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suplimentul TV cu 32 de pagini integral co
lor intr-un nou format.

• Aeroport. Situația privind aeroportul din 
Deva nu este clară. Prefectul Cristian Vladu
ne-a declarat ieri că recenta deplasare la Bu
curești a avut și acest obiectiv. Pe ordinea de 
zi de ieri a Guvernului, acest punct nu a fost 

f inclus, ceea ce a adus nemulțumiri. (V.N.)
I
• Evaluări. Ultimele evaluări ale pagubelor 
produse în urma inundațiilor arată că, la 
nivelul județului Hunedoara, acestea se ridică 
la aproximativ 3,6 miliarde de lei. Au fost 
afectate aproximativ 1.460 de hectare de 
teren agricol și 240 de gospodării. (T.S.)
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Consumul de alimente
•coi** au mâncat mat mciit in luna ianuarie 2005, compara
ta Cu aceeaș. tună a anus* trecut, conform ultimelor date sta- 
tsîct
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Acces limitat la spital!
■ Numărul cazurilor de 
viroză respiratorie a 
crescut alarmant în 
ultimele săptămâni.
Ina Jurcone
I na. jurcone g infomwnedla.ro

Deva - Cele peste 3100 de 
cazuri de viroze respiratorii 
și 898 cazuri de bronhopneu-

monii demonstrează că numă
rul incidenței de îmbolnăvire 
în județul nostru a crescut de 
trei ori față de perioada si
milară a anului trecut.

Potrivit specialiștilor, ca
uza principală de producere a 
îmbolnăvirilor o reprezintă 
modificarea climei, cu fluctu
ații mari de temperatură de 
la cald la frig, dar și focarele 
de viroză. „Am întâlnit în

acest an cazuri care au com
plicat simplele viroze respi
ratorii în 3-5 zile de la debu
tul bolii.

Cele 13 spitale din județ au 
fost alertate pentru izolarea 
cazurilor de gripă. Pentru a 
se evita răspândirea bolii, s- 
a limitat accesul în secțiile 
spitalelor, mai ales în secțiile 
de risc, cum sunt chirurgia și 
pediatria”, precizează dr. Lu

cia Bulugean, director DSP 
Hunedoara.

Teama de gripă i-a deter
minat pe specialiștii deveni 
să recolteze seruri din viroze, 
pe care le-au trimis la Insti
tutul „Cantacuzino” din Bu
curești, pentru determinarea 
tulpinilor microbiene.

Medicii deveni așteaptă re
zultatele la începutul săptă
mânii viitoare.

Un număr de 16 tinere ău 
participat aseară la concur
sul organizat în vederea 
desemnării “Miss Deva”. 
Manifestarea s-a bucurat de 
succes la public și a fost 
organizată de Transilvania 
Fashion. (Foto: Traian Mânu)

Sărbătoare pentru polițiști
■ Demonstrație a 
luptătorilor SPIR și o 
expoziție în aer liber 
oferită de polițiști.
MlHAELA ȚăMAȘ__________________
mihaela.tanias@informinedia.ro

Deva - De „Ziua Poliției Ro
mâne” Inspectoratul de Po
liție al Județului Hunedoara, 
Asociația Internațională a

Polițiștilor - regiunea Hune
doara și Corpul Național al 
Polițiștilor - Consiliul Terito
rial Hunedoara invită toți 
locuitorii municipiului Deva, 
și nu numai, în Piața Victo
riei, între orele 10:00 și 12:00, 
la un program de prezentare 
a activităților pe care polițiști 
le desfășoară zi de zi.

Pentru această prezentare 
vor fi amenajate standuri ale 
Poliției Rutiere, de Proximi

tate, Serviciului Criminalistic 
și de Prevenire a Crimina
lității. La sediul inspectora
tului vor fi avansați în grad 
59 de ofițeri și 138 de agenți 
de poliție, iar în regim intern 
vor avea loc competiții spor
tive de tir, șah și tenis de 
masă.

Ținând seama de eveni
mentul care are loc astăzi, 
redacția CL urează tuturor 
polițiștilor „La mulți ani!”.

Identificare
Deva (M.T.) - Cadavrul 

femeii, găsit în zona 
„Peștera Bolii”, a fost 
identificat. Amalia Fo- 
dor, de 82 ani, din Vul
can era bolnavă psihic și 
nu avea discernământ. 
Medicul legist a stabilit 
că femeia a decedat din 
cauza frigului, nefiind 
suspiciuni de comitere a 
vreunei fapte penale.

Deir isionari în învățământ
■ Prefectul județului, 
Cristian Vladu, anunță 
noi schimbări la șefia 
unor instituții.

Deva (V.N.) - Reîntors ieri 
de la București, prefectul de 
Hunedoara, ne-a împărtășit 
câteva noutăți legate de ceea 
ce se mai întâmplă prin con
ducerile instituțiilor descen
tralizate hunedorene.

Astăzi ne vom referi, în 
primul rând, la Inspectora
tul Școlar Județean. Prefectul 
ne-a declarat că Gheorghe 
Toma, inspector general ad
junct și-a prezentat demisia, 
urmând ca din semestrul al

Il-lea școlar să profeseze la 
catedră.

„Aștept și din partea 
celuilalt inspector general 
adjunct, Petre Mihai, un gest 
similar” - a mai spus pre
fectul.

în altă ordine de idei, 
Vladu a mai precizat că „de 
la 1 aprilie, Marin Ștefan, nu 
va mai fi director la Oficiul 
Județean de Cadastru și Pu
blicitate Imobiliară. Acolo, 
Corpul de Control a constatat 
atâtea neregului, încât nu 
mai poate continua pe această 
funcție. De fapt, de mai mul
tă vreme, la adresa acestei 
instituții, prefectul a avut 
vorbe de ocară.

tie, România va trece la ora de vară a Europei Centrale 
și de Est. în noaptea de sâmbătă spre duminiră va tre- 

i bui să dăm ceasurile cu o oră înainte. Astfel ora trei 
i va deveni ora patru.
. .............. ........................................................................................................................................................................... ..................................
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• Refuz. Reprezentantul croat în președinția 
colectivă a Bosniei, Dragan Covici, pe care 
justiția locală Fa pus sub acuzare pentru co- 
rupție, a anunțat miercuri că nu intenționea
ză să demisioneze.

•Transport, Patru bare de combustibil 
MOX, fabricat din plutoniu american de pro
veniență militară, sunt transportate din 
orașul francez Cherbourg către Charleston, 
în Statele Unite. Aproximativ 20 de militanți 
Greenpeace supraveghează convoiul.

/♦
Intre demonstranții adunați în fața Guvernului șl forțele de ordine au avut loc confruntări. (Foto: EPA)

Capitala în mâinile opoziției

La Haga
Zagreb (MF) • Fostul 

ministru mecedonean de 
Interne Ljube Boskovs- 
ki, inculpat de Tribuna
lul Penal Internațional 
pentru crime de război 
comise împotriva alba
nezilor, a plecat ieri 
spre Haga.

Demisie
Haga (MF) - Vicepre- 

mierul Olandei, politi
cianul de centru Thom 
de Graaf, a demisionat 
miercuri, după ce Sena
tul a respins proiectul 
său de reformă care pre
vedea alegerea primari
lor prin sufragiu univer
sal. Această demisie nu 
va provoca o criză gu
vernamentală, în condi
țiile în care partidul lui 
de Graaf, D66, a decis să 
nu se retragă din coali
ția de centru-dreapta a- 
flată la putere 
din care mai 
fac parte 
creștin-de- 
mocrații 
(CDA) și 
liberalii 
(WD).

L Vladimir Putin î 

Ș (Foto: EPA) j

I Putin va 
| merge în 
' Israel

J 
lerusaton (MF) - Pre
ședintele rus Vladimir 1 
Putin va vizita Isradul ! 
pentru a oferi «slgt 
rări că vânzarea oe 
armament către Siria 
nu va aduce atingere 
siguranței statului e- 
vreu. Putin, care va I
îhtreprinde prima vi- i
zită oficială a unui 
președinte rus în Isra- ' 
el, a mai vizitat a- 
ceastă țară în 1996 șl i 
1997, înainte de a 
accede la funcția su
premă 1h stat. Vizita 
& dura 48 de ore sU 
va începe ia 27 aprilie. ■

■ Protestele kirghizilor 
au fost declanșate de t 

~_entele alegeri, bănui- 
te de a fi fraudate

Bișkek (MF) - Opoziția kir- 
ghiză, care solicită demisia 
președintelui Askar Akaiev, a 
creat ieri un Consiliu de Co
ordonare, după ce manifes- 
tanții adunați Ia Bișkek au 
ocupat sediile Guvernului, 
Președinției și pe cel al tele
viziunii.

După o serie de confruntări 
jMkd îîitre demofiștrănții 
adunași în fața sediului Gu

vernului și forțele de ordine, 
Kurmanbek Bakiev, unul din
tre liderii opoziției, a cerut 
armatei șl poliției să nu mai 
opună rezistență, pentru a pu
tea fi găsită o soluție pașnică 
a crizei.
La Președinție

în jurul prânzului, Bakiev 
și-a făcut intrarea solemnă în 
Casa Albă (sediul Președinției 
kirghize), după ce aceasta fu
sese ocupată de protestatari. 
Conform unor surse citate de 
agenția Intermix, în clădirea 
guvernului ^WSnlW 
are miniștrii âpărărfi și Se-. 

curității, în timp ce președin
tele Askar Akaiev a părăsit, 
în cursul dimineții, sediul 
Președinției.

Protestele au fost declanșa
te după alegerile parlamenta
re din 13 martie, despre care 
opoziția afirmă că au fost 
fraudate, fiind alimentate de 
nemulțumirea populației față 
de situația economică și corup
ția din rândurile oficialilor.

într-un discurs susținut, 
marți, în fața noului Parla
ment ales, Akaiev a declarat 
că nu intenționează să institu
ie staj^jde urgență, deși opo
ziția anunțase că a preluat 

controlul asupra unei mari 
părți din teritoriul țării, iar 
următoarea țintă a devenit 
capitala Bișkek, în condițiile 
în care unii dintre reprezen
tanții forțelor de ordine trecu
seră de partea protestatarilor.

Primii protestatari au in
trat în sediile guvernului și*  
președinției în jurul prânzu
lui, după ce forțele de ordine 
s-au retras pe poziții aflate în 
apropiere. Manifestanții in- 
trați în sediul Guvernului au 
arborat drapelele naționale 
ale Kirghiziei și au aruncat 
pe geamuri portretele preșe
dintelui Akaiev.

Parteneriat între SUA, 
Canada și Mexic

Waco (MF) - Statele Unite, Canada și Me
xic au anunțat crearea unui parteneriat 
pentru securitate și prosperitate, care vi
zează o colaborare mai strânsă în domeni
ul securității frontierele»;, comerțului și e- 
nergiei.

Inițiativa a fost lansată de liderii celor 
trei țări membre ale Acordului nord-ameri- 
can de liber schimb (ALENA) - președinte
le american, George W. Bush, omologul său 
mexican, Vicente Fox, și premierul canadi
an, Paul Martin - care s-au întâlnit la Waco.

Parteneriatul nu este consistent în ceea 
ce privește măsurile concrete, dar prevede 
că miniștrii vizați ai celor trei țări trebuie 
să prezinte un raport peste trei luni, iar 
apoi unul pe semestru.

Acordul mai prevede aplicarea unor pro
ceduri unitare de verificare a pasagerilor 
și mărfurilor la plecarea și sosirea în Ame
rica de Nord.

De asemenea, va fi instituită o bio-strate- 
gie comună pentru evaluarea, prevenirea, 
protejarea, detectarea și contracararea 
amenințărilor internaționale, dar și a riscu
rilor privind sănătatea publică, alimentația 
și agricultura.

Parteneriatul mai vizează facilitarea cir
culației persoanelor intre cele trei țări.

jgeante Fox, Bush și Paul Martin (Foto: epa)

■ România propune o 
soluție de tip Helsinki 
pentru țările din, Balcanii 
de Vest

Roma (MF) - Președintele 
Traian Băsescu și premierul 
italian Silvio Berlusconi s-au 
întâlnit miercuri seara, la Pa
latul Chigi din Roma, princi
palele teme aflate pe agenda 
întrevederii fiind dezvoltarea 
relațiilor bilaterale politice, 
economice și culturale, inte
grarea României în UE, rela
țiile transatlantice.

Silvio Berlusconi a precizat 
că Italia a fost primul avocat 
al României pentru aderarea 
la NATO și susține și integra
rea țării noastre în Uniunea 
Europeană. El și-a exprimat 
convingerea că România va 
semna, la 25 aprilie, Tratatul 
de aderare la UE.
Susținerea Italiei

Silvio Berlusconi a precizat 
că Italia va continua să susți
nă România în procesul de in
tegrare ia UE.

Arsenal inventariat Coreea de Sud vs. Japonia
Kiev (MF) - Ucraina a de

cis inventarierea arsenalu
lui nuclear al fostei URSS 
aflat în continuare pe teri
toriul său, în urma infor
mațiilor potrivit cărora cel 
puțin 18 rachete de croazie
ră au fost vândute ilegal, în 
2001, în Iran și China. Pe

Președintele Traian Băsescu și premierul italian Silvio Berlusconi.
(Foto: EPA)

Șefiil statului a declarat 
ieri la Roma că punctul de 
vedere comun României și 
Italiei în privința Balcanilor 
de Vest, rezultat în urma dis
cuțiilor cu oficialii italieni, 
este că tuturor țărilor din re
giune trebuie să li se dea o 
perspectivă euro-atlantică, de
oarece nu este posibil să se a- 

tro Poroșenko, secretarul 
Consiliului Național de Se
curitate, a declarat că a or
donat Ministerului de In
terne și serviciilor secrete 
să inventarieze întregul ar
senal nuclear, despre care 
se știa că a fost distrus sau 
transferat în Rusia. 

ducă pacea și securitatea în 
zonă dacă aceste state, inclu
siv Albania, vor fi tratate di
ferențiat. Băsescu a adăugat 
că se pare că poziția comună 
definitivă vizează susținerea 
unei poziții europene comune 
pentru toate statele din Bal
canii de Vest, fără a se crea 
în acest moment excluderi.

Seul (MF) - Președintele 
sud-coreean, Roh Moo-Hyun, 
a adoptat o poziție radicală în 
litigiul teritorial cu Japonia, 
avertizându-și concetățenii 
miercuri să se pregătească 
pentru eventualitatea untii 
conflict diplomatic cu țara 
vecină. Revendicarea unor in
sule sud-coreene de către Ja

Nu o vor în UE
Paris (MF) - Europe

nii preferă varianta u- 
nei viitoare aderări a U- 
crainei la Uniunea Euro
peană, mai degrabă de
cât integrarea Turciei, 
potrivit unui sondaj rea
lizat în șase țări europe
ne și publicat ieri, de co
tidianul Le Figaro.

Aderarea Ucrainei a 
fost susținută de 55% 
dintre respondenți, de
vansând în topul pre
ferințelor Rusia (50%), 
Turcia (45%) și Marocul 
(35%), potrivit sondaju
lui realizat prin interviu 
telefonic, în șase țări ■ 
Franța, Germania, Ita
lia, Polonia, Spania și 
Marea Britanie.

Franța și Germania 
par a fi țările care se o- 
pun cel mai mult unei 
eventuale aderări a Tur
ciei la Uniunea Euro
peană, înregisțrându-se 
opinii nefavorabile în 
proporție de 63% și res
pectiv 64%.

ponia a determinat o accen
tuare a sentimentelor antini- 
pone din Coreea de Sud.

Președintele Roh a accen
tuat disputa, acuzând Tokyo 
că nu și-a exprimat regretul 
pentru actele de violență co
mise împotriva coreenilor în 
timpul ocupației dintre 1905 
și 1945.
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I
f ;ri pentru campanie. D.A.D.R.f ra organizează luni 28.03.2005, ora
' întâlnire cu toți comercianții de

/i pentru agricultură (semințe, 
ăminte, pesticide) din județ pentru 

cări privind modul de primire și decon- 
a cupoanelor pentru agricultură. (L.L.)

• Cetățean de Onoare. Pic
torul, profesorul și scriitorul 
Ion Cârjoi (foto) a primit, 
ieri, diploma de „Cetățean 
de Onoare" al Devei, în 
semn de recunoștință pentru 
activitatea depusă în cultura 
hunedoreană și cu prilejul

împlinirii unei frumoase vârste. La eveniment 
nu au lipsit membrii familiei și prieteni. (S.B.)

fi

• Cimitir. în municipiul Deva va fi construit 
un nou cimitir ortodox, în zona Cariera, din 
partea de sud a orașului. Cimitirul va fi 
amplasat pe un teren ce aparține Parohiei 
ortodoxe V Deva, în extravilan, pe o 
suprafață de 5000 de metri pătrați. (M.S.)

Nou preț la CL!
Deva (Redacția) - De la 

1 aprilie a.c., prețul 
abonamentului la „Cu-

vântul li
ber” va fi 
de 59.000 de

lei plus taxele poștale. 
Suveran pe piața infor
mațiilor locale, CL culege 
în paginile sale toate 
evenimentele, noutățile, 
schimbările din societate
care ne privesc pe toți, 
în plus, săptămână de 
săptămână, CL vă oferă 
la preț fără concurență 
un supliment TV, color, 
complet și atractiv, ghi
dul dvs. în oferta cana
lelor de televiziune. Și ca 
totul să fie așa cum se 
cuvine, CL vă oferă cam
panii cu premii de mi
lioane și produse de zeci 
de milioane de lei. Fii cu

Olimpiada de geografie la final
noi și ca să câștigi! Cu
vântul liber! întotdeauna 
primii, întotdeauna de 
partea cititorilor.

I
- Membrii a două 
mișcări spirituale 

se întâlnesc la Hunedoara unde semnează 
un protocol de colaborare.

vineri, 18 martie

- Crișul Alb iese 
din matcă și 

inundă două sute de hectare de teren, iar 
drumul a devenit impracticabil.

sâmbătă, 19 martie

- O turmă de oi 
este blocată în 
mijlocul Mureșului, 

în dreptul localității Ilia și peste 500 de 
hectare de teren sunt sub ape.

luni, 21 martie

----------------------------------- 1 - Apaprod
marți, 22 martie_____ I debranșează toți

rău-platnicii. Campi
oni la datorii sunt trei blocuri din cartierul 
Micro 15, cu 750 milioane lei.
- 0 mie de hectare de teren sunt sub ape.
Cele mai multe terenuri inundate sunt pe 
Valea Mureșului. - ■ -
- Doi comisari șefi, de la Inspectoratul de 
Poliție Hunedoara și Petrila „luptă" pentru 
scaunul de chestor, Dorin Mertin și Ionel 
Dobre.

- Cadavrul unei 
femei a fost găsit

într-un șanț din zona peșterii Bolii.
- Un militar în termen a fost declarat dez
ertor, după ce cu trei zile în urmă a

/ părăsit unitatea, de la Orăștie.

■ Olimpiada Națională 
de Geografie s-a în
cheiat cu premierea 
competitorilor.

Raiuca Iovescu_______________
r a ta ca. Io veicutfl nfornuiMdia.ro

Deva - Dintre cei 299 de 
participant! la faza finală a 
olimpiadei, 95 au fost 
răsplătiți cu premii. Juriul a 
acordat 17 premii, 3 premii 
speciale și 75 de mențiuni. 
Cei mai buni s-au dovedit a 
fi: Ioana Florea la clasa a 
VHI-a (Iași), Alexandra Dolfl

la clasa a IX-a (Vâlcea), Bog
dan Arsenie la clasa a X-a 
(Tulcea), Mihaela Păun la 
clasa A Xl-a (București) și 
Daniela Teodor la clasa a XII 
a. „Echipajul hunedorean a 
fost format din 10 elevi, din
tre cate 4 au fost premiați cu 
premii speciale și mențiuni. 
Noi le-am acordat tuturor 
câte un premiu”, spune Ioana 
Jurca, inspector de geografie 
și organizator al evenimentu
lui de lâ Deva.

