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■ Inundațiile au adus 
producătorilor agricoli 
pagube de circa două 
miliarde de lei.

Tiber iu Stnoia

Deva - Aflați în teritoriu, 
reprezentanții Djțtyției Agri
cole și DezvoltanțpRegionglă

Hunedoara au estimat că, în 
urma inundațiilor produse 
zilele trecute, au fost calami
tate aproximativ 800 de hec
tare de terei agricol, valoarea 
pagubelor ajungând la două 
miliarde de lei. Potrivit lui 
Emil Gayrilă, șeful sectorului 
vegetal din cadrul DADE, la 
nivelul județului Hunedoara 
cele mai afectate zone aparțin 
agricultorilor din Ilia (120 ha),

• OGmpiada b finaL Festivitatea de închi
dere a etapei naționale a Olimpiadei de Geo
grafie are loc astăzi, de la ora 14, la Gasa de 

'Cultură „Drăgan Muntean" din Deva. Gei 
./mai valoroși elevi vor fi răsplătiți cu premii
„de 500.000 de lei, din partea MEC, pentru 
podium, și 250.000 pentru mențiuni". (R.l.)

Au reînceput lucrând
de reabilitare â druttlili 
național "în zona orașului ... 
Căfeth. Echipele S.I.R.D.- ' 
Hunedoara lucrează în 
primele zile ale primăverii 
și la lărgirea carosabilului.
* . (Foto: Traian Mânu)

Cazuri noi de tuberculoză în județ
i '1
2000 de pacienți cu afecțiuni inspiratorii cronice *> fdst 
depistați în primele trei săptămâni ale campaniei „Cere mai 
mut de la viață", lansată la 21 februarie 20QS. Campania se 
derulează în 48 de centre de sfrirometrie din țară
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4000 lei (0.40 lei noi)

■ 0''
Burjuc (200 ha), și Gurasada cheiate asigurări ale culturi- 
(200 ha). Valoarea pagubelor lor”, susține Emil Gavrilă. 
în aceste rei localități este de Nici în ceea ce privește în- 
aprozimativ 1,3 miliarde de dîguirea zonelor respective 
lei. „Mai sunt calamitate 30 
de hectare in localitatea Zam, 
pagubele fiind de 167 de mi
lioane de lei, și 87 de hectare 
în comuna Dobra, pagubele 
depășind 100 de milioane de 
lei. Din păcate, nimeni nu va 
fi despăgubit, neexistând în-

lucrurile nu stau, mai bine. 
Aura Lăsconi, inginer în . ca
drul compartimentuluide asi
gurare contra jmS^iilpr, 
susține că din cauza oosfuri- 
lor foarte mari nu se fac în
diguiri ale zonelor în care 
există culturi agricole.

kJ*

■ Numărul deceselor 
cauzate de tuberculoză 
a crescut orător to

Ina Jurcone
ina.jurconeginformmed ia.ro

Deva - Ziua de 24 martie 
a fost desemnată ca Ziua 
Mondială de Luptă împotriva 
Tuberculozei. Județul Hune-

doara, confruntat în ultimii 
ani cu mari convulsii sociale, 
deține un record trist în ceea 
ce privește îmbolnăvirile cu 
TBC. După „vârful de lance” 
din 2000, cu 602 cazuri noi, 
boala a cunoscut un regres 
nesemnificativ, urcând din 
nou în statistici la 594 de ca
zuri la 100.000 de locuitori. 
„Numărul cazurilor de deces 
din cauza bolii se cifrau la 
sfârșitul anului trecut la 65 la

Recompensă
Deva (S.B.) - Pictorul 

loan Cârjoi s-a stabilit 
imediat după terminarea 
studiilor la Deva, din a- 
nul 1970 activând la Pe
troșani în cadrul Filialei 
UAP. Pentru contribuția 
adusă culturii hunedore- 
ne, astăzi, la Primăria 
Deva; i se va înmâna di
ploma de „Cetățean de 
Onoare ’ al municipiului.

■ Programul de 
restructurare al com
paniei miniere a fost 
aprobat la București.

Deva (C.P.) - Acesta a fost 
prezentat, la începutul săptă
mânii, reprezentanților sindi
catelor și directorilor fiecărei 
filiale a Minvest Deva, a de
clarat Pompiliu Crai, direc
torul companiei.

El a mai precizat că au fost 
discutate și anumite aspecte 
referitoare la bugetul pe acest 
an. în 2005, circa 1250 de per
soane vor face obiectul con
cedierilor colective, iar în

2006 alți 2500 de angajați vor 
fi disponibilizați. Ei se vor 
regăsi în fiecare filială a com
paniei Minvest. Cei mai mulfi 
vor pleca, în acest an, de Ia 
filiala Bradmin SA - 580 de 
persoane. Urmează apoi Bă
lan SA cu 350 de angajați, 
Certej SA - 150 de persoane, 
Poiana Ruscă - Teliuc - 90 de 
persoane, Devamin - 40 de 
salariați, Iaramin - 25 de per
soane, și Roșiamin - 15. Mine
rii care vor fi disponibilizați 
vor primi plăți compensatorii, 
în funcție de vechimea în 
muncă, cuantumul poate a- 
junge până la maximum 150 
de milioane de lei.
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• Arestați. Un număr de 30 de membri ai 
unor grupări acuzate de decapitări, crime și 
violuri au fost arestați în cursutsăptămânii 
trecute, a anunțat șeful poliției din provincia 
Diyala, situată la nord de Bagdad. Această 
regiune este teatrul a numeroase atacuri.

Președintele Basescu, în Italia
• Repartizări. Reprezentanții șiiți și kurzi 
desemnați să formeze Guvernul irakian au 
început repartizarea portofoliilor ministeriale. 
Șiiții vor obține 16 sau 17, kurzii, 7 sau 8, 
sunniții, între 4-și 6 ministere. Reprezentanții 
creștinilor și turcomanilor vor prinși câte unul.

/ r<\ • *

Elicopter 
prăbușit

Moscova (MF) - Un 
elicopter militar rus s-a 
prăbușit, marți, în Cece- 
nia, în apropiere de 
Groznîi, provocând 
moartea a șase persoane 
și rănirea altor.‘șase. 
Accidentul a fost provo
cat de o pană de motor.

Asigurări '
Beijing (MF) - .premie 

rul nord-coreean, Pak 
Pong Ju, i-a anunțat 
marți pe liderii chinezi 
că țara sa nu a abando
nat negocierile multila
terale pe țema progra
mului nuclear, urmând 
să reia discuțiile când 
situația va fi favorabilă. 
Alte trei runde de nego
cieri s-au desfășurat la 
Beijing, în 2QQ3 și.2004, 
dar nu au permia deblo
carea crizei provocate 
de reluarea 
programului 
nuclear 
nord-core- 
ean. In 
toamna;^, 
anului 
2002.
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■ Președintele României,. 
Traian Băsescu, și-a 
început ieri vizita de 
lucru în Italia.

Roma (ME) - Președinții Ro
mâniei și Ițaliei, Traian Bă- 
sescu și Carlo Azeglio Ciam- 
pi, au discutat despre proce
sul de integrare a României 
în UE și despre dezvoltarea 
relațiilor economice și comer

ciale bilaterale. Purtătorul de 
cuvânt al șefului statului ro
mân, consilierul prezidențial 
Adriana Săftoiu, a declarat că 
președintele Ciampi a arătat 
în cadrul întrevederii că Ita
lia este un susținător con
stant al României pentru inte
grarea în UE.

Cei doi șefi de stat au dis
cutat despre situația dirt zona 
Mării Negre, Ciampi apreci
ind că România poate avea un

rol important în regiune, a 
precizat Săftoiu. ■ '

Ea a mai spus că președin
tele Italiei a exprimat încura-
jări la adresa României pen
tru a se implica în continuare 
în consolidarea democrațiilor 
tinere din zona Mării Negre.

Băsescu și Ciampi au discu
tat și despre distribuirea re
surselor energetice din bazi
nul Mării Caspice.

în privința relațiilor econo

mice și comerciale, cei doi 
șefi de stat au apreciat cf 
acestea au atins un nivel im
portant, dar că acestea trebu
ie dezvoltate în continuare.

Băsescu a arătat că firmele
italiene au avantajul primu
lui venit, deoarece în primii 
ani de după Revoluție, când 
în România au avut loc mine-
riade, doar italienii au avut 
curajul să intre pe piața ro
mânească, a mai spus Săftoiu.

Manifestanți arestați ieri de polițiști în Bișkek (Foto: epa)

în Kirghizia
Dușebaev este șeful poliției 

din Bișkek, în timp ce Sutali
nov este șeful serviciului de 
apărare și securitate din ca
drul administrației preziden
țiale kirghize.

Partizanii Opoziției, care 
contestă rezultatele alegerilor 
legislative din februarie și 
martie, pe care le consideră 
frauduloase, au preluat con
trolul, în ultimele zile, în mai 
multe districte din suduj și 
vestul țării.

Ciocniri, adesea violente, 
au avut loc între polițiști și 
manifestanți în orașele sudice 
Oș și Jalal-Abad, dar ulterior 
poliția a permis Opoziției să 
se desfășoare în voie.

■ Ministrul de Interne și 
procurorul general 
kirghizi, demiși de 
președinte.

Bișkek (MF) - Președintele 
Kirghiziei, Askar Akaiev, i-a 
demis ieri pe ministrul de In
terne și pe procurorul gene
ral, în condițiile în care țara 
se confruntă cu un val de ma
nifestații ale Opoziției.

Akaiev i-a demis prin decret 
prezidențial pe ministrul de 
Interne, Bakirdin Subanbekov, 
și pe procurorul Mahtîbek 
Abdîldaev, care au fost în- 
locuiți de Keneșbek Dușebaev, 
respectiv cu Marat Sutalinov.

Tony Blair
(Foto: EPA)

Anunț 
așteptat 
Londra (MF) - Pre
mierul britanic, fony 
Blair, urmează să a- 
nunțe că alegerile 
generale vor avea loc 
la 5 mai. El îi va so
licita reginei la 4 sau 
5 aprilie să dizolve 
Parlamentul la finalul 
săptămânii respecti
ve. Programul pe 
care intenționează să 
îl aplice Blair ar trebui 
să fie următorul: la 4 
sau 5 aprilie, el ii va 
cere reginei să dizol
ve Parlamentul, la 6 
aprilie va participa la 
ultima sesiune parla
mentară de interpe
lări, la 7 aprilie va a- 
vea loc ultima ședin
ță a Parlamenti*#, 

iar la 5 mai vor awaa 
f loc alegerile generale.

i

Atentat cu bomba în Beirut»
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80 de insurgenți uciși
Tikrit (MF) - Comandouri ale Ministeru

lui irakian de Interne, sprijinite de arma
ta americană, au pcis marți 80 de insur
genți la nord de Bagdad, a declarat ieri un 
ofițer superior irakian de la Centrul de co
ordonare militară americano-irakian, citat 
de AFP.

„Am ucis 80 de indivizi înarmați într-o 
confruntare care a durat 17 ore, la vest de 
Tikrit (180 de kilometri nord de Bagdad), 
in apropierea lacului Tharthar”, a precizat 
sursa citată.

„în cursul luptei am pierdut 12 oameni, 
între care patru ofițeri”, a adăugat colone
lul Mohammad Ibrahim.

Beirut (MF) - Deflagrația 
produsă în noaptea de marți 
spre miercuri la Beirut, solda
tă cu doi morți și trei răniți, 
a fost un atentat comis cu un 
dispozitiv explozibil, a infor
mat ieri o sursă din păliți»

Acesta este al doilea aten
tat comis într-un cartier creș
tin din Beirut în decurs de 
patru zile, după atacul cu ma- 
șină-capcană din noaptea de

Forța exploziei a ucis doi oa
meni și a rănit trei. (Foto: epa)

ția care s-a soldat și cu răni-

vineri spre sâmbătă, soldat cu 
circa zece răniți.

Doi cetățeni străini, a căror 
identitate nu a fost determi-

produs într-un centru comer
cial din Kaslik, la 20 de kilo
metri nord de Beirut.

Postul privat de televiziune 
libanez LBCI a afirmat, citând 
o sursă din serviciile de secu
ritate, ca cele două persoâtftr! 
ucise sunt un indian și un pa
kistanez, iar două dintre per
soanele rănite sunt originare 
din Sri Lanka, cealaltă fiind 
libaneză.

Centrul comercial Alta Vis
ta a fost avariat de forța ex
ploziei, care a provocat pagu
be materiale importante pe o 
rază de câteva sute de metri.

Inițiativă 
de pace

Alger (MF) - Liderii a- 
rabi au adoptat o rezolu
ție care relansează ini
țiativa de pace cu Israe
lul, bazată pe retragerea - >' 
israeliaiiă? dm terîtofffle E-i 
arabe ocupate și crearea 
unui stat palestinian. Li
derii arabi au aprobat 
rezoluțiile adoptate de 
miniștrii lor de Externe, 
inclusiv cea care vizează _>, i 
relansarea planului arab ,t [ 
de pace adoptat la sum- 3 ; 
mitul de la Beirut, în 2002.

rea a trei persoane și care s-anată, au fost uciși în deflagra-

Șefii de state și de guverne din Uniunea Europeană s-au întrunit pentru două zile ia supyjiit-ul de la Bruxelles. (Foto: EPA)

Tăriceanu la summit-ul de la Bruxelles
■ Premierul a subliniat 
că numeroase anchete 
pentru corupție au fost 
declanșate în România.

Bruxelles (MF) - Un „nu
măr impresionant” de anche
te pentru corupție referitoare 
la aproape 300 de judecători 
și polițiști au fost deschise în 
România, de la începutul anu
lui, a subliniat marți, la Brux
elles, premierul român Călin 
Popescu Tăriceanu.

„Există anchete privind un

număr impresionant de jude
cători și polițiști” și care se. 
referă la „fapte de corupție”, 
a explicat premierul, adău
gând că acestea evidențiază 
eforturile făcute de București 
în vederea aderării la Uniu
nea Europeană, prevăzută 
pentru 2007.

Aceste anchete declanșate 
de Ia începutul anului au în 
vizor 199 de judecători, 11 
procurori, 60 de ofițeri de po
liție și Î6 ofițeri ai serviciilor 
vamale, a precizat el.

România a fost invitată de

f 1. ' '
* "H

muliț datorii enormeNață de 
stat, ajungând la „sume pcre- 
dibile de peste 650 milioane 
de eur6".v ‘ \

O anchetă a fost deschis^

. S * 4

responsabilii europeni să-și 
sporească eforturile pentru a 
combate corupția.
Justiția își face treaba

Călin Popescu TJhugeanu a recent în legătură tu transfi 
precizat, pe de altă parteȚcă -rarea, de către precedenței 
justiția română începe „să Guvern sodial-democray a u- 
scoată vechi dosare din serta
re, referitoare la acuzații de 
fraudă extrem de grave pen
tru anumiți clienți ai puterii 
politice”.

Premierul a menționat mai 
ales cazul unor „mari între
prinderi private care au acu-

nor datorii de peste 400 mili
oane de euro ale Rafinăriei 
RAFO la AVAS.

Călin Popescu Tăriceanu 
s-a aflat la Bruxelles marți și 
ieri, cu dcazia summit-ului șe
filor de state și de guverne 
din UE.
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•Bani pentru calculatoare. Până pe data 
de 31 martie, elevii și studenții pot depune 
dosarele (la unitatea de învățământ unde își 
desfășoară activitatea) pentru obținerea aju
torului financiar de 200 de euro în vederea 
achiziționării de calculatoare. (R.l.)

• Situația inundațiilor. Râurile Crișul Alb și 
Mureș se află sub cota de atenție și sunt în 
scădere, a informat Sistemul de Gospodărire 
a Apelor Deva. în urma inundațiilor din ulti
ma săptămână, în județ au fost acoperite de 
ape peste 1000 ha de terenuri' agricole. 
Pagubele sunt în curs de evaluare. (M.S.)

kA IAi
. i

Capital extern |
Deva (T.S.) - La sfâr

șitul Iui 2004, la nivelul : 
județului Hunedoara, 
erau Înregistrate 86 de 
societăți cu capital aus
triac și 12 firme din 
Canada. Valoarea inves
tițiilor inițiale s-a ridi
cat la 21 de miliarde lei î 
respectiv 970 de mi
lioane de lei. Sumele j 
reprezi ită capitalul sub 
scris de societățile stră- j 
ine respective.

Pășune în 
flăcări

/ Șoimuș (M.T.) - Focul = 
nesupravegheat s-a ex- i 
tins pe-circa 5 hectare j 
de teren, la Șoimuș.

&nimgajați ai societății i 
^Import Export Optim j 

Marisa Kand” au dat foc 
la mărăcinii. și iarba 
uscată din curtea soci
etății pentru a curăța 
terenul. L-au lăsat 
nesupravegheat și focul j 
s-a extins peeâteva 
hectare de teren. Nouă 

jL militari în termen, con- 
duși de un subofițer din ; 
cadrul Detașamentului 
de pompieri „Iancu de 
Hunedoara”, și cinci j 
localnici din comună au 
reușit să stingă flăcările 
în două ore.

Florina Crișan
(Foto: S. Eiocaniciu)

Muncitorii 
din cadrul 

'Departamentu
lui. Spații Verzi 
al Primăriei :■ 
municipiului 
reședință de 
județ au în 
sfârșit de lucru. 
Odată cu ve
nirea primă
verii au început 
lucrările de 
refacere a 
zonelor verzi, 
de plantare a 
arbuștilor orna
mentali și a flo
rilor. Lucrările 
se vor întinde 
pe parcursul 
mai multor zile, 
dacă vremea 
bună ține în 
continuare.

(Foto: Traian Manti)

Investiții străine pierduteConcurs
Deva (S3.) - în cadrul 
concursului „Săptă- 
mâna verde" din 
2005, organizat de 
Direcția Silvică Deva, i 
Administrația Parcului : 
Național Reteat 
(APNR), Administrația i 
Parcului Natural Gră
diștea Muncelutai - 
Cioclovina, Asociația j 
„Ecosilva Retezat" și 
IȘJ, au fost înscrise i
140 de lucrări a 140 î
de copii între 6 și 10 !
ani pe tema „Schim
bări dimatice pe i
glob". Partidpanții au j

grădinițe din județ i
Vor fi premiate câte i
6 lucrări de la fiecare 
categorie. Dacă o 
lucrare este premiată 
de către Comisia 
Europeană, autorul ei 
și un însoțitor vor fi 
invitați într-o excursie 
la Bruxelles. i

■ Statisticile AJOFM 
privind numărul șome
rilor în județul nostru 
nu reflectă realitatea.

Clara Păs___________________
dafa.pas@lnformmedla.ro

Deva - Baza de date a 
Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
Hunedoara nu-i are în evi
dență și pe șomerii care âu 
ieșit din plată. Din această 
eauză chiar și raportărilaofi- 
ciale privind rata șomajului 
în județ nu sunt corecte, 
susține Mugur loan Coț, șef 
serviciu în cadrul acestei 
instituții. Faptul că cei mai 
mulți șomeri hunedoreni nu 
se mai regăsesc în „statistiei” 
are drept cauză sistemul 
informatic. Acesta este în așa 
fel conceput încât în momen

tul ieșirii din plata ajutorului 
de șomaj, o persoană nu mai 
figurează în actele instituției 
că nu ar avea loc de muncă. 
Acte care nu concordă însă 
cu realitatea!
Se pierd mii de slujbe

„Această rată a șomajului 
de 10,8 la sută nu ne avanta
jează. Firmele mari care au 
vrut să vină în România au 
luat în calcul aceste date așa- 
zise oficiale. Spre exemplu, a 

, existat, interes din partea 
(ermane. Investi

torul a ales câteva locații din 
mai multe județe ale țării, 
inclusiv din Hunedoara. Se 
dorea deschiderea unei fa
brici, iar acest investitor 
străin estima că va angaja în 
următorii 3-4 ani aproximativ 
4500 de persoane.

