic în limba franceză 
susținut de elevi de la Liceul 
de Muzică și Arte Plastice 
„Sigismund Toduță”, Șc. Gen. 
„Andrei Mureșanu” și CN 
„Decebal”. Și în acest an s-a 
derulat „Concursul celor zece 
cuvinte”. Cele zecs*WSrinte 
sunt lansate în toate țările 
francofone și apoi în școlile 
participante la concurs pen
tru a fi interpretate prin 
forme de artă plastică sau

atingă un nivel maxim la 
intrarea în județ, cota de 
inundație urmând să fie 
depășită cu 25 de centimetri. 
Pe râul Cema, cota de inun
dație este depășită cu 3 cen
timetri. Se așteaptă ea nivelul 
să mai crească deoarece a fost 
deschisă golirea de fund a la
cului de acumulare Cinciș. 
Surplusul de apă din lac se 
scurge și pe gurile de dever
sare aflate la partea supe
rioară a barajului.
Turma salvată

Militarii au lucrat și ieri, 
până noaptea târziu, la evac
uarea turmei] de oi înconju
rată sâmbătă de apele Mu
reșului în localitatea Ilia, la 
30 de km vest de Deva, a 
declarat comandantul opera
țiunii, ltcol. Nicolae Miclean, 
de la Inspectoratul pentru

Francofoniei

Copiii francofoni în spectacol.

prin scurte eseuri. Sub îndru
marea prof. Lucia Mărginean, 
elevii clasei a Xl-a a Lie. de 
Artă Deva au pregătit o 
expoziție de artă plastică. La 
manifestare a participat, ca 
invitat special, Josephine 
Uhlemann de la Universitatea 
din Dresda, care își pregă
tește lucrarea de doctorat 
„România și Francofonia”.

Turma de oi salvată este evaluată la 600 de milioane lei.
8

5 bărci de salvare. Cu toate caSituații de Urgență Hune
doara. El a explicat că până 
duminică seara fuseseră 
aduse jumătate din cele 400 de 
oi blocate pe o movilă de 
pământ situată la doi kilo
metri de uscat.

Militarii au intervenit ieri, 
ajutați de sătenii din Hia, cu

ciobanul susține că a foa 
surprins de apele revărsatl 
ale Mureșului, autoritățile 
locale afirmă că el a fost aver
tizat de pericol încă dS 
sâmbătă dimineața, dar că
omul a reftizat să vină cu tur-i 
ma la malul apei.

Proiect european la 'Traian"
■ Liceul "Traian" din 
Deva a câștigat pro
iectul "Pași spre Inte
grare Europeană".

Deva (R.l.) ■ Liceul „Tra
ian” din Deva a câștigat un 
proiect școlar Comenius 
1.1: „Pași spre Integrare 
Europeană”. Este coordonat 
de profesoara Iolanda Iacob 
șl la el lucrează 24 de elevi 
ai liceului în colaborare cu 
elevi dih Islanda, Italia și 
Estonia.

Tinerii au realizat o 
prezentare pe suport CD a 
țării particip ite,a regut 
nii în case trăiesc, a școlii, 
a câtorva aspecte culturale 
specifice fiecărei țări. Cei 
implicați vor lua parte la

un studiu amplu vizând 
fenomenul imigrării, emi- - 
grării, condițiile integrării 
și conviețuirii într-un 
mediu multicultural.

Pentru primul an de 
proiect devean a beneficiat 
de o finanțare de 3035 de 
euro. „România se în
dreaptă către UE și factorul 
educativ va fi decisiv. De 
felul în care vom ști să 
insuflăm noii generații 
spiritul european, disci
plina conviețuirii într-un 
context cultural și econo
mic mai amplu, toleranța și 
respectul reciproc, depinde . 
P^Qgresul țării noastre și 
bogăția Europei”, conchide > 
profesoara Iolanda Iacob de 
la liceul teoretic "Traian” 
din Deva.

I a unison, toate instituțiile menționate ale 
Ljustiției s-au făcut ghem și, acorhpaniate 

de creatorul lor,PSD, critică și resping audi- 
tul Freedom House. Monica Macovei inter
vine într-un moment în care cărțile sunt deja 
făcute. Purjarea corupților-cheie presupune, 
printre altele, regândirea mecanismelor de 
desemnare a membrilor CSM, redefinirea 
instituțională a PNA, inclusiv din punctul de 
vedere al subordonărilor, practic regândirea 
instituțională a sistemului românesc de 
justiție. Chiar dacă are un as în mână, Moni
ca Macovei e nevoită, dacă vrea rezultate, să 
amestece din nou toate cărțile. La noi asta 
seamănă cu o declarație de război,..

Autor tățile aduse la

Participanții ia 
Olimpiada de Geo
grafie vor vizita astăzi 
Castelul Huniazilor și 
vor face o incursiune 
în Tara Hațegului.

(Fote: Tralan Mânu)

■ Dr. Raed Arafat a 
participat la o ședință 
a Asociației SALVITAL - 
Smurd Hunedoara.

Daniel I, Iancu_________________
(tanlei.tancu0infomtfntdia.ro

Deva - Prefectura Hune
doara a găzduit ieri o întâl
nire ce a avut drept scop sta
bilirea unui plan de acțiune, 
precUm și a măsurilor orga
nizatorice și tehnice ale Aso
ciației Salvital - SMURD 
Hunedoara. Au fost invitați 
să participe și alți reprezen
tanți ai administrației locale 
și ai diferitelor instituții 
interesate să facă parte pe

viitor din această organizație. 
Practic s-a dorit ca, începând 
de ieri, Salvital-SMURD 
Hunedoara să devină funcțio
nal. Din păcate n-a fost să fie, 
pentru că autoritățile locale 
n-au reușit să-și facă partea 
lor din teme. Arafat trebuie 
să mai vină o dată la Deva.
Nici pile, nici derogări

„Cât de repede punem totul 
la punct, și cât de mult 
mergem depinde de două lu
cruri: să avem oamenii 
potriviți și să achiziționăm 
echipamentele necesare. Per
sonalul trebuie selecționat 
foarte riguros; nu e loc nici 
de pile, nici de derogări, însă 
el poate fi pregătit în maxi

mum trei luni de zile. Dacă se, 
pornește acum, în luna 
august primele echipaje pot fi 
deja funcționale. Cel mai ușor 
lucru este să tăiem o pan
glică, însă problemele apar 
după ce sistemul este pus în 
funcțiune”, a afirmat Raed 
Arafat.

Tot el a mai declarat că ser
viciul pe care îl conduce nu 
face concurență Ambulanței, 
ci se completează cu aceasta. 
Concret, ieri s-a stabilit doar 
împărțirea județului în 5 zoni 
(Deva, Petroșani, Hunedoara, 
Orăștie și Brad), pentru o cât 
mai eficientă desfășurare a 
activității. Pentru punerea la 
punct a altor detalii va fi 
nevoie de alte întâlniri.

Țăranii și renta viageră
■ Un proiect al Agri
culturii va acorda fa
cilități bătrânilor care-și 
vor ceda pământul.

Deva (T.S) - Ministrul Agri
culturii, Gheorghe Flutur, a 
anunțat că se lucrează la un 
proiect prin care bătrânii de 
la sate, care-și vor ceda 
pământurile tinerilor, vor pri
mi o rentă viageră de până 
la 100 de euro/lună, pentru 
fiecare hectar de teren cedat. 
Prin această măsură, tinerii 
vor fi încurajați să revină la 
sat și agricultura de subzis
tență va dispărea. Având în 
vedere că la nivelul județului, 
aproximativ 30% din terenu-

lUcrate de ani de zile, această 
măsură ar fi binevenită, 
susține un reprezentant al 
DADR Hunedoara. „Din punc
tul meu de vedere, acest lucru 
nu se va întâmpla. Și asta 
deoarece este foarte greu să 
schimbi mentalitatea oame
nilor de la țară. Mai ales a 
bătrânilor care s-au văzut 
reîmproprietăriți și care 
acum sunt vizați de Minis
terul Agriculturii. Noi în
tâmpinăm mari dificultăți în 
a-i obișnui cu ideea că trebuie 
să se asocieze pentru a deveni 
competitivi. Nu cred că 
bătrânii de la sate vor fi de 
acord să-și cedeze pămân
turile. Nici măcar pentru 100 
de euro/lună”, susține re-

Impărțim cu câinii comunitari și străzile. Pentru 
că întreținerea lor e prea scumpă, ei sunt doar steri
lizați și repuși în... circulație. Chiar nu există altă 
soluție decât să așteptăm să moară toți de bătrânețe?

(Foto: Traian Mânu)

cdta.ro
tanlei.tancu0infomtfntdia.ro
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ilnergle electrica:
Șlu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 

electrice.

nrarti, 22 martie 2005

ia* vasllescti LProM de 
BHre pământeni1'). •'

1

In. „

Jranwrtușg șl prozator, spirit endefopedist; capodopera

Antony Vffi tick

**1 
V. Dansul cu o portocală Intre frunțile 

Jrilor este amuzant dar și destul de 
mai ales dacă este lntr-un concurs.

(Foto: Traian Mânu)

întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
v 30.00-15.00 Str. Horia, bl.5, sd. A

Șe întrerupe furnizarea apei, începând de azi de la ora 
. ^.OO, timp de 24 de ore, la: Deva, Simerla, Gâlan, Hațeg, 

•'Icia, Bretea Română șl Sântămărla Orlea.
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ÎMI ioctuftie (reluare) 
f®0 Portul miracolelor (relu- 

ȘBare)
H$5 Eurtxflspecer 
1230 Tezaur folcloric

(reluare) 
1390 Desene animate: Yu -

I - Oh
I4S0 Jurnal TVR Sport Meteo

Drogul înseamnă 
moartei Realizator 
‘Petre Crăciun 
MO Cultura Eco 
■OKronta 
77 Emisiune în limba 
'^maghiară ■ 
«5 Armonii 
) T to natuifi 
730 Portul 

•*1 miracolelor 
HO Știrea zilei 
liOSțxrrtpro 
«O Jurnal TVR 
’’ Sport Meteo

VOTțȚuespre lapte cu 
MariagVoicu
Cum se cuceres bărbații 

(comedie, SUA 2001) 
Cu: Sigourney Weaver, 

Love Hevitt, 
n Hackman.

Jwnal TVR Sport Meteo 
i Cheny (comedie
I romantică, SUA 1999) 

Cu: Shalom Hariow, 
Jake Weber, Isaach De 
Bankde. Tânăra Leila e 
hotărâtă să nu se 
căsătorească, dar, pen
tru că își dorește un 

-copiL începe să caute 
prin ziare un bărbat cu 
care să-și îndeplinească 
visul.

14 Ond minute 
J de cultură 
W Ochiul magic 
țO Jurnal TVR
I Sport Meteo 
W Patima Iubirii (l._ 
wte, coprod., 1981)
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(dragos- r

740 Știrile ProTV Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduca cartea 
9:15 Tânăr șl neHnlștft(r) 

10:15 Doctnul da suflete 
11:15 Zâmbete Ifrtr-o pastilă 
12:15 La Bloc (reluare) 
1340 Știrile ProTv 
1330 De râsul lumfi 
1440 DanWle Steal -

O Puterea dragostei 
Partea a ll-a. Cu: D.W. 
Moffett, Tracy Pollan, 
Judith Hoag, G. W. Bai
ley, George Coe. O 
nouă ecranizare după 
best-seller-urile celebrei 
autoare americane 
Danielle Steel, de data 
aceasta fiind vorba 

. despre viata unui 
bâfbât

1640 Tânăr șl neliniștit Cu: 
El Eric Breeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom 

1740 Știrile ProlV 
17:45 Teo
1M0 Știrile ProTV Sport Vre

mea
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J
•1

2MI5 Slngul acașâ H PMut 
O h NtW York (comedie,

SUA 1992) Cu: 
..Macaulay CuHdn, Joe

Pescy, David Stem, 
jonn nwra, Catherine 
O'Hara. In Home Alone 
2:Lost în New York, 
Kevin McCallister se 
întoarce, iar de data 

, asta are tot New York- 
ul la dispoziție pentru 
joacă.

S5 La Blob 
OStirile PRO TV

2345 Corapp de libertate 
Bl Episodul 7 

045 Știrile Pro TV 
145 De râsul lumii 
2:15 Provest
340 Doctorul de suflete 
0 (reluare) Cu: Billy Ray

Cyrus, Richard Leacock, 
Derek McGrath

440 Corupfi de ttrertate 
540 Zâmbete Intr-o pastilă 

(reluare)

teta tinhi

►

T

Soluția Integramei din 
numărul precedent:
C-O-A-C- GRA
FICIAN - EC - TENTA - 
ZIUA - ACE - OALA - 
HAP - CĂRBUNI -O- 
NEA-UȘOR-ZEL-PD
- PT - O - ASA - CER
- Rl - ELITRE - CIVIL - 
AT - SOMA - NILA - 
LATEX - RATA

Dlapeearat apfl rscw 2ST0B7
Dispecerat epl calda 210
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227Q91
Informații ®F8
MititalaNțaU ’ Iff,
MhRNMf ' h

Jandamerte MU
Poliție 9BB
O.J.P.C. HD 2X4B71 .
Urfențe oa.

ANTENA 1
630 în gura presei 

(reluare)
740 Observator Cu Sanda 

Nlcola. Sport
840 Canalul de știri 

1040 In gura presei
(reluare) 

1140 Concurs
Interactiv 

1240 Hercule 
1340 Observator Cu Simona

Gherghe 
1345 In numele legii (dramă, 

«SUA 1998) O 
judecătoare din Mon
tana încearcă să 1ȘI pro- 
tejze familia. 

1640 Observator 
1645 Vhrere- A tril cu pasi-

0una (soap, 1999, Italia) 
Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Glnex, Edoardo 
Velo, Giudltta Saltarlnl, 
Lorenzo Ciompl, 
Donatella Pompadur, 
Ellsabeta De Palo 

1745 9595-Te învață ce să 
teci

1855 Meteo 
1940 Observator Sport.

Meteo
» V •-

< 2ftl5 Din âagaste (divertis
ment) Cu Mlrcea Radu 

2230 Marks Tucă Show 
«W Observator 

«P0m gura presei Mircea
$ Badea realizează la , 

Antena 1 o noncon- 
formistă revistă a publi-

»

«

i

i

cațiilor sub
titlul ,ln gura presei*. 
Timp de jumătate de 
oră, el va supune 
atenției telespectatoru
lui cele mai interesante 

' știri apărute în presa 
cotidiană, săptămânală 
șl lunară. De ce s-a reîn
tors Mircea Badea la 
Antena 1? .Pentru că 
îmi doream de mult să 
revin aici și când, mi s-a 
propus acest format am 
fost de două ori mai 
fericit.'

140 Concurs Interactiv 
240 Observator 
100 Dinozaurii

4

*

4

4 
f

ACASĂ

740 Extravagante Anastasia 
0 (reluare)

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

9:15 RlW (reluare) 
•• 11:15 Șapte femei 
’ 12:15 îngerul nopții 
; 13:15 Răzbunarea

14:15 Pisica sălbatică. Cu: 
0 Mariene Favela, Mario 

Clmarro, Carolina 
Teiera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Uliana 
Rodrlauez

1530 Iubirea mea. păcatul 
1730 Povașflri adevărate 

Emisiune cu 
povești reale despre 
viața, prezentata ae 
Lucian Vlzlru

1755 Vremea de acasă 
1840 Rețete de Acasă 
18.10 Gltanas. Cu: Saul

HLIsazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera, Carios 
Torres Torrijja, Arturo 
Rios

19:15 Te vol 
0 învăța să Iubești

20:15 Rubi 
21:15 Rubl. Cu: Barbara 

0Mori, Eduardo Santama- 
rina, Ana Martin, Jaque- 
llne Bracamontes, 
Sebastian Rulll. Josefina 
Echanove, Antonio 
Medelin

2240 De 3x femeie 
0 (divertisment)

040 Extravaganta Anaste- 
0sla. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale
jandra

140 Răzbunarea Cu: 
0 Gabriela Spanie, Josă

Angel Llamas, Katherine 
Siachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Renddn, 
Luz Stella Luengas 

240 Poveștiri adevărate 
230 De 3 X femeie
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740 Insula piraților
0 (reluare)

730 Desene animate
tȘ(reluare)

840 Teleshopping
830 CsZar șltipar
940 Sărută-mă, proetufel 

1040TonometulDP2 Eml
une de divertisment cu ,
știri din lumea muzicală, f 1140 Monk* Cu: Monica 
Invitați în platou Putu

1130 Clnd minute da cutară | 1240 The flavours: 3 
1145 Pasiuni > bucăteri (reluare)
1240 Euro- Dispecer J 1230 Tttahopping 
1245 la... șl vezi 1 1255 Bani la greu
1330 Teleshopping ! 1350 Tatatapping
1440 Desene animate Nemu- ' 1425 Sumat Bâacn 

tOritoral
14:30 Insula

■ -'î.

