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Vremea se menține în general 
frumoasă, izolat va ploua slab.
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■ Un bărbat s-a sinu
cis, aruncându-se sub 
un tren, în gara CFR 
din orașul Simeria.

MlHAELA TăMAȘ____________________
rninaela.t*ma»®informm«ilA.ro

Simeria - După ce a încer
cat în repetate rânduri să-și 
ia viața, Ludovic Iosif Ar

și în Valea Jiului. Prefectul județului, Cristian 
Vladu, a declarat că exită o prea mare 
secretomanie în jurul rezervelor și a calității 
cărbunelui din zonă. Acest lucru poate 
afecta investițiile în domeniu. (V.N.)

- ' - • Secrete. O delegație belgiană care 
prospectează piața cărbunelui a fost recent
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Scandalagiii ataca polițiștii
■ Un tânăr din Călan 
a fost potolit după ce 
s-au tras focuri de 
avertisment.

Călan (M.S.) - Polițiștii din 
Călan au fost nevoiți să tragă 
mai multe focuri de avertis
ment pentru potolirea unui 
scandalagiu care a atacat; la 
sfârșitul săptămânii, un agent 
de poliție. învinuitul avariase 
înainte un autoturism și un 
scuter aflate pe o stradă din 
localitate, pagubele fiind esti

deau, de 64 de ani, din Sime
ria, ieri dimineață, s-a arun
cat sub un tren. La plecarea 
din gara Simeria a perso
nalului Simeria-Săvârșin, 
impegatul de mișcare a veri
ficat dacă mai este vreo per
soană pe peron, dar totul 
părea, să fie în regulă. Ludo
vic se afla de partea cealaltă 
a trenului, lângă un stâlp de 
curent. S-a aruncat sub penul

mate la aproximativ 3,5 mi
lioane lei. Florin G., de 25 de 
ani, avea asupra sa un cuțit 
și se manifesta violent. Poliția 
â fost anunțată că învinuitul 
avariase un autoturism și un 
scuter.

La intervenția polițiștilor, 
tânărul a început să se auto
mutileze și a atacat un agent 
din cadrul Formațiunii Po
liției Rutiere Călan. Acesta 1- 
a somat cu armamentul din 
dotare. Pentru că atacatorul 
nu a renunțat la acțiune, 
agentul de poliție a tras un 

timul vagon, iar când trenul 
a fost pus în mișcare, bărba
tul a fost tăiat în două. Fra
tele sinucigașului și cumna
ta spun că bărbatul avea pro
bleme psihice, suferea de TBC 
și bea foarte mult. A fost de 
nenumărate ori internat Ia 
spitalul TBC din Geoagiu, la 
Baia de Criș și Zam. „în urmă 
cu un an a murit mama, iar 
cu trei zile in urmă, stând la 

foc de avertisment în plan 
vertical. învinuitul a încercat 
să părăsească locul faptei, 
motiv pentru care, după 
somație, au mai fost trase 
încă patru cartușe în plan 
vertical, fapt ce l-a determinat 
pe agresor să se predea.

Cercetările sunt continuate 
de Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Hunedoara, cu 
atacatorul în stare de liber
tate, acesta fiind învinuit de 
ultraj și distrugere El este 
cunoscut cu antecedente 
penale. 

masă, ne-a spus că vrea să 
plece și el de pe lumea asta. 
A mai încercat de câteva ori 
să se sinucidă, o dată s-a 
urcat pe un vagon din gară 
și a atins cu bățul de pescuit 
firele de curent. Atunci i-au 
ars mâinile. De o bucată bună 
de vreme stătea prin gară și 
consuma foarte mult alcool”, 
spune fratele sinucigașului, 
Tiberiu Ardean. (

Fără tutun!
Devta (T.S.) - în județ 

există un singur între
prinzător care cultivă 
tutun. Anul trecut acesta 
a obținut, pentru fiecare 
ha cultivat, 40 de milioa
ne de lei. Emil Gavrilă, 
reprezentant DADR Hu
nedoara, susține că 
populația îmbătrânită de 
la sate nu poate asigura 
munca necesară exploa
tării unei astfel de cul
turi, nefiind preferată de 
agricultorii hunedoreni.