Pe lângă premiile oferite de 
minister au mai acordat pre
mii și „Național Geografic” 
(20, constând în cărți și

reviste), Softwin (câte 2 CD cu 
soft educațional), Parcul Na
țional Grădiștea Muncelului 
Cioclovina și Universitatea 
Ecologică „Traian” din Deva.

Premierea câștigătorilor.

miercuri, 23 martie

Joi, 24 martie 1 - Inundațiile din 
J această perioadă

au adus producătorilor agricoli din județul 
Hunedoara pagube materiale de circa două
miliarde de lei.

Proiect respins
Deva (M.S.) - CL Deva 

a respins proiectul prin 
care ar fi urmat să se 
aloce, unei firme, 113 
miliarde de lei pentru 
întreținerea și repararea 
străzilor din municipiu, 
pentru o perioadă de 4 
ani. Consilierii au arătat 
că nu s-a făcut o selecție 
de oferte în acest caz.

Sărbătoare catolică
Deva (R.I.) - între 28 mar

tie și 1 aprilie 2005 are loc la 
Deva un curs de formare în 
cadrul Programului Național 
„Educație pentru Sănătate în 
Școala Românească”. în pri
ma etapă vor fi instruite 100 
de cadre didactice (din zonele 
Brad, Deva, Simeria, Orăștie, 
Hunedoara, Călan) care vor 
putea preda disciplina opțio
nală „Edueație pentru Sănă
tate” în învățământul- jreuni- 
versitar. Cursul eîte organi
zat de Ministerul Educări și

Cercetării și Fundația Tineri 
pentru Tineri și este finanțat 
de Fondul Global de Com
batere HIV/SIDA, Tubercu
lozei și Malariei, prin Uni
tatea Se Management a Pro
iectului Fondului Global și a 
Băncii Mondiale a Ministeru
lui Sănătății.

Până la sfârșitul anului 
școlar vor mai fi formați un 
număr de 100 de profesori și 
învățători sau institutori din 
școlile hunedorene (din zonele 
Hațeg și Petroșani).

Deva (S.BJ - Azi e Vine
rea mare pentru catolicii 
din întreaga lume care o 
sărbătoresc prin rugă și 
post negru, așa cum fac și 
ortodocșii. Tot în această zi 
ei participă la o procesiune 
a focului organizată lângă 
fiecare lăcaș de cult. Mesa
jul de Paști 2005 al PS Mar
tin Roos, Episcop romano- 
catolic de Timișoara, amin
tește faptul că „Paștele este 
prin excelență sărbătoarea

credinței sau, după spuse
le Sfântului Augustin, este 
sărbătoarea sărbătorilor”.

Orăștie: Muzeul de Etno
grafie și Artă Populară

Deva: Expoziția „Tradiție 
și performanță în sportul 
românesc" poate fi vizi-, 

tată și în 

week-end, 

între orele 

9.00 - 

16.00, fiind 

găzduită de 

clădirea Magna Curia a 

Muzeului Județean Hune
doara. La Secția de 

Științele naturii, amatorii 
acestor științe pot Viziona 

o expoziție cu caracter 

permanent.

Brad: Muzeul Aurului 

Sarmizegetusa: Muzeul 
de Arheologie______________

Petroșani: Muzeul Mine
ritului

Galerii de arti
x W X Ww x W x' - x x x x « ~ XX X «' - ~ •

Deva: Galeriile de Artă 
„Forma" Deva. Expoziția 

organizată de Muzeul 
Județean în colaborare 

cu Ambasadele Slovaciei 
și Ungariei în România, 
„Pictura murală medieva

lă. Secolele XII - XIV", 

este deschisă publicului 
devean în perioada 4 - 

27 martie 2005.

Casa de Cultură Deva.
Sâmbătă, la ora 19.00, 

va avea loc spectacolul 

Teatrului de Revistă 

Deva: Muzica...dragostea 

mea". El va fi susținut de 

orchestra, ansamblul de 

balet și soliștii teatrului 

devean. Invitați speciali: 

Marian Nistor, Dorina 

Paraschiv Nistor și llie 

David. Prețul unui bilet 

este de 40.000 de lei. 

Brad - Expoziția de pictură 

a artiștilor plastici amatori 
din Brad, dedicată femeii 

și primăverii.____________

-Astăzi, la ora 17.00: 

Lansare de carte. Volumul 

„Biserici de lemn din 

județul Hunedoara", scrisă 

de Marcel Lapteș și Nicu 

Jianu._________________ j

- Lansarea va fi urmată de 

vernisajul expoziției de 

fotografie „Lumină din 

lumină" semnată Nicu 

Jianu.

Teatrul Dramatic „I.D.Sâr- 
bu", duminică:

- la ora 12.30, un spec

tacol de recitări la difu

zoarele teatrului din crea

țiile poetului petroșănean 

Marian Boboc. Vor inter

preta Nicoleta Bolcă, Ros- 

marin Delica, Nicoleta 

Niculescu și Dorin 

Ceagoreanu.

UNDE
- la ora 18.00, spectacolul 

cu piesa „Hangița" de Car

lo Goldoni. Prețul uni bilet 

este de 40.000 de lei.

Bibliotecile sunt deschise 

ți sâmbăta Intre orele 9.- 
13.
Biblioteca Județeană 

.Ovfd Densusianu" Deva. 
Expoziție despre biodiver- 

sitateâ Terrei. Expoziție 

„Centenar Jules Vene', 
în cadrul Săptămânii 

Francofoniei. Ambele 

expoziții pot fi vizionate 

pe holul instituției.

- La instituțiile religioase de 

cult catolic poate fi 

comandată cartea:
• „in inima pustiei* * 

Volumul a apărut la Edi

cotecă!_________________

• La S C Zrișana, tot de
la ora 21.00 se deschide 

programul de discotecă 

pentru toți tinerii dornici 
de dans._____________________

• Burgtffiffzzeria „Casa- 
Grande". Deva, Aleea 

Transilvaniei, nr.7/23, și

tura Sophia și 

este dedicat 

celor cu 

credință în 

Dumnezeu. 

Cartea
240 de pagi

ni, duhovnicia părinților 

și maicilor din deșert.

prezintă, în

jMM/m
Magazinul CIP-AUD1O- 
VIDEO-HLM. deschis în 

week-end (pentru vân

zare) în incinta Supermar- 

ket-ului Ulpia Center, 

et.l. și (pentru vânzare și 

închiriere) magazinul de 

pe B-dul I. Maniu, des

chis inclusiv sâmbăta 

între orele 9.00 și, 19.00. 

• .Terminalul'. Un film 

despre care jurnalista de

cinema Cristina Bazavan 

spunea: „O morală fru

moasă, sentimentele și 

emoțiile sunt îhțelese 

indiferent de limba în 

care sunt 
exprimate". 
Pelicula 

video îi are 

ca protago

niști pe

Nicu Palei 

ffxni' v

actorii Catherine Zeta 

Jones și pe Tom Hanks.

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

35.000 lei în restul zi
lelor, în perioada 25-31 

martie 2005. Prețul bile

tului: 25.000 lei lunea și 
35.000 lei în restul 

zilelor.

• .Praf $1 pulbere" 
(Walking Tall) - SUA. 

Chris Vauhgn (Dwayne 

„The Rock" Johnson), un 

bărbat care se întoarce la 
casa în care a copilărit 

din Pacific Northwest, 

după ce a renunțat la 

slujba sa din U.S. Armed 

Forces este personajul 

principal al filmului. 

Atunci când ajunge în 

orașul natal, Chris este 

întristat de sărăcia și 

corupția care domnesc la 
tot pasul. în plus, rivalul 

lui Chris din liceu, Jay 

Hamilton (Neal McDo

nough), a devenit capul 

tâlharilor din zonă. El are 

un casino, numit Wild 

Cherry în care Chris 

descoperă că angajații lui 

Jay înșeală clienții la 

mesele de joc. El decide 

să devină șerif și, împre

ună cu prieten de-al său, 

pornește la drum pentru 

a scăpa orașul de 

ticăloșiile lui Hamilton. 

Finalul filmului este cu 

happy-end.

• „Supreme Cub*.  din

Deva, B-dul N. Bălcescu, 

bl. 12A - parter, oferă, 

zilnic între orele 9.00- 

2,00, distracție cu ruleta 

electronică, cea mai 

savuroasă cafea și satis
facție deplină. Rezervări: 

0254/221220.______________

• „Aristocrat*-  club de

noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr.42, și 

Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004- 

0723121382________________
• „Tip ton'- Restaurant

Orăștie. Program artistic: 

Marți-Duminică la ora 

20.00, cu formația ACTIV 

ce prezintă muzică de 

toate genurile. •__________

• Barul RKMtiGHT din
Vața-Băi oferă distracție 
la maximum. începând 

cu ora 21.00 este dis

Deva, str, Horea, bl.4 

parter. 37 sortimente de 

pizza pe vatră, tortelinii, 

salate, desert. Orar: Zilnic: 

9.00-21.00, Duminică: 

12.00 - 21.00. Livrare la 

domiciliu cu transport 

gratuit. Comenzi: tel. 

215555.- Pizza Super 

Grand: 95.000 lei;- Torte

linii cu carne: 64.000 lei.

Parâng: Din Petroșani, pe 

DN 66, se face la Stânga 

pe Str. Cloșca, apoi Zo
rilor și Grai. Vasile Milea 

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

partea de NV a Munților 

Parâng se află cabane, 

refugiul Salvamont, 5 pâr

tii de schi șj teleferic. 

Posibilitățile de cazare, la 

cabane, vile și particulari. 

Straja: Accesul principal se 

face pe DN 66A - 11 km 

din Iscroni. (Punctul de 

intersecție cu Șoseaua1 . 

națională Tg. Jiu - Simerra 

sau pe linia CFR Petroșani 

- Lupeni. Accesul se face 

cu mașina de la intersecția 

balizată din zona Braia, 

până la stația superioară a 

telescaunului. Capacitate 

de cazare 5000 de locuri; 

închirieri de schiuri; dis

cotecă; sală de jocuri; 

baruri; restaurante; pentru 

practicarea sporturilor de 

iarnă: - 6 teleschiuri și 2 

pârtii pentru copii. Se asi

gură asistență Salvamont.

nfornuiMdia.ro
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Buna Vestire sau Blagoveștenla
Deva (V.R.) - Astăzi, în calendarul orto

dox este Buna Vestire, ziua In care Arhan
ghelul Gavriil a vestit Fecioarei Marla că 
va naște de la Duhul Sfânt pe Mântuitorul 
lumii, Ilsus Hrlstos. Deși e zi de vineri, 
astăzi se mănâncă pește.

Denumirea populară pentru marea sărbă
toare creștină est» Blagoveștenie. în tradiția 
populară se efectuau practici de alungarea 
spiritelor rele șl sporirea fertilității pămân
tului: tămâierea clădirilor, a grădinilor și 
a vitelor, aprinderea de focuri prin grădini 
și livezi, in calendarul popular mai e 
numită și „Ziua cucului", existând credința 
că, la Buna Vestire, pasărea Începe din nou 
să cânte, dar doar până la Sânpetru (29 
iunie), când amuțește. Cântecul cucului e 
interpretat diferit: fetele de măritat află, 
după numărul sunetelor, peste cât timp se 
vor mărita, iar cei în dreapta cărora va cân
ta vor avea un an Îmbelșugat etc.

Soluția integramei din 
numărul precedent:
P - CAL - D - MAMA
- ECOU - TATAIE - N
- TITAN - LAI - NUR - 
CIȘtC - SES - BABA - E
- AUR - ARM - AP - 
VAST - A - ID - TRACI
- ACUTE - REN - IED - 
MIRI-SOT-N-AERA
- IR - AR - ETUI

✓r. 
n-

TVR 1 g PRO TV ANTENA 1 ACASĂ
7:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
7:45 Agenția 2 

flHun sfert
920 Gnd minute 

de culturi ,
930 Teleshopping 

1030 Avanpremieră 
10:10 Andy, o viață dublă 
1130 Portul iriraotMor 
11:55 Euro-Dispecer 
1230 Garantat 100% 
1330 Spectacolul lumii 
1330 Desene
□ animate

1430 Junal TVR
1430 Teleshopping 
1530Trfcune

partidelor 
parlamentare

15:30 Românie 
politics

1630 Atena (comedie, Aus- 
«tralia, 2000)

17:45 Interes general Creditul 
agricol

1830Știrea

18:50 Sport pro
1930 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

> 730 Știrile PRO TV Ce se-
ntS --'ă, doctore 7 

j ftIO Omul caro aduce cartea 
Cu: Dan C. Mihăflescu 

! 9:15 Tânăr șl neliniștit Cu:
> iȘ Eric Breeden, Joshua

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

i 10:15 Doctorul de suflete 
I 1145 Zâmbete înti-o pastilă 

12:15 La Bloc
, 1330 Știrile PRO TV 

1330 De râsul lumii 
1430 Triunghiul morțll 

Q Partea a ll-a (dramă, 
Romnia, 1998) Cu: 
Sergiu Nlcolaescu, Ulri
ca Goia, Ernest Maftei, 
Maia Morgenstern, 
Euseblu Ștefănescu, 
George Alexandru, 
Valentin Teodosiu.

1630 Tânăr și neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

1730 Știrile PRO TV 
17)45 Teo Cu Teo Trandafir 
1930 Știrile PRO TV Sport

2030 Stde_ de 5 Stele 
2130 Școala vedetelor 
223( Crm perfecte 
23:10 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
2340 Tărâmul făgăduind

Î3 (dramă, SUA 1980) Cu: 
Kris Kristoffețson, 
Christopher Walken, 
John Hurt, Isabelle Hup
ped. 1 Nominalizare la 
Premiul Oscar 1982, 
pentru scenografie. Film 
care a stârnit unul din
tre cele mai răsunătoare 
scandaluri din lumea 
cinematografică, pentru 
că demitizează wester
nul, arătând masacrul 
imigranților din Europa 
Centrală.

325 Gnd minute 
deadtaaă

335 JunaM TVR Sport 
Mei» (reluare)

435 Top secret (comedie, 
«Anglia. 1984)

20:?5 Războiul lui Tom Hart 
1; 13 (dramă de război, SUA, 

2002) Cu: Bruce Willis, 
Colin Farrell, Terrence 

Dashon Howard, Cole 
Hauser. Ne aflăm tn 
1944, In Belgia, iar 
locotenentul Tommy 
Hart (Colin Farrell), 
privilegiat de originea 
sa (este fiul unui sena- 

I tor), nu se află in de 
prima linie. însă atunci 
când, aflat într-o misi
une de rutină, se 
implică intr-o ambus- 
cadă neașteptată

2330 Local Kombat Transmi
siune în direct

130 Doctorul de suflete
0 (reluare)

230 Zâmbete Intr-o pastilă 
0 (reluare)

330 Bucătăria lui Radu 
430 Știrile PRO TV 
530 Promotor 
530 De râsul lumii

■ 630 în gura presei
730 Oberwtor Sport Cu: 

Sanda Nicola
• 830 Canalul de știri
* 1030 în gura presei
• 1130 Concura Interactiv 

1230 Hercule

: 1330 Observator 
< 1345 Aproape de lisus

13 (dramă, coprod., 2001) 
Cu: Enrico Lo Verso, 
Danny Quinn, Aglala 
Szyszkowitz. 
Renunțând la bogățiile 
familiei sale pentru a-L 
urma pe lisus, luda 

, așteaptă cu nerăbdare 
să se reîntoarcă la 
lerusalem și să se 
bucure de gloria lui lis
us în timp ce-și ocupă 
locul ce i se cuvine: 
Regele evreilor.

* 1630 Observator

16)45 Vivere- A trăi cu pasl- 
0 ine (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa
1745 9595-Teînvață ce să

18:55 Sport Meteo 
1930 Observator. Sport

20:15 Fa|ă to față (thriller, 
0 SUA, 1997) Thrillerul 

high-tech Face/Of este 
povestea agentului FBI 
Sean Archer (John Tra
volta), care trebuie să 
afle, investigând sub 
acoperire, locul în care 
abilul său rival, teroris
tul Castor Troy (Nicolas 
Cage), a amplasat o 
armă biologică letală. 
Printr-o operație chirur
gicală de o noutate 
absolută. Archer 

2330Spede
fi» periculoasă 

(thriller, SUA, 
2002)

130 Observator
130 Concurs 

interactiv 
> £30 Aproape de lisus (relu- 

are) 
î l 330 Dinozaurii

430 Vivere 
0 (reluare)

530 Poveștiri adevărate 
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul 
0 (reluare)

730 Extravaganta 
0 Anastasia

8:15 Te voi învăța 
ej să iubești

9:15 Riâl (reluare) 
! 11:15 Șapte femei (reluare) 

12:15 mgenil nopții 
13:15 Răzbunarea 
14:15 PWa sălbatică. Cu: 

î 0 Marlene Favela, Mario 
Cimairo, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana 
Rodriguez 

1530 Iubirea mea, păcatul 
0 (reluare)

17:25 Vremea de Acasă 
1730 Povestiri adevărate - 

emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru

1830 Rețeta de acasă 
18:10 Gltanas. Cu: Saul

0 Lisazo, Dolores Heredia 
19:15 Te voi învăță să iubești

20:15 Nunai iubirea, cu:
gCorina Dănilă, Alexan

dru Papadopol, Oana 
Zăvoranu, Bianca 
Neagu, lurie Darie, 
Anca Pandrea, Vlad 
Rădescu, Țora Vasilescu, 

, Dan Bordeianu, Carmen 
onesa ana Gingh- 
ină, Adela Popescu, 
Oliver Toderiță, Cristina 
Cioran, Pavel Bartoș, 
Ana Maria Moldovan, 

F Octavian Strunilă 
2130 Un bărbat adevărat 
2330 Extravaganta Anaste- 

0sia. Cu: Norkis Batista, 
Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale
jandra

030 Răzbunarea
130 Poveștiri adevărate 

(reluare)
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730 Dream animata 
830 Teleshopping 
830 CaZAR șl Tipar 
930 SărutiLmă, prostului 
0 (reluare)

1030 Tonomatul Ef 2. Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi
cații șl mesaje în direct 
prinSMS

1130 Ond minute de cultură 
11X5 Pasiuni 
1240 EURO Dispecer 
1245 Otteneștila TVR 2 

Magazin informativ 
1330 Teleshopping
1430 Desene animate Quasi- 

(3 modo
1430 Insula piraților
1530 Fotbal Preliminariile 

Campionatului Euro
pean de Tineret Româ
nia ■ Olanda

17:00 Sănrtă-mă, prostule I 
17:55 Euro Dispecer 
1830 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Gnd minute de cultură 
1830 Auto dub 
1930 Soția lui Lorenzo

2030 Dragul de Raymond 
2030 Castele și mănăstiri din 

□Austria
2130 NBA Action 
2130 Jurnalul TVR 
2230 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 D'ale Iu*  Mitică 

Prezintă Mitică Popescu. 
Placă memorială uitată 
- în urma reportajului 
realizat in Colonești, 
județul Olt, directorul 
școlii generale a înaintat 
Consiliului local prop
unerea ca școala să 
poarte numele 
învățătoarei decedate. 

23:15 Umbrele întunericului 
030 Alternative TV
230 Dragul de 
0 Raymond 

230 NBA Action 
330 Baschet Miami Heat - 

Phoenix Suns Meci din 
NBA

530 Expres TV
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730 Teleshopping
730 Levinta prezintă
755 Sport cu

F J
830 Teleshopping
830 Sunset 
0 Beech

930 Dragoste 
0 șl putere 

1030 Kansky Show 
1055 OpAlt 
1130 Monica Prezintă Mono- 

ca Puiu
1230 Sport 

dMșIovedelă 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
1350 Teleshopping 
1425 Sunset

13 Beedi 
1525 Dragoste

0șl putere 

15:50 Camera 
de râs 

1630 A două șansă (come- 
0 die, SUA 2002)

16:50 Kensky Show
1830 Focus. Sport Meteo. 