(dramă, 
0SUA, 1997)
30 Dragoste șl putere 
lOOKaniwSMw 

1055 Op Art

840 Orange County (Corne
ll die, SUA 2002)

920 Sterari la Hollywood 
0 Ep. 02: Johnny Depp

945 Fabrica de pălării 
0K UA2002) 

112! tto_< safomlllel
Q Seavers (Comedie, SUA 

2004) Cu: Alan Thicke

06.30-0740 Observator
Deva(r)

11.00-1240 După canal 
(Em. de divertisment, 

1530-1535 Publicitate 
2345-24.00 Observator

I

praUCMOT pir

1630 Ond minute de culturii 
1645 Jurnal TVR 
1740 Săruthnă, prostulel 
17:55 Euro -Dispecer 
1840 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Clnd minute da cutată 
1830 Măruț» 
19:00 Soția Iul Lorenzo

2tt00 Dragul de Raymond 
2030 Monștrii apelor 
2140 Lumea de aproape 
2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
2240 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Momente magice 

«(dramă, SUA 1989) Cu:
Jenny Seagrove, John 
Shea. Regia Lawrence 
Gordon Clarck. Un 
magician celebru este 
invitat să susțină un 
spectacol special la tele
viziune.

04 tollțiștil de la‘Blue 
0 Murder*

0:50 Dragul de Raymond 
120 Numi frânge inima 
«(comedie, SUA 1999) 

Cu: Anthony Edwards, 
.inford Christie, Jenny 

Seagrove. Regia Willi 
Patterson. Câțiva pri
eteni bine intenționați 
încearcă s-o convingă.
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MagadaVaslllu. Rubrica ’ 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira 

1940 Monica- talk show 
cfivertiiment Cu: Monica 
Pulu

Bb ipaigitM (acțiune, 
0SUA 2002) Cu: Tom 

Sizemore, SherHyn Fenn, 
Dave Foley. Patru hoți 
plănuiesc unul din cele 
mal răsunătoare furturi 
din istorie: matrițele no» 
monede europene, Euro, 
dar nu bănuiesc că în 
banda lor se află un 
polițist sub acoperire. 
Polițistul e Insă bănuit 
de colegii lui că face un 
ioc dublu, iar hoții 
habar n-au că el îhșișl 
nu sunt decât momeală 
pentru un plan și mai 
ambițios.

2240 Trifanlțl to Neto 
20 Foors Plus Prezintă:

Cristina Țopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 

' Letițla Enache 
23t15 Poliția în acțiune
< Jdgrafldln^ră 
1:15 Hot Night Pwty 
MFoa*

(Dramă, SUA 1996) Cu: 
Halle Berry 

1435 Micul Oddammann
O (Comedie, Norvegia, 

2000) 
1645 PWcn doamnei Jteh-

13 boro (Avânturi, Canada, 
2003) Cu: Shirley Knight 

1730 Mr. Deeds (Comedie, 
«SUA 2002) Cu: Adam 

Sandler, Winona Ryder 
19:10 Sterad la Hollywood:

Antonfo Banderas

0940-11,00 Reluarea emisi
unilor de luni 

20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 La șuetă cu Nlcolle 
2140 Publicitate 
2145 La șuetă cu Nlcolle 
2150 Știrile TELE 7 Deva (r).

HALLMARK

meu 
2240 Advarranil (Dramă, 

. 13 Franța, 2002) 
0:10 Tentetille JMldH Stein 

Ș «(Comedie, SUA 2001)
Cu: Jennifer Westfeldt, 

Heather Juergensen, 
145 Hollywood: Necenzurat 

-Madonna
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1030 Trei generat» (dramă, 
SUA, 2004)

12.15 Providence 
1340 Fiicele Iul McLeod 
1440 Clubul dudațllor

(dramă, coprod., 
1999)

1545 Da, dar mal degrabă 
bal (comedie roman
tică, Canada, 2004) 

1730 Trei generat» (reluare)
19.15 Cutremurul (dramă, 

ci ia jnndY
21.00 Fiicele lui McLeod 

2240 Lege șl ordine 
23.00 Jordan
0040 Acuzat pe nedrept

0940 Știrile TV Sport 09:10 Fot
bal Anglia (reluare) 1140 Știr
ile TV Sport 1120 Handbal fe
minin RApid - Tertnes Bergen 
(r) 1340 Știrile TV Sport 13:10 
Rodeo 1440 Știrile TV Sport 
14:10 Fotbal Spania (r) 1640 

, Știrile TV Sport 1630 Fotbal 
' Portugalia: Sporting Lisabona 
[ - F.C. Porto (r) 1830 Știrile TV

Sport 1845 Fotbal Anglia: 
Chelsea - Crystal Palace 2030 
Știrile TV Sport 2055 Fitness cu 
Nicoleta Luciu. 2057 Motoare, 
.ndtoare 1140 Super Spania 1

i

i
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Rezumatul etapei 2240 Faceți 
jocurilel Concurs de pocher 

< 2330 Știrile TV Sport 0040 Fot- 
> bal Angfa (reluare)
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1240 Performante la 
superlativ, Viteză 

13.00 Mistere 
1440 Cazinouri americane 
1540 Apocalipse ale anti

chității, Moarte pe Nil 
1640 Lumi dispărute: Troia 
1740 Câmpuri de bătălie 
1840 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt 
1830 Pasionat de pescuit 
1940 Competiția 

mașinăriilor, Semifi
nala - Runda a treia 

2040 Superlative, Trenuri 
2140 Aliat» In război 
2240 Vânătorii de mituri 
2340 toanei» l>
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• Militari profesioniști. Armata română va 
fi formată din profesioniști prin încadrarea 
militarilor pe bază de contract. Din anul 

“k 2007 se estimează să se renunțe la serviciul 
'«-“militar obligatoriu. (C.P.)

• Ouă din import. Importurile de ouă și de 
găini pentru incubație vor fi scutite de la 
plata taxei vamale până la 30 iunie 2005. 
Pentru obținerea producției de carne de 
pasăre de 280 mii tone în viu, programate 
pentru anul 2005, sunt necesare 205 mili
oane ouă de incubație, dintre care 55 mi
lioane trebuie procurate din import. (C.P.)

Benzină fără plumb
Benzină Euro

Motorină Euro 
Motorină Super-Euro

Un numâr 
de 700 de per
soane va 
reprezenta 
România, în 
perioada 25 mar
tie - 25 septem
brie 2005, la 
Expoziția Mon
dială EXPO 2005 
Aichi, ce are loc 
In Japonia. 
Standul țării 
nostre va găzdui 
programe fol
clorice, filar
monice, corale, 
de operă, teatru 
și muzică 
ușoară. Vor fi 
organizate și 
reprezentații de 
gimnastică aero
bică și ritmică.

(Foto: EPA)

Cenți ul social de zi "Suflețel"

Jves și Goncalves într-o prezentare 
yJS’la Săptămâna Modei, organizată la Li

sabona, In Portugalia. (foto: epa)

1 dolar______________________________ 27 521 + u.75 Eu noi)
1 euro____________ 36.371 lei (3,63 lei noi)

1 liră 52.381 lei (5,23 lei noi)

—

■ Un număr de 24 de 
copii din Valea Jiului 
vor fi ocrotiți în acest 
centru social.

Clara PAs________________ .
clara.pasclnforniniedia.ro

Deva - Centrul de zi 
„Suflețel” și apartamentele de 
primire în regim de urgență 
din Petroșani și Lupeni vor fi 
inaugurate mâine oficial. Cen
trele au fost. înființate de 
către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara, cu spri
jinul UE, în cadrul progra

mului Phare. Proiectul în va
loare de peste 330 de mii de 
euro prevede înființarea a 
trei servicii pentru copiii 
aflați în dificultate din Valea 
Jiului, Centrele își propun să 
ofere servicii alternative de 
îngrijire a copiilor, care vor 
duce la închiderea institu
țiilor mari, de tip vechi. Prin 
crearea serviciilor sociale 
alternative se asigură ocro
tirea a 105 copii instituțio- 
nalizați acum în Centrul de 
plasament din Uricani, care 
își va închide porțile la finele 
implementării proiectului.
Prevenirea abandonului

Centrul de zi „Suflețel” va

asigura ocrotirea în regim de 
urgență a unui număr de 24 
de copii aflați în dificultate 
din municipiul Petroșani. El 
va oferi sprijin în dezvoltarea 
personală a copilului în plan 
fiziologic, emoțional, familial 
și social. Pe lângă acțiunea 
individuală asupra copilului 
se acționează asupra sferei 
parental-familiale, pentru a se 
întări legătura copilului cu 
familia, cât și pentru a se pre
veni abandonul familial sau 
școlar al copilului.

•' ’ •' 'V ■ *

Apartamente familiale
Apartamentele de primire 

în regim de urgență din 
localitățile Petroșani și

Lupeni au o capacitate de 12 
locuri și vor asigura inter
venția în regim de urgență 
pentru copiii abuzați, negli
jați sau abandonați din Valea 
Jiului.

Cea de-a treia componentă 
a proiectului, respectiv 
rețeaua apartamentelor de tip 
familial își propune să asi
gure ocrotirea unui număr de 
60 de copii, utilizând o rețea 
de zece apartamente situate 
în mai multe localități din 
zonă.

Acest serviciu se află încă 
în etapa de implementare, 
urmând să fie pus în 
funcțiune în luna iunie a 
acestui an.

1.

Societatea

SNP PETROM

Preț 
închidere

3730

VaMație
(lei/acț)(%) 

-1,32
2. SIF1 BANAT-CRIȘAIMA 12500 +5,04
a. TLV 12700
4. BRD 47000 -8,OioT

-.5. IMPACT 6650 +0,76
AZUMUREȘ 2800 -0,36

7. ANTIBIOTICE IAȘI 6750 +3,85
8. ROMPETRO 905 -1,2

Impozitul la contractele în rate

RAFINARE (RRC)_________________________
9. HABER_______________6000_________ 0
10. PCCARPATICA 5400 +0,93
11. DECEBAL_____________ 180  -+5,88

rar vazei SVM IF :INWEST SA DEV>
b-dul Decebal, bl. «parter (Ungă QUASAR), tel.: 221277.

Deva (C.P.) - Firmele vor 
plăti impozit pe profit pentru 
contractele cu plata în rate 
la momentul facturării, 
întrucât posibilitatea de a 
opta pentru impunerea veni
turilor la data scadenței 
ratelor ar putea fi eliminată. 
Eliminarea posibilității fir
melor de a selecta momentul 
impunerii veniturilor obți
nute în rate are în vedere 
corelarea reglementărilor fis

cale cu cele contabile, precum 
și o mai bună administrare a 
colectării impozitului pe pro
fit. Ar putea fi abrogate 
prevederile privind posibili
tatea deducerii cheltuielilor 
de amortizare reprezentând 
20% din valoarea de intrare a 
mijloacelor fixe sau breve
telor, în condițiile în care 
duratele normale de utilizare 
au fost diminuate, anul tre
cut, cu 20%.

---- ARTICOL PUBLICITAF ---------------------------------------------------------------------

Ziua Mondială a Apei, 22 Martie 2005

„APA PENTRU VIAȚĂ”
Sărbătorirea Internațională a Zilei Mondiale a Apei a fost inițiată în 

anul 1992, cu ocazia Conferinței Națiunilor Unite pentru Dezvoltare de 

la Rio de Janeiro.
în acest an, Ziua Mondială a Apei se va desfășura sub deviza „APA

PENTRU VIAȚĂ”,

Existența și/sau lipsa apei a determinat, în timp, geografia economică 
și socială, cursurile de apă fiind asimilate căilor de dezvoltare ale omenirii. 
Este bine cunoscut faptul că la nivel global disponibilitatea resurselor 
de apă variază în funcție de activitățile umane care afectează calitatea 

și cantitatea acesteia.
Asigurarea furnizării apei corespunzătoare calitativ pentru a proteja sănătatea este unul din drepturile de bază ale omului. Cu toate 

acestea, astăzi, în lume, trăiesc peste 1,1 miliarde de oameni care nu beneficiază deloc de apă și peste 2,4 miliarde care nu be
neficiază de o apă corespunzătoare din puncț de vedere calitativ.

în cadrul bazinului râului, apa reprezintă un ecosistem de o mare Importanță, cât și sursa primară pentru dezvoltarea socială și 

economică, fiind folosită de un număr mare de utilizatori.
Pentru a servi nevoilor și activităților umane atât de variate, au fost construite un număr mare de baraje, diguri și alte construcții 

hidrotehnice.
Managementul efectiv al resurselor de apă este esențial pentru dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei. Managementul defici

tar al bazinului hidrografic conduce la creșterea pagubelor economice șl pierderi umane din cauza inundațiilor, secetei, alunecărilor 
de teren și eroziunii. O apă de calitate proastă conduce la riscuri asupra sănătății, la pagube provocate faunei piscicole, turismului 
și industriei recreative. Serviciile slabe în alimentarea cu apă afeetează locuitorii comunităților, provoacă pierderi în domeniul agri

culturii, industriei, cât și echilibrul ecosistemelor.
lată de ce politica privind gestionarea resurselor de apă ale României joacă un rol esențial în dezvoltarea societății românești.
Ca expresie a atenției pe care Guvernul României o acordă gospodăririi apelor este cuprinderea, în Programul de Guvernare pen

tru 2005-2008, a numeroaselor priorități legate de acest domeniu prin Integrarea politicii de mediu în elaborarea și aplicarea politi
cilor sectoriale și regionale.

în domeniul apelor aceasta se va concretiza printr-o serie de măsuri dintre care cele mai importante se referă la:

- managementul resurselor de apă în conformitate cu cerințele Uniunii Europene;
- măsuri privind controlul poluării industriale;
- pregătirea unui portofoliu de proiecte pentru modernizarea și construcția sistemelor de alimentare cu apă, stațiilor de tratare, sis

temelor de canalizare și a stațiilor de epurare pentru localitățile urbane eligibile a fi finanțate din fondurile ISPA și SAMTID și a celor 

rurale din SAPARD.
Apa înseamnă viață, ceea ce ne face pe noi, cei care lucrăm în acest domeniu, să considerăm că fiecare om trebuie să aibă acces 

la acest dar al naturii.
Administrația Națională .Apele Române' 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara

Verificări proiecte europene
București (C.P.) - Opera

țiunile de verificare și 
audit extern asupra fon
durilor aferente pro
gramelor ISPA și SAP ARD 
vor fi derulate de către un 
organism asociat pe lângă 
Curtea de Conturi, al cărui 
mod de organizare și 
fimcționare va fi reglemen
tat de Parlament. Organis

mul nou-înființat va prelua 
și atribuțiile de verificări 
și audit extern asupra fon
durilor structurale de care 
România ve beneficia 
începând cu 2007. Proce
durile de control vor fi 
derulate în conformitate cu 
prevederile memorandu
murilor și acordurilor de 
finanțare.

£electrici
a.

Sucursala DEVA 
INFORMEAZĂ:

începând cu data de 21 martie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuim izo
lației pe linia de medie tensiune 20kV lila șl derivațiile aferente acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei electrice in 
rețelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat In localitățile situate pe traseul acestora. 
Electrica SA asiguri toți dlenții săi ci echipele care efectuează lucram depun întreg 
efortul pentru ă limita durata da întrerupere în alimentam cu energie electrici, in 
funcție de fazele lucririi, întreruperile sunt cuprinse In intervalul orar 08.00-18.00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

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

21.03 - 25.03.2005 In localitățile: Lunca Glodului, Glodghlleștl, Runcșor, 
Brădăței, Petrești, Godinești, Zam, Tămășești
28.03 - 01.04.2005 în localitățile: Sălciva și Pojoca
04.04.2005 in 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 in localitățile: Gurasada, Boiu de Jos, Boiu de Sus, 

Cărmăzănești, Dănulești
26.05.2005 în localitatea Tisa
27.05 - 10.08.2005 în localitățile: Glodghilești, Runcșor, Brădăței, Petrești, 

Godinești
13.06 - 14.06.2005 în localitatea Tămășești
15.06 - 22.06.2005 in 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 
Vorța.

în localitățile: Sârbi, Valea Lungă, Certeju de Jos, Coaja,

Pe parcursul lucrărilor, eventualele modificări față de prezenta programare, dar și 
programul zilnic al întreruperilor de energie electrică vor fi publicate in presa 
cotidiană locală.

RECLAME

clara.pasclnforniniedia.ro
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• Branșați ilegal. La Hunedoara, polițiștii 
cercetează mai mulți cetățeni cate au fost 
depistați branșați ilegal la rețeaua, de energie 
electrică. între aceștia se află Liviu F„ 41 de 
ani, Simona A., 31 de ani. Antone! G, 19 
ani, Lucian G, 45 de ani. (V.N.)