Una dintre solicitările omu
lui de afaceri a fost să

prezentăm situația șomajului 
la nivelul județului. Am cerut 
aceste date la AJOFM și din 
ele reieșea că am avea doar 
9000 de persoane fără tui loc 
de muncă. Investitorul a spus 
că numărul este prea mic 
pentru a-i asigura posibili
tatea de a selecta personalul 

Reprezentanții celor două instituții în timpul unor dezbateri.

corespunzător pentru fabrică. 
Degeaba am încercat să-i 
explic că în realitate numărul 
șomerilor este mult mai 
mare, pentru că nu m-a 
crezut”, a declarat Călin 
Pogăciaș, directorul Camerei 
de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara.

^Olimpiadele Comunicării
Ucis pe trecerea de

Deva (R.I.) - 25 martie este data limită de 
înscriere la Olimpiadele Comunicării, cel 
mai important eveniment de formare pro
fesională adresat tinerilor care își doresc o 
carieră în industria de comunicare. Juriul 
care va analiza strategiile studenților are în 
componență personalități marcante ale 
industriei de comunicare din România: 
practicieni din companii, din agsnjii de 
relații publice și advertising. Evenimentele 
Olimpiadelor Comunicării vor avea ioc între 
4 și 27 aprilie la Centrul Internațional de 
Conferințe al CCI a României.

Caricatură de Ovidiu Pascu

■ Un bărbat și-a pier
dut viața, lovit de o 
căruță, în timp ce tra
versa strada.

Mihaela TăMAȘ

m Hne h. tam as@infarmmedia.ro

Hunedoara - Un bărbat cu 
identitate necunoscută și-a 
pierdut viața, pe trecerea de 
pietoni, lovit de o căruță. O 
femeie de 41 de ani, din Hune
doara, se întorcea acasă, cu 
căruța, în jurul orei 18:50. Pe 
strada Cloșca a oprit în fața 
casei unde locuia, a coborât

„Color Junior"- Vulcan
■ Festivalul județean 
de muzică ușoară pen
tru copii și tineret „Co
lor Junior", ediția a ll-a.

Deva (S.B.) - Preselecția 
participanților la festival se 
va desfășura la sediul 
Primăriei începând de sâm
bătă, 26 martie 2005, ora 11.00, 
cu secțiunea de vârstă 6 - 10 
ani neîmpliniți. La ora 16.00 
se va derula preselecția la 
secțiunea 10 - 14 ani neîmpli- 
niți. în 27 martie, ora 11.00, se 
va continua cu secțiunea de 
vârstă 14 - 18 ani neîmpliniți.

Concurenții vor interpreta 
2 piese de pe negativ înregis
trat pe CD. Acestea rămân 

și s-a dus să deschidă poarta. 
In acest timp caii s7au speri
at și au luat-o la goană.

Rodica Mateuț a încercat 
să-i prindă și să-i oprească, 
dar nu a mai reușit.

Pe trecerea de pietoni din 
apropiere se afla un bărbat, 
care nu a mai reușit să facă 
nici o mișcare când s-a trezit 
cu caii lângă el. A fost lovit 
cu bara căruței în cap, lovi
tură ce i-a fost fatală.
Identitate necunoscută

Ajunși la fața locului, 
medicii de la Serviciul de 
Ambulanță a județului Hune

obligatoriu pentru concurs. 
Juriul va fi format numai din 
specialiști în domeniu, cu 
experiență (profesori de mu
zică, compozitori, cantautori, 
muzicieni profesioniști).

Criteriile de apreciere a 
interpretărilor simt: - reper
toriu (piese românești și 
internaționale cu ambitus și 
text adecvate vârstei inter
pretului); - acuratețe intona- 
țională; - simț ritmic; - pre
zență scenică; - interpretare 
artistică.

Concursul „Color Junior” 
va avea loc la Clubul Sindi
catelor din Vulcan. Prima 
secțiune, destinată celor mai 
mici, va începe vineri, 22 
aprilie, ora 11.00.

doara nu au reușit decât să 
constate decesul.

Polițiști și medici legiști 
ajunși la locul accidentului 
au constatat că bărbatul nu 
avea asupra sa nici un act de 
identitate. Bărbatul avea 
aproximativ 50-60 de ani.

Polițiștii hunedoreni efec
tuează In continuare cercetări 
pentru a afla identitatea 
bărbatului decedat.

Rodicăi Mateuț i-a fost 
întocmit dosar penal pentru 
ucidere din culpă și riscă o 
pedeapsă cu închisoarea de la 
trei luni la doi ani.

H’ații mai mari trebuie să aibă grijă de cei mai micuți 
și să-i înconjoare chiar de la această vârstă cu multă 
afecțiune și dragoste. (Foto: Traian Mânu)

Achiziționare 
bizară

Deva (V.N.) - Prin do
cumentele puse la dis
poziție și din discuțiile 
avute, Elena Panaite, din 
Deva, susține că este cel 
puțin bizar ca o clădire 
din Deva să fie achizi
ționată de Primărie cu 
suma de 10,6 miliarde de 
lei. Aceasta a avut loc în 
iulie 2003, iar imobilul 
este situat pe str. Mihai 
Viteazul, la nr. 12, fiind 
Utilizat de Apaserv și 
Calor Deva.

mailto:dafa.pas@lnformmedla.ro
mailto:as@infarmmedia.ro
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08.00-14.00 P-ța Unirii, M. Eminescu (parțial),

Energie electrică:

Sunt programate Întreruperi în furnizarea energiei elec 

trice:
08.30-15 00 Deva, Al. Moților, Căminul TCH

AP*
Sunt programate întreruperi In furnizarea apei în Deva:
O8.QQ-12.o6 Al. păcii, ar. Dorobanți, bl, 36, 37

voluntari ai Crucii Roșii Deva, care vor 
susține campania publică „Întinde o mână 
de bine celui mai sărac ca tine”.

Soluția integramei din 
numărul precedent:
S - T - ȘTIRB - ORIE - 
SMALT - M - M - AN 
- O - CARIAT - CN - 
SARLOTA-REDA-LINI 

. - LE - BOVIN - CE
VAG - NC - CI - FAT - 
MII - MERS - PA - S - 
RU - COLȚI - NECLAR - 
OV - STRICAT!

ANTENA 1

n wri/M W. . _____ ___
In loc de lamentări, rezolsați treburile de unul sin 
gur. Personalitatea d« ai putea avea de suferit.

i

730 Jurnal TVR Sport Meteo 

745 Agenția 2 lără un sfert 
920 Ond minute de

cufluă. Realizator Cor
nel Mihalache

930 Teleshopping 

1030 Avanpremieră 
10t10 Andy, o viață dtfolă 
1130 Portul miracolelor 

114 iur ksj c 
1130 O vedetă populată 

1330 Desene animate: Yo-Gi- 
00b 

1430 Jurnal TVR
Sport Meteo 

1430 Teleshopping 

1530 Dincolo de hartă 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 

16:55 Armona to natură 
1730 Portul miracolelor Cu: 

0 Antonio Fagundes, Mar- ' 
cos Palmeira, Cassia

. Kiss.Flavia Alessandra 

Regia: Fabricio Mamber- 
ti, Roberto Naar

1830 Știrea zilei 
18:50 Tragerile Joker șl Loto 

, 5/40
1930 Jurnal TVR Sport

Meteo

t 
»

l

1

I

2M0 Vorbe despre fapte.
Moderator Marian 

Voicu. Realizator 
Tatiana farfulea 

2T30 Leul to iarnă (dramă, 

0 Marea Britanie, 196$.
Cu: Peter O'Toole, 
Katharine Hepburn, 

' Anthony Hopkins. Regia
Anthony Harvey.

2325 Jwnal TVR Sport Meteo 
Z3SS Top Secret (aventuri, 

0 Marea Britanie, 1984).
Cu: Vai Kilmer, Lucy 

Gutteridge, Peter Cush
ing. Regia: Jim Abra- ■ 
hams, David Zucker. 0 

stea a muzidi rock ame
ricane - Nick Rivers, 
sosit îh fosta Germanie 
de Est pentru un șir de 

concerte, se îndrăgos- 
l tește de o localnică 

125 Qnd minate de culturii 
135 Garantat 100% 
230 Jurnal TVR Sport

Meteo

4

4

730 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă, doctore ?
9:10 Omul care 

aduce cartea 

ta15 Tânăr șl neliniștit 
0 (reluare) 

1030 Te votezi 
laPROTV 

1130 Doctoral de suflete 

1330 Știrile ProTv 
1330 De râsul lumii 
1430 Croiți pe măsuifi (co

ri medie, Franța, 2002). 
Cu: Marie-Anne Cha- 
zel, Pierre Ardlti, Claire 
Perot Marc Dudicourt, 
Babsie Steger.

1630 Tânăr *
0și neliniștit episodul 

240S. Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David

son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

1730 Știrile ProTv. 
Vremea

1745 Teo. Emisiune de 

divertisment
1930 Știrile ProTv. Sport. 

Vremea

20:15 A&ațlesțfahiă
«(thriller, SUA 1995).

Sț<TM mia Cindy 
“ Crawford își face debu

tul to film cu această 

producție to care II are 
ca partener pe pe tal
entatul actor William 
Baldwin.

22:15 La Bloc 

2330 Știrile ProTv. Sport 
2345 Dinastia Campionilor 

2330 Renegatul. Cu: Loren- 
0zo Lamas, L.Q. Jones, 

Geoffrey Blake, Mike 
White, Kent McCord 

045 Știrile Pro TV 
145 Atracție explozivă

■ 0 (thriller, SUA 1995)
(reluare)

330 De râsul lumii (relu
are)

■ 430 Doctoral de suflete

0 (reluare)
530 Zâmbete 

'totr-o pastilă
630 Teo (reluare)

*.•

4

I

730 Observator. Sport
830 Canalul de știri 

10:00 In gura presei (reluare) 

1130 Concurs Interactiv 
12t00 Hercule 

13:00 Observator cu Simona 
Gheighe 

13:45 Aterizare forțată 

f3 (acțiune, SUA 199$ 
1630 Observator 

1645 Vivere - A trăi cu 
0 pasiune. Cu: Edoardo 

Costa, Giorgio Ginex, 
Edoardo Veto, Giuditta 
Saltarini, Lorenzo Ciom- 
pi, Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo 

17:45 9595-Te învață 
ce să fad. 0 nouă emi
siune spectaculoasă a 
debutat la Antena). 

9595 - te învață ce să 
faci este titlul noului 
show care va putea fi 
urmărit în fiecare zi, de 

luni până vineri, de la 

ora 17.45 
1930 Observator cu 

Alessandra Stolcescu și 
Lucian Mândruță, Sport. 
Meteo

t 20:15 Ciao, Damin.
Cu Dan Negru. Formatul 
emisiunii propune con- 

; fruntarea directă, 
oasională, acidă dar în 

. același timp amuzantă 

și spectaculoasă a două 
stiluri de viață, a două 

concepte etice sau 
estetice aflate întotdeu- 
na la antipozi.

2HO Marius Tucă Show.

Marius Tucă Show este, 
de cinci ani, cel mai 
urmărit talk-show politic 

. din România.
Bâ bsetvator cu Letiția 
»; aharia. Sport 
tT .1 gura presei cu 

Mrcea Badea
130 Concurs interactiv 
230 Ciao, Darwin. Cu Dan 

Negro (reluare)
3.10 Dinozaurii

s l 345 Marius Tucă Show

i (reluare) 
3| Vivere (reluare)

I

5:00 Poveștirl adevărate 

(reluare)
530 Iubirea mea, păcatul
0 (reluare)

730 Extravagante Anastasia 
(reluare)

8:15 Te voi m ■■ să lifoești
B(reluare)

ACASĂ
730 Teleshopping
730 Motor
735 Sport cu Florentina5 w.ww -----

i wnvw ■ ■ ■■ raraiiqp
I 830 CțZar șltiper

f 
s

* El(reluare) 

« 9ri 5 Rubi (reluare) 
11:15 Șapte femei. Cu: Gio- 

Bvanna Antonelli 
12:15 Îngerul napUL Cu: 

0 Cesar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas 

13:15 Răzbunarea. Cu: 
0 Gabriela Spanie, Josă 

Angel Llamas 
14:15 Pisica sălbatică. Cu: 

0Mariene Favela, Mario 

Cimarro
1530 litoirea mea, păcatul. 

0Cu: Yadhira Carillo, Ser

gio Sendel
1730 Poveștiri adevărate 

17:55 Vremea de acasă 
18:10 Gitonas
19:15 Te voi învăța să iubești. 

0Cu: Danna Garda, 

Miguel Varoni, Cather
ine Siacoque, Michel 

Brown

i

r

1

i /

l

20:15 Rlfoi. Cu: Barbara 
EJMori, Eduardo Santama- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes, 
Sebastian Rulli. Josefina 

Echanove, Antonio 
Medelin

2230 îndrăgostește-mă de 

tine.
2330 Extravaganta Anasta- 

0sla. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba 
030 Răzbunarea. Cu: 
0 Gabriela Spanie, Josă 

Angel Llamas, Marfa 

Helena Doering, Orlan
do Miguel, Catherine 
Siachoque Helena, 
devenită o femeie 
-atură rede că a găsit 

" din nou feridrea 

îndrăgostindu-se de cel 
care-i va fi soț

130 Poveștiri adevărate 

(reluare)
330 Muzica de Acasă
' (reluare)

NA 1 DEVA

t

i

5 
l 
i

730 Insula piraplot
730 Quasimodo
830 Teleshopping 

^aZarșltipar
930 Sărută-mă, prostuiel 

1030 Tonometul DP 2 Cu:
Cătălin Măruță

1130 Ctod minute de culturii 
1145 Pasiuni
1240 Euro-dspecer
1245 TeleVine de la Cluj
1330 Teleshop! ng
1430 Quasimodo
1430 Insula piraților
1530 împreună to Europa:

Emisiune to limba 

maghiară
1630 Tribuna Paidktetor Par

lamentare
’ 1630 Clnd minute de 

culturii
1645 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
1730 Sărută-mă, prostulel 
17:55 Eunxflsperar 
1830 Jurnal Euronews'Ver- 

siune în limba română 
18:15 dnd minute de culturii 
1830 Sănătate naturistă. Pre

zintă Ana Maria Lazăr.
1930 Soția kit Lorenzo

2030 Dragd de Raymond 
2030 Lumea 

necuvântătoarelor
2130 Bugetul meu 
2Ț30 Jurnalul TVR 

2230 .lunjah iuronews pen- 
tra România

2235 Mlndună fatală 
0 (thriller, SUA 1996). Cu: 

Cheryl Ladd, Nick Man
cuso, Michael Woolson. 
Regia Bill Norton. Fosta 

interpretă din serialul 
îngerii lui Charlie e to 

acest film o soție tânără 

și interesată de banii 
unui miliardar cu mult 
mai în vârstă 

030 A fost odată hoț. Cu: 
0 Sandrine Holt, Ivan 

Sergei, Nicholas Lea, 
Jennifer Dale, Robert 
Ito, Michael Wong 

030 Draoul de Raymond 
120 Să nlnoăiar (dramă, 
QSUA199S Cu: Kiff 
' Marcus, Ata Dylan

î

1

4

5

1

a

t

i

â
I

î
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Sunset Beech 

930 Dragoste șl putere 

g(SUA 1987)
Cu: Susan Flannery, 
John McCook, Ronn 

Moss, Winsor Hannon 
Regia: Lee Phillip Bell, 
William J. Bell 

10X10 Kensky Show 

10:55 Op Art 
114X7 Monica 
1230 iMfotza prezintă 
1230 Teleshopping 

12:55 Bani la jeu 

13:50 TeMioppIng 

1425 Sunset Beach 
1520 Focus. Emisiune infor

mativă
1525 Dragoste șl putere 

0(SUA 1987) Cu: Susan
Flannery, John McCook, 
Ronn Moss

15:50 Camera de râs 
1630 Trăsniți to NATO 
16:50 Kensky Show 

1830 Focu
1930 Motta

2MQ Copiii spun luauri 
A

2130 Cevor fetele

2231 răsnițl to N AT.0.
< *230Focul plus Cu: Cristina

<

i

t

830 Viața de drșjă (dramă, 

0 Spania, 2002). 
! 9:55 Povesti de răztxrl 
„ • O'-ira i, SUA 2003). 
U130 Nonflh (aventuri, SUA 
; 02001). Cu: Michael

Glauser
2:50 împreună (dramă, Chi- 

i 0 na, 2002). Cu: Yun 

; • Tang, Peiqi Liu, Hong 
Chen, Zhlwen Wang. 
Regia: Kaige Chen

1445 Secretul domnului Rke 
0 (dramă, Canada, 2000).

' țopescu- Rubrica Sport 
prezentată de Letiția 
Enache.

2X15 Aventură cu moartea

0(thriller, Canada, 2000). 
Kristin Davis, Charlotte 

* - j din Totul despre Sex,
> joacă rolul Sylviei, o 

tânără femeie care își 
însoțește iubitul, un 

comediant pe nume 
David, to turneele sale 
prin statele Americii. 
intr-o seară, acesta 

r: dedde să înnopteze to 
localul unui șofer de tir 
extrem de dubios. Aces
ta se numește Jack și se 
dovedește a fi un indl-

, - vid labil psihic

.1

I
i
n
*
i

; M'rtS Focus

rartailepau

4

4

»
t

u« (arama, tanaaa, zui
1620 Turneul decomedte

1 
i

I
3

î

r

0 Blue CoWar (comedie, 
SUIA ’003)

18:10 Viața de dqd (dramă,

0 SUA 2002).
2135 Băieți de băieți (come

die, SUA 2002). Cu: 
Bany Watson, Michael 

Rosenbaum, Harland 
Williams, Heather 

Matarazzo, Melissa

23:10 Ptate defamlle 

0(dramă, SUA 2004). Cu: 
' Kirstie AHey, Will Pat

ton, Deana Milligan
040Lacrimi iffii soare

0(acțitine, SUA 2003). 
Cu; Bruce Willis, Monica 
Bellucd, Cole Hauser

t

i

r

»

$

s
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0630-07.00 Observator -
Deva (r) ta

11.00-1230 După canal 
(Em. de divertisment 

1530-1535 Publicitate 

2345-24.00 Observator

TELE 7 DEVA
09.00-11.00 Reluarea emisi

unilor de miercuri 
20.00 Știrile TELE 7 Deva 

20.10 Muzică 

21.00 Publicitate 
21X15 Muzică 
2150 Știrile TELE 7 Deva (r).

HALL
12.15 Providence 

13.00 Fiicele lui McLeod 

14X10 P.T. Bamum (dramă,
coprod., 1999)

15.45 Povestea lui Alan 
Freed (biografic, SUA 

1999)
1730 Febra măritișului 

(comedie, SUA 2004)
19.15 Alegerea lui Grecie 

(dramă, SUA 2004)
21M Fiicele lui McLeod 

22.00 Lege și ordine - 

Intenții criminale 
23.00 Jordan 
00.00 Hotelul ostaticilor 

(acțiune, SUA 1999)

(

t

f

I

1

1230 Știrile Tv Sport 12:20 
Snowboard, freestyle (reluare) 
13:20 Box profesionist 16:00 

Știrile Tv Sport 1630 Fotbal: 
Primera Division. In fruntea 

clasamentului se află Barcelona 
1830 Știrile Tv Sport. O jumă

tate de oră de știri noi, senza
ționale 1845 Tv Sport Special: 

Avanpremiera medului Româ
nia - Olanda 2030 Știrile Tv 
Sport Aflați mai multe despre 

evenimentele sportive ale zilei 
Știrile TV Sport 0 jumătate de 

ora de știri noi, senzaționale 
2055 Fitness cu Nicoleta Luciu i 

2057 Motoare, motoare 2130 

Hochei: Cupa Mondială U 18 

2330 Știrile Tv Sport

i

i
1

15.00 Pe urmele lui Columb: 
După Santa Maria 

16.00 Omul ghețurilor. Pe 

urmele ucigașului
17.00 Câmpuri de bătălie 

18.00 Aventuri la pescuit 
1830 Pasionat de pescuit, 

Bombardierele rusești
19.00 Curse asurzitoare 

20.00 Superlative, Elicoptere 

de luptă
21.00 Amante, Amanta și 

soția
22.00 Detectivi criminaliști, 

Prețul crimei
23.00 Dosarele FBI, Lovitură 

discretă

01.00 Criminaliștii
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• Curs de pregătire. Managerii,firmelor 
hunedorene pot participa la cursuri de per
fecționare a limbii engleze de afaceri și de
utilizare a calculatorului în cadrul proiectului 
„Necessair-ul managerului de succes". Pro
iectul beneficiază de finanțare Phare. La final 
se vor acorda diplome numite „permisul de 
conducere al calculatorului" - ECDL. (C.P.)