Cu: Cristina Jopescu 
1930 Monks. Prezintă Moni

ca Puiu.

t

eesezj

203)0 Sogimo
Show - talk show de 
divertisment 

2130 Ce vor fetele Cu:
Andreea Raicu 

2230 Gotti (dramă, SUA 
01996) Cu: Armand

< Assante, William 
Forsythe, Antiiony Quin. 
Premii: 1997 câștigă 
premiul Eddie pentru cel 
mai bun montaj; premi
ul Emmy pentru cel mai 
bun actor în rol princi
pal într-un film pentru 
televiziune^ premiu la 
care a mai fost nomi
nalizat de șase ori, pen
tru cel mai bun montaj, 
cea mai bună regie, cel 
mai bun sunet cel mai 
bun film pentru 
televiziune.

130 Focus
230 Bani la greu 
330 Chiul 

de noapte

830 Nopți atoe (Dramă, 
0 SUA 1985)

10:15 Irene (Comedie, Franța, 
02002)

1230 Micul detectiv (Come- 
□ die, Franța, 2003) Cu: 

Lindsay Felton
1330 Nancy Drew (Suspans, 

13 SUA 2002)
1530 Case Întoarsă pe dos 

0 (Comedie, SUA 2003) 
Cu: Steve Martin

1645 Povestea Iul John 
0 Lennon (Dramă, SUA 

2000)
18:15 Un Crădun de pomină 
0 (Animație, SUA 2002) 

Voci: Adam Sandler, 
Robert Schneider, Jackie 
Titone, Austin Stout, 
Kevin Nealon

1930 Gnema, cinema, cine
ma Ep. 13

2030 Huff Ep. 13 - Nebun 
de leyât

2130 Triplu X (Acțiune, SUA 
02002)

2330 Prietenia (Dramă, SUA 
02002)

1:10 Amețit de dragoste 
(Romantic, SUA 2002) 
Cu: Adam Sandler, Emi
ly Watson, Philip Sey
mour Hoffrnan.

245 Casa celor o mie de 
0 cadavre (Horor, SUA)
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TV SPORf
0930 Știrile IV Sport 0935 Fot- 

■ bal Portugalia (reluare) 1130 
Fotbal de vis: Manchester Unit- 

! ed-VfB Stuttgart 03- 0412:10 
Copa Libertadores 2005: Cobre- 

Ș loa - Once Caldas (reluare) 
< Această competiție este echiva

lentul Ligii Campionilor. Sud- 
americanii...prin definiție prac
tică cel mai frumos fotbal. Totul 
la ei este la spectacol- 14:10 
TV Sport Special: Avanpremiera 
meciului România - Olanda 
(reluare) 1630 Box Profesion
ist (reluare) 18:30 Știrile TV 
Sport 1845 Faceți jocurile I 
Pocher 2030 Știriîe TV Sport 
2130 Hochei: Cupa Mondială 
U 18, Croația - România (live) 
2330 Faceți jocurile!
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0630-07.00 Observator
Deva (r)

11.00-12.00 După canal 
(Em. de divertisment 

1530-1535 Publicitate 
2345-24.00 Observator

4

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de joi

20.00 Știrile TELE 7 Deva
20.10 Chestiunea hunedore- 

ană
21.00 Publicitate
21.05 Week-end TELE 7

HALLMARK
12.15 Providence
13.00 Fiicele lui McLeod 

(reluare)
1430 Domnul Muzică 

(comedie, SUA 1998)
1545 Spirite neliniștite (fan

tastic Canada, 1999)
1730 în căutarea dr. Living

stone (aventuri, SUA 
1997)

19.15 Dragosteă învie totul 
(dramă, SUA 2004)

21.00 Fiicele Iul McLeod 
22.00 Lege și ordine: Intenții 

criminale
2330 Jordan
0030 Fereastra din spate 

(thriller, SUA 1998)

DISCOVERY
1430 Faraonii pierduți ai 

Nubiei
1530 Pe urmele viperelor 
1630 Amante, Amanta și 

soția
17.00 Câmpuri de bătălie, 

Campania din Balcani 
1830 Aventuri la pescuit 
1830 Pasionat de pescuit 
19.00 Curse asurzitoare 
20.00 Vânătorii de mituri 
2130 Pe urmele dinozaurilor 
2230 Viața secretă a cur- 

- selor de Formula Unu 
23.00 Curse, Decapotabile 
00.00 Motociclete americane 
01.00 Dosarele FBI
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• Scumpire. Primele aferente polițelor auto 
se vor majora ca urmare a evoluției ascen
dente a ratei daunei. Există firme de asi
gurări unde rata daunei a ajuns la aproape, 
80%. O serie de companii „cosmetlzează" 
datele, diminuând artificial nivelul rezervei 
daunelor; în special pe partea de RCA. (IJ.)

• Scumpiri la energie. Prețul electricității 
va fi majorat, în medie, cu 6,8% de la 1 
Iulie. în schimb, prețul energiei termice pro
dusă în cogenerare va crește cu 12% de la 1 
aprilie, a declarat, președintele Autorității 
Naționale de Reglementare în domeniul 
Energiei, Nlcolae Opriș. (C.P.)

Tarife poștale majorate
Deva (C.P.) - Poșta Română va majora din 

18 aprilie tarifele la o serie de servicii, în 
medie cu zece procente. Vor rămâne nemo
dificate tarifele pentru serviciile poștale 
interne și internaționale (corespondență, 
imprimate, colete, recomandate și trimiteri 
cu valoare declarată) precum și cele pen
tru actele de procedură, mandatele poștale, 
coletăria anunțată, Postdata, copiere. 
Măsura de ajustare a tarifelor vine ca 
urmare a creșterii prețurilor la carburanți, 
energie, materii prime și materiale, a 
declarat Diana Alexe, șef OJP Hunedoara.

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț^) 

1. SNP PETROM 3600 -2,11
2. S1F1 dANAt-GRIȘANA 12300 0
3. tlv +9,09
4. BRD 45.500 ' <87
5. IMPACT 6550 +0,77
6. AZOMURES 2350 +1,29
7. ANTIBIOTICE IA$I @350 0
8. ROI I TRC oprit

RAFINARE (RRC)________ ___ _
9. HA8ER______________ 6000  0
10. BCCARPAT1CA ' ~ 5350 ~ , -1,83
11. dfiBB 160 +6,67
Rubrică realiza» da SVM IFB FWWEST SA DEVA, 
Udul Daeebel. 11 R, gartor (iărwă QUASAR), tel.: 
221277.

Investitori la CNH Petroșani
■ Investitorii din Valea 
Jiului așteaptă 
obținerea clădirilor 
CNH Petroșani.

Iha Juncohe__________________
lna.JurcoMBlnformffiedla.ro

Petroșani - Singurul impe
diment reclamat este biro
crația. Potrivit primarului 
localității Uricani, Dănuț Bu- 
hăescu, Consiliul Local și-a 
dat consimțământul pentru ca 
o firmă să-și poată demara 
afacerile.

Societatea se ocupă de tu
rism, iar banii pe care dore
au să-i obțină urmau să 
provină din fonduri europene.
Itinerarii fără limite

Condiția proiectului era să 
primească o clădire In care 
să-și desfășoare activitatea. 
„Societatea are nevoie de 
cabana mică de la Câmpu lui 
Neag, motiv pentru care Con
siliul Local și-a dat acordul de

principiu, iar tu momentul în 
care vom avea clădirea le-o 
vom atribui. Cazul nu este 
singular și suntem împiedi
cați de o hotărâre de guvern 
ce întârzie să apară”, spune 
Dănuț Buhăescu, primarul 
orașului Uricani.

Societatea este compusă 
dintr-un grup de inițiativă 
din care fac parte foști și 
actuali mineri. Dorința lor 
este să dezvolte meseria de 
ghid turistic pentru zonele 
montane din împrejurimi și 
se numește „Grup Productiv 
Minier Bucura”. Proiectul 
propus este denumit sugestiv: 
„Itinerarii fără limite”.
Interes pentru străini

De clădirile Companiei 
Naționale a Huilei Petroșani 
sunt interesați și investitori 
străini pentru activități de 
producție.

Primăria de la Uricani a 
solicitat câteva clădiri ale fos
tei mine de la Valea de Brazi, 
de la mina Uricani, sau

cabane ce au aparținut minei 
de la Câmpu lui Neag.

„Pentru aceasta credem că 
cea mai bună soluție ar fî să 
le solicităm investitorilor 
străini scrisori de intenție. 
Speram ca în urmă cu două 
săptămâni să se discute trans

ferul clădirilor Companiei 
Naționale a Huilei în admi
nistrarea consiliilor locale 
din Valea Jiului, dar se pare 
că în ședința de guvern s-au 
găsit alte subiecte mai 
fierbinți de discuție”, a mai 
adăugat Buhăescu.

Clădirea CNH Petroșani. (Foto: Traian Mânu)

Primim acasă formularele!
■ Termenul legal de 
depunere a declarațiilor 
de venit global este 
data del 5 mai 2005.
Clara Păs___________________
clara.pasBlntorrnnl6dla.ro

Deva - Pentru a veni în 
sprijinul contribuabililor în 
îndeplinirea obligațiilor de
clarative pentru anul 2004, 
Agenția Națională de Admi
nistrare Fiscală va trimite 
prin poștă și în acest an for
mularele de declarații de ve
nit. Contribuabilii vor primi 
la domiciliu formularele de 
declarații de venit global, de
clarații speciale, ghidul de 
completare a formularelor,

precum și plicul destinat 
trimiterii de către aceștia a 
declarațiilor la organul fiscal. 
Folosiți plicul special!

„Recomandăm contribua
bililor ca pentru transmiterea 
prin poștă a declarațiilor de 
venit să utilizeze plicul cu 
indicația „CR” primit, acesta 
fiind un plic special, pentru 
care nu trebuie să achite ta
xele poștale. în cazul în care 
vor utiliza un alt plic, taxele 
poștale vor fi suportate de 
către aceștia.

Contribuabilii sunt rugați 
ca, după completarea formu
larelor de declarații de venit, 
să le introducă în plicul pri
mit, pe care-1 vor depune la 
oficiul poștal cel mai apropi

at, de unde vor primi o recip- 
ișă ca dovadă a respectării 
obligației de declarare a veni
turilor”, a declarat Mihaela 
Boldor, purtător de cuvânt la 
Direcția Generală a Finan
țelor Publice Hunedoara.
Distribuirea în aprilie

Acțiunea de trimitere prin 
poștă a formularelor de 
declarații de venit către con
tribuabili se va desfășura în 
perioada 1 - 15 aprilie. „Prin 
urmare,, recomandăm con
tribuabililor să aștepte pri
mirea Ia domiciliu a formu
larelor de declarații de venit, 
în acest fel evitând depla
sările inutile la sediile admi
nistrațiilor fiscale”, a mai 
spus Mihaela Boldor.

Angajări
Petroșani (I.J.) - 50 de 

persoane au primit apro
bare de la Consiliul Lo
cal Petroșani pentru a fi 
angajate. Inițiativa CL 
vizează angajarea lor 
temporară pentru trei 
luni. AJOFM Hunedoara 
va subvenționa însă pro
gramul de ocupare tem
porară a unor locuri de 
muncă doar dacă per
soanele respective vor fi 
angajate pentru șase 
luni. Cu alte cuvinte, 
perioada lor de angajare 
s-a dublat din start. Se va 
lucra la curățarea și 
decolmatarea pâraielor și 
la întreținerea și amena
jarea spațiilor verzi. ’

1 dolar

1 euro

1 liră

1 franc

1 forint

23,588 lei

148 lei 

385,514 tei 

1 dolar australian _ 21791 tei

23.178 tel

100 yeni japonezi 26496 lei 

1 leu moldovenesc 2204 lei

1 dolar canadian

1 coroană

norvegiană_____________ 4469 lei

1 coroană suedeză 4G23 lei

PROBLEME DE P(H L L
ERECȚIE SLABA, IXCO.MEl.M
EJAC U 1 .A R i : P R ECOC

Clinica ON uate.iza 
folosind cele m<v 
moderne metode:

lna.JurcoMBlnformffiedla.ro
clara.pasBlntorrnnl6dla.ro
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• Dosar penal. Strada Unirii, din Orăștie. 
Aproape de miezul nopții. Un autoturism 
Dacia Logan se angajează în depășirea unei 
coloane de autovehicule, dar se tamponează 
cu un autotren care circula regulamentar. 
Pentru că șoferul Daciei, Florin G., din locali
tate, era sub influența băuturilor alcoolice, 
dar a refuzat testarea, i s-a întocmit dosar 
penal. (V.N.)

* Greva foamei. în fața RA „Activitatea" 
Orăștie, un cetățean a intrat în greva foamei 
contestând faptul că i-a fost desfăcut con
tractul de muncă. Este vorba de Alexandru 
Dudaș, 54 de ani, din localitate. (V.N.)

Baronii locali

Imediat ce-a

Tiberiu Stkoia
tlberiujtroia*lirfofm RMdia.ro

Cine sunt măgarii 
din România?

■ La Pui, structura de 
rezistență a unor 
blocuri de locuințe a 
fost distrusă.
Valentin Nucu_______________
val«frtliun« jmuein1ofmmodU.ro

Deva - Prefectul județului 
Hunedoara, Cristian Vladu, s- 
a referit, recent, la unele lu
cruri necurate care se În
tâmplă Ia Pui. Și nu a fost pri
ma dată când prefectul a cri
ticat unele lucruri privind 
munca celor de la primărie și, 
implicit, a unor instituții din 
comună. De data aceasta, 
Cristian Vladu a spus că „doi 
baroni locali au cumpărat

toate spațiile comerciale de la 
parterul blocurilor din satul 
de centru, iar prin modi
ficările ulterioare, structurile 
de rezistență ale acestora au 
fost distruse.
Intervenții ilegale

Cu toate acestea, Inspecto
ratul de Stat pentru Construc
ții nu a aplicat nici o amendă. 
De ce? Pentru simplul motiv 
că se intervenea pentru ca cei 
vinovați să nu plătească! „Se 
dădea un telefon, iar amenda 
nu mai exista” - declară pre
fectul. Problema este că și 
după ultimul control s-a inter
venit. Dar degeaba. Pentru că 
prefectul a dispus să se aplice 
legea. Să vedem ce va urma.

ieșit pe ușa din dos a istoriei, fos
tul președinte Iliescu a început să ne arate ura 
mocnită ce se ascundea în spatele zâmbetului 
său malefic. Ieșit de la ancheta privind 
Revoluția din 1989, și luat la întrebări de 
ziariști, marele om de stat Iliescu, nu s-a putut 
abține să nu-i facă pe o parte dintre aceștia 
măgari. Mai concret, pe acei ziariști care au 
avut curajul să-l numească „inculpat" în 
dosarele Revoluției. Nu știu dacă senatorul Ili
escu a avut un motiv întemeiat să-i facă 
măgari pe ziariști. Știu însă că, după 15 ani, nu 
aim văzut nici un terorist judecat pentru 
moartea sutelor de tineri ieșiți în stradă.

Și atunci, cu riscul de a deveni măgar, nu pot 
să nu mă întreb de ce nu există nici un vinovat 
pentru morții de la Timișoara, București sau din 
alte orașe ale țării. Și cum întotdeauna speran
ța este cea care moare ultima, nu-mi rămâne 
decât să sper că cineva va reuși să scoată la 
suprafață adevărul. Și să lămurim odată pentru 
totdeauna cine sunt măgarii din România.

yn Deva nu sunt 
Ifoarte multe locații 
unde tinerii se pot 
Întâlni și distra. Mie 
îmi place să dansez, 
dar toate locurile în 
care se organizează 
discoteci sunt foarte 
aglomerate și frecven
tate nu doar de cei 
tineri.
Erika,

La sfârșit de 
săptămână sau în 

vacanță ne place să 
mergem la discotecă, 
să dansăm. Este 
destul de greu să 
găsești un astfel de 
loc în Deva pentru că 
toate sunt destul de 
mici, aglomerate și 
pline de fum.
Amelia,

Îmi place să mă 
întâlnesc cu pri

etenii și colegii. Nu 
are importanță mare 
locul unde ne întâl
nim atâta timp cât 
suntem împreună și 
putem să dansăm sau 
să discutăm fără ca 
alte persoane străine 
să intervină.
Cristina,

La sfârșit de 
săptămână este 

relaxant să ieși cu 
prietenii la o dis
cotecă sau, acum că 
vremea începe să se 
încălzească, pe terase, 
îmi plaae să merg la 
discotecă, să dansez 
sau cel puțin să stau 
și să ascult muzică. 
Mihaela,

La sfârșit de 
săptămână trebuie 

să încercăm să 
îmbinăm distracția cu 
relaxarea. Cred că nu 
este atât de important 
localul unde te dis
trezi, mult mai impor
tanți fiind prietenii 
care te ajută chiar și 
atunci când ești trist. 
Sorina, 

. HAțEB i

' ■ Pritrdtfa Municipiului Brad:
■Aurel Cică, vlceprimar facepând cu ora 09.0Q

MARCO INVEST COM SRL

AS.DAVA

CONALTEX

Denumire societate Nr.loc

administrator 1DEPOZITELOR, 21CONDOR SA DEVA

agent comercial (

AL. ARMATEI, 1

1'/ ^ ■" Pi

HUNEDOARA

-vr:"’" r-?v

ORĂȘTIE o. GOGA, 25

LIBERTĂȚII, 6

‘ CRIVIDIA, 61

, ■

PETROȘANI INDEPENDENȚEI

1

agent de pază, control acces,, orijil^ji intervenție 9

agent turism

barman

agent comercial

barman

• FoBțla Municipiului Hunedoara:
Comisar Costel Cazac, adjunctul șeraiui Poliției Munici
piului Hunedoara__________________________ 14.00-16.00

• PoBpa Municipiului Petroșani:
Comisar-șef Didel Babeș, adjunctul șefului Poliției Muni
cipiului Petroșani 1Q.00-12.00

• Comandamentul da jandarmi Județean: 
Nu are program de audiențe

TIMSWi -

RAPID OR SRL

HUNEDOARA
Farmacia .Energofarm', non-stop, sțr. 
George Enescu, nr. 14. ©-» 717659. 

Farmacia .Green Line', non-stop, Bd. 
Republicii, nr. 8.®-» 748199.

Farmacia „Amica’, str. George Enes

cu, nr. 7. ®-> 713045.

DEVA
Farmacia „Senslblu*. non stop, str.
Victoriei, nr. 1. ®-* 222380.

Farmacia nr.1 „Remedia*,  non-stop,
Piața Victoriei, nr. 29. ®-*  211616, 
224488._____
Farmacia „Tacomi - Humanitas ir, 

str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-» 

211949.

ORĂȘTIE

Farmacia .Oros’, sâmbătă, orele
8-20 duminică, orele 8-14, str. N. 
Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976.

PETROȘANI
Farmada „Piață’, non-stop, str. 
Avram lancu, nr. 5

BRAD
Farmacia „Remedia*,  sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 

lancu, nr. 48. ®-» 612887.

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

pendenței, 18A. ®-> 731509.__________

Cabinet Stomatologic, dr. Chlș Matei, 
dr. Crăciunel Adlnel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ®^-» 

0744-556016. ___________<____
Cabinet Chirurgie maxllo-faclală, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 

Eliberării nr. 5,®-» 717686.
Cabinet dr. Băldea Eugenia, Orăștie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. ®-» 242461.

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

RțCtXME

Ia CWÂțUJJ. Și câștigi în fiecare vineri!
Află cum poți câștiga:
• Decupează și completează talonul de 
concurs publicat vineri în ziar.
e Depune plicul în urnele speciale
Cuvântul liber, din Deva, vineri,,sâm
bătă, duminică și luni sau la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: 
Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.
• Extragerea norocoșilor câștigători 
va avea loc miercuri, 30 martie 2005, la 
sediul redacției Cuvântul liber.
• Numele câștigătorilor vor fi publi

cate în paginile ediției de joi, 31 mar
tie a.c.