• Accident Pe DN 7, într-o curbă, în 
apropierea localității Gurasada, o autoutili
tară condusă de Vasile I., 46 de ani, din 
Timișoara, a ieșit din carosabil și s-a lovit 
frontal de un copac. Accidentul s-a produs 
din cauza faptului că șoferul, care s-a acci
dentat grav, nu a adaptat viteza la condițiile 
de drum cu carosabil umed. (V.N.)

• Pieton accidentat. Pentru că s-a angajat 
în traversarea Bulevardului 1 Decembrie din 
Deva, un pieton a fost accidentat de Alexan
dru G, de 23 de ani, din Simeria, care a 
executat o manevră de mers înapoi fără să 
se asigure. (V.N.)

Pașapoarte în
25 de zile

Mare trebuie să fi fost mirarea repre
zentanților PNA, atunci când au fost sesi

■ Prefectul și secre
tarul general al Prefec
turii Hunedoara poartă 
discuții la MAI.

Damiel I. lAWCU__________________________

dMMJencu9informmedla.ro

București - Prefecții și se
cretarii prefecturilor se întâl
nesc astăzi și mâine cu repre
zentanți ai MAI, pentru a 
analiza stadiul transferului și 
preluării activității serviciu
lui pașapoarte și a celui de 
permise și înmatriculări auto. 
Referitor la județ, prefectul a 
precizat ieri că principala 
problemă o reprezintă spațiile 
unde să-și desfășoare activi

tatea angajații celor două ser
vicii. Momentan, deși au fost 
preluați de către Prefectură, 
ei își au sediul tot la IPJ.
De la 90 la 25 de zile

„în rest lucrurile sunt pe 
calea cea bună. Cu același 
personal ca și până acum am 
reușit să reducem termenul 
de eliberare a pașapoartelor 
de la 90 la 25 de zile. Nu e 
mulțumitor, având în vedere 
că termenul legal e de 20 de 
zile, însă e un început. Spe
răm ca, pe viitor, să putem 
elibera pașapoartele și în opt 
zile, cum e la Arad, iar în re
gim de urgență totul să dure
ze maxim două ore”, a mai 
spus Cristian Vladu.

Proprietari fără... propr etăți

zați că trebuie să aresteze doi consilieri ai 
Primăriei Sectorului 2 din București care 
vor să dea șpaga înapoi. Și nu o șpagă a- 
mărâtă, ci una barosană de vreo 20.000 de 
euro. De aceea, pentru a nu crea dezechi
libre în modul de acțiune a lucrătorilor din 
cadrul PNA, propun ca filmul făcut în mo
mentul în care cei doi returnau șpaga să fie 
derulat invers. în felul acesta vor demonstra 
că, de fapt, Cei doi luau șpagă și nu o re
turnau. Astfel PNA-ul va reuși să-și păstreze 
statutul de spaima celor care iau șpagă.

Și dacă bucureștenii dau șpaga înapoi, 
Petru Dragoșin, președmtele PSD Sebeș - 
Alba, a devenit primul bărbat din lume 
care a făcut un avort! Toată chestia asta i 
s-a tras de la dorință nebună de a nu verii 
la serviciu. Așa se face că într-un an, 
președintele PSD a adunat 183 de zile de 
concediu medical, pe care a încasat vreo 
200 de milioane. Iar o adeverință medicală 
prezentată de Petru arată că acesta a avut 
de suferit în urma unui avort. Prin urmare, 
se pare că lenea, într-adevăr, nu doare. 
Există însă riscul de a rămâne însărcinat!

Deva (V.N.) - Recent Cristi
an Vladu s-a referit la situația 
proprietarilor de pădure din 
zona Parcului Natural Cio
clovina - Grădiștea care nu au 
voie să se folosească de lem
ne. El a precizat că a depus la 
minister documentația nece
sară pentru ca oamenii să pri

mească pădure în alte ampla
samente existând însă și vari
anta modificării regulamente
lor. La această situație s-a a- 
juns pentru că „atât la CJ, cât 
și la primării și composesora- 
te s-au semnat tot felul de do
cumente fără discernământ”, 
a spus prefectul.

Criminal condamnat
Deva (V.N.) - Un individ din Orăștie, care 

a fost trimis în judecată pentru comiterea 
infracțiunii de omor calificat, a fost condam
nat de judecători ai Tribunalului Hunedoara 
la 18 ani de închisoare și cinci ani interzi
cerea exercițiului drepturilor. Este vorba de 
Nicolae Popa care șira omorât soția.
Lovituri de cuțit în zona inimii

Femeia a fost găsită într-un lan de po
rumb din apropierea Stațiunii pomicole 
Orăștie, având mai multe leziuni înțepate 
în zona toracică. Inițial, criminalul a de
clarat că au fost atacați de alte persoane în 
timp ce culegeau porumb. Ulterior, a recu
noscut că soția sa intenționa să divorțeze, 
întrucât erau de mai multă vreme despărțiți 
în fapt. în acea zi a invitat-o să culeagă îm
preună porumb și fasole de pe terenul pă
rinților săi. La un moment dat au început 
să se certe, iar Nicolae i-a aplicat mai multe 
lovituri de cuțit în zona inimii. Cu același 
cuțit a încercat apoi să se sinucidă, dar nu 
a reușit. S-a mai stabilit că și anterior Nico
lae a avut comportări violente față de soție.

ții zona unde locuiesc 
leu nu sunt câini 
comunitari. Chiar 
dacă sunt fără stăpân 
nu trebuie să uităm 
că acești câini sunt 
totuși niște ființe și 
nu trebuie tratate cu 
cruzime. Nu sunt de 
acord cu eutanasierea 
decât în cazul câinilor 
bolnavi.
Gheorghe Irimie, 
Deva

S-a redus substanțial 
numărul câinilor 

comunitari din oraș, 
dar oricum problema 
lor trebuie rezolvată 
de autorități pentru 
că altfel nu putem 
avea pretenții euro
pene. Sunt împotriva 
omorârii lor și cred 
că ar trebui amenajat 
un spațiu.
Petre, 
Deva

Iubesc mult ani-, 
malele, dar imaginea 

pe care o lasă haitele 
de câini comunitari 
pentru vizitatorii 
orașului nostru nu 
este cea măi bună. 
Bani se cheltuiesc și 
în alte scopuri și cred 
că un oraș fără câini 
comunitari este mult 
mai frumos. 
Silvia RăDoi,
Deva

Nu putem 
nu ne deranjează 

câinii comunitari dar 
pentru că sunt un 
mare iubitor al ani
malelor nu aș fi de 
acord cu prinderea și 
omorârea lor. Sunt 
vietăți și autoritățile 
ar trebui să găsească 
spații și personal pen
tru îngrijirea lor. 
Petru Iacob, .
Deva

tăm că acest 
este cel mai 

bun prieten al omului 
și nu cred că ar fi 
bine ca animalele să 
„beneficieze” de un 
tratament crud. Dacă 
s-ar dori, ar putea fi 
găsite soluții pentru 
a-i aduna de pe stradă 
într-x’“ spâțiu destifi^t 
doar lor.
Arsenie Crișan, 
Deva ,

Denumire societate Localitate Adresă Meserie Nr.loc

DORASAN SRL BERIU, 6

l .

fieraf-betonist 1
SltEX DUMBRAVA SA SIBIU PĂDUREA DUMBRAV 20 filator ' ' -IC-

SC HIDROCONSTRUCȚIA SA HAȚEG HOREA, 87 finisor terasamente 15

STAR CON5TRANS SRL deva /. 22 DK£M8WE, 37Ai ' ,1

SA1P SRL TÂRGU MUREȘ A.IANCU, 3A fiiician 2

SrrK-DUM|RAVÂ SA sibiu PĂDUREA DUMBRAVA 20 frezor universal 7 i •<*•£' v. .<■. țVV-’ ’• ;

IMPEX GEORGIANA RYV SRL HUNEDOARA ȘIRETULUI, 6 gestionar depozit 1

KfttaODsriiaUTB crup sw DEVA ; ■ gestionar'depozit

PERACOM GENERAL ORĂȘTIE MUREȘULUI gestionar depozit 1

COOP CONSUM SRL ORĂȘTIE N. BÂLCESCU, 8 gestionar depozit . .. 1

SAIP SRL TÂRGU MUREȘ A.IANCU, 3A inginer automatist 1

Procesul mineriadei - amânat

• Prefectura Judepdui Hunedoara:
Pan Pricăjan, subprefect 10.00-13.00

• IPJ Hunedoara:
Comisar-șef loan Poanta, prim-adjunct al șefului IPJ 

, ___________________________ ' 10.00-12.00

• CoruMul JudaȘmn Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

• PoRpa MunidpUui Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefttlui Poliției, 

Municipiului Hunedoara 10.00-12.00

București (V.N.) - Ieri, pro
cesul mineriadei de la Cos- 
tești a fost amânat pentru 18 
aprilie. Acest lucru a provo
cat, în sala instanței supreme, 
nemulțumirea părinților tine
rilor care în 1999 - jandarmi 
fiind - au fost bătuți de mi
neri în încercarea de a trece 
de dispozitivul de apărare al 
Ministerului de Interne.
Motive procedurale

Janeta Ioniță, mama unui 
fost jandarm din Ploiești, i-a 
strigat lui Miron Cozma să se 
uite la fotografia fiului ei, 
care a fost bătut de mineri în

timpul evenimentelor din ia
nuarie 1999, de la Costești.

Magistrații înaltei Curți de 
Casație și Justiție au decis, 
din motive procedurale, amâ
narea judecării recursului de
clarat de Miron Cozma și alți 
cinci lideri sindicali. Cei șase 
au contestat decizia Curții de 
Apel București din decembrie 
2003, instanță care l-a con
damnat la zece ani de închi
soare pe Miron Cozma, pen
tru instigare la subminarea 
puterii de stat și, respectiv, la 
câte cinci ani de închisoare 
pe ceilalți cinci lideri sindi
cali ai minerilor.

I
SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA 

Unic distribuitor al VIMOMIH 2000 SALOHTA 

prin depozitul ANIMIX 
situat pe Cafea Zaranduhti, nr.79, Deva

•Nutrețuri combinate;
• Concentrate proteino-vitamino-minerale;  
•Premixurî și suplimente complete.

Produsele ANIMIX au implementate sistemele de calitate ISO 
9002 - 2000, IS014001 -1996 $1 sistemul de siguranță alimentară 

HACCP, conform normelor date de Uniunea Europeană. 
Calitate excepțională, la prețuri avantajoasei

Relații la tel. 0259 - 219971,0723 - £27031.
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■ Steaua a ratat califi
carea, dar rămâne cu 
performanța unui 
sezon bun în Europa.

!
s PORI T

• Adio semifinale. Silcotub a wins 
duminică, cu scorul de 31-30, formația Gyori 
Eto, în manșa secundă a sferturilor de finala

. ale Cupei EHF, însă a ratat califieațea în se
mifinale pierzând meciul tur cu 22-3.5. „Di
ferența de 13 goluri era imposibil^ remon
tat. Mă bucur că am învins, dar nu â fost de 
ajuns", a spus Gheorghe Tadici. (CM-'.

• Remiză cu Karpov. Prima parti 
nirii dintre Marele maestru Internal
Anatoli Karpov și șahistul român Andrei 
Istrățescu, desfășurată duminică, la ; r 
București, s-a încheiat cu remiză la mutarea 
34, după aproximativ trei ore și jumătate Se 
joc. (C.M.)

jîntâl-
| -ij-

■! :

Villarreal - Bucuria reveni
rii fotbalului românesc de 
club în lumea bună a Europei 
gratie performantelor Stelei a 
fost umbrită de ratarea califi
cării în sferturile de finală ale 
Cupei UEFA. După remiza al
bă de pe teren propriu, Stea
ua s-a zbătut pe „El Madrigal” 
să rezolve în favoarea ei ecu
ația calificării, dar fără să 
găsească drumul spre gol. Fă
ră să strălucească, Villareal a 
fost mai pragmatică și a reu
șit să rămână singura echipă 
din campionatul Spaniei cali
ficată în ediția din acest an

• ; â sortărilor de finală ale cu-

Galatasaray cheltuiește 33 
de milioane pentru centenar 
i București (CM).- Galatasaray va cheltui 
-jS3.563.000 de polari pentru manifestările 
.organizate chwmK hhplinirii a 100 de ani 
de la înființarea grupării, întreaga sumă 
provenind din sponsorizări. Galatasaray va 
organiza în acest an 24 de acțiuni, printre 
care se numără și punerea în scenă a unui 
musical și o extragere loto specială. Con
ducerea clubului așteaptă însă ca încasările 
obținute din aceste activități să ajungă la 
suma de 46 de milioane de dolari.
Tragere loto specială

Oficialii turci consideră că musicalul va
| aduce clubului suma de 2,5 milipjdlA do-
1 Tari. De asemenea, grupareaar puteai Câștiga 

sume importantei dacă va reuși i 
jze* împreună cugrupul de dans „Fire of 
inatolia”, un turneu în Turcia. Extragerea 

specială loto va avea loc pe 9 octombrie, iar 
în aceeași zi vor fi lansate pe piață și un 

^toilion de lozuri concepute cu -aeasfe cen-sțs a
Sumarului clubului Galatesarây. Gruparea 

va mai obține 750,000 de dolari din organi
zarea balului centenarului, 1,5 milioane de 
dolari în urma organizării unui festival de 
muzică și patru milioane de dolari din ma
nifestarea numită „Road Show”. Inițial, 
printre manifestările prilejuite de centenar 
se număra și un concert al grupului bri
tanic Blue, însă acesta a fost anulat deoa
rece unul dintre componentii trupei a acu
zat probleme la corzile vocale.

abrlel 
Molomfălean a 
marcat, Ieri, 
pentru națio
nala de futsal a 

i In 
partida amicală 
cu Olanda.

temaționalul 
C CIP Deva a 

înscris în mi
ll 39 din 

lovitură de la 7 
metri, stabilind 
scorul final, 6-3 
In favoarea 
olandezilor.

(Foto: Tralan Mânu)

Briatore este mulțumit
Sepang (C.M.) - Victoria obținută de pilo

tul spaniol Fernando Alonso, duminică, în 
cadrul Marelui Premiu al Malaeziei l-a 
determinat pe șeful de la Renault, Flavio 
Briatore, să-i laude pe cei doi piloți ai 
echipei sale. „Renault face un efort fantas
tic. Fisichella a câștigat în Australia, iar 
Fernando în Malaezia”, a declarat după cur
sa de la Sepang Briatore, plin de șampanie 
din cap până în picioare. „Două curse, două 
victorii. Este fantastic, nu îmi închipuiam 
așa ceva. Concurența e la pământ. Mai mult 
ne batem cu Red Bull decât cu cele mai 
titrate echipe”, a mai spus Briatore. Pilo
tul spaniol nu a putut folosi sticla cu apă 
a monopostului său și a terminat cursa 
dezhidratat. Totul se poate schimba însă în 
Bahrain, pe 4 aprilie, atunci când Ferrari 
ar nntaa inantnira nona mașină F2005.

pelor europene.
Goluri din faze fixe

Villarreal a deschis scorul 
prin Jose Mari (6), care a de-

Bucurie trista

Ogăraru (albastru) a fost cel mal bun Jucător al Stelei.

Au marcat: jose Mari (6), Riquelme (63)______________
Wlarreal: Reina - Venta, Gonzale, ,aena, Arruabarrena - Senna, Josico, Soan 

(Cazorla *53) - Riquelme (Arzo '91), Jose Mari (Font '851. Figueroa. Antrenor: 

Manuel Pellegrini.____________________________________________________________________
Steaua: HantttMriă - Dtfkara: ttH, Siiohea, P. Marin - bovin (NicolițS 

’75), D. Munteanu - Oprița (Biniță '83), Dică, Boștlnâ - Cristea (Ciocoiu 

'75). Antrenor: Waiter Zenga.
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viat în plasă, pe sub Hamu- 
tovski, o minge centrată, din 
corner, la colțul scurt, de Ri
quelme. Trupa lui Zenga n-a 
acuzat șocul și a ieșit cura
jos la joc, dar n-a avut lucidi
tatea și inspirația de a depăși 
defensiva adversă. Speranțele 
Stelei s-au năruit când arbi
trul german Stark a dictat pe
nalty în favoarea Villarrealu- 
lui, după un fault comis în 
careu de Petre Marin asupra 
lui Cazorla. Riquelme a trans- 

; format de două ori lovitura de 
la 11 metri, cu șuturi în stân
ga lui Hamutovski. La acest 
scor Steaua a riscat, atacând 
avântat, dar mașinăria de pa
se a Villarealului a știut să 
tempereze elanul românilor și 
a conservat până la final a- 
vantajul de pe tabelă.
Aventură fabuloasă

„Aventura Stelei în Cupa 
UEFA a fost fabuloasă, o mi
nune. Am plecat de la Belgrad 
și am ajuns la Villarreal. A 
fost un tur frumos. Ieșim în 
optimi și nu am fost eliminați 
de o echipă slabă.