Valoarea exporturilor de mobilă
Rrodusele din lemn au înregistrat în 2004 o creștere a 
Sportului de 18,3% față de aceeași perioadă a anului 
2003. Exportul de mobilă s-a derulat cu țări ale UE.

i
Franța

Plăți fără nici un leu în cont

Germania

Italia

Olanda

Austria

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Comkaa Națională de Prognoză

■ Un escroc din Vulcan 
a emis ordine de plată, 
fără disponibil în cont, 
de 6 miliarde lei.

Vulcan (M.S.) - Tânărul era 
administratorul unei societăți 
din Galați și a emis, în iulie 
și august 2004, 2 ordine de 
plată către tot atâtea societăți 
din Roman și Galați, precum 
și 14 file CEC către diverși 
furnizori de marfă, ultimele 
documente având scadențe 
diferite. Potrivit Inspectora

tului General al Poliției Ro
mâne, cu ocazia introducerii 
la plată a filelor CEC de către 
beneficiari, băncile au refuzat 
onorarea acestora pe motiv că 
în conturile societății din 
Galați nu erau bani. Prejudi
ciul total se ridică la 5,88 mid. 
lei, din care 3,89 mid. lei erau 
înscrise pe filele CEC, iar 1,99 
miliarde lei pe ordinele de 
plată falsificate. Activitatea sa 
infracțională a fost documen
tată de ofițerii Serviciului de 
Investigare a Fraudelor din 
cadrul IPJ Constanța.
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• Ofensivă. Fostul șef al 
statului, senatorul PSD Ion 
Iliescu (foto), a acuzat actu
ala putere de agresivitate și 
de comportament nedemo
cratic, făcând referire la ati

tudinea acesteia față de președinții de con
silii județene și de primarii PSD.

Striviți de TIR ]
București (MF) - Un i 

autocar românesc a fost i 
implicat, vineri, intr-un i 
accident de circulație pe i 
autostrada Paris-Bruxe- j 
lies, în urma căruia mai i 
mulți pasageri au fost î 
răniți, șase fiind inter- ; 
nați în spital, din care i 
doi au necesitat operații 
ușoare ca urmare a u- i 
nor traumatisme. Potri- i 
vit MAE român, grupul i 
se întorcea în România i 
din localitatea Mous- ș 
cron (Belgia), unde par
ticipase la un program 
de schimburi școlare. I

Angajament
Ierusalim (MF) - Secre

tarul american de stat, 
Condoleezza Rice, a ne
gat orice dezacord cu i 
Israelul privind viitoa- 1 
rea menținere a colonii- i 
lor din Cisiordania, într- î 
un interviu difuzat de Ț 
postul public de radio is- i 
raelian. Ea a reafirmat | 
angajamentul Washing- | 
tonului în
ceea ce pri
vește foaia 
de parcurs, 
planul de 
pace dintre 
israelieni 
și pales
tinieni.

Kofi Annan

Erori de 
gestiune 
Washington (MF) - 
Secretarul general al I 
Națiunilor Unite, Kofi 
Annan, este criticat :
în raportul comisiei i
Volcker privind scan
dalul declanșat de :
programul ONU i
petrol contra hrană, î
care urmează să fie i
dat publicității marți. i
Potrivit Wall Street i
Journal, raportul j
menționează în pre
mieră erorile de jude- i
cată și de gestiune i
comise de secretarul , 
general al ONU. i
Raportul comisiei :
independente îl criti- i
că pe Kofi Annan că 
nu a reușit să identi- ;
fice și să corecteze în I
timp util problemele i
sistemului birocratic i.
al organizației, care i
au afectat ptegramtil 
petrol contra hrană ;
destinat Irakului.

Vot de
■ Șeful guvernului 
român denunță inefi- 
ciența instituțiilor de 
combatere a corupției.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu și-a 
exprimat sâmbătă nemulțumi
rea față de eficiența institu
țiilor abilitate să lupte împo
triva corupției.