• 3 premii x 1.000.000 lei 
(100 lei noi)

Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0254-211.275.

Regulament:
Trimiterea talonului completat în
seamnă acceptarea condițiilor de par
ticipare la concurs. Premiile nu sunt 
transmisibile. La acest concurs nu pot 
participa angajații SC Inform Media 
SRL și nici rudele acestora de gradul 
I sau II.

E-mall.

JURNAL

CONCURS

RMdia.ro
jmuein1ofmmodU.ro


Filozofia CIR: titlul sau nimic

• învinse de Jolidon. Cetate a pierdut, ieri, 
partida amicală de verificare disputată la' 
Cluj, fiind învinsă cu 31-26 de U. Jolidon. 
Echipa deveană va mai disputa săptămâna 
viitoare alte două partide de pregătire cu 
adversari care nu au fost încă stabiliți. (C.M.)

Meci greu la tineret
București (C.M.) - Reprezentativele de ti

neret ale României și Olandei se vor întâl
ni azi, la ora 15.00, la Urziceni, în grupa I 
de calificare la CE Under-21 din 2006, pen
tru a treia oară în istoria confruntărilor 
directe. în primele două partide Olanda a 
învins cu 1-0 (în 1980) și 2-1 (în 1998). în par
tida din 1998 au evoluat și actuali compo
nent! ai primei reprezentative, Lobonț, Con
tra, leneși și Petre, iar antrenor era actu
alul selecționer Victor Pițurcă. Echipa 
României a obținut până acum următoarele 
rezultate: 1-0 cu Finlanda (a), 5-1 cu Mace
donia (a), 1-4 cu Cehia (d), 5-0 cu Armenia 
(d). Olanda a învins Macedonia (d) cu 2-0, 
a remizat (0-0) cu Cehia acasă și a trecut 
de Finlanda pe teren propriu cu 4-1.

■ Conducerea FC CIP 
le cere jucătorilor con
centrare și seriozitate 
în meciurile din play-off
ClPRIAN MARINllț____________________

clprian.marinutcmfornwMdia.ro

Deva - Reprezentanții FC 
CIP Deva au prezentat, ieri, 
strategia echipei devene pen
tru cele 10 partide din play- 
off, în care vicecampioana na
țională are ca obiectiv câști
garea titlului de campioană.
Prime doar de obiectiv

Unul dintre elementele che
ie ale planurilor FC CIP de 
câștigare a titlului se referă 
la modul de recompensare al 
jucătorilor.

“La startul campionatului a 
fost Stabilită o primă consi
derabilă pentru câștigarea ti
tlului. Am diseutat cu jucă
torii și prin vot democratic 
s-a decis ca pentru meciurile 
din play-off să se achite prime 
de joc doar în situația în care 
se va realiza acest obiectiv. 
Dacă băieții vor aduce trofeul 
la Deva le vom plăti prima 
promisă la startul campio
natului și prime de victorie 
pentru toate cele 10 meciuri 
din play-off, indiferent de re
zultatele din teren. Am țb rit 
astfel să îi determinăm pe 
jucători să se concentreze la 
maximum și să eliminăm ori
ce fel de suspiciune că vreun 
jucător ar putea trânti un 
meci sau altul”, afirma Paul 
Grecu, vicepreședintele FG 
CIP Deva.

Final în procesul Belu - Petrovschi 
suma i-a fost dată potrivit u- 
nei reguli neoficiale mondia
le, practicată la competiții

■ Fosta gimnastă și-a 
retras plângerea după 
ce a obținut despăgu
biri din partea FRG.

1 Rnmtola 4 3 0 1 12-5
2. Cehia 4 2 2 0 10^
8. Olandi ■3 2 1 0 6-1
4. Macedonia 4 1 1 2 7-9
5. Finlanda - 4 1 0 3 .2-8
B. Armenia 5 1 0 4 1-14

Topul arbitrilor din județ
Deva (C.M.) ■ Testele susținute de arbitrii 

hunedoreni înaintea startului returului 
Diviziei D și a Campionatului Județean au 
fost trecute cu brio de majoritatea partici- 
panfilor, se arată într-un comunicat al Co
misiei Județene de Arbitri. La probele fizi
ce - test Cooper și câte două serii de 50 m 
și 200 m - s-au prezentat 57 de arbitri din
tre care două fete, majoritatea reușind să 
îndeplinească haremurile cerute, chiar în 
condițiile unei temperaturi apropiate de 0“C. 
La verificarea cunoștințelor teoretice arbi
trii hunedoreni au dovedit că sunt bine 
pregătiți, Grigore Macavei, președintele 
CJA, declarându-se mulțumit de rezultate.
Premii speciale

Comisia Județeană de Arbitri i-a acordat 
o diplomă pentru întreaga activitate arbi
trului Vasile Capotescu (Hunedoara) care se 
retrage din activitate pentru limită de 
vârstă și i-a felicitat pe arbitrii asistenți 
Cosmin Danciu și Cristian Petrean (ambii 
Deva) care au reușit promovarea în lotul 
divizionar. De asemenea a fost prezentat 
topul arbitrilor, după meciurile din retur.

ClPRIAN MARINUț

București ■ Procesul dintre 
Oana Petrovschi și antrenorii 
lotului olimpic de gimnastică, 
Octavian Belu și Mariana Bi- 
tang, a luat sfârșit ieri, Când 
fosta gimnastă a depus la in
stanța Tribunalului București 
o cerere de renunțare la pro
ces. Decizia Oanei vine la o 
săptămână după ce sponsorul 
Federației Române de Gim
nastică a anunțat că se va im
plica financiar în stingerea 
conflictului. La termenul de 
ieri nu au fost prezenți nici 
fosta gimnastă, nici antreno
rii lotului.
Daune morale

Antrenorii Octavian Belu și 
Mariana Bîtang au fost acu
zați de Oana Petrovschi de re
le tratamente și de tratamente 
inumane, pe care ar fi fost 
nevoită să le suporte în tim
pul antrenamentelor. Petro
vschi i-a chemat pe cei doi 
antrenori în judecată și le-a 
cerut aproximativ 1,5 miliar

Zenga și Pedrazzini rămân 
în continuare la Steaua

București (G.M.) - Antreno
rul secund al echipei Steaua, 
Massimo Pedrazzini, a decla
rat, ieri, la sosirea pe Aero
portul Băneasa, că alături de 
tehnicianul Walter Zenga, va 
rămâne la conducerea grupă
rii din Bulevardul Ghencea. 
„Zenga nu este supărat, am 
vorbit cu el și vine sâmbătă, 
pentru că are putină treabă 
cu documentele tatălui său. 
Azi și mâine voi conduce eu 
antrenamentele. Ne pregătim 
pentru campionat, deoarece 
pentru noi Începe o perioadă 
firuarta OTBa” a nnuR Parirami.

Din lotul de la startul campionatuluii al FC CIP Deva nu au ajuns la final antrenorul ;i jucătorul din 
Portugalia precum și Silviu Teodorescu exclus din motive disciplinare.

“Ne-am interesat și la cele
lalte echipe și am constatat că 
suntem pe locurile 1-2 în țară 
din punctul de vedere al sa
lariilor, contractelor și prime
lor oferite jucătorilor”, pre
ciza oficialul devean.
Concentrare și seriozitate

Chestionat asupra potenția
lului echipei de a realiza a- 
cest obiectiv, antrenorul Vir
gil Stoica s-a arătat încreză
tor. „Din punctul de vedere al 
valorii lotului câștigarea cam
pionatului ne e la îndemână. 
Vom atinge însă acest obiec
tiv dacă rtu vor apărea acci
dentări și dacă jucătorii vor 
reuși să trateze cu aceeași 
concentrare și seriozitate toa
te partidele, indiferent de ad

de de lei, în solidar cu Fede
rația Română de Gimnastică, 
sumă reprezentând daune mo
rale în urma afecțiunilor gra
ve pe care ea le-ar fi dobân
dit la coloana vertebrală. In 
cadrul procesului de la Tribu
nalul București, fosta gimnas
tă a revendicat sume de bani 
pe care le-ar fi dat lui Belu 
după unele concursuri pri
vate, iar acesta i-a înapoiat 
3.000 de euro.
A primit bani

în 27 ianuarie, Octavian Be
lu a recunoscut, în fata in
stanței. că a primit bani de la 
Oana Petrovschi, precizând că 

Octavian Belu. Oana Petrovschi.

ni. Antrenorul secund al echi
pei Steaua spune că se va găsi 
o soluție și în cazul lui Flo
rentin Dumitru.

„Acum eu sunt antrenor, 
dar înainte am fost jucător. 
Dacă nu ești băgat în teren 
ești puțin supărat. Este bine 
să ne gândim la ce s-a întâm
plat și să rezolvăm proble
ma”, a afirmat Pedrazzini. 
Tehnicianul echipei steliste 
nu a dorit să comenteze decla
rațiile patronului Gigi Becali, 
spunând că nu este de com
petența sa să judece afirma
țiile patronului. 

versar. Toate meciurile vor fi 
grele, astfel că orice amănunt, 
de la șansă până la o viață ex- 
trasportivă corectă, poate fi 
decisiv în stabilirea rezultatu
lui’*,  comenta Virgil Stoica.
Măsuri de securitate

FRF a impus cluburilor mă
suri'obligatorii de securitate 
pentru play-off.

„Mulțumim suporterilor că 
au fost alături de noi și îi aș
teptăm să fie și în continuare 
în număr cât mai mare aproa
pe de echipă. E important în
să ca ei să nu declanșeze inci
dente care să ducă la suspen
darea sălii. La cererea FRF, 
suntem obligați ca măsură de 
securitate să lăsăm două rân
duri libere în spatele băncilor 

private unde antrenorii nu 
primesc bani de la organiza
tori. El a explicat că a primit 
aproximativ 3.000 de euro, dar 
că nu a forțat-o pe fosta gim
nastă să facă acest lucru și nu 
a condiționat primirea aces
tei sume de prezența tinerei 
la competițiile sportive. Con
cluzia anchetatorilor { după 
această mărturisire a fost că 
faptele antrenorului nu întru
nesc elementele constitutive 
ale unei infracțiuni și că an
trenorul lotului olimpic nu 
trebuie urmărit penal. 

tehnice, astfel că vor fi mai 
puține locuri pe scaune. Gale
ria FC CIP va avea asigurat 
transportul și va însoți echipa 
Ia toate meciurile din depla
sare”, au spus Corneliu Ho- 
tăran, președintele FC CIP, și 
George Mara, unul dintre cei 
mai țmportanți sponsori.
De la aceeași oră

Pentru evitarea suspiciuni
lor și a posibilelor aranjamen
te, toate partidele ultimelor 
patru etape se vor desfășura 
de la aceeași oră, lunea de la 
ora 19.00.

Din acest motiv, conduce
rea FC CIR a decis ca toate 
cele cinci jocuri de acasă din 
play-off le să se dispute lunea 
de la ora 19.00.

Probleme din 
cauza gripei 
la CS Deva

Deva (C.M.) - CS Deva 
se confruntă cu mari 
probleme de efectiv, îna
intea partidei de sâm
bătă din deplasare cu 
UTA Arad, întrucât șase 
jucători au fost „loviți” 
de gripă. Ambii portari - 
Vasile Rahoveanu și Da
niel Cibotaru, precum și 
Cătălin Beldeanu, Victor 
Mot, Gigi Ștefan și Nico- 
lae Ceaușu au acuzat 
stări febrile și tuse sim- 
ptome care nu le-au per
mis să se antreneze. Că
lin Orbonaș, președintele 
GS Deva, a afirmat că se 
gândește să ceară federa
ției amânarea disputării 
meciului cu UTA. „E o 
situație gravă, pentru că 
nu avem la dispoziție 
nici un portar. Dacă Fe
derația Română de Fot
bal nu ne va aproba amâ
narea jocului e posibil să 
folosim jucători de la CS 
Deva II, echipa noastră 
satelit din Divizia C, se
ria a VII -a”, a spus 
Călin Orbonaș.

clprian.marinutcmfornwMdia.ro
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Decese (75)

Familia îndurerată anunță cu tristețe trecerea prea 
devreme spre cele veșnice a scumpului lor fiu, soț, tată, 
frate, cumnat și unchi

HALGAUJE
la vârsta de numai 28 de ani. înmormântarea va avea loc 
duminică, 27 martie 2005, ora 13, de la Casa Mortuară din 
str. Eminescu, Deva. Dumnezeu să-i odihnească în pace 
sufletul lui bun.

Colectivul de salariați de la S.C. Minexfor SA Deva este 
alături de Cucerzan Marilena și Lazăr Lucia la pierderea 
tatălui lor

tîrțu teodor
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Comemorări (76)

Cu aceeași durere anunțăm că au trecut 6 săptăinâni de 
când dragul nostru soț și tată

STANCA CRISTIAN
a plecat dintre noi. Comemorarea sâmbătă, 26.03.2005, la 
Cimitirul Bejan, ora 12,30,

Familia

Familia aduce aminte celor care 
l-au cunoscut și prețuit că se 
împlinesc 2 ani de la despărțirea 
de dragul nostru soț, tată, socru 
și bunic

MANEA TO VIE
din Boz. Parastasul de pomenire 
va avea loc duminică, 27 martie 
2005, la Biserica din Boz. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!

S-a stins din viață dragul nostru
HALGAUJE

Sora Simona, cumnatul loan și nepoții Briana și Robert îi 
vor păstra mereu neștearsă amintirea. Dumnezeu să-l odih
nească în liniște și pace!

Suntem alături de familia îndoliată acum, la trecerea în 
neființă a celui ce a fost un bun prieten

HALGAUJE
Familia Pădurean

Cu durere în suflet amintim că 
sâmbătă, 26j032005, se împlinesc 
5 ani de când moartea fulgeră
toare ne-a despărțit de scumpul 
nostru soț, tată, socruși bunic

JURGIU DAVID
Slujba de pomenire în chni tirul 
din str. Bejan, sâmbătă, 
26.03.200S, ora 11.

Felicitări (67)
-Doanml Ru _ Monica, t sărbătoririi 
Paștelui catolic Ii doresc multă sănătate, fericire, 
îndeplinirea tuturor dorințelor, sărbători fericite 
și un Paște fericiți Ionică.

Vând ap. 2 camere (03)

• casă idtracentral, Deva, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, CT, termopane, beci, garaj, 700 mp 
teren, totul occidental, 110.000 euro, tel. 
0722/564004
• vând casă stare bună în Săcămaș, nr. 98 
informații, loc. Brăznic, nr. 99 sau la tel. 
0741/162760, 0744/133638 până la ora 17, 
450.000.000 lei, negociabil.

Imobile schimb (30) Auto romanești (36)
• sdfonb apartament cu 2 camere, Bd. luliu
Maniu, cu apartament cu 3 camere. Tel. 
0720/449446, exclus intermediarii.

• vând Azo 244 cu remorcă în stare foarte bună
Preț negociabil. Tel. 0721/129923 sau Orăștie, Str.
Digului, nr. 104 fam. Bacrău loan.

Se împlinesc șase săptămâni de când tatăl meu
MÂNZATIOAN

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

Se împlinesc 3 ani de la trecerea în lumea celor drepți a 
celui care a fost actorul

LUCIAN RADUUAN
Comemorarea va avea loc sâmbătă, la Cimitirul Ortodox 
din str. Eminescu.

Familia

• vând AM 10, motor Diesel Golf, tel. 215079, 
0726/877892, preț negociabil.
• vând Dada 1310 break, AF1988 VT 2007, stare 
bună I trepte, preț negociabil telefon 
0744/700235.
• vând Dada 1310, a.f. 1984 benzină stare 
foarte bună (garaj), unic proprietar, radio- 
casetofon. Preț 35 mil. lei. Tel. 220269, 
0746/029058

• vând Dada 1310, a.f. 1991. toate actele la zl în 
stare foarte bună de funcționare, închidere 
centralizată alarmă radtocasetolbrx Preț 50 mH. 
lei negociabil Tel. 229527,0723/687212.

0722/211323.

• apartament 2 camere, în circuit, etaj 3, Al. 
Jiului, multiple îi nbunătățirl, preț negociabil, fără 
agenți imobiliari, teL 220575.
• Den, el 3, balcon, zonă bună, 550 mil. lei, tel. 
0722/564004.
• Den, ultracentral Bd. 1 Decembrie, et 2, 
apometre, parchet bloc de cărămidă, preț 1,1 
mid. lei, negociabil, tel. 215634,0724/729597.
• to Hațeg, ultracentral, fără îmbunătățiri, 
informații tel. 0254/771405.
• Wdefar. Mac 32. scJ. etl. oret 53c mii., 
negociapn. nu sunt agent imomiiar, tel. 
0726/761587.

Vând garsoniere (19)
• confort l parchet bucătărie, bale, balcon 
închis, apometre, repartitoare, ocupabilă 
imediat zona Ulpia. Tel. 0743/985871.
• urgent ganonhrt, mașină de spălat 
automată vldeorecdrder Philips, inf. la tel 
0720/013765

• decomandat, ocupaW Imediat, Deva, 2 
balcoane, vedere la bulevard, întreținut, 
contqrlzat, ST-60 mp. Nu sunt agent 
imobiliar. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
233629,0723/709152, 0720/501915.

• semidecomandat», Zamflrescu, etl, recent 
renovat lavabll contorizări, glgacalorimetru, 
balcon închis, ocupabil imediat preț950 mil. tel. 
220843,0745/129160,0745/168887.
• regent, decomandate, ultracentral, Deva, etaj 
intermediar, apometre, Izolare exterioară, 
lavabll, neîmbunătățit Nu sunt agent Preț 960 
mii. lei, negociabil. Tel. 215634,0724/729597.
• Zandtacu, proaspăt renovat lavabll, balcon 
închis, eU, glgacaloti metre, apometre, ocupabil 
imediat preț 950 mll„ tel. 0745/129160,220843, 
0745/168887.
• zona UM*d  Auto, vedere la bulevard, etaj 1. 
parchet gresie, faianță, ușă metalică, recent 
renovat preț 750 mil., negociabil, tel. 
0721/815781.
• zona Udo, etaj 7/8, parchet gresie, faianță, 
apometre, bel balcoane, preț 3L000 euro, exclus 
Intermediari, tel. 227610 sau 0741/154394.

Cumpăr ap.2 camere (04)
■ oinpâr lagent apartament 2 camere, Deva, 
zonă bună plata imediat tel 215212.

zona Zăvoi ST 2000 
mp, FS30 utilitățile, preț 25 euro-mp,
negociabil, tel. 231507,0742/346163.
• teren Intavlan, 6500 mp, la ieșire din Deva- 
Slmeria, tel. 0743/011772.
• vând L210 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 ( ha pământ arabil, lot compact la drum 
asfaltat Sălașu de Sus, preț negociabil, tel. 

779161,0722/581611.
• vând tarenlnlravlan,29 ari, cupomtkucHfori, 
kiSâc*naș.Preț30mR.H.TeL2S2474
• vând teren intravilan, 600 mp., lângă DN 7, 
Mintia nr. 172, tel. 236464
• vând teren Intravilan, 6500 mp, la ieșirea din 
Deva cu toate facilitățile, 15 euro/mp, tel. 
0743/011772.
• vând teren Intravilan, central, construlbll, S ■ 
0,22 ha Hărău, tel. 221811.
• vând teren Intravilan, pentru construcție casă 
în Șoimuș, la asfalt, ST-1.200 mp, FS-12 m, 
facilități gaz, curent la poartă Tel. 220269, 

0746/029058
• vând urgent 2000 mp teren, la DN7, front 
stradal 45 m, toate facilitățile,.preț 20 euro/mp, 
tel. 0721/815781.
• vând urgent teren Intravilan, cu toate 
facilitățile, la DN7, suprafață 2000 mp, front 
stradal, posibilități de parcelare, preț negociabil, 
exclus Intermediari, tel. 0721/815781.