■ Pugilistul român 
Lucian Bute a câștigat 
centura NABA la cate
goria supermijlocie

București (C.M.) - Pugilis- 
tuLromân Lucian câș- >
tîgăt centura NABA la cate
goria supermijlocie, după ce 
l-a învins, la sfârșitul săptă
mânii, prin KO în repriza a 
12-a, pe americanul Christian 
Cruz, într-o gală desfășurată, 
cu casa închisă, la BeU Cen
tre, din Montreal. Arbitrul a 
oprit lupta după două minute

Mutu
■ Juventus vrea să 
obțină dreptul de a-1 
folosi pe „Briliant" în 
meciurile amicale.

BucUrești (C M.) - Gruparea 
Juventus Torino intenționea
ză să solicite FIFA permisi
unea de a-1 folosi pe atacan
tul român Adrian Mutu în 
meciurile amicale. Cei de la 
Juventus au observat progre
sele înregistrate de jucător și 
tenacitatea sa și intenționează 
să ceară FIFA autorizația de 
a-1 putea folosi în amicale. 
Această soluție ar permite o 
mai bună pregătire a reveni
rii jucătorului în activitatea 
competițională, făcându-1 să

Revine Belu?
Deva (C.M.) - Comitetul E- 

xecutiv al FRG, întrunit ieri, 
a decis sancționarea cu aver
tisment a componentelor lotu
lui olimpic al României, deoa
rece nu au respectat decizia 
FRG de a se pregăti la clu
buri. Președintele FRG con
sideră că Octavian Belu se va 
întoarce la lot. „Cred că Belu 
se va întoarce la lot. Mâine se 
va face un inventar al proble
melor medicale și în funcție 
de acesta Belu va hotărî dacă 
revine la lot sau nu. Dacă fe
tele nu se încandrează în pro
gram, dacă nu participă la 
antrenamente și la realizarea

18 secunde de la începutul 
Udei a 12-a. Lucian Bute și- 

a trimis adversarul la podea 
în rundele 2 și 11 și de două 
ori în ultima rundă, ceea ce 
l-a determinat pe arbitrul 
Gerry Boland să oprească 
pecitid, care s-ă^disputat în 
fepas 8.486 de spectatori.
11 meciuri, 11 victorii

După succesul obținut în 
fața lui Christian Cruz, Bute, 
care este și deținătorul cen
turii NABF la categoria semi
grea, are în palmares 11 vic
torii înainte de limită, din tot

atâtea partide disputate la 
profesionism. „M-am pregătit 
bine și eram gata de orice. 

M ...... ................ .
Adversarul meu a crezut 
probabil că voi rămâne

maneca- „asul din
retrăiască tensiunea unei par
tide și integrându-1 și mai 
mult în echipă.
Activ la antrenamente

Site-ul tgcom.it subliniază 
că „Cele două luni de trata
ment Juve par să-l fi regene
rat pe român. Mai slab cu 
cinci kilograme decât la so
sirea la Juventus Torino, în 
ianuarie, Adrian Mutu se pre
gătește cu încăpățânare, iar 
în jocurile de la finalul antre
namentelor este mereu prin
tre cei mai activi.

Visul atacantului, a cărui 
suspendare expiră pe 18 mai, 
este acela de a intra pe teren 
până la finalul sezonului și de 
a evolua, eventual, în finala

Ligii Campionilor”, notează 
site-ul italian. Sursa citată 
apreciază că Adrian Mutu ar 
putea reprezenta „asul din 
mânecă” al echipei Juventus 
pe final de sezon. „După ce și- ■ 
a regăsit forma fizică optimă, 
atacantul român așteaptă cu 
nerăbdare ziua în care își va 
putea pune la dispoziția e- • 
chipei potențialul ofensiv”, ■ 
scrie tgcom.it. Adrian Mutu 
este suspendat până pe 18 
mai, după ce a fost depistat 
pozitiv la un control antido- ‘ 
ping, și va putea evolua pen
tru Juventus în ultimele două 
etape din Seria A, împotriva 
formațiilor Livorno și Caglia
ri, și eventual, in finala Ligii 
Campionilor.

Etapa 1, 27-28 mame
FC Bodu București - Enerqoconstrucția Craiova
FC CIR Deva - ACȘ 3 București _______________

AS Odorheiu Secuiesc - Futsal M. Constanța 

Etapa 2, 3-4 aprilie
Energoconstrucția Craiova - Futsal M Constanța 

ACS 3 București - AS Odorheiu Secuiesc 

FC Bodu București - FC CIP Deva

Etapa 3, 10 -11 aprilie
FC CIP Deva - Energoconstrucția Craiova

AS Odorheiu Secuiesc - FC Bodu București_________

Futsal M. Constanța - ACS 3 București

Etapa 4, 17-18 aprilie
Energoconstrucția Craiova - ACS 3 București
FC Bodu București - Futsal M. Constanța____________

FC CIP Deva - AS Odorheiu Secuiesc

Etapa 5, 24-25 aprilie
AS Odorheiu Secuiesc - Energoconstrucția Craiova 

Futsal M. Constanța - FC CIP Deva___________________
ACS 3 București - FC Bodu București 

mă pregătisem pentru un 
meci de 12 reprize”, a declarat 
Bute, la finalul partidei.

Tot în cadrul galei de la 
Beli Centre, Adrian Diaconu 
l-a învins, după patru runde, 
peamericanul Jesse Sanders,

Wtaă, $ «fmdF astfel eea de-a 16-â
pmgăfisem pentru un meci 

de 12 reprize.
Lucian Bute

............... ...........'" ff
Am învățat să-mi economi
sesc forțele, să nil le irosesc 
în primele runde. Adversarul 
meu a crezut probabil că voi 
rămâne fără benzină, dar eu

victorie în tot atâtea partide 
disputate ca profesionist. Pu
gilistul Ion Ionuț, supranumit 
Jo Jo Dan, a câștigat prin KO 
lupta împotriva mexicanului 
Francisco Guillen, care nu a 
mai intrat în ring în runda a 
cincea a partidei disputate la 
categoria superușoară.

RETUR________
Etapa 6, 1-2 mai
Energoconstrucția Craiova - FC Bodu București 

ACS 3 București - FC CIP Deva___________________
Futsal M. Constanța - AS Odorheiu Secuiesc 

Etapa 7, 8-9 mai
Futsal M. Constanța - Energoconstrucția Craiova 

AS Odorheiu Secuiesc - ACS 3 București

FC CIP Deva - FC Bodu București

Etapa 8, 15-16 mai
Energoconstrucția Craiova - FC CIP Deva_________

FC Bodu București - AS Odorheiu Secuiesc

ACS 3 București - Futsal M. Constanța

Etapa 9, 22-23 mai
ACS 3 București - Energoconstrucția Craiova 

Futsal M. Constanța - FC Bodu București_________

AS Odorheiu Secuiesc - FC Cip Deva

Etapa 10, 29-30 mai
Energoconstrucția Craiova - AS Odorheiu Secuiesc 

FC CIP Deva - Futsal M. Constanța___________________
FC Bodu București - ACS 3 București

cipriandnwifiutgliiformmedla.ro
tgcom.it
tgcom.it
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• în avantaj. Tenismanul 
Andrei Pavel (foto) ocupă 
locul 62, cu 2% de,puncte, în 
clasamentul Indesit ATP 2005 
Race, dat publicității, luni, la 
Monte Garlo. Românul Andrei

Pavel a urcat șapte poziții în clasamentul 
ATP față de ierarhia anterioară.(GLN.)

• La rege. Primul pilot indian$HKtoria 
Formulei î, Nărâin KarthiKeyan,’.s|wa afla în 
Bahrain la invitația familiei neg^z^de va 
pregăti1 următorul Mare Premia cifitând 
pentru a treia etapă S GarapiohafâMi Mon
dial, care se va desfășura pe 3 aMie.(MF)

-' ...... <■

Victorie 
la I mita

Monte Carto (MF) - AS 
Monaco a învins, dumi
nică, pe teren propriu, 
cu scorul de 2 ■ 1 (2 - 0),. 
formația Olympique Mar
seille, în ultimul meci al 
etapei a XXX-a a campio
natului Franței. Goluri
le învingătorilor au fost 
marcate de Maicon '24 și 
Adebayor '43, în timp ce 
pentru oaspeți a înscris 
Bemardi în proprie poar
tă, în minutul 55. în cla
sament continuă să con
ducă Olympique Lyon, 
cu 62 de puncte, fiind 
urmată de Marseille, cu 
51 de puncte, și AS Mo
naco, cu 50 de puncte.

1

i 
s

Hagi crede că va cuceri titlul
■ Salata s-a apropiat 
la două du nete de Fe- 
ner iar finalul de sezon 
se anunță incendiar.

Crtetlna Pârv

Patru goluri 
primite

București (MF) ■ Por
tarul echipei naționale a 
României și al formației 
Ajax Amsterdam, Bog
dan Lobonț, a primit pa
tru goluri în ultimul 
meci disputat înain
tea întâlnirii cu 
Olan
da, 
din 
grupa
I prelimi
nară a CM 
din 2006.

i

ț

i

locul patru 
Tenerife (MF) - Echi
pa feminină de volei, 
RC Cannes, la care 
evoluează și Cristina 

. Pârv, a pierdut, du
minică, finala mică a 
Ligii Campionilor, 
susținută în compa
nia formației spaniole 
Tenerife Marichal. 
Pârv a fost titulară 
într-unsfaeci pe care 
Tene&Marichal Fa 
câști®t, cu scorul de 
3 - finala Ligii 
.Campionilor a fost 
câștigată de formația 
Foppadretti Berga
mo, care a învins 
echipa Asystel Novar- 
ra, cu scorul de 3 - 0. 
în urmă cu trei săp
tămâni, Cristina Pârv 
și-a anunțat intenția 
de a reveni în națio
nala României, după 
ce a renunțat la 
aceasta în toamna 
anului 2003, invo
când neînțelegeri cu 
staff-ul tehnic de la 
acea vreme.

J
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Istanbul (MF) Antrenorul — 
Gheorghe Hagi a declarat, du-,- * 
minică, după meciul câștiga? 
de Galatasaray, cu scorul de 
4 - 2, In fața formației Anka
raspor, că este din ce în ce 
mai încrezător în șansele 
echipei sale de a câștiga cam
pionatul Turciei, informează 
ajansspor.com.

„Cred din ce în ce mai mult 
că vom câștiga campionatul. 
Deocamdată suntem pe pozi
ția a doua în clasament. Poate 
că vom ajunge și pe primul 
loc.. Ne îndreptăm spre un 
sfârșit foarte frumos de cam
pionat", a spus Hagi.
Rivalitate constructivă

Tehnicianul român conside
ră că rivalitatea dintre Fener
bahce, Trabzonspor, Galatasa
ray și Beșiktaș în ceea ce pri
vește lupta pentru titlu va fi

Hagi visează la primul său 
titlu ca antrenor.

una frumoasă. „Sper ca toată 
lumea să aibă de câștigat din 
această luptă. Noi avem ca 
obiectiv câștigarea campiona
tului și nu ne gândim la altce
va. Dacă vom continua să ju
căm cu dorință și concentrare 
ne vom putea atinge obiec
tivul. Pe zi ce trece devenim 
mai buni iar acest lucru mă

bucură”, a menționat ^J^agi. 
Gheorghe Hagi a ac t că 
acum au început să se vadă 
rezultatele transferurilor din 
ianuarie, „Cred să n făcut 
o achiziție foarte bună fii 
această iarnă. Franci- 'ibury 
este un fotbalist inteligent, el 
controlează foarte bine supra
fața de joc și este mih nat în

duelurile om la om. Este, to
tuși, un jucător tânăr și mai 
are multe de învățat. își va 
lăsa amprenta în fotbal. Dacă 
va fi ambițios și își va dori 
mereu mai mult, va deveni 
un nume mare în fotbalul in
ternațional”, a precizat Hagi. 
Greșeli in defensivă

Antrenorul român crede că 
echipa sa a jucat ireproșabil în 
primele 30 de minute ale me
ciului cu Ankaraspor. „Am 
jucat cele mai bune 30 de mi
nute ale sezonului. în ultime
le 15 minute ale primei repri
ze am primit gol când Hasan 
se afla la marginea terenului. 
M-am supăraț atunci pe jucă
tori, deoarece unul dintre ata
cant! ar fi trebuit să ajute apă
rarea. Am primit goluri în ur
ma a două greșeli în defensi
vă și în viitor trebuie să eli
minăm astfel de gafe. La pauză 
le-am spus jucătorilor mei că 
au jucat toarte bine și că dacă 
vor continua la fel vom înscrie 
din noii”, a afirmat tehnicia
nul Gheorghe Hagi.
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Glasgow
Rangers a '/J 
câștigat primul 
trofeu pus la 
bătaie de Fede
rația Scoțiană 
de Fotbal, Cupa 
Ligii. în finala 
disputată pe 
stadionul Ham
pden Park, din 
Glasgow, Ran- 
gers s-au impus 

C clar, cu 5 - 1, 
J în fața for- 
m mafiei Mother-

f

I Winners 2005

well. „Vână
torii” au mari 
șanse să câștige 
și titlul, la 
finalul sezonu
lui, cu 
Scoția.(D.N.)

(FoJIePA).'

Gol pentni mama
Lisabona (MF) - Atacan

tul Luis Fabiano vrea să 
înscrie un gol în meciul 
pe care formația sa, FC 
Porto, îl va susține în com
pania echipei Sporting Li- 
sabona, în campionat,. și 
să-l dedice mamei sale, ca
re a fost răpită în Brazi
lia, informează AFP. „Mi-a 
spus că își dorește foarte 
mult să joace și că, mai 
mult ca niciodată, are ne
voie să marcheze pentru a 
se elibera de o parte a su
ferinței sale. Dorește foar
te mult să dedice un gol 
mamei sale”, a afirmat Jo
se Fuentes.

Federer, jucătorul de neatins
■ Elvețianul s-a impus 
și în primul Master Se
ries al anului, cucerind 
al patrulea titlu.

Indian Wells (D.N.) - Tenis
manul Roger Federer, cap de 
serie numărul unu, a câștigat, 
duminică Seara, turneul de la 
Indian Wells, dotat cu premii 
în valoare totală de 2,72 mili
oane de dolari, informează 
AFP. Sportivul elvețian l-a în
vins, în finală, cu scorul de 6 
- 2, 6 - 4, 6 - 4, pe australia
nul Lleyton Hewitt, cap de se
rie numărul 2. Pentru această 
victorie, Federer a primit 100 
de puncte ATP și un cec în 
valoare de 421.000 de dolari, 
în timp ce Hewitt a fost re

Temsmenii români au o șansa
■ Sportul alb oferă 
multe posibilități și ju
cătorilor din eșalonul 
secund valoric.

Saint Brieuc (D.N.) - Tur
neele de tip challanger sunt 
o șansă de care trebuie să 
profite și jucătorii români ca
re nu reușesc accederea pe ta
blourile principale ale mari
lor competiții. Tenismanul 
Gabriel Moraru îl va întâlni 
pe francezul Marc Gicquel, 
cap de serie numărul 5, în 
runda inaugurală a turneului 
challenger de la Saint Brieuc, 
dotat cu premii în valoare 

compensat cu 70 de puncte 
ATP și un cec în valoare de 
210.800 de dolari. Pentru elve
țian, acest succes a fost al pa
trulea din acest sezon, după 
ce în precedentele finale l-a 
învins de fiecare dată pe croa
tul Ivan Ljubicic. Federer a 
câștigat, în ultimele 45 de în
tâlniri pe care le-a avut, 44 de 
jocuri, pierzând o singură da
tă, în fața lui Marat Safin, în 
semifinalele de la Australian 
Open. Proba de dublu a fost 
câștigată de perechea Mark 
Knowles/Daniel Nestor (Baha- 
mas/Canada), cap de serie nu
mărul unu, care a trecut, în 
finală, cu scorul de 7 - 6 (8/6), 
7 - 6 (7/2) de cuplul australian 
Wayne Arthurs/Paul Hanley, 
cap de serie numărul 7.

totală de 25.000 de auto, a 
anunțat site-ul atptenfifs.com. 
Sportivul francez a câștigat, 
anul trecut, prima ediție a 
turneului Timișoara Challan
ger, care s-a disputat la baza 
Milenium. Dacă va trece de 
Gicquel, Moraru va juca cu 
învingătorul partidei dintre 
francezul Jean-Francois Ba- 
chelot, beneficiar al unui 
wild-card, și italianul Massi
mo Dell’Acqua. Tot în primul 
tur la Saint Brieuc, Victor 
Ioniță îl va întâlni pe italia
nul Andrea Stoppîni. Dacă va 
trece de Stoppini, Ioniță va 
juca cu învingătorul partidei 
dintre francezul Nicolas De- 

Roger, tenismanul invincibil

vilder, cap de serie numărul 
6, și spaniolul Didac Perez.
La dublu

în proba de dublu, perechea 
Victor Ioniță/Gabriel Moraru, 
cap de serie numărul 4, va 
întâlni, în runda inaugurală, 
cuplul Mustafa Ghouse/Da- 
niel Kiernan (India/Mareâ 
Britanie). Perechea Gabriel Tri- 
fu/Giogio Galimberti (Româ- 
nia/Italia), cap de serie numă
rul 4, va întâlni cuplul Lukas 
Dlouny/Iuri Șukin (Cehia/Ru- 
sia) în runda inaugurală a tur
neului challenger de la Bar
letta, dotat cu premii în va
loare totală de 50.000 de euro.