• Verificare. 21 de agenți economici și pro
duse din metale prețioase, în valoare de 
1870,244 milioane de lei, au fost verificate 
de inspectorii OPC Hunedoara. Pentru defi
ciențe, inspectorii au oprit de la comer
cializare produse de 42,3 milioane de lei și 
au fost aplicate 12 amenzi contravenționale 
de 120 milioane de lei. (IJ.)

w

Urmează controale și

1 euro_______________________________36.494 lei (3,64 lei noi)

1 liră 52.581 lei (5,25 lei noi)

M Aproximativ 8.360 
de angajatori hunedo- 
reni au depus fișele fis
cale, în termenul legai.

ClAM pa» -

Deva - Peste termenul legal 
stabilit pentru finele lunii fe
bruarie, au mai depus astfel 
de documente alți 102 anga
jatori. Acesta este rezultatul 
centralizării datelor la nivelul 
Direcției Generale' a Fi
nanțelor Publice Hunedoara, 
a declarat Mihaela Boldor, 
purtătorul de cuvânt al insti
tuției amintite.

Din totalul de 182.043 de 
fișe fiscale depuse, un număr 
de 167.992 sunt fișe fiscale 1, 
din care 88.560 fișe regula
rizate, întocmite pentru anga

jați care au obținut venituri 
din salarii la funcția de bază, 
și un număr de 14.051 sunt 
fișe fiscale 2, întocmite pen
tru angajații care au obținut 
venituri asimilate salariilor.
Se pregătesc controale

în perioada următoare 
organele fiscale vor trimite 
notificări tuturor angajato
rilor și respectiv plătitorilor 
de venit care nu și-au 
îndeplinit obligația de de
punere a fișelor fiscale sau 
declarațiilor informative, ur
mând a se aplica sancțiunile 
conform prevederilor legale.

Nedepunerea la termenele 
prevăzute de lege a de
clarațiilor fiscale constituie 
contravenție și se sancțio
nează cu amendă de la 500.000 
de lei la 15.000.000 de lei pen
tru persoanele fizice, și cu 

amendă de la 5.000.000 de lei 
la 100.000.000 de lei pentru 
persoanele juridice.
Declarații informative

Data de 28 februarie 2005 a 
fost și termenul limită de 
depunere a declarațiilor infor
mative de către plătitorii care 
aveau obligația reținerii 
impozitului reprezentând 
plăți anticipate datorate pen
tru sumele obținute din acti
vități independente. - „în a- 
ceastă categorie intră: veni
turi din drepturi de proprie
tate intelectuală, din vânzarea 
bunurilor în regim de con
signație, din activități desfă
șurate în baza contractelor de 
agent, comision sau mandat 
comercial, din activități desfă
șurate în baza convențiilor 
civile încheiate potrivit Codu
lui civil, din activitatea de 

expertiză contabilă și tehnică, 
judjiciară și extrajudiciară. 
Tot: aici se include venitul 
obținut de o persoană fizică 
dintr-o asociere cu o persoană 
jur dică contribuabil, potri
vit titlului II și IV, care nu 
gene-rează o persoană juri
dici”, a declarat M. Boldor. 
Dintir-un număr total de 455 
de plătitori, au depus în ter
men iul legal declarația infor
mativă 351 plătitori (77,1%).

■ i '
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Mt
Mlhaella Boldor

CONSILIUL JUDEȚEAN
A

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vi ite de conducere, după cum urmează:

MMȘ»’
Condiții de participare:
- studii superioare - absolvenți al Facultății de fllologle - cursuri perfecționare te biblioteconomie
- vechime minimă în domeniu - 5 ani

2. Dlmctof la Teat
Condiții de participare:
- studii superioare în domeniul artistic - actorie
- vechime minimă în domeniu - 5 ani

3. 1' >•

Condiții de participare:
- studii superioare de lungă sau scurtă durată
- vechime minimă în specialitatea studiilor - S ani

Pentru posturile nominalizate la pozițiile 1 șl 4, concursul se vă desfășura te data de 04.04.2005, 
ora 9, la sediul Consiliului Județean Hunedoara.

Pentru posturile nominalizate la pozițiile 2 șl 3 concursul se va desfășura în data de 11.04.2005, 
ora 10, lă sediul Consiliului Județean Hunedoara.

Bibliografia poate fl consultată la Compartimentul salarizare, resurse umane din cadrul Consi
liului Județean Hunedoara. Relații suplimentare la tel. 0254-211350.

,y

INSPECȚIA HUNCH

prin Direcția Control Securitate și Sănătate îri Muncă și Direcția Relații de Muncă, 
organizează și coordonează - în cadrul „Programului-Cadru de acțiuni pentru anul 
2005' - „Campania națională privind identificarea cazurilor de muncă fără forme 
legale, precum și de verificare a modului în care agenții economici respectă preved
erile legale referitoare ia securitatea și sănătatea în muncă îih activitățile de îmbute- 
liere, depozitare, transport, comercializare și utilizare a Gaizului Petrolier Lichefi
at”.

Scopul urmărit este:
- identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de anga

jare și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către aceștia a 
prevederilor legale în ceea ce privește relațiile de muncă, respectiv securitatea și 
sănătatea îh muncă, în activitățile de îmbuteliere, depozitare, transport, comer
cializare și utilizare a GPL;

- creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor șl a langajaților în ceea ce 
privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă 
și al securității și sănătății în muncă;

- diminuarea consecințelor sociale și economice negative, derivate din neres- 
pectarea de către angajatorii care îmbuteliază, depozitează, transportă, comer
cializează și utilizează GPL, precum șl de către utilizatorii caisnici, a prevederilor 
legale menționate.

Campania se va desfășura pe parcursul a trei zile, în perioada 23-25 martie 
2005, prin întâlniri de informare organizate de către Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Hunedoara și prin vizite de verificare ale inspectorilor de muncă la punctele 
de lucru, încheindu-se prin programarea unei întâlniri cu toți factorii interesați, 
Inclusiv cu presa locală, pentru prezentarea rezultatelor obținute în Campanie.

Inspector-șef, Inspector de muncă,
Ing. Dorel RAȚ Ing. Ovidlu P&TRU

Depozitul de Calculatoare
angajeastâ

CASIER
Cerințe:
• cunoștințe operare calculator - 

Word, Excel;
• experiență minim 2 ani;
• minim o limbă străină (constituie 

avantaj);
• domiciliu stabil în Deva.

Depozitul de Calculatoare
angajează

ȘEF MAGAZIN
Cerințe:
• cunoștințe solide IT;
• cunoștințe gestiune, eventual 

program Neomanager (constituie 
avantaj);

« minim o limbă străină (constituie 
avantaj);

• domiciliu stabil in Deva.

Depozitul de Calculatoare 
angajează personal pentru 

vânzare magazin
Cerințe:
• cunoștințe solide IT;
• cunoștința gestiune, eventual 

program Neomanager (constituie 
avantaj);

• minim o Bmbă străină (constituie 
avantaj);

• domiciliu stabil in Deva.
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• IFtat. Polițiștii din Lupeni au dibuit pe 
autorul furtului din locuința unui cetățean 
din localitate care, într-o noapte;, folosind 
cheile originale, a intrat în casa omului și a 
plecat cu mai multe milioane de lei. Hoțul 
era Eusana L. de 35 de ani, din localitatea 
Lupeni. (V.N.)

• Dqpâ gra& In arestul I.PJ!. Hunedoara a 
ajuns de curând și țiprian loan Furdui, de 
26 de ani, din Hunedoara. El are de execu
tat trei ani de închisoare pentru comiterea 
infracțiunii de favorizarea infractorului. (V.N.)

• MoMBeaae. La Deva, lucrători ai Biroului 
Poliției Rutiere l-au depistat pe Pompei D., 
28 de ani, din localitate, conducând un 
autoturism, având în aerul e xpirat o 
alcoolemie de 0,56 mg/litru. (V.N.)

Tiberiu Studia
Uteriu-strolafi iifornimedU.ro

Of, of, Irinuca, 
măi, rnăi

r'entru cei care încă n -au aflat, 
cântăreața de muzică populară Irina Loghin 
este de prea mulți ani senator.PRM, actual
mente PPRM, și cum s-o mai numi el pe 
viitor. Motivul pentru ca re Irina Loghin este 
invizibilă prin Senat este.ibanal. Pur și sim
plu n-a scos nici un sunet, muzical sau 
nemuzical, pe-acolo pe la tribuna Parla
mentului. Adică n-a avut nici o inițiativă 
legislativă. în schimb, a *încasat lunar leafa 
de senator, atâta cât este sau „care este" 
ea. lată însă că, ieri, s-a ijrrodus minunea și 
senatorul Irina a vorbit! Intr-un discurs chi
nuit, presărat cu bâlbe, PPRM-ista i-a ata
cat pe maneliștii de teapa lui Adi ăla 
micu', (ce se vrea de V ito, dar nu prea 
reușește), sau a ăluia cu nume de aliment 
la care pensionarii nu au acces. De Salam 
este vorba, mânca-ți-așl Care maneliști> 
spunea Irinuca, au dat o lovitură grea fol
clorului mioritic.

Nu știu ce-or fi înțeles senatorii din dis
cursul colegei lor Irina. Cred însă că sena- 
toarea PPRM a fost profund dezamăgită de 
reacția acestora. Și ast a deoarece, deși le-a 
zis-o senatorilor, nimeni nu a aruncat în ea 
măcar cu vreo 100 de euro acolo. Cine 
știe poate i-or fi lipit zizi-noapte pe fruntea 
lui de Vito!

Judecători și [tolițiști corupți
București (V.N.) - L,a Bruxelles, premierul 

Călin Popescu Tăriei sanu a declarat că un 
„număr impresionant” de anchete pentru 
corupție referitoare ]la aproape 300 de jude
cători și polițiști au fost deschise în Româ
nia, de la începutul anului. Aceste anchete 
declanșate de la ince] putui anului au în vizor 
199 de judecători, 11 procurori, 60 de ofițeri 
de poliție și 16 ofițerii ai serviciilor vamale.
Clauză dură de salvgardare

UE a impus Buc ureștiului o clauză de 
salvgardare de o se «veritate nemaiîntâlnită 
in cazul altor țări candidate, stipulând că a- 
derarea României, prevăzută pentru 1 ianu
arie 2007, ar putea fii amânată cu un an dacă 
țara nu este pregăt îtă „în mod evident” în 
domeniile justiției ii afacerilor interne. Tă
riceanu a precizat, Ică justiția română înce
pe „să scoată vech i) dosare, referitoare la a- 
cuzații de fraudă extrem de grave pentru 
anumiți clienți ai pciterii”. Premierul a men
ționat mai ales cazț il unor „mari întreprin
deri private care ați acumulat datorii enor
me” față de stat, ajjungând la sume incre
dibile, de peste 650 de milioane de euro.

CAMELEON FRUCT SRL

LUCIFLAV

ALPEL TRADING SRL

ASOCIAȚIA RENAITRE
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CJL.: Spuneați că se va mai 
constitui o secție alpină.~în-

Viorel Sălan, comandantul Comandamentului de Jandarmi.

V.S.: Da. Urmează să prelu
ăm paza și să asigurăm or-

Jandarmeria

■ Un cadru legal clar 
pentru îndeplinirea mi
siunilor Jandarmeriei 
Române și Poliției.

Valentin Neagu_______________
valentin.neaguginformmedla ,ro

CWtaraL UR D-le colonel, 
de la mijlocul acestei luni 
Jandarmeria ftmeționează 
după o nouă lege. Ce În
seamnă concret acest lucru?

Viorel Sălan: Legea stipulează 
că în România se instituie un 
sistem dual de ordine publică, 
cu polițiști și jandarmi. în ca
drul acestuia, Jandarmeriei îi 
revin sarcinile de a asigura 
ordinea și liniștea publică pe 
timpul desfășurării adunări
lor, întrunirilor și manifestă
rilor publice. De asemenea, a- 
vem misiunea de a menține 
ordinea și siguranța publică 
în stațiuni, pe litoral și în 
Delta Dunării.

«~ i - Poliția ce are de făcut 
în acest context ?

V.S.: Potrivit strategiei sec
toriale a M.A.I. privind refor
ma instituțională cerută de 
Uniunea Europeană, Poliției 
îi revine sarcina de a asigu
ra menținerea ordinii și sigu
ranței publice pe teritoriul 
localităților urbane și rurale.

CU: Așadar, nu vom mai 
vedea patrule ale jan
darmilor prin orașe și sate ?

V.S.: Doar la Deva și Petro
șani, în limita efectivelor dis
ponibile. Au intervenit muta
ții serioase în activitatea In
spectoratului de Jan
darmi Județean, 
cum se numește a- 
cum. S-a aprobat, înfi
ințarea unei structuri 
mobile în Valea Jiu
lui, care va prelua mi
siunile până la sosirea 
celor de la Mintia. Ac-
ționăm la Straja, Paring și 
Cîmpu lui Neag, iar la Geoa- 
giu asigurăm ordinea publică.

cu: Din punctul de vedere 
ăl personalului care este 
situația?

V.S.: Nu avem probleme de 
personal. De altfel, 80% din
tre oamenii noștri sunt pro
fesioniști și doar 20% militari 
în termen. Până în 2006 toți 
jandarmii vor trebui să fie 
angajați pe bază de contract.

CU: t>in câte știm, o parte 
dintre jandarmi a trecut nu 
cu multă vreme în urmă la 
poliție. Acest lucru nu vă 
afectează activitatea?

V.S.: Nu. Doar 21 de jan
darmi au făcut acest pas. De 
fapt Ia nivel național, la po
liție vor trece 1600 de jan
darmi, dar vor fi angajați alți 
2000. Nu credem că această 
tranziție va crea probleme.

dinea la 14 judecătorii și par
chete și vom constitui struc
turi mobile pentru a ne puțea 
îndeplini misiunile. Vom înfi
ința o secție alpină la Lupeni.

CU: Ce se întâmplă cu 
secțiile din mediul sătesc?

V.S.: Efectivele de la sate 
vor fi redirijate spre structu
rile mobile și alte domenii de 
activitate.

seamnă că vor fi patru în 
județ. Aveți logistica nece
sară?

V.S.: Din acest punct de ve
dere, în montan stăm slab. 
Am cerut sprijinul instituții
lor județene, pentru că viața 
oamenilor este mult mai pre
țioasă decât un lucru sau al
tul. Trebuie să se implice mai 
mult autoritățile locale, cum 
ar fi Primăria Petroșani.

Vaista: 47 de am
Stare tMM: căsătorit
Studii; Școala de Qfițed M.l. - ArmanJandarmi; 

-ÂcâNnM'de îftalta Stridii Milițgre - Faeuhatea 

de Arme întrunite; Facultatea de Științe 

Juridice și Administrative "Lucian Blaga" Sibiu 

Activitate; 1982-1994 diferite funcții în 

cadrul Unității Jandarmi Orăștie; din 1994 

comandant al Comandamentului de Jandarmi . 

Județean.

1

CJL: La nivel județean veți 
prelua și alte obiective?

După cum am auzit 
în toate emisiunile 

care au fost dedicate 
acestui incident, coti
dianul „Adevărul” 
devenise o firmă pro
fitabilă și cred că 
toate disensiunile au 
apărut din această 
cauză. Fiecare dorește 
o bucată cât mai mare 
din acest profit. 
Cornelia SArbu, v 
Deva

Din moment ce 
majoritatea 

ziariștilor cunoscuți 
pentru incisivitatea 
articolelor au decis să 
plece, sunt tentată să 
cred că este cineva 
interesat să 
fărâmițeze acest coti
dian. Cred că Ana 
Maria Ținu este influ
ențată în acest sens. 
Emilia Lucaci,
Deva

Nu cunosc foarte 
bine evenimentele 

care au precedat de
misia în bloc a celor 
patru ziariști ai 
Adevărului dar îmi 
este greu să cred că 
cineva dorește desfi
ințarea cotidianului. 
Cred că interesele 
sunt mult mai mari 
decât ceea ce s-a spus. 
Elena, 
Deva

Nu am urmărit emi
siunile în care s-a 

discutat despre acest 
incident din presă. E 
greu să mă-pronunț 
pentru că nu cunosc 
detaliile acestui scan
dal și, oricum, în ast
fel de cazuri, adevărul 
este undeva pe la 
mijloc. Nimeni nu are 
dreptate absolută. 
Margareta, 
Deva *

a m auzit că s-a dis- 
ZTLcutat mult pe mar
ginea acestui incident 
în care au fost impli
cați cei mai titrați 
jurnaliști ai momentu
lui. Nu cunosc 
amănuntele acestui 
scandal, dar este 
regretabil că unul din 
cele mai bune ziare se 
destramă.
Elena Stanciu, 
Deva

Denumire sodetate__________________ Locatare___________ Atfcesâ______________ _ _________Meserie______________________________ MJoc
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Strategia FC CIP pentru titlu

• Inter insistă. Conducătorii clubului Inter- 
nazionale Milano au făcut o nouă ofiîrtă, 
ieri, grupării AS Roma pentru achiziționarea 
fundașului român Cristian Chivu. Pantru a 
obține transferul internaționaluluf român, 
milanezii au oferit 12,5 milioane de euro 
plus împrumutul jucătorilor Gamairă, 
karagounis și Emre. (C.M.)

• Croate In probe la Cetate. Marian 
Muntean, președintele clubului Cetate Deva, 
a anunțat că săptămâna viitoare vor sosi la 
probe două jucătoare din Croația. Decizia de 
înregimentare sau trimitere acas? îi va 
aparține antrenorului Marcel Șerban. (C.M.)

■ Conducerea vicecam- 
pioanei naționale va 
prezenta, azi, „tactica" 
echipei pentru play-off.

CtPRMN MAKIHUț________________
dprian.narimrteinformmedla.ro

Deva - Imediat după califi
carea în play-off de pe locul 
secund, Paul Grecu, vicepre
ședintele FC CIP Deva, a con
firmat că obiectivul formației 
devene pentru această ediție

de campionat rămâne cel sta
bilit la startul competiției, 
respectiv cucerirea titlului 
național. „Vrem să facem o 
bucurie orașului nostru și să 
ne luăm revanșa în fața celor 
de la FC Bodu, pentru modul 
nedrept în care ne-au luat 
titlul anul trecut”, a declarat 
oficialul devean.
Sprijinul suporterilor

Conducerea vicecampioanei 
naționale, FC CIP Deva, orga
nizează, azi, o conferință de

presă, pentru a prezenta stra
tegia echipei pentru meciurile 
din play-off.