Vând ap. 3 camere (05)
Cumpăr terenuri (22)

• taicMriă 2 băl, 2 balcoane, decomandate, ST 
80 mp, fără îmbunătățiri, et t str. N. Tltulescu, 
tel. 770141,0722/884814.
• decomosidato,vederoîn2părțl,contorizatST  
98 mp, 2 balcoane, etaj 1, zonă centrală exclus 
Intermediari, preț 1330 mid. lei, tel. 228615.
• Dora, ignorat ușă stejar, parchet gresie, 
faianță balcon închis, apometre, totul nou, 
33P00euro, fix, tel. 0721/055313.

• sMMBConMniț moc ae caramicia, zona 
Gojdu, etaj Intermediar, preț 2&000 euro, nego
ciabil,tel 0721/815781.

• cmpârteran arabil în zona Orfctle, Geoaglu, 
Aurel Vlalcu, suprafață minimă 1 hă ta. 
0723/546733,248801,
• cumpăr tend In Deva 100-300 mp, zonă 
centrală cu acces la drum sau 2 garaje 
alăturate, ofer 1000-3000 euro, tel. 0746/120M9, 
0721/079491.

Vând spatii comerciale (25)

Vând case, vile (13)

• vând ludă din cărămidă 700 mp, „uient 
trifazic, teren 1,5 na lângă crom național tre 
Pui-Llvadla, preț negociabil, tel. 779161, 
0722/581611.

• casă ta Deva sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj L zonă centrală Tel. 0254/215795.
• casă In Vadelei, nr. 5. Preț negociabil. Tel, 
245901
• ati, recent refăcută 5 camere, 2 băi, grădină 
-700 mp. Tel. 215487.
• vând casă 4 camere, 2 băl, recent renovată 
teren 600 mp, ultracentral Deva, str. Eminescu, 
nr. 81, preț negociabil.

Cumpâr spatii comerciale
(26)

• cumpăr sau închiriez spații comerciale de 
până la 100 mp, în Hunedoara, Deva Slmeria Tel 
214570,0722/223164

Imobile chirii (29)

Cumpăr case, vile (U)
• cumpăr agent casă cu gradina Deva sau 
Slmeria, n>. te Imediat, tel. 215212.

Vând case la țară (17)

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

• urgent casă cu dependințe, satul Bobălna, nr. 
76, tel. 216869,541025.

• caut gazdă sau colegă de apartament Sunt o 
angajate serioasă Tel. 072V610343.
• caut pentru închiriat în Deva garsonieră 
mobilată sau apartament pe termen lung, tel. 
0721/055313.
• caut I Bu comercial de închiriat ST ■ 2040 
mp, situat m zonă cu vad comercial, în Brad, 
Hațeg, Orășțle. Tel. 0722/258444
• efor cu chirie apartament 2 camere, mobilat 
centrală termică zona Al. Patriei 130 euro, tel. 
2110480740/315050,
• efor cu chirie casă mobilată cu centrală 
termică toate facilitățile, 2 camere, bucătărie, 
cămară șl bale, hol central șl curte, ultracentral, 
tel. 211048 0740/315050,250 euro.

• se efort spre închiriere spațiu comercial în 
Hunedoara, ST-70 mp, dotat cu toate utilitățile. 
Adresa: bd. Dada, bl. 20A, parter. Tel. 
0724/123868

OFERTA CONNEX

Cadouri la alegere în Imita stocului disponibil.

RECLAMA

• 60 minut*gratuite lunar* *;
• 5 cenți/minut, orice destinare nationalâ, 
prin activarea gratuită a unei eXtraopțiuni 
Connex, pentru primele 6 luni.
în plus, ai 12 USD în puncte de loialitate și 
primești lunar gratuit 25 mesaje scrise și 
50 mesaje multimedia, în primele 3 luni. 
Detalii în magazine.
• Prafurile nu conjln TVA
**Oferta volabilâ pând la 31 martie pentru 
abonamentele Connex Numere Favorite, Connex 
Ore Favorite; pentru Connex Sfandard+25, ai 25 
minute naționale incluse lunar.

La Connexai numai avantaje!
• 6 luni de reducere: 4 USD abonament 
lunarîn loc de 7 USD;

Mobil B CONNEX

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtlm;
• chioșcul de ziare din stația 
da autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângâ 
Galeriile de Artâ Forma;
• chioșcul de ziare de lAnsâ 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare Intersecția 
Zamflrescu - B -dul Decebal.

CWÂffl» 7

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fle remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL! \

....

Anunțurile se preiau zilnic, Intre orele 8 șl 14 la sediul redacției șl ea vor publice in pagina de 
mică pubNcftate a cotidianului nostru. Redacția nu îți asumă rseponsabllltatsa pentru conținutul 
enunțurilor do mloă publicitate.
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SPITALUL JUDEȚEAN DEVA
I. Autoritatea contractantă: Spitalul Județean Deva, Sir. 22 
Decembrie, nr. 58, Deva, tel.0254/213120, fax 0254/212516, 
e-mail SDidevagtieva rdnet.ro.
2.1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări: 
selecție de oferte;
2.2. Tipul contractului: contract de execuție lucrări reparații - ame
najare sala operații ginecologie, secția ginecologie;
3.1. Locul de executare a lucrărilor: Spital Județean Deva - secția 
ginecologie;
3.2. Executantul va depune oferta pentru întreaga gamă de lucrări 
solicitate;
4. Termenul de execuție a lucrărilor: 30 de zile;
5.1. Documentația se obține de la Spitalul Județean Deva - biroul 
tehnic;
5.2. Costul unei documentații este de 100.000 lei ROL/IO lei RON 
și se achită la casieria instituției;
5.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: conform O.U.G. nr. 
60/2001;
6.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.04.2005, ora 9,00;
6.2. Adresa la care se depun ofertele: Spitalul Județean Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 58, Registratura;
6.3. Limba de redactare a ofertei: limba română;
7.1. Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: Comisia 
de selecție și împuterniciții ofertanților;
7.2. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 14.04.2005, ora 10,00, 
Spitalul Județean Deva;
8. Garanția de participare: 8.000.000 lei R0L/800 lei RON.
9. Contractul de achiziție de lucrări se finanțează cu fonduri din 
venituri proprii și fonduri de la C.J.A.S. Hunedoara;
10.1. Condițiile de eligibilitate, precum și cerințele minime pe care 
trebuie să le îndeplinească executantul sunt cele prevăzute în do
cumentație;
10.2. Modul de prezentare a ofertei: conform cerințelor din caietul 
de sarcini.
II. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai 
scăzut/algoritm de calcul prezentat în caietul de sarcini.

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
♦

e

Organizează CONCURS de selecție pentru 
ocuparea posturilor de conducere vacante ale regiilor autonome care 

funcționează în 
subordinea Consiliului Județean Hunedoara după cum urmează:

0

1. Director general al Direcției Județene de Drumuri 
R.A. Deva
2. Director al Regiei Autonome a Apei Valea Jiului 
Petroșani

Concursul constă în selecția ofertelor candidaților care va cuprinde propuneri 
privind realizarea principalilor indicatori ai regiei cu cheltuieli minime, pre
cum și îmbunătățirea acestora printr-un management performant. ■

Condiții specifice de narticisare:
- Studii superioare de profil tehnic;
- Vechime minimă în funcții tehnice de conducere - 10 ani;
- Cursuri de specializare sau perfecționare;
Concursul de selecție va fi organizat la sediul Consiliului Județean Hunedoara 

în ziua de 13.04.2005, ora 9.00, pentru postul de director general al Direcției 
Județene de Drumuri R.A. Deva și ora 12.00 pentru postul de director al Regiei 
Autonome a Apei Valea Jiului Petroșani.

Ofertele candidaților împreună cu dosarele care vor cuprinde actele necesare 
înscrierii (diploma de licență, copie carnet de muncă, alte acte care dovedesc 

Absolvirea unor cursuri sau programe de specializare sau perfecționare) vor fi 
--depuse la Compartimentul salarizare resurse umane din cadrul Consiliului 

Județean Hunedoara pană la data de 11.04.2005.
Relații suplimentare la tel. 211350/183.

Cititorii Cuvântul liberOameni bine informați!Ziarul familiei tale!

4 '
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Vinzi Cumperi închirieziSchimbi
SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA 

Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 
, prin depozitul AN IMIX

situat pe Calea Zarandului, nr.79. Deva

• Nutrețuri combinate;
Io Concentrate proteino-vitamino-minerale; 

•Premixuri și suplimente complete.
Produsele ANIMIX au implementate sistemele de calitate ISO

| 9002 - 2000, IS014001 -1996 ți sistemul de siguranță alimentară 
HACCP, conform normelor date de Uniunea Europeană. 

Calitate excepțională, la prețuri avantajoase!

Relații la tel. 0254 - 219971,0723 - 627031.

Tarife reduse cu

_

pentru “Vacanța ta mare... la merer

www rn

TICNETE CADOU IN VALOARE DE 240 000 LE! (24 LE!*)

Oferta Connex de telefoane promotionale, 
cu abonament Connexl
L Motorola 12$ I
I £temensA57 Î9S i

^9$ j: Ax.-c:JCT332

Nokla260Q

Motorola C66Q? ”, 99$
Samsung C2QCL

*preturifa nu conțin tva. In limita atacului disponibil

“R^rra Stand K5
Deva B-dul lullu Manlu nr. 1 Bl. J

t OFERTA CONNEX
La Connex ai numai avantaje!
• 6 luni de reducere: 4USD abonament lunar In loc de7 USD
• 60 minute gratuite lunar*
• 5 centi/mlnut, orice destinație naționala ,prin activarea gratuita 
a unei extraoptiuni Connex, pentru primele 6 luni

In plus, ai 12 USD in puncte de loialitate si primești lunar gratuit 
25 mesaje scrise si 50 mesaje multimedia, in primele 3 luni. 
Detalii in magazine.
‘Oferta valabila pana la 31 martie pentru abonamentele Connex Numere 
Favorite, Connex Ore Favorite; pentru Connex Standard + 25,ai 25 minute

WEDRAD
DEALER

COhNEX
 .. , 

SDidevagtieva_rdnet.ro
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Auto străine (37)
• vând autotwfan VW Polo Diesel, an fabricație 
1988, capacitate 1300 cmc, preț avantajos, tel. 
0727/309143.
• vând BMW323 ursuleț, acte valabile, AF1985, 
închidere centralizată, trapă + un motof pentru 
piese schimb, accept variante sau cumpăr una 
lovită, pentru acte, preț 1000 euro, tel. 
0721/642960.
• vând Omen BX19D, 1905 cmc. Berlină (5 uși), 
Diesel, motorină 5,5%, verificare tehnică 2006, 
baterie în garanție (2007), suspensii hidraulice, 
închidere electrică, rovinietă 2006, stare 
perfectă, unic proprietar, tel. 0723/656263.
• vând Fort sierra combi, 1,8 GPL, a.f. 1984, stare 
foarte bună. Preț 2.100 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092.
• vând orice model de Peugeot Euro 3 și 4, an 
fabricație 2001-2005, tel. 0742/214971.
• vând orice model de Peugeot modele dotate 
cu euro 3 și 4, acord 6 luni garanție și 1000 euro 
reducere. Tel. 0742/214971.
• vând Seat Marbella, at 1991,2 uși, capacitate 
cilindrică 860 cmc, consum 4%. Preț fix 40 mii. 
lei. Tel. 0742/223540.

• rnobâhr la comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice și termopan, debitare bușteni, 
0724/642188.
• vând la prețuri simbolice 1.000. 000 /buc. 
mobilă cameră, dulap vitrină, canapea, 2 fotolii, 
frigider, aragaz, mobilă bucătărie. Tel. 213604, 
0720/061566.
• vând mochetă în stare bună întreținută 12 
mp ■ preț 2 mii. lei; covor persan*,  12 mp ■ preț 
900.000 lei; ladă frigorifică rari sertare ■ preț 55 
mii. Ier. Tel. 224B3&

Televizoare (48)
• vând convwiaN televizor Grundig, diagonala 
51 cm, monitor 17", impecabil. 218234, seara, 
0745/253413.
• vând Mwtnr color Grundig, diagonala 67 cm, 
TXT, telecomandă carcasă plastic, stare 
ireproșabilă relații tel. 0720/233947.
• vând televizor color, ecran mare, marcă 
germană Preț negociabil. Tel. 219385.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Microbuze. Dube (38)
• vând microb» marca Robur, 21 locuri, a.f. 
1990, motor diesel, încălzire tip Slrocol, ideal 
transport muncitori sau navetă sate, bonus 
piese de schimb. Preț informativ: 140 mii. Tel. 
0745/595228.
• vând microbuz VW LT 28, model lung și înalt 
14 locuri, stare bună de funcționare, cârlig de 
remorcare, a.f. 1987,2400 cmc, diesel. Preț 220 
mii. lei, negociabil. Tel. 0722/161661.

• se «tarii antene de satelit digitale începând cu 
65 mii. lei, recepționează programe românești 
fără abonament și 600 de programe străine, 
montarea și deplasarea sunt gratuite, 1 an 
garanție la echipamente.
• vând DVD nou, citește MP3, WMA, CD, Kodak, 
CD-R, video, relații tel. 0720/233947.
■ vând TV color, videorecorder, combină 
muzicală fax, stație amplificare și receiver 
satelit analog. Tel. 711063.
• vând vUtamconfar Toshiba plus șase casete, 
preț 1500.000 lei, tel. 217481.

Camioane, remorci (39)
• vând remorci două axe, 2000 kg, tip furgon, 
model deosebit a.f. 1999, stare foarte bună Preț 
115 mii. lei. Tel. 0722/161661.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând Mâi semănătoare porumb, model pe 4 
rânduri. Tel. 282664.'
• vând Tractor 445, cu tracțiune pe față, în stare 
perfectă. Tel. 0723/355704.
• vând «rector. U. 650 și utilaje agricole- Tel. 
0741/018068,242574.
• vând kuctor U650, af. 1984, cu remorcă 5 tone, 
bascutabllă lateral (a clncea roată) ■ af. 1986. 
Preț Informativ: 160 mii, negociabil. Tel. 
0745/595228.

• vând Metal mobil Nokla 6610, aproape nou, 
model deosebit multe opțiuni, hands-free, radio, 
preț 170 euro, negociabil, tel. 0721/248658.
• vând Mofon Motorola V980, video, 2 camere 
(VGA), blitz, media plazer 3D GANING, USB, MMS, 
preț negociabil, 400 euro, tel. 0720/233947.
• vând Mefon siemens A35, stare foarte bună 
de funcționare, tel. 0721/985256, preț 750 000 lei.
• vând Mefon Siemens A57 melodii polifonice, 
ceas, jocuri, alarmă Nou în garanție, preț 25 mii. 
negociabil. Tel. 0727/911365.
• vând telefon Siemens nr. 60, cu cameră foto 
încorporată nou, în garanție, preț 3500500 lei, 
tel. 0722/885572

Calculatoare si accesorii (51)
Moto-velo (41)

• vând Kuter cu pornire automată, stare 
perfectă, 48 cmc, preț 12 mii. tei, tel. 215665.

• vând taptop Toshiba satelit Pentium 4 CPU, 
350 GHZ 512 MB RAM, versiune 2002, ecran 
mare, toate opțiunile. TeL 0720/233947.

Piese, accesorii (42)
îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând it stupi verticali cu albine, plus 
centrifugă stare foarte bună 3 milioane familia, 
tel. 0722/230879.
• vând cartați de sămânță albi și roșii, 4000 
lei/kg, tel. 771190.
• vând tân și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând fân, producție 2004, comuna Ilia, sat 
Cuieș, nr. 32. Tel. 0722/693489.
• vând găini tinere, ouătoare, rasă franceză 
preț avantajos, tel. 0726/710758 și 0254/282399.
• vând vad bune de lapte, recent fătate, la 
prețuri avantajoase, tel. 260416. .

Matrimoniale (69)
• donat, 43 de ani, doresc cunoștință cu o 
doamnă serioasă pentru căsătorie, să posede 
'"’iintă M OK1/17024S

• caut contabl cu experiență în contabilitate 
primară pentru magazin în Hunedoara. 
Candidații interesați sunt rugați să depună copie 
după CI + CV la fax 213870. Persoanele selectate 
vor fi contactate.

Altele (61)
• vând baloane de diferite culori și mărimi și 
artificii tort pentru nunti și alte aniversări. Tel. 
0723/779477.0720/222154.
• vând CHttaă militară veche cu o stemă pe 
pafta 150 euro, tel. 0723/005657
• vând gunoi de grajd, cantitate mare, Deva, str. 
Călugărenl, nr. 38.
• vând morari*  cu eclipsa. Preț 2 euro/bucata. 
Tel. 0723/005657.
• vând tenilonwtnr electronic, nou, fabricație 
germană măsoară tensiunea, pulsul, cu 
memorie, ceas, preț 1.200.000 lei, relații tel. 
0720/233947.
• vând copiatoare Minolta A3-A4, cu service,*  
garanție, consumabile, foarte ieftine, preț 388- 
800 euro, tel. 0723/385189.

Pierderi (62)
• plantat acte societate, certificat înmatricu
lare, certificat înmatriculare tractor șl talon, eli
berate pe S.C. Nicu Global SRL beva. Se declară 
nule.
• plantat carnet de asigurat de sănătate pe 
numele Floronl Florentina îl declar nul.

• plantat arat de asigurat de sănătate pe 
numele Oprean Adrian Mircea îl declar nul.

• pierdut oral de asigurat pe numele Dancu 
Viorel, Deva Se declară nul.
• pierdut carnet de asigurat pe numele Micu 
Traian Mircea Se declara nul.

• plantat carnet de asigurat pe numele Roșu 
Maria Se declară nul.
o pierdut camei de sănătate pe numele Rusu 
Maria Se declară nul.
e ptantat Wâmație de serviciu pe numele Micu 
ioana Camelia Se declară nulă

Prestări servicii (72)
o atatar auto agreat RAR, situat în Deva cartier 
Oituz, execută reparații de tlnlchigerie, meca
nice, tarife negociabile, informații 0723/784787.
• Malcz Wtatom 2000/98/XP/Me/FD + pro
grame, cu deplasare la domiciliu. Preț 20-35 lei.

. Tel. 0726/469606.50% reducere pentru primii 5.
• motâtez matematică, orico rM Lucrez nu
mai cu un iingwWev.T< 0728/400466.
• ckcutaB la cele mai mid prețuri cu autocare 
de cinci stele In: Spania ■ Intre 160-165 euro, Italia 
-140 euro, tel. 0722/743022.
• motâtez matamaHcâ orice nivel de pregătire, 
In Hunedoara Tel. 749057
• pretate amM la domiciliul clientului: mașini 
de spătat fiare de călcat aspiratoare, espresoa- 
re, cuptoare cu microunde, mixere, casetofbane, 
TV, video, montări zale, mobilă suspendată 
aplice, antene, sonerii, casetofoane auto, tel. 
0746/120888,219413,0721/079491,0745460659.
• tamport mteft local și Interurban, cucamion 
acoperit de 32 tone util, 36 mc; dimensiuni de 
încărcare 600x240x240. Tei. 229611,0740/953297. 
o Tranaport tanfc cdliste pentru student! la 
Timișoara Tel. 0740/42052L
o Prettau CntedRcdore de chitară (electrică), 
Stil muzică ușoară rock. Deva Tel. 0722/629058.
» vrei afli defectele și calitățile partenerului și 
de tale? Drumul vieții, potrivirea dintre voi? Sau 
cum poți găsi partenerul potrivit șl cum II poți 
păstra? Sună la 0745/050659,0721/079491,0P1, 
CP 224, Deva.

Solicitări locuri de muncă(73)
• tânăr, mM foc ae muncă tir calitate de mais
tru In construed!, tehnician aprovizionare mate
riale construcții sau coordonatori alte domenii 
de activitate.Tel, 0726/025051.

Oferte locuri d * muncă (74)
• societate comerciali angajează vânzătoare 
pentru magazin alimentar în Deva. Condiții: 
experiență minimum 6 luni, vârsta maximă 35 de 
ani, tel. 0254/231000.