Ronaldinho vrea 
titlul din Spania

Barcelona (MF) - Fotbalis
tul echipei FC Barcelona, Ro-, 
naldinho, care a împlinit, 
luni, 25 de ani, a declarat că 
cel mai frumos cadou pe care 
l-ar putea primi este câștiga
rea titlului în Spania, infor
mează cotidianul AS. ; ■

„Câștigarea titlului ar fi cel 
cel mai frumos cadou pe care 
l-aș putea primi, deși va tre
bui să mai aștept câteva săp
tămâni”, a spus Ronaldinho. 
El Mundo Deportivo notează 
că fotbalistul brazilian . și-a 
sărbătorit deja ziua de naște
re organizând, duminică, o 
petrecere la care au partici
pat doar familia sa și câțiva 
prieteni apropiați.

ajansspor.com
atptenfifs.com


în județul Hunedoara! tru sfârșitul de săptămână. Concursurile noastre 
înseamnă câștigul tău!

în fiecare zi ți se alătură alți cititori, făcând ast
fel un cotidian mai puternic. -•

îți mulțumim pentru că ai făcut din Cuvântul 
liber cel mai citit ziar din județ, fiind alăturideâoi 
zi de zi!

*y Lt.Sk

5} wj ,

W ' ir 2
T. »•. - ■'■mkv

■
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Vând <ip. 2 camere (03)
• âă âatamta. bl. 32. cu multiple rmounatațin. 
Preț 590 mil. lei, negociabil. Tel. 0726/761587.
• ■artamant 1 camere, 2 balcoane, etaj 2, în 
Brgg. Informații sâmbătă șl duminică la telefon 
611840 sau permanent 0744-169526.
• apartament 2 camere, decomandate, zona 
centrală contorizat, etaj 7/9. Preț 900 mil. lei, tel. 
2290*8,0722/772477
• dHomandei, bd. Decebal, vedere lâ bulevard, 
/zSȚde Cofetăria Alex. Preț 1,2 miliarde lei. Tel. 
07407029399.
• decomandat, centoitat, 2 balcoane, ST-60 
mp, Bd. 22 Decembrie, bl. ă făiăMitoătățIri. Nu 
sunt agent Imobiliar. Tel. 233629,0720/501915, 
Deva.
• decomandat, uși metalici, AL
StraLlul, bl. 66, ap. 32, sc. A. Preț 500 mă W, 
negociabil. Tel. 0744/568995.
• deoemaaditt, modNtat termopane, ușă 
metalică zona Qojdu. Nu sunt agent ImoblHh 
PrețtfO mil. lei, negociabil. Tel. 0721/582582.
• Deva, Bd. Dacia, bl. 29, sc. C, ap. 3. Tel. 228065.
• M i Al. Armatei. Preț 690 mii. lei, negociabil. 

Te|>224i82.0723/499284, exclus Intermediarii.

7/9. Preț 900 mil. lei, tel.

• htavlan, acera la toate facilitățile, ST-510 
mp, FS-12 m. Preț 6 euro/mp, negociabil, Leșnlc, 
nr. 122. Tel. 0744568995.
• vând 18 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124
• vând 4800 mp teren Intravilan în Deva, vizavi 
u: motelul n spatele OenZInăneiPețrtm, 
aproape, Preț 8 euro/mp, Tel. 07^3/635014

• vând arâdtoâ Intravilan, comuna Berthelot, ST- 
87 ari, lingă Primărie, la 5 km de Hațeg, lângă 
șosea. Tel. 770687.
• vând teren Intravilan în Mlntla, ST-600 mp, cu 
posibilitate de racordare la gaz, apă cablu, 
curent Merită văzut TeL 236464

• vandw nravimSaKcupendlNcdhri, 
te StaSaaș.Mț M n* ta M BttăM.
• vând teren Intravilan, pentru construcție casă 
In Solrnta la asfalt, sT-1.200 mp, FS-12 m, 
facfitUjTjaz, curent la poartă Tel. 220268,

Cumpăr ap.2 camere (04)
♦ djtant, âecMnandat, Ceva, etaj 1,2,3, tară 

nătițlri, plata imediat Tu. 0722/5640

• eta* tarea arabi în zor» Mstie, Geoaglu.
Aurel vialcu, suprafață minimă 1 ha, tel. 
0723/546733,248801. ■
• cumpârtaren în Deva sau împrejurimi,pentru 
construcție casă de vacanță ST peste 1.000 mp. 
Tel. 0728'43788».
• țigani B hectare teren Intravilan, ta șosea în 
Deva sau împrejurimi. Plata Imediat Tei. 215212.

Vând ap. 3 camere (05) Imobile chirii (29)

• vând semănătoare de porumb, tip românesc, 
SPC 4, SPC 6, SPC 8 rânduri. TeL O74T««" ’42.

Piese, accesorii (42)
• vând diferite piese Ladă noi, originale, aripi 
față ușă stânga etc. Tel. 770687.
• vând motor de Tractor U650 standard, motor 
de tăiat lemne șl scândură care se montează la 
priza tractorului, șl mori de măcinat cereale 
Boabe șl ștlulețl. Tel. 282779.

• vând tai, producție 2004 comuna lila, sat 
Culeș,nr.32.Tel.0722/6»W.
• vând vad rasa Holstein șl Băltetâ 
românească cu sau fără vițel. Tel. 0740/029399, 
747912, după ora 20.

mea ini mici de găină oiren rase, tei. 
214770.

Comemorări (76)

Altele (61)

Garaje (43)
• vând sau închiriez garaj în bl. 9, sc. 5, str. I. L. 
Caraglale, Deva Tel. 213671.

• vând garai, zona Bălcescu, curent, 
canalizare, tel. 229426.

Mobilier și interioare (47)

i sșLsmandat, caetoriaă ? bataane, 57-98 

mp/ etaj 1, zona G. Enescu. Nu sunt agent 
imobiliar. Preț 135 miliarde lei. Tel 228615.

J iitidacemaadtt, ocupatei Imediat, Deva, 2 
balcoane, vedere la bulevard, întreținut, 
contorizat, ST-60 mp. Nu sunt agent 
Imobiliar. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
233629,0723/709152,0720/501915.

------------------------------------------------------------------

• decomandat, zona Liliacului, amenajat, 
centrală termică termopane, scurgeri separate, 
JT-S mp. Preț 1,6 miliarde lei, negociabil. Tel.

•apartament 4 camere, semldecomandate, 
zițra oiețel, etaj 4 bloc acoperit centrală 
oct#abll Imediat tel 233473,0723/712388.

• cântai, ultimul etaj, acoperit cu tablă Preț 
37J3ȘI jto, negociabil. Tel. 212262,0742/620309. 
Jeam, ataj 3, zona Zamfirescu, centrală 

termică parchet bloc de cărămidă 2 băl, balcon 
Mm, 57-86 mp. Preț 1,4 miliarde lei. Tel. 
078710903.
• așna ptețai taj 2, cu garaj, contorizat, 2 
balcoani Hoc de cărămidă beci la garaj. Preț 
l^Wlllarde lei, Tel. 0723/251498.

• caut de tachlrat garsonieră pe termen lung. 
Ofer 50 euro. Tel. 0721/61(343.
■ tochkta aaraontart mobilată etai 1. bloc 
Miorița, pe termen lung. Tel. 216180.
• todWta etate comercial ST-86 mp, situat m 
dâdlrea CEPROMiN, etaj 3. excelent amenajat 

Tel 0727/347566.214892.
• tar panta închiriere apartament cu 2 camâre 
decomandate, amenajat, repartitoare, nemo- 
bllat, lângă Liceul Auto. Preț 90 euro. Tel. 
0721/817232, fără agenții,

• tar pentru închiriere casă mobilată 
amenajată occidental, Deva, 3 camere, 
bucătărie, bale. Preț 350 euro/lună taxe incluse. 
Tel. 0722/564004
• ofer spre închiriere casă cu 2 camere, 
bucătărie, bale, apă curentă gaz. curte șl 
grădină toate condițiile, în Sântunalm. Tel. 
0720/437889.
■ penam iota resc si ~ ..^garsonieră 
sau apartament cu 2 camere semlmobilate, pe 
termen lung Tel. 0742/270036.

• k om spre închiriere spațiu comercial in 
Hunedoara, ST-70 mp, dotat cu toate utilitățile. 
Adresa: bd. Dacia, bl. 20A, parter. Tel. 
0724/123868

• mobRter la. comandă din pal șl lemn masiv. 
Binale: clasice șl termopan, debitare bușteni, 
0724/642188.
• Ofertai Vrei un dormitor durabil, elegant șl 
Ieftin? Atunci sună la tel. 213483.
• vând convanabll pat dublu, nou, din lemn 
esență tare, Slmerla Tel. 260358
4 vând Bvkig furnir palisandru ■ 14 piese, masă 

extensibilă ovală 12 persoane, 6 scaune, 2 
servante, recamler extensibil, 2fotolii * măsuță, 
bar. Preț negociabil. Tel. 0723/656263.
• vând testa plafon 3 brațe, completă șl 2 
aplice de perete. Preț 800.000 lei. Tel. 220025.
• vând maaâ panel extensibilă (0,7x1,0 m), 
pentru sufragerie, din furnir, șl 4 scaune taplțate, 
de culoare maro închis. Preț zmil. lei. Tel. 220025.
• tend mate pătrată (87x0,7 m) din panel cu 
furnir de nuc șl 4 taburețl rotunzi, lustrulțl. Tel. 
220025.
• tend rafturi din fler cornier șl polițe din placaj, 
bune pentru camv» sau depozit Tel. 220025,

• vând centură militară vechi cu o stemă pe 
pafta. Preț 150 euro, tel. 0723/005657
• tend trfpfoc (mașină de festonat) nou, mono- 
fazi c. șl piese de scnlmb: motor electric, pedală 
gralfere, cuțite. Tel. 217543.
• vând cort de 2 persoane, compus din 
dormitor, verandă incnisi terasă cuion 
frumoase; accesorii: 2 saltele pneumatice, 
aragaz excursie. Preț negociabil. Tel. 
0722/856326.
• tend monede cu eclipsă Preț 2 eura/bucata. 
Tel. 0723/005657.
• tend 2 litri de ulei de motor Arai supertronlc 
OW-30, sigilat, preț la Jumătate față de prețul de 
magazin, tel. 0723/779477.
• vând vană din fontă 150 x 0,70 x 0,60, stare 
perfectă Tel. 233028

Pierderi (62)
• Oaldâ loan declară nule două certificate de 
trezorerie, seriile 8 nr. 724068 șl E nr. 724069, în 
valoare de 20 mil. lei flecare, care au fost Urate 
de la domiciliu în perioada 6.03.-20.03^005, când 
a fost bolnav.
• ptadui hgMkMțto de serviciu eliberată de SC 
Termoserv Mintia șl carnet de asigurat, ambele 
pe numele Haiduc Marinei Romulus. Se declară 
nule.

Imobil; thimb(30)

nd case, vile (13)
In Deva sau schimb cu apartament 2-5 
. etaj 1, zonă centrală Tel. 0254/215795. 
casă, 4 camere decomandate, 2 băl, 

rie, recent renovată curte grădini 600 
ru- ultracentral, str. M.Eminescu, nr. 81. 
•Ehnațil zilnic.
•'jlMcta, 4 camere, 2 băl, recent renovată 

teta 600 mp, ultracentral, Deva, str. Emlnescu, 
K*. preț negociabil.
Gm 2 nivele, 5 camere, 2 băl, bucătărie, 2 

mșe, garai dublu, centrală termică 
teta/pane, mansardă Preț 120X00 euro. Tel.

Auto romane -)

Televizoare (43)
• tend teterizor color, ecran mare, marcă 
germană Preț negociabil, Tel. 219385.
• vânt TV color, sport, cu telecomandă DVD, 
DVX, boxe Unlversum, 120 W, video, 6 capete șl 
DVD, tel. 711063,0723/455092.

• ptortat camst asigurat pe numele Bujor 
Vaslle, îl declar nul.
• ptankit canwt de asigurat de sănătate pe 
numele Pantele Ravecă din Bâteștl. II declar nul.

• Dtatat ansi de asigurat pe numele Aibu 
Gheorghe, din Divă II declar nul.
• ptatat cănite de sănătte pe numele 
Pât&reanu Dota, din Câlan.fi ftdv nul.

■ m c«ii mi nume» rn
Simona Blancă li dedrnul. ■
• ptatatc ta sănătate pa numele Rusu 
Oana Alexandio. il declar nul.

mpar case, vile (14)
• fltora» camere, bucătărie, baie, curte, grădină 
mȘBOO mp, construcție .sănătoasă', modernă. 
W72t/437889.

nd case de vacanța (15)

• văndDede 1310 Breakers/199», 42S0C 
km, ținută în garai, antlfonsra, geamuri Ionizate, 
motor tratat RAR 2007, rovlgnetă. Preț 96 mii. iei. 
Tel. 215468,0727/624222.
• vândDada 1310 break, verificare tehnică2007, 
5 trepte, stare bună. Preț negociabil. Tel. 219780, 
0744/700235.
• vând Dada 1310, a.f. 1984, benzină, stare 
foarte bună (garaj), unic proprietar, radio- 
casetofbn, Preț 35 mii. lei. Tel. 220269, 
0746/029058
• vând Dada 1310, a.f. 1991, toate actele lâ zi, în 
stare foarte buna de funcționare, închidere 
centralizată, alarmă radlocasetofon. Preț 50 mii. 
lei, negociabil. TeL 229527,0723/687212.
• vtod Dada 1310, af. 1996. Preț 50 mii. lei. Tel. 
0727/537106.
• vând Dada albă 1300, tuf. 1983, Brad. Tel. 
0721/081076.

Audio-video, antene și 
instalării satelit (49)

• sMtotete remireteiâ vinde antone de 
satelit digitală începând cu 85 mWoane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție. Recepționează 
peste 25 te programe românești șl 600 
străine, fârâ abonțmnț montarea șl 
tedramralnch^m^reț. Informații tel.

■-------------------------------------

Aj. io i telefonice

• vând tel ilrf ișA57 e'od!! poiifmice, 
atarmă. Jocurî.Preț 23mH. lei. Tel 0727/9113®.
• vând «total Siemens MC 88 juawâtota
nou, în garanția. Preț 85 mil. leL T&. 0722/58657?

Arta, <i;:‘;ch;t.'.ț;. cărți, 
reviste (55)

• vând cana de buzunar din aur, marcat Illinois, 
vechime peste 100 ani, perfectă stare de 
funcționare. Preț 700 euro, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

Electrocasnice (56)

Se Împlinesc sase săptămâni de când tatăl meu
MÂNZATIOAN

a plecat de lângă noi. Dumnezeu să-l odihnească.

r| Soția gi copiii mulțumesc pe această cale tuturor 
prudelor, prietenilor și colegilor, iar in mod deosebit

U elevilor și cadrelor didactice de la Școala Lucian 
Blaga, pentru că au fost alături de noi tn momentele grele 
pricinuite de pierderea soțului, tatălui și bunicului nostru 

prof. LUCIAN 8ECOȘAN
Dumnezeu să te odihnească in liniște și pace.

Fam. Secogan șl Cetean

• TnMpart ta* colite pentru studențl la
Timișoara Tal. 0740/420521.

cm8 de vacanță P+l, cu terasă 
In stațiunea Geoaglu-BăL Tel. 241044,

«MU construcție 2002, D+P+E 
montană Straja, 7 camere, 3 băl, 3 WC, 

mp, toate utilitățile, accept variante.