„Vrem, în primul rând, să 
mulțumim suporterilor noștri 
pentru că au fost în perma
nență alături de echipă și să 
le cerem să ne susțină la fel 
și în continuare. în plus, vom 
prezenta calculele pe care le- 
am făcut pentru a putea recu
pera punctul avans pe care îl 
are principala noastră con
tracandidată, echipa FC Bo
du”, a dezvăluit în avans pen-

Picaj în clasamentul FIFA
București (C.M.) - Reprezentativa Româ

niei ocupă locul 29, cu 656 de pttncte, în cla
samentul FIFA Coca Cola pe luna martie, 
unul mai jos față de luna trecută. Adversa
rele României în preliminariile Cupei Mon
diale 2006 din Germania ocupă următoarele 
poziții: Cehia - locul 4, Olanda - locul 7, Fin
landa - locul 36, Macedonia - locul 94, Arme
nia • locul 120 și Andorra - locul 139. Ur
mătorul clasament FIFA Coca Cola va fi dat 
publicității pe 20 aprilie.

Pregătiri la handbal
Deva (C.M.) - Cele două echipe devene 

din Liga Națională de handbal feminin au 
strategii diferite pentru această perioadă de 
întrerupere a campionatului. Cetate a câș
tigat, la sfârșitul săptămânii, un turneu la 
Mediaș la care au fost prezente trei^ehipe

Divizia A și va juca, azi, de la oteî'IIJDO, 
lfâȘlUi. un alt amical cu U. Jblîdon. în 
s^sruh, Remin s-a rezumat la pregătire fizi- 

■■ și ehnico-tactică, fără joctiri de verifi
care. i,Nu am avut amicale, pentru că-doar 
luni se întorc de la lotul național de tineret 
crlr cinci jucătoare convocate pentru meciu
ri» lin Spania. Probabil vom face un joc- 
test săptămâna viitoare”, preciza, Gheorghe 
Crișan, președintele executiv al U. Remin.

Etapa a 14 - a, 26-27 martie
Minerul Aninoasa - Univ. Petroșani 

Dacia Orăștie - Gloria Geoagiu 

Minerul Uricani - Retezatul Hațeg 
Victoria Călan - Minerul Bărbăteni 

Metalul Crișcior - Constr, Hd 

Ponorul Vața - Minerul Teliuc 

CFR Marmosim - stă.

Etapa a 15 -a. 2-3 aprilie
CFB Marmosim - Minerul Aninoasa 

Univ. Petroșani - Dacia Orăștie 

Gloria Geoagiu - Minerul Uricani . 

Retezatul Hațeg- Victoria Călan 

Minerul Bărbăteni - Metalul Crișcior 

Constr, Hunedoara - Ponorul Vața 

Minerul Teliuc - stă

Fie ca jucătorii deveni să aibă ocazia să salute victorioși publicul după toate cele 10 partide pe 
care le au de disputat în play-off.

Concursuri de schi 
pe pârtia din Parâng
■ Sportivi de la 16 
cluburi prezenți la 
Cupa CSS Petroșani și 
la CN al CSS-urilor.
ClMIAM MâlHMUț

dprianjnartmrt4Hrifonwmedia.ro

Petroșani - Pârtia de- schi 
din Parâng a CSS Petroșani 
este în această săptămână „la
boratorul performanțelor”
schiului juvenil românesc. 
Peste 150 de sportivi de la cele 
16 cluburi cu secții de spor
turi de iarnă din țară au par
ticipat, marți, la „Cupa CSS 
Petroșani” și se întrec, înce
pând de ieri și până vineri, în 
cadrul Campionatului Națio
nal al cluburilor sportive șco
lare.
Vor podiumul la echipe

în cadrul competiției de 
marți reprezentanții CSS Pe
troșani au obținut patru me
dalii, prin Sorina Stanei, 
Zolty Genți și Andreea Stan-

Etapa a 16 - a, 9-10 aprilie
Dacia Orăștie - CFR Marmosim 

Minerul Uricani - Univ. Petroșani 

Victoria Călan - Glori Geoagiu 

Metalul Crișcior - Retezatul Hațeg 

Ponorul Vața - Minerul Bărbăteni 

Minerul Teliuc - Constr. Hunedoara 
Minerul Aninoasa - stă

Etapa a 17 -a, 16-17 aprifie
Minerul Aninoasa - Dacia Orăștie 

CFR Marmosim - Minerul Uricani 

Univ. Petroșani - Victoria Călan 

Gloria Geoagiu - Metalul Crișcior 
Retezatul Hațeg - Ponorul Vața 

Minerul Bărbăteni - Minerul Teliuc 

Constructorul Hunedoara - stă

ci, sportivi pregătiți de an
trenorii Adrian Pica și Robert 
Barta. „E un rezultat bun 
pentru clubul nostru pe care 
dorim însă să-l îmbunătățim 
în cadrul campionatului na
țional. Obiectivul nostru la 
naționale e să obținem cât 
mai multe medalii, pentru a 
ocupa un loc pe podium în 
clasamentul general pe echi
pe”, preciza Zoltan Toth, di
rectorul CSS Petroșani.

tru „Cuvântul liber”, Paul 
Grecu, vicepreședintele echi
pei FC CIP Deva.
Au revenit internaționalii

Cei trei jucători ai FC CIP 
Deva care au jucat, luni și 
marți, pentru naționala Ro
mâniei înipotriva Olandei au 
revenit, ieri, la echipă.

„Jucătorii Gabriel Molom- 
fălean și Tiberiu Măgureanu 
au avut ieri zi de recuperare, 
dar de azi vor începe antrena
mentele alături de ceilalți 
componenți ai lotului. în 
schimb, Cristian Stăncuța ca
re e accidentat va avea nevoie 
de o perioadă de refacere”, 
preciza Paul Grecu.
Grecii refuză Deva

Oficialul devean a precizat 
că disputarea la Deva a celor 
două partide amicale dintre 
Grecia și România a fost res
pinsă de naționala elenă.

„în ciuda faptului că Fe
derația Română de Fotbal a a- 
probat organizarea meciurilor 
de către FC CIP Deva și a in
sistențelor sponsorului nostru 
principal care e din Grecia, 
naționala elenă a refuzat să 
joace la Deva, cerând ca me
ciul să se joace într-un oraș 
situat la maximum 100 de 
kilometri de București”, a 
spus Paul Grecu.

Categoria capii mari_________________

Fețe____________________________
1. Sorina Sandu (CSS Petroșani)

2. Orsalya Gere (CSS M. Ciuc)
3. Isabele Suciu (LPS Bistrița)

BĂieți_____________________________ ■
1. Botand Ciszmas (CSS M. Ciuc)

2. Zoly Genți (CSS Petroșani)

3. Benjamin Davida (CSS Cîmpeni)

Categoria copii mici__________________

Fete ________________
1, Reka,Kopacsz (CSS M. Ciuc)

2, Diana chiș (CSS Cluj) '

3, KrtsstinaEtekes (CSSGheorqhienl)

Băieți____________________________ '

1. AJexmdru Nisipeanu (CSS Brașov!^
2. Pănuț-Moldovan (LPS Bistrița)

3. Cosmin Demea (CSS Șoimii Sibiu)

Categorie juniori mici ______________
Fete______________ _ ___________

1. KingăBojte (CSS M. Ciuc)

2. Roxaria.Nisipeanu (CSS Brășovia) 

.3. Andreea Stand (CSS Petroșani)

- Băieți________________________________ __
1. Bogdan Olaru (CSS Predeal)

2. Bogdan Gligor (CSS Cîmpeni)

3. Mihai Bucur (CSS Sinaia)

Categoria juniori mari_______________

Fete.____ __ • ____________________
1. Kinaa Bojte (CSS M. Blue)
2. 'R0jjna Wsraeămi (CSS Braftțvia)
3. Andreea Stand (CSS Petroșani)

Băieți____________________________________

1. Mihai Olaru (CSS Predeal)

2. Bogdan Olaru (CSS Predeal)
3. AlexanSru Popeneci țSB Staaia)

Pârtia din Parâng oferă condiții excelente de concurs

Etapa a 18-a, 23-24 aprilie
Minerul Uricani - Minerul Aninoasa 

Victoria Călan - CFR Marmosim 

Metalul Crișcior - Univ. Petroșani 
Ponorul Vața - Gloria Geoagiu 

Minerul Teliuc - Retezatul Hațeg 

Constr. Hd. - Minerul Bărbăteni 

Dacia Orăștie - stă

Etapa a 20 -a, 7-8 mai
Victoria Călan - Dacia Orăștie 

Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa^ 
Ponorul Vața - CFR Marmosim 

Minerul Teliuc - Univ. Petroșani 
Constr. Hd. - Gloria Geoagiu 

Minerul Bărbăteni - Retezatul Hațeg 

Minerul Uridani - stă

Etapa a 24 -a, 28-29 mai
Ponorul Vața - Victoria Călan 

Minerul Teliuc - Minerul Uricani 

Constr. Hunedoara - Dacia Orăștie 

M. Bărbăteni - Minerul Aninoasa 

Retezatul Hațeg - CFR Marmosim 

Gloria Geoagiu - Univ, Petroșani 

Metalul Crișcior - stă

Dacia Orăștie - Minerul Bărbăteni 

Minerul Aninoasa - Retezatul Hațeg

CFR Marmosim - Gloria Geoagiu 
Unith Petroșani - stă

Etapa a 26-a, 4-5 iunie
Minerul Teliuc - Metalul Crișcior 

Constr. Hunedoara - Victoria Călan 

Minerul Bărbăteni - Minerul Uricani

Etapa a 19 - a, 30 aprilie
Dacia Orăștie - Minerul Uricani 
Minerul Aninoasa - Victoria Călan 

CFR Marmosim - Metalul Crișcior 

Univ. Petroșani - Ponorul Vața 

Gloria Geoagiu - Minerul Teliuc 

Retezatul Hațeg - Constr. Hd. 

Minerul Bărbăteni - stă

Mcdarte Diviziei D nu se bucură de prezența unui număr foarte mare de spectatori.

Etapa a 21 -a, 14-15 mai
Minerul Uricani - Victoria' Călan 

Dacia Orăștie - Metalul Crișcior

Minerul Aninoasa - Ponorul Vața 

CFR Marmosim - Minerul Teliuc 

Univ. Petroșani - Constr. Hunedoara 

Gloria Geoagiu - Minerul Bărbăteni 

Retezatul Hațeg ■ stă

Etapa a 22 -a, 18 mai
Metalul Crișcior - Minerul Uricani 

Ponorul Vața - Dacia Orăștie 

Minerul Teliuc - Minerul Aninoasa 

Constr. Hd. - CFR Marmosim 

Minerul Bărbăteni - Univ. Petroșani 

Retezatul Hațeg - Gloria Geoagiu 

Victoria Călan - stă

Etapa a 23 -a, 21-22 mai
Victoria Călan - Metalul Crișcior 

Minerul Uricani - Ponorul Vața 

Dacia Orăștie - Minerul Teliuc 

Minerul Aninoasa - Constr.Hd.

CFR Marmosim - Minerul Bărbăteni 

Univ. Petroșani - Retezatul Hațeg 

Gloria Geoagiu - stă

Etapa a 25 -a, 1 iunie
Metalul Crișcior - Ponorul Vața 

Victoria Călan - Minerul Teliuc 

Minerul Uricani - Constr. Hd.

Retezatul Hațeg - Dacia Orăștie 

Gloria Geoagiu - Minerul Aninoasa 

Univ, Petroșani - CFR Marmosim 

Ponorul Vața - stă.

Echipa Venus Chrșcădaga a fost exclusă din campionat pentru 

neprezentarea la meciuri.
■

1. Minerul UriGani

2. Retezatul Hațeg _____________ 12 10 0 2 23-10 30

3. CFR Marmosim 12 9 0 3 ■40-10 27

4. Minerul Aninoasa 12 7 3 2 23-9 24
5. Ponorul Vața 12 6 2 4 26-16 20

6. Minerul Bărbăteni 12 6 1 5 14-18

7. Minerul Teliuc 12 5 2 5 17-23 17

8. pacia Orăștie 12 5 0 7 2318 15

9. Constructorul Hd. 12 4 1 7 16-26 13

10. Victoria Călan ' 12 3 1 Ș 15-24 10

11. Met. Crișcior 12 2 2 8 8-30 8

12. Univ. Petroșani 12 1 2 9 10-29 5

13.Gloria Geoagiu 12 1 0. 11 642 3

dprian.narimrteinformmedla.ro
dprianjnartmrt4Hrifonwmedia.ro
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• Absență. Jucătorul german 
al echipei Liverpool, Dietmar 
Hamann, s-a accidentat la 
genunchi și nu va putea 
evolua în meciurile cu 
formația italiană. Juventus

Torino, în fază sferturilor de finală din cadrul 
Ligii Campionilor la fotbal.(MF)

• . “ • &
• Afiliere. Comitetul executiv al Confede
rației Asiatice de Fotbal a acceptat, în cadrul 
reuniunii de la Kuala Lumpur (Malaezia), ce
rerea Australiei de a se afilia forului condus 
de Mohamed Ben Hamman.(L.G.)

• Nehotărât. Atletul etiopian Ftaile Gebrse
lassie, fost campion olimpic în proba de 
10.000 de metri, a anunțat că nu s-a decis 
încă dacă va răspunde invitației de a partici
pa la maratonul Londrei, cursă programată 
pe data de 17 aprilie.(L.G.)

Handbaliștii n-au avut 
adversar pe măsură

Amman (L.G.) • Echipa națională de hand
bal masculul a României a încheiat victo
rioasă turneul de pregătire de la Amman. 

Organizat de Federația Ior
daniană de Handbal, sub 
patronajul Maiestăților Sale 
Prințul Hassan și Prințesa 
Sumaya, turneul s-a bucu
rat, pentru prima dată în 
istoria sa de cinci ani, de 
prezența unei echipe euro
pene. Tricolorii au învins,Marius Novanc

pe rând, Siria (36 - 32), Qatar (30 - 28), echipa 
locală Shabab Urdun (43 ■ 17) și Iordania (31 
- 25), ultimul meci, adevărata finală a com
petiției, fiind o reeditare a confruntării din 
noiembrie 2004, de la Trofeul Carpați, când 
România s-a impus cu 26 - 19. Eremia Pâ- 
râianu și colegii săi au primit trofeul din 
mâinile suveranilor Iordaniei. Din lotul 
echipei antrenate de Petre Ivănescu, Lucian 
Râșniță și Nicolae Munteanu a făcut parte 
și pivotul timișc a|$J&arius Novanc. Na
ționala României pregătește pentru dubla 
cu Serbia-Muntenegru din iunie în barajul 
de calificare la Campionatul Mondial de 
anul viitor. Tricolorii mari au revenit ieri 
în țară, susținând un meci amical în compa
nia selecționatei de tineret, care pleacă as
tăzi în Israel ia turneul de calificare pen
tru Campionatul Mohdial Under 21.*
----------------------------------- ă-a
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România, ciuca bătăilor
Bucuregti (L.G.) - Selecționata de hochei 

a României a pierdut și cel de al doilea joc 
din cadrul Grupei B a Campionatului Mon
dial de juniori sub 18 ani, care se desfășoară 
în aceste zile pe patinoarul Mihai Fla- 
maropol: 3 - 8 cu Lituania. Punctele echipei 
noastre, care a primit de două ori (min. 14 
și 35) câte două goluri la interval de câte
va secunde, au fost realizate de Tibor Sara 
(32), Endre Peter (50) și Mihai Butucel (55). 
Tot marți, Croatia a dispus de Mexic cu 
scorul de 5 - 1 iar Ungaria a învins Islan
da cu 7 ■ 2. Cu multi jucători foarte tineri, 
Tibor Sara este mezinul echipei - născut 
pe 16 decembrie 1989, echipa antrenată de 
George Justinian se luptă pentru menține
rea în eșalonul trei al acestei grupe de vâr
stă, după ce anul trecut selecționata U-18 a 
retrogradat din divizia a doua, la turneul 
de la Amstetten (Austria). Astăzi, România 
întâlnește Islanda (ora 20:30), în meciul care 
poate decide rămânerea echipei noastre in 
eșalonul trei la juniori U-18. Celelalte două 
meciuri sunt Mexic - Lituania și Ungaria - 
Croația. în prima partidă, hocheiștii români 
au fost învinși de Mexic, cu scorul de 0 - 3.

Bridgestone își asumă eșecul
■ Michael Schumacher 
a testat în premieră 
noul monopost al 
scuderiei Ferrari.

Liviu Gordea
Ihrhi.gurdaBt hrfonnmedla.ro

Imola După cursa dezamă
gitoare de la Sepang, în care 
partenerul numărul 1 al ja
ponezilor, Ferrari, a terminat 
numai cu o singură mașină 
(de-abia locul 7), cealaltă fiind 
chemată la pit cu pneurile 
roase până la un nivel pericu
los, cei de la Bridgestone și-au 
asumat întregul eșec al scu
deriei italiene. Potrivit de
clarației directorului tehnic 
al producătorului nipon, Hiro- 
hide Hamashima, citat de co
tidianul Gazzetta dello Sport, 
performanțele campionilor mon
diali au fost reduse de calita
tea pneurilor. „Potențialul pe 
un singur tur rapid nu a fost 
satisfăcător iar faptul că Alon-

e l!eme de concurență
■ Mark van Bommel 
e onorat de oferta 
echipei Barcelona, dar 
nu se grăbește.

București (MF) - Cotidianul 
Marca scrie, miercuri, că mij
locașul de la PSV Eindhoven, 
Mark van Bommel, este în
cântat de oferta grupării FC 
Barcelona, dar se teme de 
concurența existentă pe pos
tul său la formația pregătită 
de Frank Rijkaard. „Oferta 
clubului spaniol pare să-l 
mulțumească aproape com
plet pe jucătorul olandez, deși 
au mai rămas unele detalii de 
rezolvat. După cum a declarat 
într-un cerc de prieteni, do
rința sa de a semna pentru 
FC Barcelona este clară. Sin
gurul lucru care nu-i convine 
este concurența foarte mare 
pentru postul de mijlocaș. Ed- 
rnilson, Marquez, Xavi, Motta 
și chiar Iniesta, l-au făcut pe 
jucător să se gândească la câ

Mutu își vede 
liniștit de treabă

București (MF) - Atacantul 
echipei Juventus Torino, Adri
an Mutu, s-a antrenat, marți, 
în ziua liberă alături de mijlo
cașul ceh Pavel Nedved, a 
anunțat agenția Sports. Mutu 
și Nedved au renunțat la ul
tima zi liberă din cele trei ofe
rite de antrenorul torinezilor, 
Fabio Capello, după meciul cu 
Reggina și s-au antrenat îm
preună cu preparatorul fizic 
Andrea Scânavino. Federația 
Engleză urma să analizeze asea
ră memoriul depus de clubul 
Chelsea Londra prin care so
licită despăgubiri în valoare 
de opt milioane de lire ster
line de la atacantul român.

Calitatea pneurilor a lăsat de dorit în Malaezia. 
so și Trulli au avut timpi cu 
o secundă mai buni decât noi 
nu se datorează deloc cantită
ții diferite de combustibil. Nu 
există circumstanțe atenuan
te, a fost o lecție importantă. 
Totuși este binevenită, în sen
sul că această înfrângere ne-a 
învățat multe și suntem gata 
să reacționăm”, susține repre
zentantul Bridgestone. Nu 
mai puțin de șapte echipe de 
Formula 1 folosesc pneuri Mi-

te minute va juca în echipa 
lui Rijkaard”, .șțțrie Marca. 
Cotidianul madrilen notează 
că Van Bommel este în pre
zent unul dintre cei mai buni 
jucători din Europa, având 
oferte de la Tottenham, Borus
sia Dortmund, Bayern Mun
chen și chiar de la Liverpool, 
în cazul în care Steven Ger
rard va fi transferat la altă 
echipă. „Dintre toate ofertele 
primite, Van Bommel este cel 
mai interesat de cea de la 
Barcelona, mai ales că au exi
stat și discuții în cele două 
cluburi în acest sens. Tema 
zilei la baza de cantonament 
a Olandei a fost ieri posibilul 
transfer al căpitanului de la 
PSV Eindhoven la FC Barce
lona. Jurnaliștii l-au așteptat 
pe fotbalist să-și exprime pă
rerea pe această temă, însă 
acesta nu a apărut, deoarece 
este accidentat și nu s-a an
trenat alături de coechipierii 
săi”, arată articolul din Marca.