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

• J/V Esar ■ Empedos angajează ingineri 
constructori cu experiență pentru lucrări de 
alimentare cu apă în județul Hunedoara. Consti
tuie avantaj: limba engleza, operare PC (devize), 
permis de conducere. CV la fax: 021/2532514, 
021/2529919.
• J/V Esu - Empedos, firmă de construcții cu
sediul în București, angajează secretară pentru 
punct de lucru în Deva. Se cer cunoștințe de . « 
limba engleză operare PC. CV la fax:/ ~ 
021/2532514,021/2529919.  y

•SECȚIA DE DRUMURI NAȚIONALE DEVA, Str. 
Rândunicii, nr.3A, aduce la cunoștința SC QUASAR INDUS
TRIES, cu sediul în Petroșani, str. Livezeni, nr.102, că în data 
de 01.03.2005 a fost sancționată contravențional prin 
procesul-verbal nr.0016987, cu suma de 25.000.000 lei (2.500 
LN), pentru faptul că autovehiculul cu nr.TM 03460, în 
proprietatea societății, a circulat pe drumul național DN 7 
fără a deține rovinietă valabilă.
•SECȚIA DE DRUMURI NAȚIONALE DEVA, Str. 
Rândunicii, nr.3A, aduce la cunoștința lui PASC IOAN, cu 
sediul în Orăștie, Str. Pricazulul, nr.42, bl.42, ap.38, că în 
data de 29.09.2004 a fost sancționat contravențional prin 
procesul-verbal nr. 14121 cu suma de 35.000.000 lei pentru 
faptul că autovehiculul cu nr. HD 05 WOV a circulat pe 
dramul național DN 7 fără a deține rovinietă valabilă, iar în 
data de 21.10.2004 a fost sancționat contravențional prin 
procesul-verbal nr. 0014149, cu suma de 35.000.000 lei, 
pentru faptul că autovehiculul cu nr. HD 05 WOV în propri
etatea dânsului a circulat pe drumul național DN 7 fără â 
deține rovinietă valabilă.

•SECȚIA DE DRUMURI NAȚIONALE DEVA, Str. 
Rândunicii, nr.3A, aduce la cunoștința SC CARROM1MPEX 
SRL, cu sediul în Petroșani, Str. Aviatorilor, bl.6O, sc.1, ap.l, 
că în data de 14.09.2004 a fost sancționată contravențional 
prin procesul-verbal nr. 0014112, cu suma de 35.000.000 lei, 
pentru faptul că autovehiculul cu nr. HD 06 FZS, în propri
etatea societății, a circulat pe drumul național DN 68 A fărit a 
deține rovinietă valabilă.

• vând 2 discuri de frână ventilate, un set 
plăcuțe de frână Lucas șl semnalizator stânga 
față, toate noi și de Audi 80 butoiaș, tel. 
0723/779477.
• vând 2 litri de ulei de motor Aral Super Tronic 
OW-30, sigilat, laJumătate de preț față de 

magazin taL 0723/779477.

• vând rochie de mireasă model deosebit alb 
cu flori bleu, mărimea 40-42, preț 2500500 lei, 
negociabil, tel. 0721/248658

Miieîiaic Oe t 'obstrucții (53)

Garaje (43)
• vând câriMriâ Porotherm Import Ungaria, 38 
S șl 25 S. Preț 33 mii. lel/mc (TVA Indus). Tel. 
0723/194444.

« vând sau închiriez garaj, în bloc 9, sc 5, ap44, 
str. Caragiale, Deva, lângă piața nare, tel. 
213671.

Mobilier și interioare (47)
• cumpăr mobU veche, tel. 0741/566275.
• vând mm extensibilă, servantă, măsuță 
de TV, mobilier hol (iadă încălțăminte + dulap 1 
ușă), masă de sufragerie extensibilă ♦ 6 scaune 
tapttate, mochete fond albastru, combină fri
gorifică, mașină de spălat automată, masă de 
bucătărie + 6 scaune, Jaluzele. Tel. 218084, 
0742/939993,0743/211074,0724/643045.
• vânddenritor compus din pat dublu cu saltea 
Relaxa, 2 noptiere, masă TV, suport flori, toate 
din cadru metalic șl sticlă, bonus o măsuță de 
cameră. Preț 75 mH, negociabil. Tel. 213483

Electrocasnice (56)
■ vând 2 vitrine frigorifice, deosebite, ambele cu 
mese de vânzare placate cu marmură șl Flat 
Florlno, pentru marfă TeL 0740/247500
• vând âdgldnr Arctic, stare de funcționare 
foarte bună preț 3000000 lei, tel. 217286, 
0723/779477.
e vând urgent mașină automată de spălat 
sigilată Int la tel. ffSo/013765.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• auQăt gânsac șl rățol mut informații la tel. 
243862, dupăota 20.

PRODUCȚII IUROKANA

Sucursala Deva 
eMctrica vă informează 

in data de 25 martie 2005 vor avea loc lucrări pentru 
Înlocuirea izolației pe linia de medie tensiune 20 kV Hia și 
derivațiile aferente acesteia.
Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a 

furnizării energiei electrice în rețelele 
S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în localitățile 
CERBIA, ALMAȘ-SÂLIȘTE, VALEA, MICÂNEȘTI, 

POGĂNEȘTI, ALMĂȘEL.
Electrica SA asigură toți c||a0ii. âiLfiAtwbMtad». we 
efectuează lucrarea depui Întreg fortul entru a Emită 
durata de întrerupere in alimentarea cu energie electrică, 
în funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în 
intervalul orar 9-18.
Vă mulțumim pentru înțelegere I

ANUNr SCWEBDEV
pțJBLlc SRL

cu sediul In localitatea Petroșani, Str. 1 
Decembrie 1918, nr.85/2, jud. Hune
doara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul Recuperarea Degeu- 
rilor șl Resturilor metalice recldablle 
situat Iii localitatea Petrila, Str. Repu
blicii, nr.F.N.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. 
Hunedoara, zilnic, Intre orele 9 și 17. 
Eventualele sesizări șlneclamatH pot fi ’ 
depuse In termen de 10 zile lucrătoare 
de la data anunțului.

Depozitul de Calculatoare
angajează

ȘEF MAGAZIN
Cetin|e:
• cunoștințe solide IT;

• cunoștințe gestiune, eventual 
program Neomanager (constituie 
avantaj);

• minim o limbă străină (constituie 
avantaj);

• domicfou stabil th Deva.

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

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

Dapozltul de Calculatoare
angajează

CASIER
Cerințe:
• cunoștințe operare calculator - 

Wora, Excel;

• experiență minim 2 ani;
• minim o limbă străină (constituie 

avantaj);
• domiciliu stabil în Deva.

Depozitul de Calculatoare 
angajează personal pentru 

vânzare magazin
Cerințe:
■ cunoștințe solde IT;
• cunoștințe gestiune, eventual . 
' program Neomanager (oonstitule f

avantaj);
• minim o limbă străină (constituie 

avantaj);
• domiciliu stabil în Deva.

Timișoara Str. Lalelelor nr. 23 
Telefon: 0268-207.499 sau 0742-208.806 

Persoană de contact; flulț Ibolya

Avem cea mai ^7 ofertă!
/X) u v

OFERTA CONNEX

t •

’KT*

INVITĂM PARTENERI 
PENTRU COLABORARE!

aVC AU TO IMPORT S R i importator cm.Iumv tn Rom.ini.»

tel: 0746.145.459 tei/fax: 021 323.04.18

. Cee mei buni orertâ.,■

Mtnttrit: Princeton DOR 256 MB PCJ200

WTKHSftL------------
Adresa: Deva, Plata Victoriei nr.î
Tel/Fax: 0254-234437 / 0254-234438
Web: www.toptoch.ro Email: Mleefltoptech.ro

I) J CRI-PII> to 
ntultr i (1' •'.HiRiD C-irjȚX-Trf] -llk

Mk4 ridro.*  onboard, 54 MB shared
FDD: Sony 35". 1,44 MB
HDD: Weetem Digital BB 40 GB, 7200rpm 
Unit cptata tO CD-RW 52x/32x/52x 
AfcrdtorrBelinea 17" flat, 1280x1024 max. I 

TutMri, kohm, p«l
Pretai TVA: U.m.000 lei(UW,30 lei noi)|

fltarf ta âazâ.*  Gigabyte, FSB 800 
Fracturi Intel Pentium 4,2800 MHz )

Princeton DDR 256 MB PC12O0
Fled ritaur Gigabyte Alt Radeon 9530
FDD; Sony 3.5’. 1,44 MB
HDD: Westen Digital BB 80 GB. 7200rpm 
(Mt optici: LG CD-RW/DVD 52xr32x/S2xd6x 

MmBsr Beta 17" flat, 1280x1024 max.

Preț CU TVA; 20,994.000 lei (2.099,40 lei noi)

.Shtau tfertrt: Micrcwnft Windows XP Home Bditiim
Fret cu TVA: 2.982.000 Id (29820 lei noi)

I

CONXIEX

•ert

http://www.toptoch.ro
Mleefltoptech.ro
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Vând garsoniere (19)

• dec, cantorii, g.esie, faianță balcon închis, 
parchet ocupabiiă imediat zona Ulpia Tel. 
0741/154401 (Garant Consulting).
• confort 1, gresie, faianță, balcon închis, 
parchet centrală termică, luliu Manlu, preț neg. 
Tel. 0743/549.654 (Garant Consulting).

’■.:>• doc, parch*  repartitoare, apometre, 
x - nstalații electrice noi, ușă lemn masiv, faianță 

et intermediar, 22 Decembrie, preț neg. Tel. 
0743/549.654 (Garant Consulting).
• Mfcro 15, balcon închis, gresie, faianță 
apometre, Izolație, preț 490 mii. lei. Tel. 231312 
(Garant Consulting).

• zona centrală dec, balcon, amenajări, preț 
700 mil. lei, Tel. 231212 0746/013.971 (Garant 
Consulting)
• zona Dada, et intermediar, amenajări 
modeme, contorizări. preț 520 mit lei. Tel. 
231.212 0740/013371 (Garam Consulting)

Doronanu,5î4u mp, centiaiâ termică 
ian imenalărl. Tel. 231212, 

337.1; (Garant Consulting)

• decomandat*  zona centrală et bun, gresie, 
faianță podele laminate, balcon închis, preț 720 
milioane lei negociabil. Telefon 0786/497515 
(NR.1)
• di c, li alcon închis, apometre, gaz contorlzat 
merită viată et V4, zoni ultracentrală preț 
700 mii. lei neg. Tel. 0745/079.659 (NR.1)
• doc,eompfotmoo,. nou,îvcc mifliuer, 
mașină de spălat automată et L Dorobanți, 720 
mii. lei neg. Tel. 0745/411449 (NR. O 

mo^Jamtna 

completmobWi 

Tel. 211387,0745/25
• Dad*  * 2 îmbunătățiri, contorizări, preț 480 
mu. iei neg. Tei. orza/BBaiâo (EvriKai)
• Zarenddul A 2 balcon, cămări mare, 
parenet contorizări, fără irnounăutei majore, 
preț 460 mii. lei neg. Tel. 0745/253562 (Evrlka!)

• ufoaconM*  A L dec, contorizări, gresie, 
faianță ST 32 mp, bine întreținută preț neg Tel. 
211387 OEvrik

• Deva, de preferință dec. și etaj intermediar.
Ofer prețul pieței. Tel. 0745/253.662. 211387 
(Evrikal)

Vând ap. 2 camere (03)

balcon, —-—■_—.
0740/013.971(Garant

V-

a ultracentrali, (fee., 
Inferioare ultramotirtfe, 
lisă preț 790 mii. tei neg.

• stal 5decn balcon închis, contortari, bine 
întreținuți Zamflrescu. preț 685 mil. lei. TeL

06(CasaBetanla)
• doc, grta*  faianță contorizări, spoturi, 
Emlnescu, preț 395 mii. lei. Tel. 0744/770351, 
0724/169303 (Casa Betania).
• A Vdec, ST 45 mp, 2 balcoane, parchet 
repartitoare, ușă metalici, 22 Decembrie, preț 
815 mii lei Tel. 0744/690918,0720/370.753 (Casa 
Betanla).
• bataaMdcltocurl lagaz, parchet et supe
rior, preț 280 mil lei neg. Tet 718706,

: 0745/35W75 (Omega)
■> zona centrală et 1. gresie, falanți, parchet 
, preț 420 mii lei neg. Tel. 718706, 
0745/354579 (Omega).
• zona centrali, gresie, faianță, ușă metalică, 
centrală termică, balcon, preț 420 mil. lei. Tel. 
718706,0745/354375 (Omega)
• zona Pare, boiler, parchet ușă capitonată, 
lavabil, preț 320 mil. leL Tel. 718706,0746/354379 
(Omega).
• zona Dada, gaz contorlzat, apometre, ușă 

itar , proaspăt zugrăvită, parenet laminat
instai. sanitare noi, ocupabiiă imediat preț 
500 mii. lei. Tel. 0745/653531 (EHa)
• MOddoc, zona Kogilnlceanu, gaz contorlzat 
atometre, parchet, ST 32 mp, preț 17500 euro. 
TA. 0722/568938 (Ella)
• gaiaonlort 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță, parenet reparti
toare, zugrăvită «cent ocupabiiă ImedIA preț 
485 mH. iei. Tel. 0722/566338 (EHa)
• camert cămkt zona Dacia, curent contorlzat 
proaspăt zugrăvită, ocupabiiă Imediat preț 210 
mil.IA Tel. 0788/299304 (Ella)
• zona Mărăști, contorizata, oaicon încnis, 
faianța, gresie, parchet mochetă, ușă lemn 
masiv. Ta. 0723/251498 (Fiesta Nora)
• tara Zandkoocu, et 1, contorizată apă, gaz 2 
focuri, repartitoare de călduri, ușă metalică,

^itavan fals, spoturi, parchet 40 mp. Tel. 
!*5h723/251A98  (Fiesta Nora)

centrală termică termopan, 
modificată cameră+bucătărle, living, gresie, 
faianță, beci, spațiu la mansardă Tel. 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Dada semldec, gresie, faianță în baie, 
contorlzat parchet laminat i dincat spoturi, 
ușă nouă preț 550 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona gări, semldec, 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat, fără îmbunătățiri, preț 650 mil. 
lei. Tel. 235208,0721/744314 (Rocan 3000)
• zona Buievaid, deco, complet mobilată 
parchet zugrăvită fără îmbunătățiri, et Inter
mediar. Preț 22.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zam Dorobanți dec, mobilată gresie, faianță 
laminat ușă nvțallcă balcon închis, et 1, preț 
700 mil. lei. Tel. 238208 0721/744314 (Rocan 
3000)
• zona gări, 30 mp, balcon închis, centrală 
termică bine întreținută A Intermediar, preț 
760 mil lei. Tel. 235.208 0724/620358 (Rocan 
3000)
«M smenajată centrală termică 420 
mii. teL Tel. 710.129,0740/1*780  (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
• ama BMMI, gresie, faianță parchet, 
convector, 320 mil. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• aa L parc alcon, boiler, 330 mil. 
lei. Tel. 7*129.  0740/1*780  (Stil Imobiliare 
Hunedoarei

□•ccminflw^Mfw» 9r?$Jc, iB.i'Tța, insuMții 
sanitare noi, lavabil, zona Dadă preț 750 mii. lei 
neg., et. Intermediar. Tel. 0742/290.024 (Prima 
Invest)
• dac, contartu*  et. Intermediar, mobilați șl 
utilați, preț 480 mil. lei neg. Tel, 0740/126.029 
(Prima Invest)
• ane plăti, Deva, modem amenajați, balcon 
închis, 73b mil. lei. Tel. 206.003, 230324, 
0745/268071 (Mlmason)
• amaaalMi, doc, zona Policlinica Dacia, 510 
mil. lei. Tel. 206.003, 230324, 0745/159308 
(Mlmason)
• at 1, balcon, zona Dorobanți, 27 mp. Tel. 
206.003,0746/253413 (Mlmason)
• mm Stand, et 1, balcon, 460 mil. lei. Tel. 
206.003,0745^53413 (Mlmason)
• uram lac menajați modern, tavan fals, 
gresie, faianță parter, Gojdu, preț 695 mii. IA 
neg. Tel 0745/163445 (Mlmason)
• *■  IA Emlnescu, etaj Intermediar, suprafață 
extinsă amendată parchet laminat creste, CT, 
mobilați. Preț 520 mil. lei negociabil. Tel. 
072Q/437389,0720/348.089 (Green Contact)

Cumpăr garsoniere (20)
• Dm, MM liniștită cu sau ți knbunMgrl,

• iigentl Deva, decomandate, zona Mărăști, 
modificat balcon închis, superamenajat totul 
nou, parchA lamin A 58 mp, preț 1,1 mid. lei neg. 
Tel. 0726/710.903 (Prima Invest)
• urgent! Daamandai*  A 3, zona Banca Tran- 
silvania, parchet, gresie, faianță 2 balcoane, 
preț 32.000 euro neg. TeL 0740/173.103 
(Mlmason),
• ocupaH Imedat, amenajat modem, A 2 
Gojdu. preț 960 mii. lei neg. Tel. 0745/640.72 
(Mlmason)
• urgenți Parter, bloc cărămidă balcon, bdul 
Dacia, preț 700 mil. lei. Tel. 0740/173.103 
(Mimason)1
• MmWecoMndei*  A 1,46 mp, împăratul 
Tralan, 930 mii. IA. Tel. 206.003, 230524, 
0745/253413 (Mimason)

+ dtCTiiwwWB. batam închis, oarchetat, 
contorizA zona Piața Deva, preț900 mil. lei neg. 
Tel. 206.003,0745/6*72  (Mimason)
• zom OM, decomandate, 710 mil. IA TeL 
710.129,0740/1*780  (Stil Imobiliare)

• WomI*  dacMMMtal*  A 3350.mil. lei. Tel. 
710.129.0740/1*780  (Stil imoWliare)
• Mfcro 6 decomandate, A3,490 mil, lei. Tel. 
710.12,0740/1*780  (Stil imobiliare)
• Avram lonc*  amenajat 650 mii. IA- Tel. 
710.12,0740/1*780  (Stil Imobiliare)
• O*  A 2 pod. beci teracote, 600 mă IA. TA. 
710.129,0740/1*780  (Stil imobiliare)
• Pare tanbitau*  et. 3/4, amenalA centrală 
termică termopane, 750 mă IA. TA. 710.129, 
0740/1*780  (Stil Imobiliare)
• Mere 8 amenalA balcon închis, centrală 
termică 600 mil. lei. TA. 710.12. «40/1*780  
(Stil Imobiliare)
• Avrem lancu, amenajat, balcon închis, 
centrală termică 520 mil. lei. Tel. 710.12, 
0740/1*780  (Stil imobiliare)
• zom MH*  semldecomandate, 50 mp, gresie 
In hol, parchet în camere, bAcon închis, totul 
contorlzat, ușă metalică acoperit cu tablă preț 
860 mit IA. Tel. 235.208, 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zom Dad*  circuit 
închis, parchA ocupabi 
miL IA TA 235508 0721

___________.____ . ușă metalică balcon 
închis parchet ocupabll Imediat, et 1, preț 800 
mi lei. TeL 235208 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona L Creangă ’decomandate, partial 
mobilai, ieimopane. cens <uâ iem«că ouearane

L Creangă 'decomandate, partid
____ ,i«imopane,ci aiâ termică, Ducâmne 

modificată aresie, faianță A1, ptieț 15 mid. lei. 
TA. 235308 0W62O358(Rocan3bM)

• zom Dări*  semldecomandate, modificat, 
gresie, faianță parchet în camere, totul conto
rizat A 1, preț 600 mii IA TA 235508 
07240358 (Rocan 3000).
• am AfoM Straiului, semidecomandrte,