Auto străine (37)

3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 

. comuna Șolmuș, Str. BohoîtuâA Preț Infor
mativ 1.250.000.000 le). Relații la tel 
.(^1756

• vând OMn Bx 19 D diesel, 1905 cmc, alb, RAR 
2006, stare perfectă. Preț negociabil. Tel. 
0723/656263.
• vând Ford Escort pe motorină, 1,6,2 uși, tuf. 
1986, culoare roșie. Tel. 211301,0722/2544»
• vând Ford sierra Combi, AF1984, gaz, benzină, 
stare foarte bună, 2300 euro, negociabil, tel. 
0723/455092.
• vM «ta model de Peugeot, modele dotate 
cu euro 3 șl 4, acord 6 luni garanție șl 1000 euro 
reducere. Tel. 0742/214971.
• vând tractor chinezesc, 18 CP, stare de 
funcționare, Valea Dâljll, nr. 69, tel. 0744-512484.
■ vând VW Passat, stare foarte bună Tel. 
0722/367350.

• tend «immM frigider .Arctic” mijlociu, în 
stare bună de funcționare; Slmeria. Tel. 260358
• vând ladă frigorifică cu 5 sertare, folosită doar 
2 luni, frigider Minsk rusesc șl uh aspirator, în 
perfectă stare de funcționare. Tel. 232414
• vând mașlnâ de cusut Kayser seria 3. Preț 12 
mll.lel.TeLo74Q/5O2897.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând a ol cu miel, Țurcană de Valea Jiului. 
Ivan Remus, Podele, nr. 45. Tel. 0720/353774, 
după ora 17.
• vând cal de tracțiune, 4 ani. Tel. 280532.

In Săntandrei, ne. 101, tel.•«u

• *«•«•. etaj 1. zonă ultracentrală, balcon
parchet, geamuri termopan, mobilată.

HrrabiL complet contaizată. ST-41 mp, l nstalațli 
noLpreț negocfabIL Tel. 072^710903.
• sfaâesrețntort decomandată, ST-42 mp, fără

Vend terenuri (21)
ari teren. Intravilan pe Valea Căoiulul 
), facultăți: curent, gaz, apă. Tel. 215189. 

a 1.700 mp fiecare, intravilan, în 
yf. Str. Horea, nr. 208, la Ieșire spre Arad, pe ' 

dreaptă; apă, gaz, curent Preț negociabil.

mp, pentru agricultură șl 6.000 mp 
construcții sau agricultură ambele în 

ihtatea Totești-Hațeg, lângă canton. Tel. 
02,0723/732560.

8 MtavDeț U08 mp, cu toate facilitățile, la 
teste dinDeva. Preț 15 euro/mp, negociabil, Tel.

Microbuze. Dube (38)
• vând didM fveco 50C13 Turbo Dally, af. 2000, 
oglinzi electrice încălzite, clic de remorcă, radio- 
casetofoh, alarmă, încălzire centralizată. Preț 
600 mii. Tel. 0722/314123.
• vând microbuz marca Robur, 21 locuri, a.f. 
1990, motor diesel, încălzire tip Strocol. Ideal 
transport muncitori sau navetă sate, bonus 
piese de schimb. Preț Informativ: 140 mil. Tel. 
0745/595228.

Camioane, remorci (39)
• vând autoCKnlon Flat, 8 tone, cu macara 5 
tone, braț telescopic rabatabil, neînmatriculat, 
preț negociabil. Tel. 229248, «m/ITlĂn
* vând tractor 41 CP, a.f. 1985, în patru pistoane 
cu cositoare $1 remorcă, In stare perfectă de 
funcționare. Preț 190 mil, negociabil. Tel.683091.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vtadtadorUSO, a.f. 1984, cu remorcâstone, 
basculebllă lateral (a cincea roată) - a.f. 1986. 
Preț informativ: 160 mii., negociabil. Tel. 
0745/595228.

S-a deschis în Deva, 
Sir. Depozitelor, nr. 1, noul depozit en gros al 

SC Z&DPREST CONST 1MPEXSRL, 
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.

• draM h cele mal mid preturi cu autocare 
de clncf stele în: spania -Rita 10D-165 euro, Italia 
■140 euro, tel. 0722/743022.
• matetaa iretamM orice nivel de oreoBtire, 
In Hunedoara. Tel. 749057
• sta serviâ ae caiiiai pentru repararea 

.așlnllor de cusut Tel. 224iB2,0723/4M2M.
• Predau (imdtai) ore dechltar! trlcă), 
stil muzica ușoara rock. tete. T«. 0722/629058
• msIMictacHa -h.cfiiu lanțului: mașini 
spălat, aspiratoare, fiara de călcat, eapracoera 
cuptoare, radiatoare, mixere, casrtolMnă TV, 
vto«o, mașini cusut, blddete, montai yals. 
moomer suspendat aouce, sonerii. inrau«n 
electrice, antens. Manoperă ieftină Tei, 
0721/079491.0746/120889. W48/050659,
• hnșpcrt marfă local al Interurban, cu camion 
acoperit, de 33 tone util, 36 mo f"'» te 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• MMpcrtmoBMcu auto te 13 tona șlW mc, 
la cerere asigur șl demontare. Tel. 225578 
0744/334462.

Solicitări locuri tip itiiiiic,i 
(73)

• kw protaetoriet caut lucrări te construcții In 
riata. tavane sueoendtee.gresle. faianță det $1 
zugrăveli Inabile. Tel. 072^885378 225343'.

• acldt toc te muncă în calitate de maistru tn 
construcții, responsabil aprovtelonare, atașa- 
mentlst sau magaziner. Tel (1728/025051.

• temă bnpMtotoare produse de tutun 
caută reprezentant tn Deva CV la fax 
0299/447152

• șetaareâtaeata cu permis de conducere 8 C 
dtnSuiigTi. ertlalcooilc, seriozitate, caut loc 

te muncă Tel 225343, (422/KB78

Oferte locuri de munca (74)
• J/V Brer • Empadoc angajează ingineri con
structori cu experiență pentru lucrări te 
alimentare cu aplm județul Hunedoara Const!- 
tuie avantaj: limba engtai operare PC (devtee), 
pemte te conducere. CV la Nuc 021/2532514, 
021/2529919.
a Iff Brer • Empedoa firmă de construcții cu 
sediul în București, angaleazâ secretară pentru 
punct te lucru tn Deva Se cer cunoștințe te 
limba englezi operare PC. CV la fax: 
021/2532514,021/253919.
• Bitatato caMMd Mlrtinești primește oterta 
în vederea roaUzârtl de amenajamentesIMoe la 
pâduraecomunta șl oferte pentru transport te 
pitart pe drumurile comunal*. Worrratil sup»- 
mentw» le tolelbnU 24*310.

• angajez lideri, zugravi, tinichigii tn construcții, 
cu experiență în domeniu. Tel. 0744/602431, 
22142
• K angafeazâ persoană pentru contabilitate 
primari experiență minimum 2 ani. Cerințe: 
vorbitor limba Italiană Tel. 206320.
• Sedcteta «anerctatt angajează lucrător 
gestionar pentru magazin lila. Condiții: studii 
medii cu profil agricol. TeL 0742/965373
• soctoteto do asigurări viată anoaleazâ 
personal tn sistem part-time șl full-time; expe-

>nța constituie avantaj. Tel. 0722/497171, 
221838
• aldtar auto agreat RAR situat în Devă cartier 
Oltuz, execută reparații auto, tlnlchlgerie, 
mecanică electrici Informații 0723/784787, 
tarife negociaoiie.
• caut contabBâ cu experiență în contabilitate 
primară cunoscătoare ClEL, gestiune salarii, 
pentru magazin în Hunedoara Candldațil sunt 
rugați sâ depună o copie după Bl/Ci plus CV la 
fax 213870. până In data de 22032005. Persoa
nele selectate vor fi contactate pentru Interviu.
• coordonator AVON, caut colaboratori serioși, 
cu putere de munci câștig nelimitat, premii, tel. 
229020722/375315.
• MCDU ORAMKS Deva angajează web- 
designerl, solide cunoștințe în MStudlo MX+. 
CV-urile se vor trimite pe: jobs®media- 
graphlcs.ro. Detalii la: 0723-316824.
• IC. Mozaic Construct SRL Brad, tel. 
0722/361138 angajează șl Instruiește șomeri prin 
programul de stimulente financiare al 
ANDIPRZM pentru posturile: gestionar 1 post, 
lăcătuș 1 post, conducător auto distribuitor 1 
post, agent vânzării post
• 18 TOTALITARIS angajează șoferi profe
sioniști pentru punctul de lucru din municipiul 
Brad. Condiții: domiciliul stabil în Brad, tel. 
230450,222344,
• SC BâMBB COM SRL Câlan, tel. 0742/071834 
angajează șl Instruiește șomeri prin programul 
de stimulente financiare al ANDIPRZM pentru 
posturile: agent vânzări.

PROD S.A Deva
^^taunță populețle fl afențll mmmiM cm k**^«l"‘ de agi potaWli 
^dln aurea MntlmMt Oriea, oifn «aMhntt DN1000 mm, oi în perioada 

22.03.200B, ora 7,00 ■ 2&0U00I, ore 7,W Mtrmpa fumltarea apel 
potabila bi *aaațoHaMdOilaa, Mwaria, Deva al to oomunalaMntimiria 
Oriea, Bretea Română șl Bâola, pentru efectuarea unor luorări do reparații 
la oonduota DN1000 mm.
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Agenția EVRIKA!

Vând ap. 2 camere (03)
• Urgent zona I. Corvin, et. 2, dec., amenajări 
interioare, bucătărie modificată îmbunătățiri, 
aer condiționat, mare, ocupabil imediat Preț 

-Jeg. Tel. 211587,0745/253662.
9 .2, bloc de cărămidă parchet
contorizări, fărăîmbunătățiri majore. 950 mii. lei 
neg. Tel. 0723/660160,211587.
• Dada, et 1, camere cu parchet, contorizări, 
gresie și faianță ocupabil în timp scurt Preț 590 
mii. lei negociabil. Tel. 0745/253662.
• Zona piață et 1, decomandat suprafață mare, 
2 balcoane, contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 
negociabil. Tel. 211587.
• 2 apartamente cu 2 camere în zona Bălcescu, 
et intermediare, contorizări, 52 mp. Preț 780 mii. 
lei neg. fiecare. Tel. 0723/660160.

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

Vând ap. 3 camere (05)
• ocaziei Urgent ap. 3 camere, zona Liliacului, 
parter înalt balcon mare, centrală termică inte
gral termopane, 2 băi, amenajări de ultimă oră 
39.000 euro neg.
• zona Micul Dallas, ett cu garaj, multiple 
amenajări interioare, mare, ocupabil în timp 
scurt. Preț negocîâbiLTel 0723/660160; 211587
• zona Gojdu, etl, semidec., cărămidă 
contorizări, balcon închis, ocupabil imediat Preț 
1.1 mid. negociaMlTel 0745/253662

Agenția STIL IMOBILIARE

Imobile chirii (29)
• Spațhi de închiriat zonă
centrală amenajat centrală termică 300 
euro lunar. Tel. 710.129

Vând garsoniere (19)
• Mkro t: baie, bucătărie, etaj 1,220 mili
oane. Tel. 0740.146.780
• Bloc K, mobilată boiler, 330 milioane.

Vând ap. 2 camere (03)

&> decomandat zona OM. 710 milioane.
• Avram lancu, parter, gresie, faianță
parchet iamelar, boiler, convector, 630 
milioane. Tel. 0740.146.780
• decomandat Men* 5, etaj 4, acoperit cu 
vilas, centrală termică gresie, faianță 600 
milioane. Tel. 0740.146.780
• Teatre, contrată termică gresie, faianță 
parchet instalații sanitare noi,850 milioane.
• Sir. Dberirt, decomandat 380 milioane.
• Mtaoădecomandat parter,500 milioane.
• Pirci hu etaj 3/4,giesie,faianțiL. 
centrală tehnică termopan, 750 milioane.
• Umdnatonăiă centrată termică îmbună
tățiri, 850 milioane.

Agenția Nr.l

Imobile chirii (29)
• spațiu birouri sau magazin, ultracentral, 70 
mp, podele laminate, termopan, CT, alarmă 
grup sanitar. 10 euro/mp, neg. Tel. 0788/497615
• garsonieră compM mobilată CT, gresie.
^nță telefon, M. Eminescu. Tel. 0745/411449.

ând garsoniere (19)
• doc, contortzată, mobilatăTV color, frigider, 
aragaz, mașină automată mobilă nouă et 1, 
Dorobanți. Preț 720 miL lei. Tel. 0745/411449.
• Mărtsti, etaj bun, gresie, faianță balcon 
închis. Preț 720 mii. lei, neg. Tel. 0788/497615

Vând ap. 2 camere (03)
• semidec, Marasu, etaj bun, cărămidă par
chet apometre. 60b mii. lei, neg. Tel 0788/487615.

• In tiradă Dacia, 720 mii. lei, neg. 0788/497615.
• dec, BtL Decebal, lux, 55 mp, îmbunătățiri, ușă 
metalică Preț 1,2 mid. lei, neg. Tel. 0788/497615.
• 52 mp, parchet, gresie, faianță contorizări 
gaz, apometre, etaj 1, ultracentral. Preț 25.000 
euro, neg. Tel. 0766/788251.
• 45 mp, balcon închis, CT, termopan, îmbună
tățiri, Gojdu. 900 mii, lei, neg. Tel. 0745/079659.

Agenția GREEN CONTACT

Vând garsoniere (19)
• kl Batem* et intermediar, suprafață 
extinsă, amenajată, parchet laminat, gresie, 
CT, mobilată. Preț520 mii. lei negociabil.

Cumpăr garsoniere (20)
• Ban, una bună etaj intermediar, balcon. 
Ofer 600 mii, lei. Tel. 0720/437889.

Vând ap, 2 camere (03)
• GtM* M central, modificări multiple, 
parchet faianță gresie, CT, jaluzele exte
rioare, izolație italiană Preț 820 mil. lei.
• M. Emtoeacu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajat, totul nou, CT. 775 mii. lei.
• M> Bteaa* zona ANL, etaj 4, amenajat 
balcon inchis. Preț 610 mii. lei negociabil.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• Dada, Oo|du, etaj Intermediar, balcon. 
Ofer 750 mil. lei.
• central, et intermediar. Ofer 870 mii. lei.

Vând ap. 4 camere (07)
• Dorobanți, etaj 4, cu pod cu țiglă și boxă 
hol central, 3 terase, 2 băi, 1.6 mid. lei neg.
• Zona Emintscii, decomandat 2 băi, 2 
balcoane, amenajat complet, centrală 
termică Preț 1,15 mid. lei negociabil.

Cumpăr ap. > camere (06)
• Urgent! In Deva, zona Dorobanți, Liliacului, 
Măiăștiul Nou, de preferință cu 2 băi, et 1-2. Plata 
pe loc. Tel 211587;0745/253662

Vând case, vile (13)
• Deva, Ceangăi, 3 cam, bucătărie, baie, CT, 
termopane, ocupabilă în timp scurt, curte șl 
grădină aprox. 500 mp. 69.000 EU neg.Tel 211587

vând garsoniere (19)
• Deva, ultracentral, dec, amenajări interioare, 
complet mobilată și utilată Preț 790 mii. lei 
negociabil.Tel. 211587,0745/253662.
• zona Daria, et 2, îmbunătățiri, contorizări. 
Preț 480 mii. lei. Tel. 0723/660160.
• zona Zaranddui, et 2, cu balcon, cameră 
mare, contorizări, tara îmbunătățiri majore, preț 
460 mii lei. Teii 0745/253662.
• idbacantral, et 1, dec, îmbunătățiri, 5T=32 
mp, întreținută Preț neg. Tel. 211587.

Cumpăr garsoniere (20)
• Deva, zonă liniștită Ofer 500 mil. lei și peste în 
funcție de ofertă Tel. 211587.
• Deva, da preferință dec, etaj intermediar. Ofer 
prețul pieții. Tel. 0746/253662.211587.

Imobile chirii (29)
• spapu comentat vad comercial, ST=120 mp, 3 
wc. amenajări interioare. Preț 20 EU/mp inclusiv 
TVA, neg. Tel 0745/253662
• garsonieră pe B-dul Decebal, amenajări și 
dotări Interioare de lux, Et 2, doar contract pe 
termen lung. PrețUOfill.Tel 0723/660160; 211587

Vând ap. 3 camere (05)
• Mto» 5, decomandat centrală termică 2 
băi, 700 milioane. 0740.146.779
• MM Wtoană decomandat centrală ter
mică termopan, îmbunătățiri, 900 milioane.
• IN rtoazM, decomandat etaj 3/4, CT, 
gresie, faianță parchet 850 milioane.
• Mato Vtorate, balcon închis, parchet 
boiler. 360 milioane. 0740.146779
• OM, dicamindat, balcon, sobe teracotă 
gresie, parchet beck pod, 900 milioane.