Bătăușul Rooney

rari va decide să introducă 
F2005-U1 în Bahrain. Avem - 
nevoie doar de câteva zilei* 
a precizat Hamashima.
Suflu nou

Pilotul german Michael Schu
macher a testat ieri pentru 
prima oară, noul monopost 
Ferrari, care urmează să înlo
cuiască bolidul utilizat de scu- 
deria italiană în primele două 
curse din acest sezon.

Septuplul campion mondial 
a efectuat 20 de tururi la vola

nul modelului F-2005, pe cir
cuitul de la Mugello. Schumi 

ineie uuua curse «e sezunu- '■ 8 se acomodeze cât
lui. Ferrari este pofcale să in- . mai raPid cu noul monopost, 
troducă noul monopost iar fe care responsabilii echipei 
furnizorul de pneuri a dat as& gCdin MafaneU° s?era Poa’ 
gurări că este pregătit să facă “ 
față acestei proferi. „Am 
avut o mulțime de discv li cu 
Ferrari pentru a crea o nouă 
generație de pneuri.-Vom fi 
capabili să oferim o cantitate 
de pneuri la timp dacă Fer-

chelin, între acestea 
și Renault, care a 
mele două curse die sezonu-

Urs Meier cere sancțiuni aspre 
pentru publicația germană 
Stern. Și Urs Meier,.care s-a 
retras din arbitraj la sfâr fr il 
anului trecut, a primit &A 
nințări cu moarte^ 
dectafâloK controversate flfe 
timpul meciului Anglia 
tugalia, de la Campionat 
European din 2004, însă elve
țianul a precizat că situația 
sa a fost diferită, deoarece 
presa a fost cea care l-a acu
zat, în timp ce în cazul lui 
Frisk persoana care se face 
vinovată de situația creată 
este Mourinho.

Londra (MF) - Fostul arbi
tru elvețian Urs Meier a cerut 
ca antrenorul echipei Chelsea 
Londra, Jose Mourinho, să fie 
aspru sancționat pentru de
clarațiile făcute după meciul 
cu FC Barcelona, din prima 
manșă a optimilor Ligii Cam
pionilor. „O sancțiune trebuie 
să doară. Dacă Mourinho va 
fi suspendat și nu va putea 
sta pe banca tehnică la meci
urile cu Bayem Munchen, din 
sferturile de finală ale Ligii 
Campionilor, sunt sigur că va 
suferi”, a declarat Urs Meier

Meier și-a fâcut mulți dușmani în Anglia.

Wayne Rooney își 1
■ Fotbalistul echipei 
Manchester United a 
avut o altercație cu 4®' 
student într-un bar, T
Liviu Gordsa
IMu.gordRaglrTfonnmedia.ro 

Manchester - Wayne sto
ney este anchetat (jpTpolițh 
britanică după ce împotrivă 
sa a fost depusă o plângere. 
Starul echipei Man lester _ 
United este acuzat <fe*W tamentul său agresiv. Deși 
siune fizică, de un tânăr de 22 
de ani. Altercația dintre cei 
doi ar fi avut loc înto-pn bar 
din Manchester 
tea de luni spre m'âPț'f'roțrF 
vit cotidianului The Sun, in-

ta conta începând cu Marele 
Premiu al statului Bahrein, 
cursă programată pe 3 aprilie, 
în momentul de față, Ferrari 
ocupă locul 4 în ierarhia con
structorilor, cu 10 puncte, la 
16 distanță de liderul Renault.

Atacantul
Vincenzo Montella 

w este indisponibil pen-
E teu meciul pe care

T reprezentativa Italiei 
îl va susține, sâmbă
tă, In compania selec
ționatei Scoției, în 
grupa a Via ă preli
minariilor Cupei Mon- / 
diale din 2006. Jucă- L 
torul echipei AS Ro- u 
ma s-a accidentat la ' 
gleznă te timpul me
ciului eu AU Milan, 
scor 0 • 2, din etapa a 
XXIX-a a campionatu
lui italian.(MF) 

temaționalul englez și-a ieșit 
complet din fire în momentul 
în care Patrick Hanrahan l-a 
numit „trădător”, pentru că a 
părăsit clubul Everton în va
ra trecută. Agentul jucătoru- 
lui a recunoscut faptul că cei V 
doi au avut o altercație pe mar
gine* msferulu a Manches
ter, însă a negat că Rooney ar 
fi ripostat violent. Wayne Roo
ney este cunoscut pentru es
capadele, nocturne și compor- 

»

are doar 19 ani, cel supranu
mit „copilul teribil al fotba
lului englez” s-a aflat de mai 
multe ori în atenția poliției 
britanice, însă de fiecare dată 
a reușit să scape basma curată-

hrfonnmedla.ro
IMu.gordRaglrTfonnmedia.ro
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* Fără taxe. Importurile de ouă și de găini 
pentru incubație vor fi scutite de plata taxei
vamale până la 30 iunie 2005, conform unei 

. , decizii aprobate de Guvern prin care s-a pre-
lungit cu trei luni termenul stabilit inițial prin 

V HG 216972004. Măsura a fost determinată
de faptul că producția internă de ouă de 
incubație nu acoperă integral cererea. (T.S.)

• Tarife modificate. în municipiul reședință 
de județ, tarifele pentru transportul în 
comun vor fi modificate. O decizie în acest 
sens va fi luată astăzi în ședința Consiliului 
Local Deva. (M.S.)

înșelați de șef
Aninoasa (M.T.) - Du

pă ce le-a promis foștilor 
angajați ai minei, dispo- 
nibilizați, că îi va duce 
la muncă în străinătate, 
fostul director al E.M. 
Aninoasa, Ion Dăbulea- 
nu, a luat banii și nu s- 
a ținut de promisiune. 
Cei 24 de angajați înșe
lați au depus o plângere 
în urma căreia Dăbu- 
leanu a fost condamnat 
la ani buni de închisoa
re pentru înșelăciune.

Controale și 
amenzi

Deva (M.T.) - în ulti
mele 48 de ore, polițiștii 
de la serviciul circulație 
au efectuat controale și 

C aplicat amenzi de 
v sute de milioane. La le

gea circulației au fost 
aplicate 120 de amenzi, 
din care 13 la regimul 
de viteză. Au fost ridi
cate în vederea sus
pendării 3 permise, din 
care unul pentru alcool. 
Valoarea amenzilor apli
cate a fost de 143 de mi- 

) lioane de lei.

Premii de milioane
Deva (L.G.) - Ieri, la sediul redacției 

Cuvântul Liber a avut loc extragerea noro
coșilor câștigători ai concursului „Premii 
de milioane”. Cei trei hunedoreni sunt 
așteptați la sediul redacției pentru a intra 
în posesia premiului pus în joc și pentru 
a-și planifica banii pentru sfârșitul de 
săptămână.

Galdea Marinela, Orăștie - 1.000.000 lei 
(100 lei noi)

Andronesc Cristian, Deva - 1.000.000 lei 
(100 lei noi)

Timonoiu Gheorghe, Dobra - 1.000.000 lei 
(100 lei noi)

•J pMptf CH «Mi roof dreyytoMMM « mntnwioUti!

Viorica Popescu
(Foto: Traian Mânu)

■ Reducerea agentului 
termic se face de la 
gigacalorimetru sau 
de la repartitor.

Clara Păs
clara.pas@mfarmniedia.ro

Deva - Mai mulți cetățeni 
din Deva au solicitat redu
cerea căldurii furnizate în 
apartamente și chiar oprirea 
ei. „în blocul în care locuiesc, 
situat pe Al. Florilor, mai 
suntem 3 persoane branșate 
la sistemul centralizat de dis
tribuție a agentului termic. în 
ultimele zile căldura din apar
tamente a fost înăbușitoare. A 
trebuit să stau cu geamurile 
deschise! Ce s-ar putea face să 
se limiteze cantitatea de căl
dură, ne-a întrebat telefonic 
loan Danciu, din Deva.
Tiimitaraa căldurii

„Vom continua furnizarea 
agentului termic în rețeaua 
de distribuție la parametrii

Petroșani (LJ.) - Des
chiderea oficială a 
Centrului de 3 „Su
flete!" a avut loc ieri, 
la Petroșani și Lupeni, 
adică exact acolo 
unde peste 100 de 
copii vor beneficia de 
servidi și consiliere. 
„Acțiunea se deru
lează, prinfrun pro
gram PHARE ce a 
costat 300.000 de 
euro, pe 3 etape. Ieri 
au fost inaugurate 
primele două, adică 
deschiderea centrului1 
și cele două aparta
mente 1h regim de 
urgență pentru copiii 
aflați în dificultate, iar 
peste 3 luni va avea 
loc încheierea celei 
de-a treia etape. Este 
vorba de achizițio
narea a 100 de 
apartamente- în toate 
orașele Văii Jiului 
unde vor fl plasați 
copiii din Centrul de 
Plasament Uricani.

Finanțări ale Uniunii Europene
Deva (C.P.) - Camera de 

Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara a orga
nizat ieri seminarul cu tema 
„Finanțări ale Uniunii Eu-

UE acordă finanțări.

Hunedoara (I.J.) - Ion 
Mihăilă, din Peștișu Mare, 
Hunedoara, întreabă dacă 
la 26 de ani de grupa a II- 
a și 9 ani de grupa a IlI-a 
poate beneficia de pensie 
-anticipată sau de drept. 
Bărbatul a lucrat la Com
binatul Siderurgic Hune
doara de unde a ieșit cu OU

Punctele termice vor continua să furnizeze căldură. (Foto: clara Pas)

standard, conform relațiilor 
contractuale pe care Calor 
Deva le are cu asociațiile de 
proprietari sau locatari. 
Punctele termice vor lucra 
până în momentul în care 
timp de trei nopți consecutiv 
se vor înregistra temperaturi 
de +10 grade Celsius.

Cetățenii pot însă să limi
teze cantitatea de căldură din 

ropene”. Acesta a fost 
susținut de Wolfgang.Treinen, 
expert în cadrul Euro Info 
Trier și s-a adresat manage
rilor și angajaților din cadrul 
firmelor și instituțiilor impli
cați în scrierea de proiecte și 
at agereffde finanțări de la 
Uniunea Europeană.

Expertul european a dat 
detalii privind modul în care 
se pot solicita finanțări de la 
Uniunea Europeană, unde se 
pot găsi informațiile despre 

4$eeste fonduri, care» ;unt 
avantajele și șansele unui 
proiect UE.

A fost organizat, de aseme
nea un brainstorming pentru 
identificarea de idei de pro
iecte și s-au dat sugestii le
gate de valoarea europeană 
adăugată și aspectele inova- 
tive ale proiectelor.

9/1997, după care a primit 
șomaj din 1998 până în 
2000. Dacă se poate pen
siona sau nu îi răspunde 
Ecaterina Brad, director al 
Casei de Pensii Hunedoara: 
„Ion Mihăilă îndeplinește 
doar parțial condițiile de 
pensionare, însă o poate fa
ce anticipat în iunie 2007”. 

apartamente fie prin inter
mediul robinetelor termosta- 
tice montate la calorifer, fie 
prin gigacalorimetrul de la 
branșamentul blocului. în 
municipiul Deva, la ora actu
ală sunt montate circa 5000 de 
repartitoare și robinete ter- 
mostatice”, a declarat loan 
Cristea, directorul societății 
Calor din Deva.

• Ai intre 18 și 25 de ani? Vrei să 
fii remarcată de cei din jur? Fii 
starul de pe coperta Jurnal TV: 
Nu rata nici o ediție de vineri a 
cotidianului Cuvântul liber, 
peiitru a primi suplimentul TV, 
gratuit.

• Nu uita să pui in plic două din
tre cele mai reușite fotografii 
ale tale, prin cart ne poți 
demonstra că poți deveni vedeta 

urnal TV. Plicurile nu pot fi 
trimise mai târziu de 20 aprilie, 
data poștei

• între 4 martie și 8 aprilie, vei 
descoperi în Jurnal TV câte un 
talon. Pe fiecare trebuie să îl 
decupezi și să îl păstrezi.

• Trimite, împreună cu datele ta
le, cel puțin patru din cele șase 
taloane pe adresa redacției, 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 
37A, cod 330166 sau la OP1, CP3.

Carte de 
muncă

Hunedoara (I.J.) - An
gajat la IPEG Deva, apoi 
la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara, Georgel Ani- 
ței a lucrat 20 de ani și 
8 luni la grupa I. Totalul 
cumulat al anilor lucrați 
se cifrează la 28, plus cei 
2 ani în care a benefici
at de OU nr. 8/2003. Din 
2003 e șomer, iar ajutorul 
de șomaj și banii pro- 
veniți din ordonanță îi 
va primi până în oc
tombrie 2005. Dorește să 
se pensioneze, însă nu 
știe dacă poate să o facă. 
La întrebare i-a răspuns i 
Ecaterina Brad, director 
al Casei de Pensii Hune
doara: „Datele furnizate 
de G. Aniței nu sunt sufi
ciente pentru a putea sta
bili dacă se poate pen
siona. Trebuie să vină la I 
CJP Hunedoara cu cartea 1 
de muncă, pentru a afla i 
exact răspunsul”.

• Câștigătoarea acestui concurs 
va apărea, în a doua săptămână 
din luna mai, pe coperta Jurnal 
TV. Un loc rezervat, până acum, 
numai Vedetelor de la Holly- : 
wood. O ședință foto'profesio
nistă va garanta succesul tău pe 
coperta suplimentului TV. Iar 
câștigătoarea va fl răsplătită, în 
plus, și cu un premiu surpriză.

mailto:clara.pas@mfarmniedia.ro
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Felicitări (67) Vând terenuri (21) Decese (75) Comemorat i (76!
• la mulțl ani șl multi sănătate urăm dragei 
noastre bunici Neag Marla, din Chlșcădaga, la 
împlinirea frumoasei vârste de 81 de ani. Cu 
drag nepoțiI Mirel, Mariana și Nadina.

Vând ap. 2 camere (03)
• mimmM centrală termică, zona împăratul 
Traian, Preț 1 miliard lei, negociabil. Tel. 
0741/154401.
• apartamant 2 camere, Aleea Salcâmilor, bloc. 
32, sc. 3,etl, ap. 45, cu multiple îmbunătățiri, tel. 
0726/761587. Nu sunt agent
• apartamntâ camere, decomandate, centrală 
termică, balcon închis, exclus intermediari, preț 
negociabil, 920 mii. lei, tel. 0727/841218.
• apartamant 2 camere, decomandate, zona 
centrală, contorizat etaj 7/9. Preț 900 mill fel, tel. 
229248,0722/772477
• apartament 2 camere, în circuit etaj 3, Al. 
Jiului, multiple îmbunătățiri, preț negociabil, fără 
ageriți Imobiliari, tel. 220575.
• apartamant 2 camere, pentru locuit sau spațiu 
comercial, în Deva, str. M. Eminescu. Nu sunt 
agent imobiliar, 21.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/335189,
• apartament 2 camere, semi nade 
balcon 7 m, etaj 1, zonă foarte liniștită, manșa 
dabli, Deva zona A. viaicu, tel. 0766/742034, 
exlus Intermediari, preț 980 mii. negociabil.

• decomandat ocupaN imediat Deva 2 
balcoane, vedere la bulevard, întreținut 
contorizat, ST-60 mp. Nu sunt agent 
Imobiliar. Preț 30.000 euTo, negociabil. Tel. 
233629,0723/709152,0720/501915.

• cumpăr tenn în zona telecabinel, Deva, tei. 
0720/437889.
• teren kitmlan la DN7,3000 mp, FS 66 m, apă 

. gaz, curent 20 euro/mp, tel. 0721/055313.
• teren Hravlan, 6500 mp, la Ieșire din Deva- 
Simeria, tel 0743/011772.
• vând1210 mp teren Intravilan la șosea. în 
Hunedoara, cartier Hășdat, loc drept apă gaz, 
curent FS-12 m. Preț 7 euro/mp, negociabil, Tel, 
0723/005657.
• vând 10 parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații teL 211124.
• vând 24.780 mp. teren pentru agricultură și 
6000 mp. teren pentru construcții sau agri
cultură loc. Totesti, Hațeg, lângă canton, tel. 
212272,0723/732500.
• vând M ari fundație grajd, grădină în Turdaș. 
Informații, tel 0254/244775, familia Popa Petru
• vând nrărtnâ Intravilan, comuna Berthelot 87 
ari (lângă primărie), 5 km de Hațeg, lângă șosea, 
tel. 770687.
• vândlrahSântuhalm,ST8200mp,FS40m, 
preț 7 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780.

• vâtriteranlntatAn,aarlaipomlfrucMri, 
*i SărinMț Preț» mLhL Tal
• vândtmn Intravilan, pentru construcție casă 
în Șoimuș, la asfalt, ST-1.200 mp, Fs-12 m, 
facllfâ^gaz, curent la poartă Tel. 220269,

• vând teren pentru construcție casă zona 
Zăvoi ST-2.000 mp, FS-30 m, toate utilitățile. Preț 
25 euro/mp, neg.. Telefoane 231507,0742/346163.
• vând urgent teren intravilan, suprafață 3300 
mp, facilități, bun pentru construcție, zona 
Cozia-Călugâreni, preț 15 euro/mp., negociabil, 
tel. 0745/888619.

Cu adâncă durere soția Maria și fiica Gilda Eugenia 
anunță decesul celui care a fost

dr. lOrincz andrei
din Deva. înmormântarea va avea loc azi, 24 martie 2005, 
ora 14, la Cimitirul Evreiesc din str. Călugărenl, Deva. 
Dumnezeu să-l ierte!

S-au scurs 15 'ai de când tata
Jf! R GHEORGHE

și 6 ani d cânf mama
POENAR MARIA

au părăsit aceaâtă lame. Timpul nu șterge durerea și nu 
așterne uitarea peste chipul părinților noștri. Un gând 
curat, o lacrimă, o floare la mormântul lor. Recunoștință 
celor care Iși aduc Aminte de ei o clipă. Pios omagiu de dor 
și neuitare. Mioara, Corin, Rodica și Codruța. Parastasul de 
pomenire duminică, 27 martie, la Biserica Ortodoxă din 
satul Banpotoc. »

• decomandate, wgent Deva ultracentral, etaj 
Intermediar, apometre, izolare exterioară, 
lavabif, neîmbunătățit Preț 980 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 215634,0724/729597.
• decomandate, zona Udo, etaj 76.3 balcoane, 
Interfon, apometre, parchet gresie, faianță, preț 
31.000 euro, tel. 227610 sau 0741/15439* îE

• Deva, bd. Dada bl. 29, sc. C, ap. 3. Tel. 228055.
• In Hmadaan, ușă metalică, mochetă, etaj 1, 
zugrăvit în var. Micro 6, ocupabll imediat Preț 
270mil.fel.Tel.O742/22354a
renovat tavabil, contor^tW^orir 

balcon închis, ocupnbil imediat Preț 950mii. lei. 
Tel. 220843, 07’ l0745/168887.
• urgwt apartament 2 camere decomandate, 
Deva Bduf 22 Decembrie, etaj 3, ST 60 mp, 2 
balcoane tndilsft, parchet contorizări, ocupabil 
imediat tel 0725/710903.
• urgent apartament 2 camere, în circuit Deva 
parchet balcon închis, contorizat ST 48 mp, preț 
730 mii. tel. 0726/710903.
• rata bd. Decebal, vizavi de Cofetăria Atex. 
Preț 12 miliarde fel. Tel. 0740/029399.

Cumpăr terenuri (22)
• cumpăr teren arabil în zonă Orăștie, Geoaglu, 
Aurel Vlafcu, suprafață minim 1 ha, tel. 
0723/5467^748801.