El a afirmat, în cadrul unei 
conferințe de presă desfășura
te la sediul guvernului, că 
Parchetul instanței supreme 
și Parchetul Național Anti- 
corupție (PNA) nu pot fi con
siderate ca instituții carb îșî 
îndeplinesc corect datoria, 
atât timp cât nu prezintă re
zultate concrete în cazurile 
semnalate în repetate rânduri

încredere în Justiție
A

privind marea corupție. „Văd 
cu îngrijorare cum sistemul 
încearcă să se autoprotejeze 
și cum, în continuare, ceea ce 
înseamnă componenta de lup
tă anticorupție pare marcată 
mai degrabă de o ineficientă 
cronică. în România, nu pu
tem vorbi în continuare de 
corupție fără corupți. Atâta 
vreme cât Parchetul General 
și PNA nu vor aduce dovezile 
concrete pe cazurile semna
late în repetate rânduri în 
presă și de opinia publică, nu 
vom putea considera că ele își 
fac corect datoria”, a spus șe
ful Guvernului României.
Măsuri concrete

Tăriceanu a solicitat minis
trului Justiției să persevere
ze în acțiunea de combatere a

corupției, pentru a demonstra 
voința politică a autorităților 
de a eradica acest fenomen, 
precizând că Monica Macovei

Văd cu îngrijo
rare cum compo
nenta de lupta . 
anticorupție pare 
marcată mai de
grabă de o inefi
cientă cronică.

într-o primă lectură, strategia 
națională anticorupție și stra
tegia de reformă a sistemului ,_x 
judiciar pentru 2005 - 2007, w 
precum și planurile de acțiu
ne aferente acestora.

Calin Tăriceanu

beneficiază de susținerea po
litică a guvernului într-un de
mers care trebuie să conducă 
la rezultate importante, și nu 
la „mărunțișuri, trenarea do
sarelor sau explicații inutile”. 
Guvernul a discutat, sâmbătă,

Supervizare
La ședința Executivului a;, 

participat și șeful delegației. 
Comisiei Europene în Romft 
nia, Jonathan Scheele.

Documentele urmează să fie 
aprobate în ședința de mier.- 
curi a Executivului, la care 
a fost invitat și președintele 
Traian Băsescu. România s-a 
angajat prin negocierile cu 
Uniunea Europeană ca, până 
la sfârșitul lunii martie a 
acestui an, să adopte cele do
uă strategii și planurile de ac
țiune aferente acestora.

(

Rusia îi acordă azil politic 
lui Askar Akaiev

Moscova (MF) - Rusia i-a acordat azil pre
ședintelui Republicii Kirghize, Askar Aka
iev, la solicitarea acestuia, a anunțat, sâm
bătă, Kremlinul, citat de Interfax, transmite 
AFP. Potrivit agenției ruse Interfax, citând 
„surse informate de la Kremlin”, Akaiev, în
depărtat, joi, de la putere, în urma unei re
volte populare, a sosit în Rusia în noaptea 
de vineri spre sâmbătă. Statele Unite și-au 
exprimat în termeni moderați sprijinul față 
de noua putere din Kîrgîzstan, dar nu au 
recunoscut autoritățile instituite, apreciind 
că situația este încă prea instabilă în acest 
stat fost sovietic din Asia Centrală. Autori
tățile ruse au acuzat însă observatorii OSCE 
că au contribuit la revolta din Kîrgîzstan 
prin „politizarea” raportului despre alege
rile desfășurate recent în această țară.

Avertisment
Washington (MF) - De

partamentul de Stat ame
rican a cerut cetățenilor 
americani să amâne ori
ce călătorie neimportan
tă în Pakistan, din cauza 

: riscurilor de „activități 
teroristei „Elemente din 
cadrul ăl-Qaîda șl tali- 
bani continuă să acțio
neze în Pakistan mai 
ales de-a lungul frontie
rei permisive cu Afganis
tanul. Prezența lor, ală
turi de cea a grupărilor 
locale din Pakistan, re
prezintă un pericol pen
tru cetățenii americani”, 
spune comunicatul.