Vând ap. 4 camere (07)
• Mfcro ă decomandat 2 bă, 800 milioane.
• Mkro 7, semidecomandat balcon, gaz, 
etaj 3,400 milioane. TeL 0740.146.780
• LNrttță decomandat 2 bă, 2 balcoane, 
centrală termică îmbunătățiri, 36.000 euro

Vând soații comerciale (25)
• Spațiu caraardai, zona Dunărea, 45 mp.
650 milioane. TeL 710.129

Vând terenuri (21)
• “-ai Mu avi-*, 200U ,r ■■■ m aeschiaeru 
apă gaz, canalizare. Pcștiș, la șoseaua 
națională 15 euro mp.

• contorizat tot fără îmbunătățiri, întreținut, 
Dacia, preț 490 mii., tel. 0745/079.659.

Vând ap. 3 camere (05)
• dec- corițfex mobilat CT, aer condiționat N. 
Bălcescu. Preț 34500 euro, neg. Tel. 0745/411449.
• 2 băi, etaj 1, cu garaj. Dorobanți, lângă 
„Mașter. Tel. 0745/411449.
• Bd. Decebal, et. intermediar, îmbunătățiri, 2 
bă, 2 balcoane, CT. 15 mid. lei, neg. 0788/497615
• apomtragtz contorizat repartitoare, ocupa- 
bil imediat etaj 2, Gojdu. 1 mid. lei. 0766/788251.
• doc, 2 bă, 2 balcoane, contorizat Dorobanți. 
Preț 1,1 mid. lei. Tel 0745/07965.

Vând teren (21)
• Marian ta DN 7 (vizavi de Biserica Baptistă),
l. 000 mp, FS-14 m. Tel. 0745/411449.
• la 5 km de Deva teren 120.000 mp, FS-1.000 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent, canalizare. 
Preț 10 euro/mp. Tel. 0788/497615
• la DN7,22.000 mp teren, FS-70 m, apă curent. 
Preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615.
•Slnwria, la DN7, teren cu ST-15.000 mp, FS-200
m, apă curent 10 euro/mp, neg. Tel. 0788/497615
• la 15 km de Deva teren pentru construcție 
casă de vacanță ST-900 m, FS-20 m, apă gaz, 
curent, cablu TV. 6500 euro. Tel. 0788/497615.

Vând case, vile (13)
• Deva, zona centrală 3 camere, living, 
bucătărie mare, CT, pivniță pod, curte, 
anexe, grădină 450 mp. 79.000 euro neg.
• VBâ nouă Deva. P+l+M, 7 camere, 2 livin- 
guri, 2 băi, CT, garaj, curte și grădină 
5T=1800mp. Preț 76.000 euro negociabil.
• Deva, zona centrală 4 cam., hol, 2 băi, ga
rai, curte și grădină ST=700mp. 95.000 euro.
• Emlnescu, 3 camere cu parchet 2 băi, 2 
bucătării italiene, ST=700mp. 3,6 mid. Lei.

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

Vând terenuri (21)
■ Deva, Mraritan, 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=5700 mp, 
parcelabil, acces din 3 părți, apă curent, 
gaz. Preț 14 euro/mp negociabil.

Cumpăr terenuri (22)
• Deva zona centrală $T=200-500 mp. Ofer 
40 euro/mp. Tel. 0720/348089.
• Zona Deva, intravilan, ST=1000 mp, utili
tăți. Ofer 5-20 euro/mp.

Agenția OMEGA

Vând garsoniere (19)
• balcon Inchta, 2 focuri la gaz, parchet etaj 
superior. Preț 280 mii, iei negociabil.
• zonă caatndă etaj 1, gresie, faianță 
parchet paiuxat prețASmii. iei, negociabil.
• zonă caaMă gresie, faianță ușă 
metalică centrală termică bal con. Preț 420 
mii. lei. Tel. 718.706
• zona Pan, boiler, parchet ușă capitonată 
lavabil. Preț 320 mii. lei. Tel. 0745354579

Vând ap. 2 camere (03)
• Micro 5, etaj 1. gresie, faianță, linoleum, 
balcon inch is, apometre, 2 focuri la gaz. Preț 
300 mii. lei negociabil. Tel. 0745354579
• Micro ă multiple îmbunătățiri. Preț 330 
mii. lei. Tel. 0745354575
• Micro 4, parter, boiler, ușă de lemn, 
interfon, zugrăvit 2 focuri la gaz. Preț 480 
mii. lei. Tel. 0745354.575
• Micro 3, etaj 2, centrală gresie, balcon. 
Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 718.706
• zona Micro 3, 2 convertoare, boiler, 
parchet Preț 500 mii, lei. Tel. 718.706
• zona Mcro 4, etaj 3, centrală termică 
termopan, parchet Preț 580 mii. lei;
• zona Mcro 2, etaj 2, gresie, faianță 
parchet, 2 focuri la gaz. Preț 630 mii. lei.

Agenția PRIMA-INVEST

Vând garsoniere (19)
• dac, contorizată etj. intermediar, mobilată șl 
utilată Preț 480 mii. neg. Tel. 0740-126029.

Vând ap. 2 camere (03)
• dac, parter, gresie, faianță inst. sanit noi, 
lavabil, Dacia. Preț 750 mii.,neg. et intermediar. 
Tel. 0742/290024. ■
• urgent Deva, dec., Mărăști, modificat balcon 
închis, superamenajat parchet laminat ST 58 
MP. Preț 1,1 mid. neg. Tăi. 0726-710903.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• urgent ap. 2 cam. Deva, zonă bună Plata 
imediat Tel. 215212.

Vând ap. 3 camere (05)
• legeni dec, contorizat repartitoare, balcon, 
parchet Zamfirescu Preț 28.000 euro/neg. Tel. 
0742-019418.
• Deva central renovat complet lavabil, etc 
Preț: 33.000 euro fix.Tel. 0722-564004.
• 2 ap. de 3 și 4 camere zona Astoria, etj. inter
mediare, pe motiv de plecare în străinătate. 
Prețuri neg. Urgent! TeL 0721-815781.

Vând case, vile (13)
vscaimra Deva, bale, badătărie, parchet C.T., 
beci, anexe, ST-570 mp, grădină Preț atractiv. 
Tel. 0742-290024.
• vH KmohM Deva, 2 nivele, 5 camere, 2 bă, 
2 bucătării, 2 terase, CT, termopan. Preț 125.000 
euro.Tel.0722-564004.
• urgent cari Deva, zonă centrală 4 camere, 2 
bă, contorizat termopan, beci. Teren 700 mp.

Agenția MIMASON

Vând garsoniere (19)
• zona pteM, amenajată balcon închis. 730 
rnll. Tel.20ffl03 0745266071.
• amendată den, Policlinica Dacia, 510 mil. 
Tel.206003,0745159608.
• etM, balcon, Dorobanți, 27 mp. Tel. 206003, 
0745253413.
• zona Brand, etj. 1, balcon. 460 mii. Tel. 
206003,0745253413.

Vând ap, 2 camere (03)
• saratdacomandata, <146 mp, împăratul 
Traian. 930 mii. TeL206003,0745253413.
• dec, balcon închis, parchet contorizat 
zona Piață-Deva. 900 mil. neg. Tel. 206003, 
0745640725.

Agenția ELLA

Vând garsonieră (19)
• Deda gaz contorizat apometre, ușă metalică 
proaspăt zugrăvită parchet laminat, instalații 
sanitare noi, ocupabilă imediat Preț 500 mii. lei. 
Tel. 0745/653531.
• Mtnidat, Kogăkdceanu, gaz contorizat 
apometre, parchet 32 mp. Preț 17500 euro. 
Tel.0722/566938.
• garsonieră 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat apometre, gresie,faianță parchet, reparti
toare, zugrăvită recent ocupabilă imediat Preț 
485 mii. lei. Tel. 0722/566938.
• cărnuri de cămin, zona Dacia, curent conto
rizat proaspăt zugrăvită ocupabilă imediat. 
Preț 210 mii. lei. Tel. 0788/299904.

Vând ap. 2 camere (03)
• semidec, Băteascu, et 2, apometre, gaz 
contorizat, balcon mare închis, proaspăt zugră
vit ocupabil imediat Preț 830 mii. lei. Tel. 
0788/299904.
• decomandat zona Bălcescu, etaj intermediar, 
centrală termică parchet balcon mare închis, 
frumos aranjat Preț 900 mii. lei. TeL 0722/566938.
• semidecomandat zona Straiului, et 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele. 
Preț 500 mii. lei. Tel.0788/299904.

■ dot, Gojdu, apometre, gaz contorizat, îmbu
nătățiri, balcon inclus, mobilă bucătărie inclusă 
în preț ocupabil imediat Preț 1,1 miliarde lei. Tel. 
0722/566938.
• semidecomandat Armatei, et. 1, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat balcon închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat Tel. 
0745/653531.
• semidec., zona M 6 Hunedoara, et 1, ușă me
talică mochetat instalații sanitare noi, zugrăvit 
proaspăt ocupabil imediat Preț 260 mă lei. Tel. 
0788/299904.

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Mim 6, parchet 2 focuri la gaz, bine 
întreținut Preț 320 mii. lei. Tel. 0745354575
• zonă centrală etaj 2, ■ decomandat 
centrală termică Preț 27.000 euro.
• Kcra ă etaj 1, semidecomandat parchet 
balcon. Preț 300 mil. lei negociabil.
• Km ă etaj 2, parchet boiler, 1 geam 
termopan, 2 băl, 2 balcoane. Preț 900 mil. lei, 
negociabil. Tel. 0745354575
• zona Km 4, etaj 2, centrală termică 
gresie, faianță parchet 2 băl. Preț 1,25 
miliarde lei. Tel. 718.706

Vând case, vile (13)
• Hășdat, 3 camere, baie, bucătărie, garaj, 
curte, grădină cu pomi, fântănă curent gat 
sobe, ST-6.400 mp. 950 mii. lei. Tel. 718706 .
• PMtlș,4 camere, 2 băi, centrală termică 
cu lemne, dependințe, garaj, necesită 
finisări, teren 13.700 mp. Preț 850 mii. lei.
• Clndș, 14M0 mp, front stradal 80 m, 
deschidere la apă 80 m. Preț 11 euro/mp, 
parcelabil.

Vând spații comerciale (25)
• spațiu comerdal din apartament cu 2 
cameră zona Piața Dunărea, cu Ieșire la 
stradă Preț 650 mii. lei. Tel. 0745354579

Preț 110.000 euro. Tel. 215212.
• 4 camere, 2 bă, bucătărie, cămară garaj, 
anexe, 150mp, CT, gresie, faianță parchet 
Iamelar, curte pavată grădină ST-600mp. Preț: 
100.000 euro neg. Tel. 0740-126029.

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

Vând case la tară (17)
• cari Banpetoc, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 500 mp.Preț 400m 11. Tel. 0740-210780.
• cari Crist», 3 camere, bucătărie, gaz la 
poartă teren 600 mp. Preț 680 mii. neg Tel. 0740- 
210780.

Vând teren (21)
■ urgent Sântidnkn, ST-9400MP, fs 40 m direct 
la DN 7, apă gaz, ce., .Preț 12 euro/mp neg. TeL 
0742-019418
• Sântutndm, DK7,9423 mp, 2 parcele, 20x225 m, 
apă gaz, curent 12EURO/mp. Tel. 0722-564004.
• Intrarian, Sânhdialm la DN7,5000 mp, FS-37
m, toate facilitățile. Ideal pentru construcții 
industriale. Preț: 16 EURO/mp, neg. Tel. 0726- 
710901
• urgent, Marta ON 7, Sântuhalm, 7800 mp, 
posibilități de percutare, tonte fadlitățfe. Preț la 
vedere. Tel. 0721-815781

Cumpăr teren (22)
• wgents hectare, Intravllar .șoseaîn Deva 
sau împrejurimi. Plata lmedlatTel.215212.

Chirii imobil»? (29)
• caut pt închiriat pe termen lung în Deva, 
garsonieră sau ap. rr .JlaL. el. 0721-055313.

Vând ap. 3 camere (05)
• dau, parchet, faianță contorizat etj2, 
Progresului, Deva. 1,15 mid. neg. Tel. 230324.
• dec, 1, CT, boxă 2 băi, zona împăratul 
Traian. 1,75 miliarde..Tel. 206003,0745253413.
• tenddec, amenajat CT, 80 mp, eț|. Inter
mediar, B-dul Decebal, Deva 135 miliarde 
lei. Tel.206003

Chirii imobile (29)
aap,2cani. mobilat șl utilat, contorizat 
zona Piață 4 mil/lună Tel.206003,230324.
• apA cam., CT, mobilat șl utilat împăratul 
Traian, Deva 250 euro neg. 
Tel2303243745266071.
• 2cam,semimobilat zona Bălcescu, Deva 
35 mii. neg. Tel. 230324,206003.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zona Qo|du, exclus, parter și et 4, 03, ofer 
ba™: rus. el. 0788/507817.

Vând ap. 3 camere (05)
• semlcomandat zona Bulevard, etaj Interme
diar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, îngrijit Preț 1.260.000000 lei. Tel. 
0745/653531.
• decomandat zona Liliacului, centrală termică 
termopan, gresie, faianță mobilă bucătărie, 
beci- 30 mp. Preț 45000 euro. TeL 0722/566938,
• semidec. Dada, parchet, gaz contorizat 
apometre, bloc de cărămidă ocupabil Imediat. 
Preț 750 mii. lei. Tel. 0788/134022.
• dec, Mkiendui, bloc de cărămidă parchet de 
stejar, gresie, faianță instalați I sanitare noi, gaz 
contorizat 2 focuri, apometre, repartitoare. Preț 
790 mil., negocîâbiLTel. 0788/299904.
• senddoc. 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. Tel, 0788/888818.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandat zona Liliacului, et 2, apometre, 
gaz contorizat parchet repartitoare. Preț 35000 
euro. Tel. 0722/566938.
• dec, zona Bejan, et 3, centrală termică 2 băi, 
gresie, faianță zugrăvit cu lavabil, calorifere noi. 
Preț 1,1 mid. lei. TeL 0788/888818
• dec, Carpați, modificat 2 bă, îmbunătățiri, 
instalații sanitare noi, 2 balcoane (1 inchis cu 
termopan), lavabil. Preț 155 mid. lei. Tel. 
0788/888818

Cumpăr case, vile (14)
urgent caii modestă dar locuibilă în jurul 

Devei, de preferat cu mijloc de transport în sat 
Ofer prețul pieței. Tel. 0788/888818

Agenția GARANT CONSULTING

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandat zonă centrată mobilat modern, 
contorizat Preț 250 euro/lună
• 2 decomandate, et 3, împăratul Tralan, 
mobilat deosebit Preț 250 euro/lună tel. 227479, 
0745367893.

Vând garsoniere (19)
-•« ’M, Mu Manlu, preț nego

ciabil. Tel. 0743549654.
• moblatt, Dorobanți. Tel.0743549654.
• iigent zona Dacia, etaj Intermediar, amena
jări, contorizări. Preț 520 mil. lei (52000 lei RON).

Cumpăr garsoniere (20)
• Deva, AL viitorului, Kogălnlceanu, Mlhal 
Viteazul. Ofer 550 mil. tel (55000 lei RON).
__________ ___________ ___________ ______ .

Vând ap. 2 camere (03)
• Scărișoara, semidec, contorizat fără îmbună
tățiri. 650 mil. lei, negociabil. TeL 0788361782.
• aanddac, hnbunittMri, balcon închis, et 1, 
Zamfirescu, preț negociabil. Tei. 0741154401.
• semidecomandat at 1, Dacia, preț negociabil. 
Tel. 6741154401.
• Dorobanți, et Intermediar, CT, decomandat. 
Preț 30060 euro. Tel. 221712,0724305661.
• Ucaid Auto, etaj Intermediar, decomandat 2 
balcoane, contorizat. 30000 euro. Tel. 231212, 
0746013971.

Agenția RESTA NORA

Vând garsoniere (19)
• Zona MărâstL et 2, contorizată balcon 
închis, gresie, faianță,parchet mediată, uși 
lemn masiv, tel. :’§251498 '

• Zamflraacu, «aj 1 contoriatt apă gaz 2 
focuri, repartitoare de căldură usă metalică 
tavan fals, parchet 40 mp. tel. 0723/25149B. .
• Zona Mmacu, dec., blocurile noi, etaj' 
intermediar, parchet centrală termică 
termopan, balcon, boxă tel. 0723/2514®

• Doranam camnn termica, termopan, - 
modificată cameră + bucătărie, living, gre
sie, faianță beci, spațiu la mansardă tel. 
0723/2514®

Apartamente 2 camere
• Mkdradt, etaj Intermediar, CT, balcon 
închh, parchet gresie, faianță 0746/302200.
• Ubacanbiț dac, vedere la bdul Decebal. 
prețUOOmld. lei, tel. 0740/029399.
• GKk cnntortzat parchet bucătărie 
modificată preț fix 850 mil. lei, tel. 
0723/2514®
• li HMate* mp, et Intermediar, conto
rizat bu nare, 2 balcoane, tel. 0745/302200.
• SM* canlraM, dec., centrală termică 
parchet laminat termopan, modificat mo
dem, preț 1600 mid. lei, tel. 0740/029399.
• UHracraM, stei 2, bloc de cărămidă 
cortorlzat pe , balcon, zonâ-HnfetfeB - 
apa, MMM liber, tel. 0745/302200.