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• cumpăr sau închiriez spatii comerciale de 
până la 100 mp, în Hunedoara, Deva, Simeria Tel. 
214570,0722/223164.

Imobile chirii (29)

Cumpăr ap.? camere (04'
• cumpăr agent apartament 2 camere, Deva 
zonă liniștită, Ofer plata imediat 0722/364004.

Vând ap. 3 camere (05)

• caut gazdă sau colegă de apartament Sunt o 
angajare serioasă Tel, 0721/510343.
• caut urgent pentru închiriat garsonieră 
mobilată pe termen lung. Tel. 215212
• doresc să închiriez apartament cu 2 camere 
sau garsonieră Ofer maximum 60 euro. Tel. 
0742/270036.
• tocNriez garsonieră mobilată et 1, bloc 
Miorița, pe termen lung, teL 0721/250467,216180.
• MMm aprtta oomercirt, 26 mp, bd. Decebal, 
ultracentral, teT07Z2/314123.,

• ac otert spre închiriere spațiu comercial ta 
Hunedoara, ST-70 mp, dotat cu toate utilltătife. 
Adresa: bd. Dacia, bL 20A, parter. Tel. 
0724/123868.

• apartament 3 camere, mo lin 4, 
Progresul, centra» termică, parchetlamiMt Nu 
sunt agent Imobiliar. Preț M mld. tel, tel. 
0722/569099.
• apatament 3 camere, parchet gresie, conto
rizat apă, gaz, 2 focuri, boxă, 80 mp, 1/50 mid. 
negociabil, tel. 0254/221036.
• îngâni apartamant 3 camere semidedoman- 
date, balcon, contorizări, etaj intermediar, 
ocupabll imediat Gojdu, preț 30,000 euro, tel. 
0745/888619.

Imobile schimb (30)
• apartamaM cu 2 camere, bd. 1. Manlu, cu 
apartament 3-4 camere. Tel. 0720/449446, exclus 
intermediarii.
• schimb apartament 3 camere, decomandate, 
ST 98 mp, etaj 1, Zonă centrală cu apartament 2 
camere similar, plus diferență tel. 228615

Auto românești (36)

Vând ap. 4 ."lere (07)
• apartamant 4 camere, Deva, decomandate, 
zonă ultracentrală etaj 2, 2 băi, 2 balcoane 
închise, centrală termică, garaj sub bloc, supera- 
menajat preț 60000 euro, tel. 0726/710903.
• cănind, idtbmd etaj, acoperit cu tablă Preț 
37.000 euro, negodâtUI.Tel. 212262,0742/620309.

Vând ca^e. vile (13)
• caaâ In Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etai 1, zonă centrală Tel. 0254/215795.
• vând caii în Cărpinlș - Simeria. Tel. 212107, 
710175.
• vând casă 4 camere, 2 băi, recent renovată 
teren 600 mp, ultracentral, Deva, str. Eminescu, 
nr. 81 preț negociabil.
• vând sau schimb casă cu 2 camere, bucătărie, 
hol, curte, în Simeria, cu casă în Tâmpa sau 
Simeria Veche plus diferență Preț 150 mii. lei. 
Tel. 0727/844590,261268

• vând Dada 1300 cu remorcă Tel. 248299.
• vând Dada 1310, af. 1984, benzină stare 
foarte bună (garaj), unic proprietar, radio- 
casetofon. Preț 35 mii. lei. Tel. 220269, 
0746/029058.
• vând Dada 1310, af, 1991, toate actele la zi, în 
stare foarte bună de funcționare, închidere 
centralizată alarmă radiocasetofon. Preț 50 mii. 
lei, negociabil. Tel. 229527,0723/687212
• vând Dada Solenza Scala, lull-option, af. 2003, 
20.000 km. Tel. 0724/231473.
• vând Dada SAnza, aX 2004 (mal), 4 geamuri 
vtodric», închidere ontratadă 5 igț alarmă cu 
pomfre pager de la detentă radkhCD Sony cu 
mp3, In garanție. Preț fix 4JT00 em. TeL 
enz/2ii323.
• vând Are 244, cu remorcă în stare foarte bună 
Preț negociabil. Tel. 0721/129923 sau Orăștie, Str. 
Digului, nr. 104, fam. Bacrău loan.
• vând Dada 1300, af. 1982! sau schimb cu 
animale (vaci, viței, oi). Preț 213 mii. lei. Tel. 
0744/631179.

Auto străine (37)

Cumpăr case, vile (14)
• ampâr casă Deva, zonă relativ plană 3-4 
camere, baie, bucătărie, curte și gradină tel.' 
<1720/4371»

Vând case la țară (17)
• casă 4 camere, baie, bucătărie, beci, grajd, 
șură Nădăștia de Jos, nr. 66, tel. 0726/064489, 
730468.
• vând casă 2 camere, bucătărie, baia, apă 
curentă gaz, canalizare, ST 350 mp, în Simeria. 
preț 750 mii, tel. 0740/210780.

• vând CMn BX19 D, 1905 cmc, diesel, berlină 
(5 uși), verificare tehnică 2006, baterie nouă în 
garanție (2007), 55 1/100 km, suspensii 
hidraulice, închidere electrică stare perfectă 
unic proprietar, alb. Tel. 0723/656263.
• vând M Sierra combi, 13 GPL, at 1984, stare 
foarte bună Preț 2100 euro, negociabil. TeL 
0723/455092.
• vând orice model de Peugeot, modele dotate 
cu euro 3 și 4, acord 6 luni garanție și 1000 euro 
reducere. Tel. 0742/214971.
• vând VW Passat, stare foarte bună Tel. 
0722/367350.

Microbuze. Dube (38)
■ ori 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Bohottului. Preț infor
mativ 1250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• vând casă bătrânească 3 camere, anexe, 
teren 1 ha. în Hondol, preț 300 mii-, tel. 
0740/210780.
• vând CMâ bătrânească trei camere, anexe, 
teren. Informași în Hondol, preț 300 mu. nego
ciabil, tel 0740/210780.
• vând cari, grădină loc de casă teren 90 ari,
central, Brănișca, nr. 10, Str. Gării, preț 80 
milioane lei sau schimb cu apartament 2 
camere, în Deva, plus diferență tel. 0254/213185, 
0724/0113981 ■>

• vând microbuz marca Robur, 21 locuri, af. 
1990, motor diesel, încălzire tip Sirocol, Ideal 
transport muncitori sau navetă sate, bonus 
piese de schimb. Preț informativ: 140 mii. Tel. 
0745/59522a
• vând microbuz VW LT 28, model lung și înalt, 
14 locuri, stare bună de funcționare, cârlig de 
remorcare, af. 1987,2.400 cmc, diesel. Preț 220 
mii. lei.negociabil. Tel. 0722/161661.

Vând garsoniere (19)

• confort l parchet bucătărie, baie, balcon 
închis, apometre, repartitoare, ocupabHă ime
diat zona Ulpla. Tel. 0743/986871.
• garagnieiă zona Zarand (ștrand) Jkesie, 
faianță contorizări, balcon, parchet ettjfpreț. 
530 mii. negociabil, tel. 231450,0726/131693.
• lagantganeaM, Deva, etaj 2, decomandată 
zona Zamfirescu, parchet, balcon, contorizări, 
ST 32 mp, 710 mii. tel. 0726/710903.

■■Mb SIMALEXIM 

SRL DEVA 

Complex Co

mercial Cantral

Tel: 230.630,233.170,233.180 

Fax: 224.550,

www.slmal.ro,almaiesmart.ro 

Mobilier de apartament, 
Mobilier de birou, 

uși PORTA --------
— Tapițerii, Camere de 

tineret

Camioane, remorci (39)

Cadrele militare din Inspectoratul 
de Jandarmi Județean Hunedoara 
și Centrul de Perfecționare a Pre
gătirii Personalului Orăștie sunt 
alături de familia Ștefancu, la ma
rea durere pricinuită de trecerea 
tn neființă a celui care a fost

>lt. adj. șef. (r)
ȘTEFANCU MIHAI

Dumnezeu să-l odihnească in pace! 
înmormântarea va avea loc mâine, 
25.03.2005, ora 13, la Orăștie.

• vând telefon NoktaMOj model deosebit, 
multe opțiuni, cu hands-free, rsdfo eto. Preț 170 
euro. Tel. 0721/248658.
• vând tetefon Siemens A5T melodii polifonice,
ceas, Jocuri, alarmă Nou, to szrartțte, preț 28 mil. 
negociabil. Tel. 0727/^fe^^ '■

îmbrăcăminte, .iicaițamiflte
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă model deosebit, alb 
cu flori bleu, mărimea 4042. merită văzută Preț 
25 mN. tel, negociabil. Tel. (1721/248658.

Materiale de construcții (53)
• vând cirtnddâ Porotherm Jmfiort Ungaria, 38 
S șl 25 S. Preț 33 mil. lel/mc (TVA Inclus).-TeL 
0723/194444.

Electrocasnice (56)

Pierderi (62)
• pMut eamot asigurat pe numele Bora 
Florea.ll declar nul.

• plertd camei de sănătate pe numele Bacrău 
Maria. Se declară nul.
• pfarent carnet de sănătate pe numele Barbu 
Ștefan Nlcolae. Se declară nul.
• pierdut Carnet de sănătate pe numele Bucur 
Maria. H declar nul.
• pierdut camei de sănătate pe numele Urâtol 
Maria. H declar nul.

• pierdut eamete de sănătate pe numele 
Ploscarlu Roxana lulla, Ploscariu Olana Ioana, 
Ploscarlu Rodica,. Ploscariu Felician loan. Le 
declar nule.

Matrimoniale (69)

• vând autoamlta Flat, 8 tone, cu macara 5 
tone, braț telescopic rabatabil, neînmatriculat, 
preț negociabil. Tel. 229248, STOflTlxn
• vând remorcă două axe, 2000 kg, tip furgon, 
model deosebit af. 1999, stare foarte bună Preț 
115mll.lel.Tel.0T22/161661.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând Mto semănătoare porumb, model pe 4 
rânduri. Tel. 282664.
• vânt tradoan import Germania, diferite tipuri, 
stare de funcționare, tel 0254/719684.
• vM tartor U650, af. 1984, cu remorcă 5 tone, 
basculabllă lateral (a o'ncea roată) ■ af. 1986. 
•preț Informativ: 160 mii, negociabil. Tel.

__________ ,, _____ ■ _____

riese, accesorii (42)
• vând 2 discuri de frână ventilate, un set de 
plăcuțe de frână semnalizator stânga față 
toate noi, de Audi 80 butoiaș. Tel. 0723/779477.
• vând 2 litri de ulei de motor Arai Super Tronic, 
OW-30, sigilat la jumătate de preț față de prețul 
din magazin. TeL 0723/779477.
• vând dMarite piese Lada, noi, originale și aripi
față ușă stânga, CCT, tel. 770687. ■>

■ vând rara «tenzlbllă servantă măsuță 
de TV, mobilier hol (ladă încălțăminte + dulap 1 
ușă), masă de sufragerie extensibilă ♦ 6 scaune 
tapltate, mochete fond albastru, combină fri
gorifică mașină de spălat zutometă masă de 
bucătărie + 6 scaune, Jaluzele. Tel. 218084, 
0742/939993,0743/211074,0724643046
• vând Mag 14 piese, furnir palisandru, stare 
perfectă (masă ovaiă + 6 scaune, 2 vitrine, I«, 
canapea extensibilă' 2 fotolii * măsuță t 
covoare persane (23x33 șl 3x2 m), congelator 
Arctic 5 sertare. TeL 0724656283.
• vând mactall tn stare bună îrtrețiMitâi 12 
mp-preț 2 mă leii covor persan, 12 mp-preț 
900000 lei; ladă frigorifică fără sertare - preț 53 
mil. lei. Tel. 224830
• vând «sal mobilă dormitor, famlr, tal 
218854,0788627025.
• vând <râ> din furnir de nuc, 3 uși 2 sertare 
mari; dulap din furnir nuc cu vitrină; masă exten
sibilă de sufragerie; vană mare din fontă galerii 
mari perdele, sobă teracotă. Tali 2128K
• vând luata plafon 3 brațe, tals. 2 
aplice de perete. PrețaOMBrtSi. 220(05.
• vând masl panel MHNr (0,7x1,0 fo), 
oentru suffaoerie. din fumlr.sl 4 stane taoltate. 
de culoare maro închis. Preț 2 mil. tel. TeL 220025.

• vând 2 vitrine frigorifice, deosebite, ambele cu 
mese de vânzare placate; cu marmură șl Flat 
Florino, pentru marfă Tel. 0740/247300.
• vând Mgkter Arctic șl mașină de cusut 
Veronica. Tel. 228130.
• vând Mgliter Arctic, stare foarte bună de 
funcționare. Preț 3 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/779477.217^

• InteleciuaL 5»/U0/70, fără obligații, doresc 
cunoștință cu doamnă stilată fără obligații, 
suplă prezentabilă pentru prietenie, Deva. Tel. 
OftHBOSt

Prestări servicii (72)

Televizoare- (48)
• vând tetatarcolorNeL stereo, teletext, Ag
onala 63 cm. Tel. 0744/750291.
• vând tatovtar color, ecran mare, marcă 
germană Prețn» FeLzJt

Garaje (43) Audio-video, antene y 

instalații satelit (49)
• vând garai zona Bălcescu, curent 
canalizare, tel. 229426.

Mobilier și interioare (47)
• cunpir moblă veche, tel. 0741/566275.
• mobAr la comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice și termopan, debitare bușteni, 
0724/642188.
• vând mas* pătrată (0,7x0,7 m) din panel cu 
furnir de nuc șl 4 taburetl rotunzi lustruiți. Tel. 
220025.
• Ofertă! Vrei u n dormitor durabil, elegant și 
ieftin? Atunci sună la tel. 213483.

• ic vând antene de satelit dlgitaletocepârid cu 
63 mil. lei, recepționează programe românești 
fără abonament șl 600 de programe străine, 
montarea și deplasarea sunt gratuite, 1 an 
garanție la echipamente.
• vând TV color, videorecorder, combină 
muzicală fax, stație amplificare și receiver 
satelit analog. Tel. 711063.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon ISDN Siemens 3035. Tel. 
0788/496554.

Plante si uaiinait., 
agroalimentarc- (5?)

• Ar trata bloc la schimb cu produse agri
col» (cartofi, morcovi, mere). Tel. 8788/496554.
• vM 2) ol cu miel, Turcană de Valea Jiului. 
Ivan Remus, PadeN < Tel. OT20/3S774, 
dupâoral7.
• râm de ol cu miel Simeria. TeL 261154.

• tandtensl otavă de grădină Hunedoara. Tel.

• lker profoalonlsL montez parchet lamelar, 
riglps, tavane suspendate, gresie, faianță glet 
zugrăveli lavabile, tel. 0722655370,225343

• meditez matematică orice riveL Lucrez 
■urni cu un ringi» etev. TeL (Z2W4MM&
• tamport marii cu Ford Transit L2 tone, și 10 
mc, tel. 216420.
■ tamport matt, local șl Interurban, cu camion*' 
acoperit de 32 tone util, 36 mc; dimensiuni d. 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611", 
0740/953297.
• Tramport zMc colete pentru studenți la 
Timișoara. Tel. 0740/420521.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

2004,preț

sat'
Culeș,nr.32.Tel.
• vândgonnib boabe, 350 kg, tel. 210875, după 
oral9i

• tânăr, zoDdt loc de muncă în estate de 
maistre în cons&ucțil tehEzden-ataVizionare 
materiale construcții sau coordonator în alte 
domenii de activitate. Tel. 0726/025051.

Medicamente.’ instrumente 
rn - ie (58)

Oferte locuri de muncă (74)

- fitStaItabu tratarâ^ANcNIu (neuma- 

tteni psoriazis, hemoroizi, șinuzite etc). Tel. 
O7SW9054

Ahe<e (61)
• vând batoane de diferite cuiori și mărimi ^1 
artificii tort pentru nunți șl alte aniversări. Tel. 
0723/779477,0721/248658.
• vând contort militară veche cu o stemă pe 
pafta. Preț 150 euro, tel, 0723/005657
• vând cogtatoira Minolta A3-A4, cu Service, 
garanție, consumabilei ini * preț 388- 
800euro,tel.0723/385189.
• vând cort 2 persoane comjjus din dormitor, 
verandă frichlsâ, terasă culori frumoase, acce
sorii: 2 saltele pneumaticei aragaz, camping, 
preț negociabil. TeL 0722656326
• râd monodo cu eclipsa. Preț 2 euro/bucata.; 

Tel. 0723/005657.

• angajim vânzâtoere cu experiență în Piața 
Azur, Deva. Tel. 0722/676066.
• caut Mtaburateri pentru vânzare produse 
cosmetice, originale din Germania Comision 
30%, posibilitate de rtștig 300 USD lunar. Relații 
tel. 0746/779288
• caid cunteH ou experiență în contabilitate 
primară pentru magazin to Hunedoara. 
Candkiațn Interesați sunt rugați să depună copie 
dupăCI+CV îafax 213870. Persoanele selectate 
vor fi contactate.
• J/V Ezer - Empedos angajează ingițL J 
constructori cu experiență pentru lucrări 
alimentare cu apă în județul Hunedoara. Consti
tuie avantaj: limba engleză operare PC (devize), 
permis de conducere. CV la fax: 021/2532514, 
021/2529919.
• 1/V tar ■ Empedos, firmă de construcții cu 
sediul în București, angajează secretară pentru 
punct de lucru tn Deva. Se cer cunoștințe de 
limba engleză operare PC. CV la fax: 
021/2532514,021/2529919.
• pvtioMâ fizică, caut colaboratori pentru 
vânzare de produse cosmetice, câștiguri neli
mitate. Ești tentat, contactează-mă 0726/173190.

■Mtt ha ■■ & ■ ■■■ ■ * ■■■ a ■■ mm■ Daca vrei cu ad&vârat ca anunțul tau sa fia Famarcatj 
ti/1 |J t IU Ți fl 7 A. I 11 încearcă variantele speciale contra cost.

11 I irUâfl I bl ME6Eș| COMPLETEAZĂTALONULI

• chioșcul de ziare de lângă 
Camtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

cuvw Anunțurile >e preiau zilnic, intre orele S șl 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția mș Ișl «Mirt*responsabilitatea pdntru conținutul 
anunțurilor de mici publicitate.

almaiesmart.ro


joi, 24 martie 2005 cwtaniL

wnțiaEVRIKA! Agenția GARANT CONSULTING

Vând ap. 2 camere (03) Vând ap. 3 camere (05)

Vând garsoniere (19)Vând case, vrie (13)

• Urgent zona I. Corvin, et 2, dec., amenajări 
interioare, bucătărie modificată, îmbunătățiri, 
aer condiționat mare, ocupabil imediat1 Preț 
neg. Tel. 211^87,0745/253662.

•j» • idbacunHțet 2, bloc de cărămidă, parchet 

șa contorizări, fără îmbunătățiri majore. 950 mil. lei 
neg. Tel. 0723/660168 211587.
• Dada, et 1, camere cu parchet contorizări, 
gresie și faianță, ocupabil în timp scurt Preț 590 
mii. tei negociabil. TeL 0745/33662.
• Zona ptaț*. et L decomandat suprafață mare, 
2 balcoarte, contoriz , fără îmbunătățiri. Preț 
negociabil. Tel 211587.
• 2 apurtamteite cu 2 camere în zona Bălcescu,
et intermediare; conxirizări, 52 mp. Preț 780 mii. 
lei neg. f.. « 723/660160.