Taiwanul se opune Chinei
■ Manifestare de 
amploare la Taipei, 
împotriva legii chineze 
antisecesiune.

(MF) - Sute de mii 
de taiwanezi au participat 
sâmbătă la 0 mișcare de pro
test pe străzile din Taipei, fa
ță de recenta lege chineză an
tisecesiune care autorizează 
Beijingul să recurgă la forță 
pentru a împiedica insula să- 
și declare independența. între 
demonstranți s-a numărat și 
președintele Taiwanului Ghen 
Shui-bian, împreună cu fami
lia sa. El a refuzat însă să țină 
vreun discurs, declarând că

nu vrea să inflameze și mai 
mult sentimentul ariti-chinez. 

Manifestația a început la 
prânz, pe zece străzi din Ca
pitala Taiwanului, simboli
zând cele zece clauze ale legii 
adoptate recent de deputății 
chinezi și care legitimează o 
intervenție armată dacă Tai
wanul se îndreaptă către o 
independență oficială. Insula 
este separată de facto de Chi
na continentală din 1949, dar 
Beijingul o consideră în con
tinuare parte integrantă a 
statului. Legea a fost con
damnată de Statele Unite și 
Japonia și a creat disensiuni 
în cadrul Uniunii Europene 
în legătură cu chestiunea ri

dicării embargoului asupra 
armelor, impus Chinei.
Reacții la Beijing j

Presa oficială chineză a de
nunțat anumite grupări sepa
ratiste că au determinat o 
sporire a tensiunilor organi
zând această manifestație de 
amploare. „Consecințele unei 
promovări a secesiunii nu > 
vor fi bune.

Liderii taiwanezi ar trebui 
să se gândească la asta”, a 
avertizat agenția oficială Chi
na Nouă, care a adăugat că 
susținătorii independenței re
prezintă „cea mai mare ame
nințare la adresa păcii și sta
bilității în strâmtoare”.

Un nou atentat la Beirut

Palestinienii au comemorat la Ramal
lah și Nahlus un an de la moartea lideru
lui spiritual al organizației Hamas, șeicul 
Ahmed Yassin. (Foto epa»

■ Libanul a acceptat 
investigarea circum
stanțelor asasinării lui 
Rafie Hariri.

Beirut (MF) - Două persoa
ne au fost ucise și alte opt ră
nite, sâmbătă seara, în urma 
exploziei unei mașini-capca- 
nă, la periferia creștină a Bei
rutului, însă deflagrația a pro
vocat pagube materiale de 
amploare și câteva incendii. 
Atentatul, cel de-al treilea în 
decurs de o săptămână, într- 
un cartier creștin din Beirut, 
s-a produs la ora locală 21:30. 
Deflagrația a fost auzită în 
întreaga capitală. Cinci imo
bile cu mai multe etaje, situ
ate în apropierea craterului, 
au fost distruse de incendii 
deosebit de violente și toate 
magazinele de la parterul clă
dirilor aveau vitrinele sparte

și ardeau. Atentatul a fost co
mis în ajunul Paștelui catolic, 
pe care îl respectă și maro- 
niții, principala comunitate 
creștină din Liban. Noul inci
dent are loc în condițiile în 
care autoritățile libaneze au 
acceptat, sâmbătă, necondițio
nat, să coopereze cu o comisie 
de anchetă a ONU care inves
tighează asasinarea, la 14 fe
bruarie, a fostului premier 
Rafie Hariri, atentat care a 
deschis perioada de instabili
tate pe care țara o traversează 
în prezent. Președintele Emile 
Lahoud, care a respins, ini
țial, această eventualitate, și-a 
luat angajamentul de a coope
ra cu ONU, „indiferent de for
mula care va fi adoptată de 
organizația internațională”, 
pentru a stabili adevărul în 
legătură cu moartea lui Ha
riri, ucis într-un atentat cu 
explozibil comis la Beirut. Deflagrația a fost auzită în întreaga capitală.
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• ASTRA. Adunarea Generală a
Despărțământului „Aurel Vlaicu" din Orăștie 
a ASTREI a hotărât să se implice mai mult în 
impulsionarea vieții culturale a municipiului. 