-- -fi ■fi «AmtboA nrn»l-moamcat centrare termica, wucon, gresie, 
fafelțăpret 600 mă tei. TA235508 0724/620358 
(Rocan 30w)
• dKMMMMto, arad*  faianță A 2 preț neg. 
zona Gojdu. Tel. 0743/5*654  (Garant 
Consulting)
• saaMacemandiAa narchA oresle. faianță 
centrală termică Aleea TAIor, preț 700 mil. IA. 
TA 0M3/549554 (Garant ConsuMng)
• AMMMMM MKMl, laiaTtă. toCOTL bdul DecebA eTorețW mlă lei. TA 

0743/549554 (Garant Consulting)
• Scărișoara, - c' tiza fără
îmbunătățiri, semldecomandate, geam bale, 
preț 650 mii. lei. Tel. 0743/549.654 (Garant 
Consulting).
• AIcm Criodul contorizA oresie. faianță 
parchet preț 650 mii. teL TA 0743/5*84  
(Garant Consulting).
• aiM lai*  contorizat nra mounatann, 
balcon închis, preț 500 mH. IA. Tel. 0743/549.654 
(Garant Consulting).
• drcult, zom Mărăști, 42 mp, A bun, bloc 
cărămidă parchA faianță apometre, preț 600 
mil. IA neg. TeL 0788/497.615 (NR. 1)
• Dad*  A bun, parchA gresie, faianță lavabil, 
ușă nouă preț 590 mil. IA neg. Tel. 0W497515 
(NR.1)
• gaz contorizat apometre, parchet rașchetaț 
bine întreținut A1, zona Daci*  preț 5e milJel 
neg. TA 0745/079559 (NR.1).
• contorizat Integral merită văzut A 3/4 zona 
Mărăști, preț 580 mil. IA. Tel. 0766/M21 (NR.1
• urgent! * mp, balcon închis, apometre, gaz . 
contorlzat merită văzut et 1/4, M. Emlnescu, 480 
mil. lei. Tel. 0745/079559 (NRJ)
• 46 mo, parchet raschetat contorlzat apă gaz. 
zona Gojdu, preț 850 mil. IA TA 0766/78821 
(NR.1)
• decomandat*  62 mp, 2 balcoane, multiple 
îmbunătățiri, A1/4 zona ultracentrală 1.15 mid. 
lei. Tel. 0745/079.659 (NR.1)
• remldacomandat*  compM mobilat contor
izat A 3, zona Aleea Armatei, 780 mii. lei. TeL 
0745/4114*  (NR.1)
• etl, parchA balcon, contorizări, bale cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Tel. 0724/169303, 0743/103.622 (Casa 
Betanla).
• A 8 balcon închis, faianță parchA 
contorizări, Gojdu, preț 920 mil. leL TA. 
0741/120.722,0724/169303 (Casa Betanla).
• cU, decomandate, 2 balcoane, parchA 
contorizări, 60 mp, 22 Decembrie, 31.000 euro. 
Tel. 0741/120.722,0720/370.753 (Casa Betanla).
• A 2, decomandate,' 2 balcoane, parchA 
contorizări. zona Gării, preț 1,08 mid. lei. TeL 
0724/169303,0743/103.622 (Casa Betanla).
• decomandat*  centrală termică proprie, aer 
condiționat proaspăt zugrăvit balcon, parchA 
Minerului, preț 850 mil. lei TeL 0742/005.228 
0720/387596 (Casa Betanla).
• uRf ~ " contortnt D&rchot balcon, zonă IlnfSaTmodiflcA “eț 80 mil. lei. Tel. 

07*302200  (Fiesta Nora)
• Zamflreccu, eta| 2, centrală termică 
termopan, parchet frumos de stejar, balcon, 
gresie, faianță modificări Interioare, parcare 
proprie, ocupabll Imediat, preț 1,1 mid. IA. TeL 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• zom Mtacndul Al, bloc de cărămidă bAcon 
închis, parohA contorizări, vedere la stradă 
ocupabil Imediat, preț 790 mil, lei neg. Tel. 
0746/302.200 (Fiesta Nora)
• zom Mmicii, Al/4, contorizări, balcon 
închis, faianță, preț 680 mil. lei neg. TA. 
0788/165702 (Fiesta Nora).
Decebal, fără mSlflcJdmtorloare, A 2, preț 

neg. TA. 0745/302.200 (FlestaNora)
• ZCM Ofodu, contorizA parchA bucătărie

preț fix 650mii.leLTi r^'S) 
(Fiesta Nora)
• semptațA 60 mp, A Intermediar, hol central, 
bucătărie mare, 2 oaicoane, contorizat. ta. 
0745/302200 (Fiesta Nora)
• zom toon Corvin, decomandat A Interme
diar, mc ica nterioare, termopan, parchet 
nou, gresie, faianță ocupaou imediat TA. 
0788/165702 (Fiesta Nora)
• Doodtad, om ntr rmirâ.
mp, parchA bai con închis, preț 1,180 mid. lei. 
TA. 0723/251488 (Ftesa Nora)
- •“—• —M.I. »«■.,,J1HM nnmll lai

kJ»»gresie, îm ța icon,

• Mfcro 5 et 1, gresie, faianță linoleum, balcon 
închis, apometre, 2 focuri la gaz, 300 mii. lei neg. 
TA 718706 0745/354.579 (Omega).
• Mfcro 4 parter, boiler, ușă de lemn, interfon, 
zugrăvit 2 focuri la gaz, preț 480 mil. lei. Tel. 
718706,0745/354579 (Omega).
• Mfcro 3, A 2, centrală gresie, balcon, preț 630 
mii; lei neg. TA 718706 0745/354575 (Omega)
• Aov 8 2 convertoare, boiler, parchA preț 
500 mii. lei. TeL 718706,0745/354579 (Omega)
• Mfcro * A 3, centrală termică termopan, 
parchet preț 580 mii. lei. Tel. 718706 
0745/354375 (Omega)
• Acro 2 A 2, gresie, faianță parchA 2 focuri 
la gaz, 630 mii. lei. TeL 718706 0745/354579 
(Omega)
• samidocomandata, zona Bălcescu, et2, 
apometre, gaz contorizA balcon mare închis, 
proaspăt zugrăvit ocup Aii imedi A preț 830 mii. 
fel. Tel. 0788/299504 (Ella).

• decomandat*  Băfcasai, A intermediar, 
centrala termică parchet oaicon mare incnis, 
frumos amenajat preț 900 mii. lei. TeL 
0722/566938 (Ella).

Minldoconiandat*  zona Streiulul, et 3, gaz 
intorizat, fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
-eț 500 mil. lei. TA. 0W2995O4 (Ella).

contorizA fără mari 
preț 500 mii. lei. TA.:._,
• decomandat*  Gojdu, apometre, gaz conto
rizat faianță gresie, parchA laminat Instalații 
sanitare noi, balcon închis, mobilă bucătărie 
inclusă în preț ocupabil ImedIA preț 1,1 mid. lei. 
TA 0722/566538 (Ella).
fÂmțăapometregu contorizA balconfnchîs 

proaspăt zugrăvit ocupabil Imediat Tel. 
0745/653531 (Ella).
• mm|di -:---.n * zom Micro 6 Hunedoara,
A1, U$ă metalică mochetat, instalații sanitare 
noi, zugrăvit proaspăt, ocupaoii imeaiat, preț 200 
mILtei. Tel. 0788/299504 (Ella).

I. Corvin, A 2, decomandate, 
lăiățin, amenajari interioare, 

. Icată gresie, faianță termopan 
peste tot parchet laminat instalație oe aer 
condiționat suprafață mare, ocupabll ImedIA 
preț «labil Tel. 211587, 0745/253.662 
(Evrikal.
• zm uHnoemll, A 2, bloc de cărămidă 
camere cu parenet contorizări, fără 
înrounataun majore, preț x>o nwi. iei negociaoii. 
Tel. 21138T, 0723/660.160 (Evrikal)

• zom Dod*  Al. camere cu parchA 
contorizări, gresie și faianță ocupablfîn timp 

scurt, preț 590 mii. lei. TA 0745/253362 (Evrikal)
• zom ptață A 1, decomandtte, suprafață 
mare, 2 balcoane, contorizări, fare imbunrâtiri, 
gre^negociabiL TA. 211387, 0745/253.662

• 2 MirtiniMte a 2 camere, în zona Bălcescu, 
etafeStermedlare, contorizări, Inclusiv reparti
toare, parchA în camere, suprafață 52 mp 
fie B, preț 780 mil. lei flecare. TA 07*23562,  
072M60J60 (Evrikal)
• Mlu, hol central, modificări multiple, 
parchA, faianță gresie, centrală termică 
JaluzAe exterioare, Izolare Italiană preț820 mil. 
IA Tel. 0720/437389, 0720/348089 (Green 
Confart)
• for. M. Emlnescu, rtaj Intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, centrală 
termică preț 775 mH. lei. TeL 0720/437389, 
0720/348089 (Green Contact)
• U. BAmocu, zona ANU etaj 6 amenajat, 
balcon închis, preț 610 mil. lei negociabil. TeL 
0720/437389,0720/348089 (Green Contact)

îi

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• laMnH Deva, zona bună plata Imediat Tel. 
215212 (Prima Invest).
• așuauarizM, de preferință decomandate, nu 
contează amend vile, ofer prețul pieței. Tel. 
211387 (Evrika!)
• Deva, zână liniștită decomandate sau în 
circuit etaj intermediar. Ofer plata pe loc. Tel. 
211.587,0745/253.662 (Evrikal)
• Zana Dada, Gojdu, etaj Intermediar, balcon, 
nu necesită îmbunătățiri. Ofer 750 mil. lei. Tel. 
0720/437389,0720/348089 (Green Contact)
• zMfeliMOeMMtt. etaj Intermediar.Ofer 870 
mil. lei. Tel. 0720/437X89,0720/348089 (Green 
Contact)
• zana aefo«,exdus parter șl etajul 4.03 ofer 
plata pe loc. Tel 0788507X17(Ella).

Vând ap. 3 c amere (05)

• zona Mfcro 8 parchet 2 focuri la gaz, bine 
întreținut preț 320 mil. lei. Tel. 718708 
0745X354575 (Omega)
• zonă cantată, A 2, decomandate, centrală 
termică preț 27.000 euro. TeL 718706 
0745/354579 (Omega)
• Mfcro l et. L semldecomandate, parchA 
balcon, 300 mit lei neg. Tel 718708 0746/354375 
(Omega)
• Mkn>8A2, parchet,boiler,geam termopan, 
2 băl, 2 balcoane, 900 mil. lei neg. TA 718706, 
0745,354579 (Omega)
• Aerai A 2, centrală termică gresie, falnață 
parchA 2 băl, 125 mid. lei. Tel. 718706 
0745/354575 (Omega)

DMtMif uo in 11 mu emraia termica, 
2 băl, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie, 
faianță vedere în 2 părți, ocupabll ImedIA Tel. 
0788/165.703,0724/254.051 (Fiesta Nora)
• cântai decomandat*  2 bă, contorlzat apă șl 
gaz, repartitoare, oaicon mcnis, veoere in 2 para, 
prețfoarte bun. Tel. 0788/168703,232309 (Fiesta

• zona Astert*  A Intermediar, centrală 
termică bucătărie modificată parchA nou, 
gresie, faianță ușă metalică preț 25500 eruo. 
Tel. 0723/251498 fflesta Nora)
• zom hognaA blocuri noi, decomandate, 
repartitoare, parchA ușă nouă balcon mare 
închis, garaj cu toate utilitățile, canal tehnic. TA. 

0723/251,498 (Fiesta Nora)
• urgenți decomandate, contorlzat, reparti
toare, balcon, parchA Zamflrescu, 28000 euro 
neg. Tel. 0742/018418 (Prima Invest)
• wgmti zona Astoria a Intermediar, pe motiv 
ae plecare tn străinătate, preț neg. Tel. 
0721X818781 (Prima invest)
• contai renovat complet, lavabil, 33.000 euro 
fix. Tel. 0722/564304 (Prima Invest)
• dacomandefenaichA faianță contorizA A 
2, zona Progresul, preț 1,15 mialei. Tel. 230324,
208003 (Mlmason) ‘
• doeomndat*  A1, centrală termică boxă 2 
băl, împăratul Tralan, preț 1,75 mid. lei. TA. 
0745/253413, 208003 (Mlmason)

• * mmm i aiMMlat, centrală 
termică, 80 mp, A Intermediar, bdul. DecebA, 
Deva, preț 135 mid. IA. TA 230324, 208003 
(Mlmason)

• m 8 orssle, faianță parchA lamelar, 
centrală termică preț 700 mil. lei. Tel. 716129, 
074C/148780 (Stil imobiliare)
o mmOT, balcon, 2 băl. decomandat*  A Inter- 

V.l D mă IA TA 71812}, 0740/1*780
(Stil Irrobtliire)

• Mkn 8 A Intermediar, întreținut, preț 700 
mIL IA. ^18128,07400*»  (SUI imobiliare)

• Avram Ihm* A Intermediar, centrală 
'■raid, urat 9SD ML IA TA 710428,

• Mmkteconwidete, paidM, gresie, faianță 
contorizat, Aintermeoiar, preț35500 euro, neg. 
TA. 0743/549554 (Garant Consulting)
• senddKomandai*  parchA A intermediar, 
Dacia, preț 800 mil. lei neg. TeL 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• conurizM apă și gaz, repartitoare, parchet 
gresie, faianță ocupabil imediat, et 2/4, zona 
Gojdu, preț 28000 euro. Tel. 0745/079.659 (NR. 1)

termică aer condiționA bdul. N. Bălcescu, preț 
32.000 euro. TA. 07*079.659  (NR. 1)
• A 1, 2 bA, zona Dorobanți, lăngă Master, 
garaj, preț negociabil. Tel. 0745/079.659 (NR. 1)
• dzcoinindii*  2 băi, 2 bAcoane, 90 mp, zona 
Favorit TeL 0745/079.659 (NR. 1)
• A 5 decomandate, contorizări, parchet, 2 băi, 
2 bAcoane, zona Mărăști, preț 1,7 mid. lei. Tel. 
07*103522,0724/169303  (Casa Betanla)
• A IntanMdar, decomandate, gresie, faianță 
balcon închis, contorizări, repartitoare, 
Bălcescu, preț 35.000 euro neg. TeL 0743/103522, 
0724/169303 (Casa Betania)
• A IntanMdtar, 2 băi. 2 balcoane, centrală 
termică lavabil, instalații sanitare noi, bdul. 
Decebal, preț 15 mid. Tel. 0742/005.228 
0724/169303 (Casa Betania)
• A 5 decomandate, 2 băl, balcon mare, 
bucătărie mare, contorizări, repartitoare, Ion 
Creangă 46.000 euro neg. Tel. 0724/169303, 
0742/005.228 (Casa Betanla)
• zom AJmb Moților, semldecomandate, 
parchA apometre, gaz contorizat; zugrăvit A
3, preț 720 mil. lei. TeL 235.208 0724/620358, 
0721/7*514  (Rocan 3000)
• mm Pisgrezutaț decomandate, 70 mp, 
parchet In camere, bucătărie, bAe, 2 debarale, 
suportă modificări, bAcon, totul contorlzat preț 
1,180 mid. TA. 235.208 0724/620358,0721/744514 
(Rocan 3000)

• __________
laminat bAcon închis,

Aleea Neptun, decomandate, 87 mp, 
. ■ ’ ‘ . gresie, faianță 2 băi

amena|ate, centrală termică ușa metalică box*  
preț 15 mid. IA Tel. 235208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
■ George Emku, decomandate, 100 mp, 
parchA bAe, 2 bAcoane, totul contorizat A1, 
preț 44.000 euro. Tel. 235208 0724/620358 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zum Plată decomandate, 75 mp, hol pătrat 
parchA centrală termică bAcon închis, boxă 
preț 1350 mid. lei. TeL 235208, 0724/620358 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zom Programă et 1 decomandate, cu garaj, 
bloc de cărămidă hol central, amenajări interi
oare, centrală termică apartament bine între
ținut preț negociabil. TA 0745/253.662 (Evrikal)
• zom Mkul DAIas, A 1, cu garaj, multiple 
amendări Interioare, suprafață mare, ocupabll 
In timp scurt preț negociabil. TeL 0723/660.160, 
211587 (EvrikA)
• zom M<ta> Al, semldecomandate, bloc de 
cărămidă contorizări, bAcon închis, ocupabll 
ImedIA 1,1 mid. neg. Tel. 07*253.662  (Evrikal)
• somMocmmiiM*  zom Bulevard, A inter
mediar, 2 bă, 2 bAcoane, apometre, gaz conto
rlzat 2 focuri, îngrijit preț 1,260 mia. lei. TeL 

0745/653531 (Ella)
• decomandat*  zom LII lacului, centrală termi
că termopan, gresie, faianță mobilă bucătărie, 
bed-30 mp, preț *000  euro. 0722/565938 (Ella)

• mi Dod*  parchA gaz 
contoriz*  apometre, dioc cărămidă, ocupaou 
ImedIA preț 750 mii. lei. TeL 0788/134022 (Ella)
• dKomendat*  zom Minerului, bloc de 
cărămidă--parchet-de stejar, gresie,-faianță 
Instalații sanitare noi, gaz contorizat 2 focuri, 
apometre, repartitoare, preț 790 mil. neg. Tel. 
0788/299.904 (Ella)
• zamldeeMMiidei*  zom Bulevard, centrală 
termică 2 băl, 2 balcoane (1 închis), gresie, 
faianță parenet iavabii, mooirîcăh ulterioare, 
renovrt recent vedere în 2 părț, preț 155 mid. 
IA neg. TA. 0788/888818 (Ella)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• urgenți (did DecebA, zona Udo, Progresul, 
cerere sigură cu plata ImedIA Tel. 0788/165703, 
232X08 (Fiesta Nora)
• urgent! Den, zona Dorobanți, Liliacului, 
Mărăști ul nou, de preferință cu 2 bA, etaj 1 sau 2. 
Plata pe loc. Telefoane 211587,07*253.662  
(Evrikal)

Vând ap. 4 camere (07)
• zm Daretauiti, etaj 4 din 4, pod cu țiglă și 
boxă hol central, 3 terase, 2 băl, preț 1,6 mid. IA 
negociabil. TA. 0720/437589, 0720/348.089 
(Green Contact)
• z«m bntoucii decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat compl A centrală termică 
preț 135 mid. lei negociabil. Tel. 0720/437.889, 
07203*089  (Green Contact)
• zom BălceMi, decomandate, 119 mp, 
apometre, repartitoare, parchet, vedere în 2 
părți. TA. 0745/302200 (Fiesta Nora)
• zm MM centrală termică aer condiționat 
termopan, parenet, gresie, faianță nucătărie 
modificată Tel. 0723/251498 (Green Contact)
• PWteMM*  decomandate, 2 bA, 2 bAcoane, 
preț 680 mil. IA. TeL 710.129,07*1*780  (Stil

ui—_-x
niAÂnnvt)
• UMrtMădKomandat*  modificări interioare, 
centrală termică preț 30000 euro. Tel. 710.129, 
0740/1*780  (Stil imobiliare)
• Mfcro 4, decomandate, amenAA centrală
termică beci, grădină, preț 1 mid. leL Tel. 710.129,. 
07*1*780  (Stil imobiliare) 1

• decomandat*  A 3, zona Ion Creangă 
parehA gresie, faianță, contorizat, 2 băl, 2 
balcoane, preț *000  euro. Tel. 07*159573  
(Mlmason)
• decomandat*  garai sub bloc, zona împăratul 
TrAan, preț 23 mid. lei. TeL 0745/159.608 
(Mlmason)
• decomandat*  garai zona Progresul preț 
avantalos. Tel. 0741/154.401. 227542 seara. 
(Garant Consulting)
• A 2, decomandate, 2 bA, 2 bAcoane, gresie, 
faianță garaj cu mă caldă șl cAdură Ion Corvln, 
pr ILO00 euro. Tel. 0724^69300,0743/103.622 