Dorobanți, Liliacului,
MărSștM Nou, de preferință cu 2 băi, et 1-2. Plata 
pe loc. Tel 211587; 0745/253662

• Om CoangM 3 cam., bucătărie, baie, CT, 
tenware oouMbilă în timp scurt curte s 
grădină aprox. SOOnip. 69.000 EU neg-Tel 211587

y

Agmți» OMEGA
T0UM7O6, 

0745/354579,0745Z154575

Nu contează amena
jările b sțul pieței. Tel 211587
• hi Dwi, zonă liniștită, decommdat sau în 
circuit «ai intermediar. Ofer plata pe loc. Tel. 
211587.07asrw«n

Urgent ap. 3 camere. Zona Liliacului, 
parterînait balcon mare, centrală termică, inte
gral termopane, 2 băi, amenajări de ultimă oră. 
39.000 euro neg.
• zona Micul Dallas, etl, cu garaj, multiple 
amenajări interioare, mare, ocupaDil în timp 
scurt eț negor/abil.Tel 0723/660160 21158
• zona Gojdu, et.l, semidec, cărămidă, 
contorizări, balcon închis, ocupabil imeoiat Preț 
1.1 mid. negociabil.Tel 0745/253662

Agenția STIL IMOBILIARE 
' TeL 710129, 

0740/146780,0740/146779

w r «omereta de închiriat zonă 
CtaHta emerajat centrai! termită 300

•Mm k baie, bucătărie, enj 1, preț 220 mii. 
• Mc K, mobilată, boiler, 330 milioane.

• Duh.ultracentral, its, si'nsKijori intertaire, 
complet mobilată șl Utilată. Preț 790 mii. lei 
negotiable Tei Ki 1745/253662.
• zvm Daca, et 2, Imbunifatln, căntorizări. 
Preț 480 mii. lei. Tel. 0723/660160.

• ZM
mare,

• idtaontal et 1, dec, îmbunătățiri, ST=32 
mp. întreținută. Preț neg. Tel. 211587

• DUHllM* Ofer 500 mH. tel și pesteîn 
funcție de ofertă. TeL 211587.
• Deva, de preferință dec, etal intermediar. Ofer 
prețul vieții. TeL 0748’253662,211587

Vând ap. 3 camere (05)

X.

2 băi.800 milioane, 
balcon, gaz.

etaj 3,400 .
• IJbertăta*“«*<“>2bâi12 balcoane, 
centra® termică. îmburăățiri, 36.000 euro

OM, 710 milioane.
• Avram lanat parter, gresie, faianță, par
chet lamelar. boiler, convector, 630 Milioane.
• dea>mandtaWcra5,eti 1 acoperit cu 
v#as,CT. gresie, faianță, 600 milioane.
• titani, tenlral* termita gresie, faianță, 
oarchet insratetii itarenoL850milioene
• ShUMariril deconwidat 380 milioane.
• Mau 5, decomandat carter, 500 milioane.

centrală termica, termopan, 750 mmoane. 2000 mn. Mm
• tăufaratohMcuntratt termita îmbună- gj, canalizare, Peștiș, la șoseaua
tățiri,SSOmilioane. ^rSlSeuro^

------ ; —
DauaprețC

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

MVând garsoniere (19)
• dec, autorizai*, mobilatăJV color, frigider, 
aragaz, mașină automată, mobilă nouă; et 1, 
Dorobanți. Preț 720 mii. tei. Tel. 0745/411449.
• Mărita «ta bun, gresie, faianță, balcon 
închir nreț 720 mii. lei, neg. TeL 0788/497615

Vând ap. 2 camere (03)
• Mmldac, Mărtști, etaj bun, cărămidă, par
chet apometr eoomil. lei, neg. Tel. 0788/497615.
• in diata Dacia, 720 mil. lei, neg. 0788/497615.

• dec, Bd. Decebal, lux, 55 mp, îmbunătățiri, ușă 
metalică. Preț 12 mid. lei, neg. Tel. 0788/497615.
• 52 mp, parchet gresie, faianță, contorizat etaj 
1, ultracentral. 25.000 euro, neg. Tel. 0766/788251.
• 46 mp, balcon închis, CT, termopan, îmbună
tățiri, Gojdu. 900 mii lei, neg. TeL 0745/079659.

Agenția GREEN CONTACT
0720/437889,0720/348089

Vând garsoniere (19)
• M. Eminocu, et intermediar, suprafață 

extinsă, amenajată parchet laminat gresie, 
CT, mobilată Preț 520 mii. lei negociabil.

inclusiv
• gatnrtera pe B-dui Decebal, amenajări șl 
dotăriInterioare de lux, et ?, doar contract pe 
temfelî fah£ Preț 100 euro. Tel 0723/660160;

• bsleontocH /focuri laoaz.oarchet.etai 
su iot. preț zac mii. iei negociănii.
• zonă contai*, etal 1, gresie, faianță, 
parchet paluxat Preț 420 mil. lei, negociabil.
• zonă contai*, gresie, faianță, ușă me
talică, centrală termică, balcon. 420 mii. tel.
• zona part, boiler, parchet • sa capitonata, 
lavabii Preț 320 mii. tei.

• zona Mcre8parchet 2 focuri la gaz, bine 
întreținut Preț 320 mil. tel.

• zona CMtratig etaj a oecomanoai, 
centrală termică. Preț 27.000 euro.
• McraS, etaj 1, semidecomandat parchet 
baicon. preț jug mii tei negociabil.
• Mkro % etal 2, parchet boiler, 1 geam 
termopan, 2 băl 2 balcoane. Preț 900 mil. tel, 
negociabil

• zona Mkro 4 etaj 2, CT, gresie, faianță, 
parchet 2 băi. Preț 125 miliarde tel.

» —-Pnlnnt-*!• SVMKti PWCnKg greSI' < /i rtOnZat,
Ct liitCdfi^ UNO euro neg, tel. 0743/549654.
a lenddooomandata, parchet etaj Intermediar, 
Dacia, preț 800 mil. negociabil, tel. 0743/549654.

Vând garsoniere (19)

• decomandata parchtagresle, faianță, balcon, 
’ bd. Decebal, et 2, preț 13 mid. negociabil, tel.

0743/549654
• Scărișoara, parter, contorlzat fără 
îmbunătățiri, semidecomandate, geam bale. 
Preț 650 mii. tel.
• Aleea Crișidta contorizat gresie, faianță, 
parcheL Preț 650 miLiel.
• Moo straniu, contorizat rară imounătățiri, 
balcon închis. Preț 500 mil. lei.

Vând case, vile (13)
Vând ap. 2 camere (03)

• Miere s, eti, mmuna^țin, balcon închis, 
apometre, 2 focuri la gaz. 300 mii. lei neg.
• Mkro I, multiple îmbunătățiri. 330 mii. lei.
• Mau 4, parter, boiler, ușă de lemn, 
interfbn, zugrăvit 2 focuri la gaz. 480 mil. lei.
• Mere 3, etaj 2, centrală, gresie, balcon. 
Preț 630 mil. lei, negociabil.
• zona Mere 3, 2 convertoare, boiler, 
parchet Preț 500 miL lei.
• zona Mkro 4, etaj 3, centrală termică, 
termopaaparchet Preț 580 mil. lei.
• zona Mm 2, etaj 2. gresie, faianță, 
parchet 2 focuri la gaz. Preț 630 mii. lei.

> Hașdat J camere, bate, bucătărie, garai, 
curte, grădină cu pomi fântână, curent gaz, 
sobe, ST-6/00 mp. 950 mii. tel.

• Ptaiț, • camere, 2 oăi, centrală termică 
cu urine, dependințe, garai, necesită 
finisări, teren 13.700 mp. Preț 850 mii. lei.
• Oncta MAM mp, front stradal 80 m, 
deset la apă 80 m. Preț 11 euro/mp, 
parcelabil.

Vând spații comerciale (25)
• spațiu ccmardal din apartament cu 2 
camere, zona Piața Dunărea, cu ieșire la 
stradă. Preț 650 mii. lei.

iadoomevcvii,5T=120mp,3
20 eura/mp

*:

Agenția PHMA-4NVEST

.. . .......................... .. ..  J

• 4 camtra, 2 băi, bucătărie, cămară, garaj, 
anexe, 150 mp, CT, gresie, faianță, parchet

Vând garsoniere (19)
lamelar, curte pavate, gr*din8 ST-600mp. Preț: 
100,000 euro neg. Tel. 0740-126029.

• dec,anonzao, etj. intermediar, mobilată ș 
utilafa. Preț 480 mil neg. TeL 0740-126029;

Cumpăr case, vile (14)

Vând ap. 2 camere (03)
• wgant casă cu grădină în Deva sau Simeria. 
Plata Imediat Tel. 0721-055313.

•dac, parter, multiple îmbunătățiri, lavabil, 
Dada. 750 mil. neg. etinterm. 0742/290024
• Ht Dara, dea, Mărăștt modificat balcon 

iui uperamenajat parchet laminat ST 58 
MP. Preț 1,1 mid. neg. TeL 0726-710903.

hm ap. 2 cam. Deva, zonă bună. Plata 
ImediatTel.215212.

and ap. 3 camere (05)
• regent dac, contor, repartitoare, oaicon, păr
ere--/amfirescu 28000 euro/neg 0742-019418
• Dau cutai renovat complet lavabil, etc. 
Preț: 33.000 euro fix Tel. 22-564004
• 2 «x de 3 și 4 camere zona Astoria, etj Inter- 
ri-vsfare, p* metiv ne nlecare în străinătate. 
Prețuri neg. Urgent! TeL 0721-815781.

Vând case la țară (17)
• casă 2 cai ra. bucătărie, anexe,
teren 500 mp.Preț 400 mii. Tel. 0740-210780.
• cari r. 3 camere, bucătărie, oaz la 
poartă, teren 600 mp. Preț 680 mii neg. Tei. 0740- 
210780.

Vând teren (21)
• wganl Statahatai, ST-94MMP, fs 40 m direct 
laDN7,apă,gaz,c.e., .Preț 12 euro/mp neg. TeL 
0742-019418
• StatalMlm, DM7,9423 mp, 2 parcele, 20x225 m, 
apă, gaz, curent 12 euro/mp. Tel. 0722-564004.
4 hfravta, Sântehata la DN7,5000 mp, FS-37 

, .m, toate facilitățile, Ideal construcții industriale, 
î Preț: 16 euro/mp, neg-.Tel 0726-710901 

wSgwt MMM DN 7, Sântuhalm, 7800 mp, 
posibilități de parcelare, toate facilitățile. Preț la 
vedere. Tel. 0721-815781.

. DM7,9423 mp, 2 parcele, 20x225 m, 
snt 12 euro/mp. Tel. 0722-564004.

. mp, FS-37 
industriale.

Vând spatii romerci. i.

Deva, baie, bucătărie, parchet C.T., 
bed, anexe, ST-570 mp, grădină. Tel. 0742-290024

■ Spațiu codMNtet zona Dunarea,45mp, 
650 milioane. regent 5 hectare; intravilan la șosea îri Deva 

u împrejurimi. Plata imediatTel.215212.

Agenția MMASON
... ....... 
imeunatatm, întreținut 
.0745/079.659.

Bălcescu.
mobilat CT, aer condiționat N. 

neg. Tel. 0745/411449. 
?M2aS. 1^’ °ba'*•

• BrL Ducdta et intermediar, îmbunătățiri, 2 
băi, 2 balcoane, CT. 15 mid. lei, neg. 0788/497615.
• apumrttaD»a contorizat repartitoare,ocupa
bil imediat, etaj 2, Gojdu 1 mid. lei. 0766/788251.
• dec,2băl 2 balcoane, contorizat Dorobanți. 
Pier limfa, tei. Tel. 0745/07965.

MA amenajată. baicon închis. 730 
745266-..

ejragtitata^Pdidinica Dacia, 510 mii. 

•^talbalcon, Dorobanți, 27 mp. Tel. 206003,

• inatadac, amenajată, tavan fals, îmbu
nătățiri, parter. Gojdu. A miL O '5/163445

• asM Mauri, ta 1, balcon. 460 mit Tel. 
206003.0745253413.

Progresului, Deva. 1,15 mid. neg. Tel. 230324
• dec, ta 1, CT, boxă, 2 băl, zona împăratul 

; Traian. 1,75 miliarde. Tel. 206003,0745253413.
• ren*loc,amreiajtaCT,80mp,etj.interm, 
Berohai. Deva. 135 miliarde lei. Tel.206003.

• dec, at 3,1. Creangă, îmbunătățiri,contor^ 
2 băi, 2 balcoane. 49.000 euro. 0745/159573.
• decomandata, garaj sub bloc, zona împ. 
Traian. Preț 23 mid. Tel.0745/159608.

Vâ
• ragrt b Zăvoi, 2000 mp, fs 30 m. Preț 25 
euro/mp. Tel. 074n'i 73103.

• depozit teren 480 mp, utilități, trifazic, fs
25 m, zona Vulcan. 35.000 euro. 0745/163445.

• kdrarihnrUN f (vizavi de Biserica Baptistă),
l. 000 .ffî, FS-!4m. Țel. 0746/411449
• la S km de Deva teren 120500 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.
•Shmria, la DN7, teren cu ST-15.000 mp, FS-200
m, apă, curent lțMtaNs neg. TeL 0788/497615.
• la 15 kf. de Deva teren oentrc casă de 
vacanță, ST-900 m, FS-20 m, utilități, cablu TV. 
6500 euro. Tel. 078S/497615.

jiaaaasaar* 
dec, bticea închis, parchet Mi*&ta 
pa Piață-Deva. 900 mil. 206003,0745640725. 
urgent dec, et 3, zona Banca Transil

vania, 2 balcoane. 32X100 euro. 0740/173103.

• ocupaN bnedat amenajat modem, et 2, 
Gojdu. Preț 960 mil. neg. TeL 0745/640725.
• urgent porta, bloc cărămidă, balcon, b- 
duioasa.*- -0 mii. TsL 173103.

Vând teren (21)

Alte imobile (27)

Chirii imobile (29)

Vând case, vile (13)
• Dovc zona centrală, 3 camere, living, 
bucătărie mare, CT, pivniță, pod, curte, 
anexe, grădină 450 mp. 79.000 euro neg.
• VU nouă; Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livin- 
guri, 2 băi, CT, garaj, curte și grădină 
ST=1300mp preț 7&000 euro negociabil
• Dovc zona centrală, 4 cam., hol, 2 băl ga
raj irteși grădină ST=700mp. 95.000 euro.
• Eminescu, 3 camere cu parchet 2 băi, 2 
bucătării italiene, ST=700mp. Preț 3,6 
miliarde lei.

• det, faianță, contorlzat, etj.2,

ELLA

• ap. 2 cam., mobilat șl utilat contorizat, 
zona Piață. 4 mil/lună. Tel206003,230324.
• ap. 4 cam., CT, mobilat și utilat I- Traian, 
Deva, 250 euro neg. Tel230324,0745266071.
• 2 cam, semimobilat zona Bălcescu Deva. 
3,5 mii. neg. Tel. 230324,206003.

Vând garsoniere (19)

■ bună, etaj intermediar, balcon. 
Ofer 600 mii. lei.

Simeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minim 1000 mp. Ofer300-450 mii lei. 
• Cai* ăi Deva, minim 3 camere, dotări, 
zonă bună, grădină, curte. Ofer 90.000 euro.

Cumpăr case, vile (14)

• Dada, gaz contorizat apometre, ușă metalică, 
roaspa, zugrăvită, parchet laminat, ocupaoiia

imediat Preț500 mii. tei. Tel. 0745/653531.
« semidec. Kouăiniceanu contorlzată. oarchet. 
32 mp. Preț 175(»euroTel.0722/56693a
• menzaia, imbunătariri, reparatoare, 
ocupabilă imediat 485 mii. tei. Tel. 0722^66938
• carata da cămin, zone Dada, contorizat*, 
ocupabilă imediat 210 miL lei. Tel. 0788/299904.

Vând terenuri (21)

etaj intermediar, balcon 
închis, amenajat; totul nou CT. 775 mi lei.
• I* Mneieii, zona ANL, etaj 4, amenajat 
balcon închis. Preț 610 mii. lei negociabil.

• Dadă, Gajdu, etaj Intermediar, balcon. 
Ofer 750 mii. lei.
• cental ta intermediar. Ofer 870 mit lei.

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, Intravtan, ST=700mp, FS=13m, pa
noramă, Utilități în zonă Preț 400 mii. tei.
• 7 ten de Deva, drum național; intravilan, 
ST=1500mp, apă, gaz. 5 eura/mp neg.
• Deva spre Cozia, intravilan, ST=57D0 mp, 
parcelabil, acces din 3 părți, apă, curent 
gaz. Preț 14 eura/mp negociabil.

• Dorobanți tal 4 cu pod cu țiglă și boxă, 
hol centntf, 3 terase, 2 băi, 1,6 mid. lei neg.
• Zona EmfaMcu, decomandat 2 băi, 2 
balcoane, amenajat complet centrală 
termică. Preț 1,15 mid. lei negociabil.

Cumpăr terenuri (22
• Deva zenacentrală, 57=200-500 mp. Ofer 
40euro/mp. Tel. 0720/348089.
• Zm Deva, intravilan, ST=1000 mp, utili
tăți Ofer S-Beuro/mp.

• dec, gratie faianță, parchet balcon, et 
Interni, Mărăștl, 16S00 euro, neg. 0743/549654
• confort l gresie, faianță, parchet balcon 
închis, centrate, l. Maniu, preț neg. 0743/549654

• dec, garanta reparatoare, apometre, inst ei. 
noi ușă lemn masiv, faianță, etal Intermediar, 22 
Decembrie, preț negociabil, tel. 0743/549654
• Miere U, balcon închis, gresie, faianță, 
apometre, Izolație. Preț 490 mil. lei;
• zona Dada, etaj intermediar, amenajări 
modeme, contorizări. Preț 520 mii. lei. Tel. 
231212,0740/013971.
• centrală, decomandata balcon, amenajări. 
Preț 700 mil. tei. Tel. 231212,0740/013971.

• Dorooartastxo mp, centrala termica, baicon, 
termopan, amenajări. Tel.231212,0740/013971.
• tal, Gojdu, balcon, contor, lavabil. 730 mil. lei.

gresie, faianță, 
contorlzat, etaj Intermediar, preț 35.000 euro 
negociabil, tel. 0743/549654.
• ramideamandate, parchet etaj intermediar, 
Dacia- nreț 800 mil, negociabil, tel. 0743/5496M

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• j 41 Armatei. Tel. 0743/549654,

imobile chirii (29)

Vând ap. 2 camere (03)
nesocfatazoraGojdutelS^l^.

• eenMecomandate, parchet gresie, faianță, 
centrală termică, Al. Teilor, preț 700 mii, tel. 
0743/549654

• Aleea Mund, 2 camere, semldec, parter, cu 
balcon, mobilat dotat contorizat 42 mil. 
lei/lună, avans, 2 luni + garanție. 227479.
• Uktscu, casă, 2 camere + living, bucătărie, 
bale, mobilată, CT, garaj pentru 3 mașini, preț 
400 euro/lună, avans 2 luni + garanție, tel. 
227479,0745/367893.
• împăratul Titan, 3 camere, semidecoman
date, mobilat dotat contorizat preț 250 . 
euro/lună, avans 2 luni + garanție, tel. 227479, 
0745/367893.

Agenția FIESTA NORA

Vând garsoniere (19)
• -na Mi sn, et 2, contorlzată, balcon 
închis, gresfafaianță, parchet mochetă, ușă 
lemn masiv, tel. 0723-251498

• ZmiAhoI ta 1, contorlzată, gaz 2 focuri, 
repartitoare de căldură, ușă metalică, tavan 
fals, parchet 40 mp, tel. 0723-251498
•-• Zona EmlnwcML parter cont&rizată, 
mochetă gresie faianță, tavan fals, spoturi, 
ocupabllă imediat teL0745/302200.
• Darabanii CT, termopan, modificată 
cameră + bucătărie, living, gresie, faianță, 
beci, spațiu la mansardă, tel. 0723-251488

buc. mare, 2 bale, contorlzat 0745/302MO,

Vând ap. 3 camere (05)
• LBacuU, dec, parter, CT, parchet laminat 
termopan, gresie, faianță, canalizare 
separată, 1550 mii. leitei 0740-029399.
• Zon* centrata dec., etaj intermediar, 
contorizat apă, gaz, repartitoare, balcon 
închis, vedere în 2 părți, tel 0745-302200.
• Astoria, atol Intermediar, CT, bucătărie 
modificată, parchet nou, gresie, faianță, ușă 
metalică, preț 25400 euro, tel. 0723-251498
• Programă, btooiri noi, dec., repartitoare, 
parchet ușă nouă, balcon mare închis, garaj 
cu toate utilitățile, tel. 0723-251498

• IMacenM, parchet balcon,zonă liniști
tă, modificat 880 mil tei, teL 0745-302200.