Agenția ROCAN 3000

Vând ap. 2 camere (03)
• Gojdu, Bud, 50 mp, gresie în hol, parchet, 
balcon închis, contorizat ușă metalică 860 mil.
• Dada, efeadt, 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.
• Datia, uncL, modificat gresie, faianță 
parchet contorizat etaj 1, preț 600 milioane.
■ Aleea Stratului, smd., modificat, CT, balcon, 
gresie, faianță preț 600 milioane.

Vând ap. 3 camere (05)
• Alaaa Moțflor, smd., parchet, apometre, gaz 
contorizat zugrăvit etaj 3, preț 720 milioane.
• Progresului, dec, 70 mp; parchet bucătărie, 
bale, suportă modificări, balcon, contorizat preț 
1180 miliarde.

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

• G, Emkuj dec., 100 mp, parchet, băle, 2 
balcoane, contorizat etaj 1, preț 44.000 euro.
• Piață dec, 75 mp, hol pătrat parchet CT, 
balcon închis, boxă preț: 1550 miliarde.

Agenția CASA BETANIA

Vând garsoniere (19)
• dac, st 45 mp., CT, termopan, boxă bal
con, blocurile Mintiei. 920 mii. Tel. 223400,
■ at 1, dec., balcon, contorizări, parțial 
mobilată Zamfirescu. 750 mil. Tel. 223400.
• alai 1, balcon, contorizări. Calea Zaran- 
dulul. Preț 490 mii. Tel. 0720-370753.
• atol t dec., st 45 mp. 2 balcoane, 
contorizări, parchet repartitoare, ușă 
metalică
• 22 Dec Preț 850 mil. Tel. 0742-005228

Vând ap. 2 camere (03)
• al btarmedtor, circuit contorizat repar
titoare, balcon tochls, gresie, faianță bduL ‘ 
Dacia ■ Deva. Preț 830 mă Tel. 0720-370753.
• et 2, Dalcon, contorizări, parchet Aleea 
Armatei. Preț 710 mil. TeL 223400.
• dac, termopan, ușă metalică modificări 
interioare. Zamfirescu 900 miL Tel. 223400.
= I :,sodMcat:n,l®rmt;pan, Bălcescu,
preț 25.000 euro nea Tel. 0743-10362Z
• partar, semidaa, parchet apometre. 
Aleea Crișului, preț 600 miL ROL Tal 223400
• parcMt ooatoittM, gresie, faianță 
balcon, Aleea Constructorilor, 950 mii. GOL 
Tel. 0720-3878®

Vând ap. 3 camere (05)
• nc,2băi, contorizări, Mihai Viteazul. Preț 
34500 euro neg Tel. 223400.0740-914688
• et 3, CT. gresie, faianță parchet balcon 
închis. Gojdu. preț 15 mid. Tel. 223400.

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Gojdu, amenajări modeme (gresie, 
faianță parchet Iamelar, geam termopan), 
centrală termică Preț 40000 euro. Tel. 221712, 
0724305661.
• MmMacomandat parchet gresie, faianță 
centrală termică ultracentral, preț negociabil. 
Tel. 0743549654.
• zonă uHractntrata, etaj Intermediar, deco
mandat contorizări. Preț 14 miliarde lei (140000 
lei RON). Tel. 231212,0740013971.

Vând case, vile (13)
• KagMoeaiw, 3 camere, 2 bă, sobe de 
teracotă instant pentru apă caldă Preț 58000 
euro, neg.. st=350 mp. Tel. 224296,0788361782.

Vând spații comerciale (25)
• chioșc aluminiu, zonă centrata, preț nege- 
ClaNL Tel. 0741154401

Imobile chirii (29)
• una Crrangă et 2, mobilat modem, CT. Preț 
170 euro/lună Tel. 231212,0740C1W11
• zona murit st=45 mp, mobilară cont nzâri 
(apă gaz, căldură). Preț 100 euro/lună
• Mmidac, mofihț utilat parter, Kogălnfceanu, 
contorizat 4 mil. lel/lună avans 3 luni. Tel. 
227479.
• apartament 2 camere, decomandate, mobilat 
deosebit et 1, Mărășeștl, cu garaj lângă bloc, 
250 euro/lunăTel. 227479,0745367893.

• Decebal, dec. centrală termică 56 mp, 
parchet balcon tnchls, tel. 0723/2514®

• Eminescu, termopaix parchet nou, gresie, 
faianță modificări, 670 mil. lei, 0745/302200.

Apartamente 3 camere
• UBacuhil, dec, parter, amenajat modem, 
CT, termopan, îmbunătățiri, canalizare 
separată preț 1550 mid. lei, tel. 0740/029399. 

'■• Zonă centală dec, etaj intermediar, con
torizat apă gaz, repartitoare, balcon închis, 
vedere în 2 pârțL tel. 0745/302200.
• Astorie, eta| intermediar, CT, bucătărie 
modificata, parchet nou, gresie, faianță ușă 
metalică, preț 25500 eurb, tel. 0723/251498.
• Pra^eeid, blocuri noi, dec, repartitoare, 
parchet ușă nouă balcon mare închis, garai 
cu toate utilitățile, tel. 0723/251498.

• Zona EiiiImmii, dec., centrală termică 
bucătărie modificată parchet nou, gresie, 
faianță balcon tnchls, tel. 0745/302200.

Apartamente 4 camere
• BâlcMcu,drc, 119 np, apometre, reparti- 
tc are, vedere în 2 părț 1,0745/ 302290.
• Zona Mcțci, CT, aer conditional termo
pan, oarchet gresie, faianță bucătărie mo
dificată tel. 0723/2514®

Teren
S* ndo teren 700 mp, Intravilan Deva, la 

- prețul de 17 euro/mp, tel. 0740/029399.

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 50j00C euro.
• Actoria, dec, no mp, parchet peste tot balcon 
închis, bloc acr^nt creț 35000 euro.

Vând case. v<ie i ’3)
• MitaMM B*tar ♦'meartn, 2004,4 camere, 
gresie, faianță 2 Mi amenajate, jacuzi. living, 
parchet CT, complet mobtetă preț 118000 euro.

• parter ♦ 1 etaj, 4 camere, scară Interioară 
parchet, 2 băl, garaj, 2 balcoane, beci, întreți
nută preț 75000 euro.
• Hora», 2 camere, bucătărie, bale, cămară pod, 
parchet curte, încălzire pe ga’ 920 mlliosie.

Vând garsoniere (19)
• Darite, mid, gresie, faianță In baie, contorizată 
parchet laminat modificat ușă nouă 550 mil.

• GmB, smd. 30 mp, balcon, apometre, gaz 
contorizat fără îmbunătățiri. Preț 650 milioane.
• iutevird, mc, monnaa parcne ravita, 
fără îmbunătățiri, et intermediar. 22000 euro.
• nț, dac, moonată gresie, taianta lami
nat ușă metalică balcon închis, et 1,700 mii.
• Gară 30 mp, balcon închis, CT, întreținută et 
Intermediar. Preț 760 mil.

Vând ap. 4 camere (07)
• et % living CT, parchet laminat în Hving, 
gresie șl faianță merită văziă Aleea Crinilor. 
Preț 15 mid. ROL .Tel. 223400.

• <2,aec,2Dăi oalcoane, «e, aia,, 
ță garaj cu apă caldă și căldură Ion Corvin. 
Preț 38000 euro neg. Tel. 0743-103622.

Vând case, vile (13)
• 2 camera bucătărie, bale, CT, arta, gră
dină VWe Not 8UX» auro neg TeL 2Z34OL

Vând casa la tara (17)
• 4 camera bucătărie, hot curte, grădină 
anexe, zona Dobra Preț 1 mid. ROL Tel. 
223400,0744^90918

Vând terea (2;)
• axirivtan, ta șosea, în zona serelor 
Sîntandrei, 8000 mp„ fs 41 mp, curent elec
tric, gaz metan. Tel. 23022L 0740-9M®
• taăwtM ÎTM mp, parcelat în 500-650 

mp. toate facilitățile. Preț 15 euro/mp. TeL 
223400.0742-005228

Chirii imobiie (29)
• ganariert maBBatt, tv color, aragaz, 
combină frigorifică baie superbă et 2, 
Dorobanți, 4 mii. /lună TeL 223400.
• spajta comentat centrat în incinta unui 
complex comercial, st 25 mp. termopan, 
rigips, lavabil. gresie. Preț 120 euro/mp. TeL 
223400.0740-914688.
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Echinox
duminică să capete energie privind ritualul 
astrologie „Sosirea Iui Kukulkan” (preotul 
ce reprezintă șarpele cu pene) de la pirami
da din Mayan, Yucatan. (Foto: EPA)

Pe primul loc 
în box office

Los Angeles (MF) - 
„The Ring 2” a preluat 
prima poziție în box 
office-ul nord-american 
în timpul weekendului, 
cu încasări de 36 mili
oane de dolari, potrivit 
companiei specializate 
Exhibitor Relations.

„The Ring 2", regizat 
de japonezul Hideo Na
kata, spune mai departe 
povestea jurnalistei in
terpretate de Naomi 
Watts și a fiului ei, care 
s-au mutat intr-un oră
șel uitat de lume pentru 
a fugi de ororile din 
primul episod.

Bine primit de critică, 
filmul a detronat filmul 
de animație „Robots”, 
care a coborât pe poziția 
a doua, cu încasări de 
21,8 milioane de dolari.

„The Pacifier”, cu 
Vin Diesel, 
s-a clasat 
pe locul 
al treilea, 
cu 12,5 
milioane 
de dolari.

Cecile de France
(Foto: EPA)

Prezintă 
la Cannes
Parts (MF) - Actrița 
belgiană Cedle de 
France va fi maestrul 
de ceremonii la ediția 
de anul acesta a Fes- , 
rivalului de la 
Cannes, au anunțat 
organizatorii la sfâr
âitul săptămânii tre
cute.
Cea de-a 58-a ediție 
a Festivalului de la 
Cannes, care se va 
desfășura între 11 și 
22 mai, va fi prezi
dată de regizorul , 
sârb Emir Kusturica, 
au reamintit organi
zatorii. 
In 2003, ea a primit 
premiul Cesar pentru 
cel mai bun debut 
feminin.

Cântată în premieră
Tokyo (MF) -.0 cantată <âi 

timp pierdută a lui Johanrtj 
a fost cântată la Tokyo, 1$

i

leratâ mult 
știan Bach 

___________  ________ . fiieră mon
dială, sub bagheta dirijortilm‘american 
Joshua Rifkin.

„Cantate du Mariage BWV216” a fost 
găsită din întâmplate printre hârtiile unei 
pianiste japoneze, Chieko Hara. Aceasta, 
care a încetat din viață în decembrie 2001, 
la vârsta de 86 de ani, și-a desfășurat o 
mare parte din cățieră în Europa.

Partitura ca -pagini îngălbenite, dar 
aflată în stare bună, a fost autentificată de 
profesorul Tadashi Isoyama, specialist în 
Bach, de la Tokyo. Cantata a fost compusă 
de Bach in 1728.

■ Bush a semnat o lege 
ce interzice eutanasierea 
lui Terri Schiavo, în 
vârstă de 41 ani

Washington (MF) - Preșe
dintele american, George W. 
Bush, a semnat ieri o lege 
votată de Congresul ameri
can, care interzice eutanasi
erea lui Terri Schiavo, o fe
meie aflată în comă de 15 ani 
și a cărei alimentare artifi
cială a fost întreruptă de pa
tru zile în baza unui ordin ju
decătoresc.

„Luni am promulgat legea 
care autorizează tribunalele 
federale să audieze plângerea 
depusă în legătură cu încălca
rea drepturilor lui Terri Schi
avo, în urma deconectării 
aparatelor care îi ofereau a- 
cesteia aportul de alimente, 
lichide sau tratament medical 
necesar pentru menținerea în

Mama lui Tern (Foto: EPA)

viață”, a declarat Bush. Ca
mera Reprezentanților a votat 
textul care permite familiei 
lui Terri Schiavo, în vârstă 
de 41 ani, să apeleze la justi
ția federală, care până în pre
zent a refuzat să analizeze a- 
cest caz. Senatul a aprobat în 
unanimitate textul, duminică 
seară.

0 lungă luptă în justiție s-a 
dat între părinții femeii, care 
doresc să o mențină în viață, 
și soțul lui Terri Schiavo, ca
re a dorit să i se întrerupă a- 
limentarea artificială.

3.000 de sinistrați după seism
■ Obligați să își pără
sească locuințele, se află 
în adăposturi provizorii, 
gimnazii și școli

Tokyo (MF) - Cutremurul 
de 7 grade pe scara Richter 
produs duminică în insula 
Kyushu s-a soldat cu un mort 
și sute de răniți, iar aproape

In ipsula Kyushu (Foto: EPA)

3.000 de persoane au fost ne
voite să-și părăsească locuin
țele. Circa 500 de persoane au 
fost spitalizate în regiunea 
Fukuoka, cea mai afectată.

Cea mai afectată zonă este 
insula Genkai, la 18 km dis
tanță de Fukuoka, unde ma
joritatea celor 750 de localnici 
au fost evacuați.

Circa 2.800 de persoane au 
fost obligate să își părăsească 
locuințele, în prefectura Fu
kuoka. Acestea se află în a- 
dăposturi provizorii, gimnazii 
și școli. Mai mult de 600 de 
locuințe au fost distruse sau 
avariate, ca și aproximativ 60 
de drumuri.

Autoritățile sunt îngrijora
te de ploile care urmează să 
se abată asupra regiunii azi.

este n
zodia Rac, are 
17 ani, îi plac 
muzica, filmele 
și lectura.

Parfumuri din epoca
rB - .

-
de parfumuri au fost 
descoperite în Cipru de 
arheiologi italieni

Nicosia (MF) - O echipă de 
arheologi italieni a anunțat 
descoperirea, în Cipru, a ves
tigiilor unei fabrici de par
fumuri din epoca bronzului, 
transmite BBC online.

Arheologii cred că atelierul 
vechi de patru mii de ani ar 
fi produs parfumuri care ar fi 
fost apoi comercializate de 
partea cealaltă a Mării Medi- 
terane.

Fabrica pare să fi făcut 
parte dintr-un fel de complex 
industrial din epoca bronzu
lui, din care mai făceau parte 
o presă pentru măsline, o 
cramă și un atelier de prelu
crare a metalului.

Recipiente de ceramică

500 de litri în care s-ar fi de 
pozitat parfumurile sugerează 

. că acesta era centrul unui co
merț prosper.

Greta, se crede, era princi
pala piața antică a parfumai 
rilor produse In Cipru. Ute- - 
iutile parfumate erau folosi
te Ia ceremonii religioase și 
în cadrul funeraliilor și erâu 
destul de scumpe.

Cercetătorii italieni au re
constituit 12 parfumuri di
ferite pornind de la urmele 
găsite în atelier, în recipiente 
de ceramică. Ciprioții fabri-

Distrus de seism
Potrivit istoricului roman 

Plinius, Ciprul a fost prima 
sursă a unora dintre cele mai 
populare parfumuri folosite 
în lumea veche. Arheologii 
cred că atelierul de parfumuri 
și întregul complex a fost dis
trus de un cutremur. Acesta 
as cmtteWuit -Msg și l^prezertmestecate cu ulei de ml 

Dimensiunile sit 
rea mai multor văse de câte

O sursă citată deeotidiai 
englez a declarat că B&kham 
a avut mai mult suceps-decât 
Lopez și Beyonce în timpii 
aparițiilor în Pub^C pentru 
promovarea unei

Ziarul britanic The - Sten 
scrie că jucătorul de fotbal 
David Beckham este flatat de 
interesul celebrelor cântărețe, 
dar nu a luat încă nici o de
cizie în acest sens.

cau parfumuri dhi dafirvscor-
țișoară și mirt, cat® gpu d-

-------1—jitriidi.|$ ^sj- vareă a numeroase obiecte gă- 
Te câte site Ia locui respectM

îl vor în videodipurile I
—' ■ Beckham le-a cunos

cut pe Lopez și Beyonce 
acum o lună, la filmările 
pentru o reclamă

Londra (MF) - Cântărețele 
Jennifer Lopez și Beyonce vor 
ca jucătorul echipei Real Ma
drid, David Beckham, să apa
ră în următoarele lor video- 
clipuri, scrie The Sun, citat 
de Sky News.

Anastacta și-a înce
put duminică primul tur
neu european „Anasta- 
cîa... Live At Last!” cu 
concertul de la Londra, pe 
Wembley Arena. (Foto: epa)