(Casa Betanla)
• zona bdtd DecebA, decomandate, SL 80 mp, 
ST 100 mp, parch A 2 bAcoane foarte mari, 2 băl, 
budttrie moaificac lentraiă termică gresie, 
faianță A 3, preț 50.000 euro. Tel. 0724/620358 
0721/744514 (Rocan 3000)

• zom Astari*  decomandate, ST 110 mp, 
pftrchtt peste tot, balcon închiși bloc acoperit, 
preț 35.000 euro. TeL 0724/620358 0721/744514 
(Rocan 3000)
• diCMiMdil*  zm Liliacului A 2, apometre, 
gaz contorizat, parenet repartitoare, preț 
35.000.Tel. 0722/566338 (Ella)
• dKMMMM*  zm Bejan, et 3, centrata 
termică, JaluzAe exterioare, 2 băl, gresie, 
faianță zugrăvit cu lavabil, cAorifere noi, preț 
1,1 mid. lei. TA.07BE/B88818 (Ella)
• deosmandra*  am Carpațl. modificat 2 băl, 
utw®, nuanța, perenei, mswani sanuare noi, i 
oAcoane (1 fichls cu termopan), lavabil vedere 

In 4 părți preț L55 mid. IA. TA. 0788/888818 
®la)
• mMMMMfort*  AkMnMdtar.pemctiv 
de ptacere kt strlMcat*  preț negociaUL TA

Vând case, vile (13)
• Deva, zona Ceangăi, 3 camere mari, bucătărie, 
bAe, centrală termică nouă termopane, finisaje 
interioare de ultima oră ocupabiiă în timp scurt, 
curte și grădină aprox. 500 mp, preț 69500 euro, 
neg. TeL 211587,0745/253.662 (Evrika)
• 4 camera, 2 băi, bucătărie, cămară gara], 
anexe, 150 mp, centrală termică gresie, faianță 
parchet lamelar, curte pavată grădină ST 600 
mp, 100.000 euro. Tel. 0740/126.029 (Primalnvest)
• Dw*  zori centrală 4 camere, 2 bA, conto
rizată termopane, beci, teren 700 mp, preț 
110.000 euro. Tel. 215.212. (Prima invest)
• ukracentrA, Deva, 2 nivele, 5 camere, 2 bA, 2 
bucătării, 2 terase, centrală termică termopane, 
preț 125.000 euro. 0722/564.004 (Prima Invest)
• 3 canwre, Deva, baie, bucătărie, parchet, 
centrAă termică anexe, St 570 mp, grădină preț 
atractiv. TeL 0742/290.024 (Prima Invest)
• 2 conuri, 5 camere, 2 bucătării, garA, grădină 
ST 2000 mp, 15 km de Deva, preț *000  euro neg. 
Țel 0740/914.688,0720/370.753 (Casa Betanla)

asă garai, 
0 
120/387X96

• P+2,6 camere, 2 băi, balcon, 
construcție nouă zonă rezidenții 
130.000 euro neg. Tel. 0742/005.221 
(Casa Betania)
• zom Mrtroas*  P+M, construcție 2904, 4 
camere,gresie, faianță 2 bA amenajate,, acuzzi, 
living, parchA centrală termică complet 
mobilată, preț 118000 euro. TA. 05.208 
0724/620358 0721/744514 (Rocan 3000)
• zori bună parter+etaj, 4 camere, scară Interi
oară parchet în camere, 2 bA, garaj, 2 bAcoane, 
beci, bine întreținută preț 75.000 euro. Tel. 
235.208,0724/620358 0721/744514 (Rocan 3000)
• zom Hora*  2 camere, bucătărie, baie, 
cămară pod, parchA curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. TA. 235.208 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zom Parc, teren drept 3 camere, bucătărie, 
bA*  apă gaz, canalizare, teren 1100 mp, preț 
108000 euro. TeL 0788/497515 (NR.1)
:• Dov*  zori centrală 3 camere, living, baie 
arhenAată bucătărie mare, CT, pivnița, pod, 
curte, anexe, gradină 450 mp. 79.000 euro nego
ciabil. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• VII nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 llvlngurl, 2 
bA, CT, garaj, plus încă un corp: cameră, hol, 
bucătărie amenAate modern, curte șl grădină 
ST=1800 mp. Preț 76.000 euro negociabil. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Dov*  zom centrală 4 camere, hol, bucătărie, 
2 băl, garaj, amenajări modeme: parchA 
faianță gresie, centrală termică termopane; 
curte șl grădină ST=700mp. Preț 95500 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Confort)
• Dev*  EMmku, corp comun cu Intrări sepa
rate: 3 camere cu parchA tavane false, spoturi, 
2 bA, 2 bucătării Italiene; curte șl grădină ST=700 
mp. Preț 3,6 mid. lei. TeL 0720/437889, 
O720/MM9 (Green Contact)

• ta 7 km de Deva, D.N., intravilan, ST=1500 mp, 
apă curent, gaz. Preț 5 euro/mp negociabil. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089 (Green 
Contact)
• Deva soro Cozia, intravilan, ST=5700 mp, 
parcelabil, acces din 3 părți, apă curent, gaz. 
Preț 14 euro/mp negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• intravlan, Peștiț, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent, preț 15 euro/mp. Tel. 
710.129,07*1*780  (Stil Imobiliare)
• Mravlan, Stntuhalm, ST 9.400 mp, FS 40 m, 
apă gaz, CE, FS direct la DN 7, preț 12 euro/mp 
neg. Tel. 0742/019418 (Prima Invest)
• urgenți Intravlan, ON 7. SântuhAm, 7X00 mp, 
posibilități de parcelare, toate facilitățile, prețla 
vedere. Tel. 0721/815.781 (Prima Invest) 

parcele, 20x225 mp, apă gaz, curentau 

euro/mp. TeL 0722/564.004 (Prima Invest)
• lntravfan,Sântuhalm,DN7,5000mp,FS37m, 
toate facilitățile, ideA A construcții industriale, 
16 euro/mp neg. Telefoane 0726/710X03 (Prima 
Invest)
• la DN 7, ST 22500 mp, F5 TO m, apă curent, preț 
12 euro/mp. TA. 0788/497515 (NR.1)
• la 15 km de Deva, pentru construcții casă de 
vacanță panoramă superbă ST 900 mp, FS 20 m, 
apă gaz, curent, cablu tv, preț 6500 euro neg. 
078E/497515(NR.l)
• hSkm de Deva, ST 120.000mp, FS lOOOm, apă 
gaz, curent, canlizare, preț 10 euro/mp. 
0788/497515 (NR.1)
• urgent! Zăvoi, 2000 mp, fs 30 m, preț 25 
euro/mp. Tel. 07*173.103  (Mimason)
• Intravilan, ST 5.700 mp, la DN 7, situat între 
Săntandrei și SântuhAm, fs 65 m, toate utilitățile, 
teren ușor accesibil, preț 17 euro/mp negociabil. 
Tel. 223400, 0740/914.688 0724/169303 (Casa 
Betania)
• extravlan, scos din circuitul agricol, ST 8.000
mp, fs, 415 m, teren ce poate fi extins în funcție 
de cerere, Strada Aeroportului, preț 7 euro/mp 
negociabil. Tel. 230.221, 0744/690.918,
0724/169303 (Casa Betania)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha, intravilan, la șosea, în Deva sau împre
jurimi plata ImedIA Tel. 215.212 (Prima Invest)
• Deva zonă centrală ST=200-500mp. Ofer 40 
euro/mp. TeL 0720/437889,0720/348089 (Green 
Contact)
• Zom Dev*  intravilan, ST=1000 mp. utilități. 
Ofer 5-20 euro/mp. TeL 0720/437889,0720X348089 
(Green Contact)

Vând spații comerciale (25)

Cumpăr case vile (14)
• uroanti Cu grădină în Deva sau Slmeria, plata 
ruediA Tet 0721/055313 (Prima Invest)
• Zm Deva sau Slmeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300-450 mii. lei.

' TeL 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Cast ta Deva, minimum 3 camere, dotări, zonă 

iă curte. Ofer 90.000 euro. TeL 
0720/348089 (Green Contact)

2 camere, bucătărie, anexe, teren
500 mp,preț 400 mil. lei. Tel. 0740/210.708 (Prima 
Invest)
a Criatur, 3 camere, bucătărie, gaz la poartă 
teren 600 mp, preț 680 mil; IA neg.0740/210.708 
(Prima Invest)

• imdti Modart* dar locuibilă în jurai DevA, 
preferabil mijloc de transport în sA Ofer prețul 
pieței. Te1 n78am88J"«(Ella)

Vând case de vacantă (15)
P+E, curte, livadă grădină ST 4.000 mp, la 
poalele Retezatului, sat Clopotiva, preț 22.000 
euro. Tel. 710.129,07*1*780  (Stil Imobiliare)

Vând teren (21)

ST=700 mp, FS=13 m, pano
ramă deosebită utilități în zona. Preț 400 mil, lei. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)

• irarifofiMt dh ap. 2 camere, zona Piața Du
nărea Hunedoara, cu ieșire la stradă 650 mH. lei. 
Tel. 718.7Q6,0745/354575,0745/354379 (Omega)
• taioN du destinația depozit teren aferent 480 
mp, gaz, apă canAlzare, trifazic, fs 25 m, zona 
Vulcan, preț 35.000 euro neg. Tel. 0745/163.445 
(Mlmason)

închiriat pe termen lung în Deva, 
garsonieră sau apartament mobilat TA. 
0721/0553i3(Prima invest)
• garodiM, dzconiindatt, complet mobilată 
contorizată centrAă termici tAefon, zona 
MlhA Emlnescu. TA. 07*411449  (NR.1)

• dMl uraant garsonieră sau apartament pen
tru închiriere, se oferă de la 50 la 180 euro/lună 
TA. 0786/168703,232508 (Fiesta Nora)
• ofer apartament 2 camere, complet mobilat și 
util A contorlzat zona Piața, 4 mii lel/lună Tel. 
208003,230324 (Mlmason)

oiw afb 4 camere, centrala termica, mooiiat și 
utilat zona împăratul TrAan Dev*  preț250 euro 
/lună neg. TA. 230324,0745/266571 (Mlmasob)

• own mm camere, semi-moonatzoan 
Bălcescu, Deva, 35 mIL lel/lună negociabil. Tel. 
230324,206.003 (Mlmason)
• ofer zpațta comerclA, centrul vechi, vad co- 
merclA foarte bun, ST 120 mp, 3 puncte sanitare, 
amenajări Interioare mooerhe, bun pentru 
diverse destinată prrt20 euro/mp Inclusiv TVA, 
negoclabH. TA. 0745/253j662(Evrlkal)

• ofer garsonieră bdul Decebal, amenAărl șl 
dotări interioare de lux, A 2, doar contract pe 
termen lung, preț 100 euro/lună Tel. 
0TO3Z668160 (Evrika!)
• ofer apartament 2 camere, decomandat, 
centrală termică 
utilat șl mobilat 
Decebal, zona pit 
0743/103522,0724/

• oier apartament 3 camere, mc 
aragaz,.frigider, contorizări, garaj,
250 euro/lună tel. 0744/690.918 (Casa Betanla)'

• tnctoUI comotex comerclA, se închiriază spatii 
comerclAe amenajate șl compartimentate Cu 
suprafețe între 9 șl 25 mp, preț 10 euro/mp. TA. 
0742/008228 0724/169303 (Casa Betania)
• ofer opațta comerclA, ST 25 mp, amenajat
Iavabii, termopan, vao comerclA excelent, Deva, 
preț 120 euro/lună TeL 0744/690.918 
0724/169303 (Casa Betanla) '

CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA

Organizează CONCURS pentru ocuparea posturilor 
vacante de conducere, după cum urmează:

1. Director la Biblioteca Județeană „OvW Deneuclanu” Deva
Condiții de participare:
- studii superioare - absolvenți al Facultății de filologie;
- cursuri perfecționare Tn biblioteconomie;
- vechime minima 1h domeniu • 5 ani,
2. Director la Teatrul Dramatic „I. D. SÎRBU" Petroșani
Condiții de participare:
- studii superioare în domeniul artlstlc-actorle;
- vechime minima Tn domeniu - 5 ani.
3. Director le Școale Populară de Arte țl Meeerll Hunedoara
Condiții de participare:
- studii superioare de lunga sau scurta durata;
■ vechime minima Tn specialitatea studiilor - 5 ani.
4. Șef eervlclu la Serviciul Public Judoțeen Salvamont
Condiții de participare:
- studii superioare de lunga sau acurta durata;
- vechime minima Tn specialitatea studiilor - 5 ani.

Rectificare la data anunțată In numărul din 24.03.2005:
Concursurile ae vor desfOgura Th data da 11.04.2005, ora IO, la 
aadlul Consiliului Județean Hunedoara.

Bibliografia poate fl consultata la Compartimentul salarizare, resurse 
umane din cadrul Conalllulul Județean Hunedoara.

Relații suplimentare la tel. 0254-211350.

3350.mil
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Specie nouă de dinozauri
• Avertisment. Numărul cazurilor de can
cer de piele se va tripla în următoarele trei 
decenii dacă nu se schimbă atitudinea 
oamenilor față de soare. Specialiștii spun că 
cei mici sunt de trei ori mai predispuși la 
îmbolnăviri decât erau bunicii lor.

Imens Copiii privesc entuziasmați un ou 
gigantic din ciocolata, expus în Sint - 
Niklaas și realizat de belgianul Guylian. 
Acesta a staăfiit un nou record mondial.

(Foto: EPA)

■ A fost descoperită în 
sudul Argentinei cu aju
torul unei bătrâne în 
vârstă de 98 ani

Buenos Aires (MF) - Bătrâ
na știa de existența unui ză
cământ de fosile încă din ado
lescență. Echipa condusă de 
paleontologul Sebastian Apes- 
teguia a descoperit resturi fo
silizate care au permis recon
stituirea a 70% din scheletul 
unei specii necunoscute de 
titanozaur, un patruped ier- 
bivor cu gâtul gros. Animalul 
avea o lungime de aproxima
tiv nouă metri și trăia pe te
ritoriul, actualei Argetine în

Ima^ni erotice la proces
Santa Maria (MF) - Jurații care vor ho

tărî soarta lui Michael Jackson au fost 
bombardați miercuri cu imagini explicite 
din revistele erotice confiscate la perche
ziționata camerei sale de la Neverland.

Acuzarea a prezentat juriului pe un 
ecran aproximativ 70 de nuduri feminine 
din reviste. Judecătorul Rodney Melville 
nu a permis însă acuzării să arate juraților 
și materialele erotice găsite pe calculatoa- 
tele confiscate de la Neverland.

In timpul audierii, imul dintre avocații 
lui Jackson, Brian Oxman, s-a simțit brusc 
rău și a fost transportat cu o ambulanță 
la un spital din localitate.

Wangari Mâathai la Expo Aichi.
(Foto: EPA)

' EXplOZld s-a produs în partea vestică a 
centrului industrial și pare să fi distrus 
’parțial mai multe clădiri, iar BP a recunos

Expoziție mondială
Nagoya - împăratul Japo

niei, Akihito, împreună cu 
împărăteasa Michiko au par
ticipat la Nagakute, lângă Na
goya, la ceremonia de deschi
dere a Expoziției Mondiale 
2005 Aichi. Este prima expo
ziție mondială care se ține în 
Japonia, după 35 de ani. La 
ceremonia care a avut loc cu 
o zi înaintea deschiderii ofi
ciale de astăzi, a fost prezentă 
și câștigătoarea premiului No
bel, Wangari Maathai.

urmă cu 83 milioane de ani, 
în Gretacicul superior.

Caracteristica sa cea mai 
notabilă este mandibula pă
trată dotată cu două lame o- 
soase implantate pe cerul gu
rii, care îi foloseau la tăierea 
crengilor de copaci. Cercetă
torii presupun că adulții cân
tăreau până la 20 de tone și 
trăiau în turme.

Saurianul necunoscut până 
acum a fost botezat Bonita- 
saura, de la muntele La Boni
ta din apropierea zonei unde 
a fost descoperită fosila. Locul 
se află în stepele semiaride 
din nordul provinciei Rio Ne
gro, Patagonia.

Canale poluate cu 
substanțe toxice

Roma (MF) - Canalele Ve
neției sunt pline de substanțe 
toxice se arată intr-un studiu 
publicat miercuri.

Realizat la inițiativa depar
tamentului de mediu al muni
cipalității, în colaborare cu 
Centrul Național de Cercetare 
Științifică din Italia, studiul 
arată că în total 11 substanțe 
toxice au fost găsite în mâlul 
de pe fundul canalelor.

în zece ani, între 1994 și 
2004, cercetătorii au analizat 
295.000 mc de sedimente din 
canalele venețiene și au cal
culat că există 8.737 kg de 
nichel, 7.496 kg de crom, 4.040 
kg de arsenic, 1.606 kg de cad
miu, 900 de tone de mercur, 
709 tone de hidrocarburi, 216 
tone de plumb și 26 tone de 
pesticide.

Poluarea orașului nu este 
cauzată de complexul indus
trial petrochimic vecin de la 
Porto Marghera, ci de așa-nu- 
mita poluate urbană.

Explozie la o rafinărie din Texas

cut că imobilele Învecinate au fost avariate.,
(Polo: FAN)

■ Puternica deflagrație 
de la imensul centru 
industrial s-a soldat cu 
cel puțin 14 morți

Washington (MF) - O pu
ternică explozie s-a produs 
miercuri în Texas (sudul Sta
telor Unite), la cea mai mare 
rafinărie americană a grupu
lui petrolier britanic BP, 
provocând moartea a cel pu
țin 14 persoane și rănirea al
tor 70, relatează AFP.

„în acest stadiu, credem că 
există 14 morfi”’, a declarat 
Don Parus, director al acestui 
imens centru industrial, care 
se întinde pe 486 de hectare 
la periferia orașului Houdson.

Mai mult de 70 de persoane 
au avut nevoie de îngrijiri 
medicale. în plus, nu se știe 
nimic despre soarta altor câ
teva oameni care lucrau în 
rafinărie, a precizat directo
rul. Conducerea BP nu cunoaș-

oculari au relatat că flăcările 
aveau peste 20 metri înălțime. 

Firma a instalat detectoare 
speciale în jurul rafinăriei, 
pentru a semnala eventuala 
poluare a mediului sau ema
nații de gaze periculoase.

Rafinăriile funcționează în 
Statele Unite aproape la capa
citatea maximă, în condițiile 
în care parcul industrial este 
parțial învechit. Orice oprire 
a unei rafinării, fie și pe o 
perioadă scurtă, are prin 

..............................

N-am avut timp să facem 
o anchetă asupra cauzelor 

și n-aș tace speculații.
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Important centru petrolier
Washington (MF) - Rafinăria BT din 

Texas City furnizează 30 la sută din întrea
ga producție a societății în Statele Unite 
și 3 la șutii din întreaga producție america
nă, se precizează pe site-ul Internet al gru
pului petrolier.

Complexul reunește 30 de unități de rafi
nare și este considerat unul dintre centrele 
petroliere cele mai complexe din lume, un
de țițeiul este transformat intr-o gamă vari
ată de produse, inclusiv benzină.

„Benzina produsă aici este rafinată în 
cantități atât de însemnate, încât numai 
acest centru ar putea fuirniza suficient 
carburant pentru a face plinul unei mașini 
la fiecare șapte secunde”, afirmă grupul BP.

70 de persoane au fost rănite.
(Foto: FAN)

te deocamdată care au fost 
cauzele exploziei.
Flăcări și fum dens

Incendiul s-a declanșat în 
jurul orei locale 13:20 (21:20, 
ora României). Trei ore mai 
târziu, pompierii au reușit să

stăpânească flăcările, ceea ce 
a permis echipelor de salvare 
să înceapă căutarea eventua
lelor victime.

Coloane de fum negru și 
dens se ridicau deasupra zo
nei și erau vizibile de la câți
va kilometri distanță. Martori

urmare repercusiuni imediate 
asupra aprovizionării pieței.

Acest impact nu va putea fi 
apreciat până când BP nu 
este în măsură să evalueze
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