3 camere dec.,'b-dul

SSKS
• Dada, circuit et intermediar, CT, balcon 
închis, parchet gresie, faiariță. 0745-302200.
• Dacdral dea, centrală termică, 56 mp, 
parenet; balcon închis, tel. 0723-251498.
• Mracanbal doc, vedere la b-dul Decebal, 
preț negociabil, tel. 0740429399.
• t Corvln dec, et Intermediar jcăr 
termopan, Ocupabil imediat 0788/165702.
• Goldu, contorizat parchet bucMărie mo- 
difkată,preț fix850 mii. lei, tel 0721251498
• Plata « mp, et intermediar, hol central,

V- -________________________________________

• Băkasai, due, 119 mp., poc rene.,-parti- 
toane, parchet vedere In 2 părți, 0745-302200.
• Zona L CT, aer cond, termopan, 
îmbunătățiri, buc. modificați 0723-251498

Imobile chirii (29)

J

0724/620358,0721 JE-

Vând ap. 2 camere (03)
• Galdu, smd, 50 mp, gresie în hol, parchet 
balcon închis, contorizat ușă metalică. 860 mii.
• Dada, titufa ușă metalică, balcon închis, par
chet ocupabil imediat etaj 1, preț 800 milioane.
• L Creangă, dec., parțial mobilat termopane, 
CT, bucătăria modificată, etaj 1,1,600 miliarde.
• Dada, smd, modificat gresie, faianță, 
parchet contorizat etaj 1, preț 600 milioane.
• AIam Straiului smd., modificat CT, baicon, 
gresie, faianță, preț 600 milioane.

Vând ap. 3 camere (05)
• Aleea Motlor, smd, DarcntL, apometre, gaz 

onton. at zugrăvit etaj 3, jreț 720 milioane.
• uiognudutdec. 70mp, p diet buc. lie 
suportă rn adincări, balcon, contorizat 1480 mid.
• Aleea Neptui, dec.. 87 mp, laminat balcon 
închis, greș faianță, 2 băi amenajate, CT, ușă 
ineta i, boxă pi-eț 1-500 miliarde

• G. im dec., 100 mp, parchet baie. 2 
balcoane, contorizat etai 1. preț 44000 a ;n>.
• Piață, dec, 75 mp, hol pătrat parchet CT, 
balcon închis, boxă preț: 1350 miliarde.

Agenția CASA BETANIA

Vând ap. 4 camere (07)
• b-duL Decebal dec., 100 mp, parchet 2 
balcoane foarte mari, 2 băi, bucătărie modi
ficată, CT, gresie, faianță, etaj 3, preț 50.000 euro.
• Astoria, dn, 110 mp, parchet peste tot balcon 
închis, bloc acoperit preț 38000 euro.

Vând case, vile (13)
• Ptobuasa, p—« + mezanin. 2004 4 camere, 
gresie, faianță. 2 băi amenajate, jacuzi, living, 
parchet,CT,completmobil_ .or 118000eiro
• parter + 1 etaj, 4 camere, scară interioară, 
parchet, 2 băi, garaj; 2 balcoane, beci, întreți
nuta. [reț 75400euro

• noreopZ camere, ObCatane, oaie, camara, pxi, 
parchet curte, încălzire oe gaz, 820 milioane.

Vând garsoniere (19)
• Dada, smd, uresie. faianța in baie, contorizat*. 
parchet laminat modificat ușă nouă, 550 mii.
• Gata smrl, 30 mp, balcon, apometre, gaz 
contorizat fară îmbunătățiri. Preț 650 milioane.
• Mtovata dta, mobilată, parchet zugrăvită, 
fară îmbunătățiri, et Intermediar. 22400 euro.

• ocrotetatac, mobilat*, gresie, faianță,lami
nat ușă metalică, balcon închis et 1, W mil.

• Gări, 1* mp, balcon închis, CT, întreținută et 
Intermedia freț760mil

• dac, CT, balcon închis; zona PoW Jude 
țene. «ooo euro. 0742-005228: ' '

banii jos. Tel. 0788/507817.

Vând ap. 2 camere (03)
• semldec, Bficesa^ et 2, contorizat balcon 
mare închis, proaspăt zugrăvit ocupabil 
imediat Preț 830 mii. tei. Tel. 0788/299904
• dec, zona Bălcescu, et interm, CT, balcon 
închis, frumos aranjat 900 mii. lei. 0722/566938
• semidecomandat zona Straiului, et 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele. 
Preț 500 mil. lei. Tel.0788/299904.
• dac, Gojdu, contorizat îmbunătățiri, balcon, 
mobilă bucătărie, ocupabil imediat 1,1 mid. lei. 
Tel. 0722/566938
® Aim " et gresie,
faianță, contorizat balcon închis, proaspăt 
zugrăvit ocupabil imediat TeL 0745/653531.
• sanHdec,iona M 6 Hunedoara, etl, ușă me
talică, instalații Sanitare noi, zugrăvit proaspăt 
ocupabil imediat 260 mii. lei. 0788/299904

Bulevarr . ,aj inter
mediar, 2 băl, 2 balcoane, contorizat 2 focuri, 
îngrijit Preț 1.260.000.000 lei. Tel. 0745/653531.
• decomandat zona Liliacului, CT, termopan, 
gresie, faianță, mobilă bucătărie, beci- 30 mp. 
Preț 45000 euro. Tel. 0722/566938
• semldec, Dada, parchet gaz contorizat 
apometre, bloc de cărămidă, ocupabil imediat 
Preț 750 mii. tei. TeL 0788/134022
• dec, Mnendta bloc de cărămidă, parchet de 
stejar, gresie, faianță, instalații sanitare noi, gaz 
contorizat 2 focuri, apometre, repartitoare. Preț 
790 mii, negociabil. Tel. 0788/299904
• semldec, Wevard, CT, 2 băi, 2 balcoane (1 
inc mDunâtâțiri. muuificăn, renovat recent 
vedere în 2 părți. 155 mid. 0768/888818

• iHtractarală, balcon de 5 metri, contori
zări, parchet în spatele complexului 
Romarta. 230221; 0740-914688; 0720-370753.
• dac, ta 48 mp, CT, termopane, blocurile 
Mintiei. 920 miL 0740-914688; 0720-370753.
• dac. gram, faianță, oaicon, contorizări, 
spoturi, str. Eminescu. Preț 395 mii. ROL Tel. 
230221; 0741-120722,0724-169301

Vând ap. 2 camere (03)

Vând case, vile (13)
• casă p+l, 4 camere, 2 băi, bucătărie, CT, 
garaj, parțial termopane, st 1200 mp, Deva 
100.000 euro. Tel. 0742-005228; 0720-387896.

Vând terenuri (21)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandat zona Liliacului, et 2, apometre, 
gaz contorizat parchet repartitoare. Preț 35000 
euro. Tel. 0722/566938 .
• dec, zone Bejan, et 3, centrală termică, 2 băi, 
gresie, faianță, zugrăvit cu lavabil, calorifere noi. 
Preț 1,1 mid. tei. Tel. 0788/888818

• oeCw caroaVs moamcat 2 Dai, imourlatatin. 
instalații sanitare noi, 2 balcoane (1 închis cu 
temopan), lavabil. 155 mid. lei Tel. 0788/888818

• «ta* 1, parchet balcon, contorizări, baie cu 
geam, bucătărie mare. Aleea Păcii. Preț 900 
mii. Tel. 0744-690918; 0724-169303.

balcon, contorizări. Aleea Crișului. Preț 650 
mii. lei. Tel. 0744-770051; 0724-169303.
• eta| 3, dec, CT, 2 balcoane, modificări. 
Dorobanți Preț 135 mid. tei. Tel. 0724-169303.
• ta] 1, balcon, contorizări, bine întreținut 
str. Eminescu. Preț 700 mii. ROL 70.000 RON. 
TeL 0742-005228; 0720-

• btav*an,25parcelea500-700mp,înzonă 
rezidențială, toate facilitățile. 15 euro/mp. 
TeL 0740-914688; 0724-169303; 223400.
• htavfata zona Lie. Traian, st 4000 mp, fs
30 m, toate utilitățile. Se poate parcela. 15 
euro/mp. 0743-103622; 0724-169303.
• Marian, mo mp, la D.N. 7, între Sîntan- 
drei și Sîntuhalm, fs 35 m, toate utilitățile. 17 
euro/mp neg. Tel. 223400; 074M14688
• exfravtan, scos din circuitul agricol, 8000 
mp, fs 413 m, poate fi extins în funcție de 
cerere. 7 euro/mp. 0740-914688; 0720-370753.

Imobile chirii (29)

• dec, bucătărie mare, 2 băl, debara, conto
rizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
35.000 euro. Tel. 0743-103622; 0724-169303.
• etal 3,2 balcoane, parchet contorizări, 
bine întreținut Aleea Păcii. Preț 35.000 euro. 
Tel. 0744-770051; 0720-387896.
• etaj % dec, contorizări, jaluzele exte
rioare, balcon mare, parchet Progresul. Preț 
1450 mid. leL TeL 0741-120722; 0724-169303.

ap. 2 camere, dec, CT, proaspăt renovat 
complet mobilat și utilat Zona Piață. 140 
euro/lună. Tel. 0743-103622; 0724-169303.
• ap- 4 cam, complet mobilat și utilat De
cebal. 150euro/lună 0741-102722.
• ap, 3 camera, mobilat și utilat contorizări, 
garaj. Decebal. 250 euro/lună. 0744690918
• spi comarca gal icomparti- 
mentate. cp s^r. Intre 9și 25 mp, 10 
eurVmp.TeLO74MB22RO7M-l*Bta
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• S-a însănătoși Michael Jackson a sosit 
marți la tribunal deplasându-se fără ajutor și 
asigurându-și fanii că se simte mai bine. 
Oficial, el suferă de dureri de spate insu
portabile de două săptămâni încoace.

• Recompensă. O revistă a oferit 1,25 mili
oane dolari australieni celui care va educe o do
vadă că mai există cel puțin un tigrul tasma- 
nian viu. Ultimul ar fi murit într-o grădină 
zoologică din Hobart în 1936, însă sunt per
soane care spun că au mai văzut în sălbăticie.

Cele mai urâte clădiri
Londra (MF) - Buckingham Palace, sim

bolul monarhiei britanice, a fost desemnat 
drept unul dintre cele mai urâte imobile 
din Londra, de către cititorii săptămânalu
lui Time Out.

Palatul unde locuiește regina figurează 
pe poziția a patra în top. Printre clădirile 
și mai urâte decât Buckingham se află două 
centre comerciale și Tower Thistle Hotel, 
al cărui stil arhitectural amintește de cel 
al fostei Germanii de Est. Tate Modern, 
fostă centrală electrică transformată în mu
zeu de artă contemporană în urmă cu cinci 
ani, a fost în schimb ales imobilul prefe
rat al londonezilor.

Nu necesită o 
nouă internare

Vatican (MF) - Papa 
loan Paul al II-lea a apă- î 
rut la fereastra biroului 1 
său de la Vatican și i-a 
binecuvântat pe peleri
nii prezenți în Piața 
Sfântul Petru, pentru a ; 
liniști îngrijorările refe- j 
ritoare la starea sa de i 
sănătate.

Șeful echipei de me- i 
dici care îl tratează pe 
Papa loan Paul al II-lea, i 
profesorul Rodolfo Pro- 
ietti, a respins marți i- 
poteza reintemării Suve
ranului Pontif.

w
t

3 Vi

Profesorul Proietti, a- 
nestezist și reanimator, 
este șeful serviciului de 
urgență de la spitalul 
Gemelli. El a condus e
chipa care a efectuat o- 
perația de traheotomie 
la 24 februa
rie anul a- 
cesta, 
pentru 
a-1 aju
ta să 
res
pire.

CFSȘ3 Două mame babuin au mare grijă 
de puii lor născuți la parcul Hellabrunn, din 
Munchen. (Foto: epa)

Conflict pentru o plajă
Malibu (MF) - Câteva dintre cele mai 

mari staruri hollywoodiene s-au lansat în
tr-o luptă cu oamenii obișnuiți pentru o 
plajă din Malibu, California, asupra căreia 
doresc exclusivitatea,, scrie The Scotsman.

Steven Spielberg, Charlize Theron, Dan
ny DeVito și Goldie Hawn sunt câteva din
tre celebritățile care au proprietăți la Broad 
Beach. Cei mai mulți dintre ei au cheltuit 
milioane de dolari pentru a-și cumpăra sau 
construi case aici și ar vrea să beneficieze 
de intimitate.

Pentru turistul de rând, plaja este un 
adevărat labirint, zonele publice fiind inter
calate între cele private.

Ben Affleck
(Foto: EPA)

Debut 
regizoral 
Las Angeles (MF) - 
Actorul Ben Affleck 
va debuta ca regizor . 
cu adaptarea la 
marele ecran a 
romanului „Gone, 
Baby, Gone" al lui 
Dennis Lehane, 
în vârstă de 32 ani, 
Affleck a adaptat 
romanul și va regiza 
filmul, în care nu și-a . 
rezervat nici un rol. 
Filmările încep în 
toamnă la Boston. 
Volumul este despre 
doi detectivi care tre
buie să găsească o 

sechestrată in
tram aftler sărac din 

Boston:

’ Hl

Noua era a științei

Planeta și steaua în jurul căreia orbitează

'Alexandra 
'are 16 ani, e -J 
născută în 
zodia Gemeni 
și îi plac hand
balul, fotbalul < 
și plimbările 
cu bicicleta.

(Foto: Traian Manu|

AțuSld Bențje, în vârs- 
tă tte cinci ani, este din 
Pokrent, Germania. Colo
rarea, pictarea și ascun
derea ouălor sunt câteva 
din obiceiurile de Paște.

(Foto: EPA)

Bob Geldof 
stârnește proteste

Kampala (MF) - Sute de 
persoane au mărșăluit pe stră
zile capitalei Ugândei, Kam
pala, pentru a protesta față de 
îndemnul de a demisiona a- 
dresat de Bob Geldof preșe
dintelui Yoweri Museveni.

Geldof a susținut, în des
chiderea Comisiei britanice 
pentru Africa, faptul că Mu
seveni intenționează să fie 
președinte pe viață. Geldof a 
spus că admirația sa . pentru 
lupta cu sărăcia și SIDA dusă 
de Museveni nu mai există. 
„Trezește-te, Museveni! Tim
pul tău a expirat, este vremea 
să pleci”, a spus el.

Unul dintre protestatari a 
declarat însă pentru BBC că 
spusele lui Geldof reprezintă 
o intruziune externă în poli
tica ugandeză.

Mulți dintre protestatari 
erau îmbrăcați cu frunze 
uscate de bananier.

aflau în fața unei stele, de 
zece mii de ori mai străluci
toare decât ele, deoarece 

. creau un efect de umbră.

■ NASA a reușit să cap
teze lumina provenind 
de la două planete din 
afara sistemului solar

Washington (MF) - Astro
nomii de la NASA au anunțat 
marți că au detectat pentru 
prima oară, cu ajutorul unui 
telescop, lumină provenind de 
la două planete din afara sis
temului nostru solar, a căror 
existență era deja cunoscută.

„Acest progres științific 
deschide o nouă eră a științei

„Am fost educat să cred că 
naziștii sunt diavolul și că 
Hitler era cel mai rău dintre 
naziști (...) dar, firește, nu am 
crezut acest lucru nici o clipă. 
Și citind despre idealurile, 
celui de-al treilea Reich, am 
început să înțeleg că naziștii 
făceau un lucru bun”, a adău
gat Weise în jurnalul său.

Adolescentul încerca să-și 
convingă colegii „să hu-și a- 
mestece sângele cu unul djn- 
tr-un trib străin”.

Există mai multe dovezi că 
Jeff Weise suferea de un dez
echilibru psihic.

Acesta a fost interogat de 
poliție, anul trecut, după ce 
a proferat amenințări la adre
sa școlii la care învăța.

Drake Deming, a examifltf 
direct planeta botezată HD 
209458b, care este cu 30-4Wo> 
mai mare decât Jupiter. Pla- 
neta este un gigant gazos i 
la o distanță mică de steal® 
în jurul căreia orbitează. - i

A doua echipă, condusă de

■ Tânărul care a deschis 
focul la Liceul Red Lake 
făcea, într-un jurnal, 
apologia rasei pure

Red Lake (MF) - Adoles
centul american care a asasi
nat luni nouă persoane și a- 
poi s-a sinucis era un băiat 
retras, ignorat de colegi și un 
mare admirator al lui Hitler, 
informează mai multe site-uri 
Internet neonaziste, citate de 
agenția KRT.

„Cred că am avut întot
deauna o mare admirație pen
tru Hitler, pentru idealurile și 
curajul său”, a scris Jeff Weise, 
un indian american cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 17 ani.

planetare, în care planetele 
din afara sistemului nostru 
solar pot fi măsurate direct și 
comparate”, a spus marți as- 
trofizicianul Drake Deming, 
de la centrul Goddard al NASA 
de la Greenbelt, Maryland.

Părinții lui Schiavo au făcut recurs
■ Justiția din Florida a 
validat în repetate rân
duri punctul de vedere 
al soțului pacientei

Pinellas Park (MF) - Pă
rinții lui Terri Schiavo, feme
ia aflată în comă de 15 ani, au 
făcut recurs, marți, împotri
va deciziei pronunțate de un 
judecător federal american, 
care a confirmat hotărârea de 
a deconecta sonda prin care

Detecțiile luminoase au fost 
realizate grație telescopului 
spațial Spitzer, dotat cu 
camere cu infraroșii, a cărui 
putere permite măsurarea 
temperaturilor, atmosferelor 
și a Orbitelor planetelor situ

se hrănea pacienta, a infor
mat o sursă judiciară.

Justiția din Florida a vali
dat în repetate rânduri punc
tul de vedere exprimat de 
soțul și tutorele pacientei, 
Michael Schiavo, care a dat 
asigurări că soția sa nu ar fi 
dorit să fie menținută în viață 
în mod artificial.

Părinții lui Terri Schiavo, 
care doresc reluarea alimen
tării acesteia pentru a o men-

ate la o distantă depănă la 
500 de ani-lumină, a: precizat 
Drake Deming. Până în pre
zent, aceste planete, care emit 
o cantitate mică de lumină, 
erau invizibile și nu puteau fi 
detectate decât atuncîjeând se 

ține în viață, au primit acor
dul de a continua lupta-judi
ciară printr-o lege votată 
cedură de urgență de Congres;

Sonda de alimentare a fiașț ‘ 
deconectată la decîzia umș 
judecător local, după 
ani de proceduri judi(har#7 
multiple apeluri to'--MM?’ 
instanței. Potrivit 
debranșarea sondei ve jvko 
ca moartea lentă a par 
în aproximativ 15 zilef- < •' 
______________ ___ __ J" I.

astrofizicianul David Char-, 
bonneau, de la Centrul Har-’ 
vard-Smithsonian, a putut să 
observe direct tot cu telesco
pul Spitzer cea de-a doua pla
netă, TrES-1, din aceeași cate
gorie cu HD 209458b.

Inundații Creșterea 
semnificativă a cotelor 
apelor Dunării a determi
nat închiderea parțială a 
traficului în Budapesta

(Foto: EPA)