X Astfel, astriștii orăștieni au decis ca una din 
prioritățile anului 2005 să fie tipărirea

„Revistei Orăștiei", publicație de cultură care 
ar putea fi editată în baza unor donații 
oferite de membrii despărțământului. (D.l.)

Visând
■ Hunedorenii și-au 
încercat norocul în 
număr mare la jocul 
Loto 6 din 49.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@lnformmedla.ro

la „marea lovitură

• Sediu revendicat. Sediul Detașamentului 
Mobil de Jandarmi Mintia încă nu se știe al 
cui este. De mai multă vreme el a fost re
vendicat, iar ultima soluție a Curții de Apel 
Alba a dat câștig de cauză unui stăpân de 
peste mări și țări. Cauza se află în recurs la 
înalta Curte de Justiție și Casație. (V.N.)

Partidul unui 
personaj

Deva - După șapte săptă
mâni de joc nimeni nu a ghi
cit numerele câștigătoare. în 
aceste condiții, premiul pus 
în joc de Loterie a ajuns la 
trei milioane de euro. O sumă 
cu care câștigătorul ar ocupa 
un loc în topul celor mai 
bogați oameni din România.
Fără agitație

Chiar dacă cele trei mili
oane de euro sunt un premiu 
râvnit de jucătorii la Loto, du-

minică dimineața, la agenția 
nr. 1 din municipiul Deva nu 
era o activitate intensă.

„Oamenii nu se mai înghe
suie ca altădată, susține Ma
ria Grunschi, reprezentanta a- 
genției. Totuși, numărul celor 
care au jucat în această săp
tămână este mult mai mare 
decât al celor care și-au încer
cat norocul săptămâna tre
cută. Majoritatea celor care 
joacă preferă să o facă folo
sind combinații proprii”, sus
ține Maria. ■
Jucători constanți

Cei mai multi hunedoreni 
preferă să joace constant, in
vestind sume de bani cuprin
se între 200.000 și 500.000 de 
lei. „Joc aceleași 10 numere 
de aproape șase luni spune

Care bilet va fi oare câștigător? 

loan Cristescu, din Deva. 
Uneori mai schimb imul sau 
două numere în funcție de

1 1 i ~ ir ik
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cele care au ieșit. Joc cu spe
ranța că până la urmă voi 
câștigă’’, este de părere loan.

0
’CV

Moc

Nu știu câtă lume crede cu adevărat în 
noul look pe care și l-a tras vechiul 
președinte al PRM și mai noul „onorabil" 
al PPRM. Popular sau nu, partidul condus 
de tribun rămâne la fel de amuzant și în 
același fel de (puțin) cunoscut. Am încercat 
zilele trecute să chestionez lumea din jur, 
pentru a-mi enumera încă doi-trei lideri ai 
recent renovatei la fațadă formațiuni 
politice. Și (nu că aș fi extrem de surprins) 
numele ce se buluceau la gurile tuturor au 

• fost cele ale lui Mitică Dragomir și Ion
Dolănescu. Excelente alegeri și impresio
nante puncte de reper!

Pe la noi prin județ, cel puțin, se pare 
că nimeni nu-și prea amintește de parla
mentarii hunedoreni ai PPRM-ului. Nici 
câți sunt, nici ce hram poartă... Ca să nu 
mai vorbim de felul cum arată. Confuzia 
domnește până și în rândul propriilor 
membri. Partidul se confundă în continuare 
cu al său (actual fost) lider. Personajul, cu 

i, e încă atât de în-toate- 
parcă nimeni nu mai are loc 

în jurul lui și toți ceilalți sunt puși în 
umbră. Pe care Vadim o face din belșug în 
jurul lui. Iar cei care se văd cât de cât țin 
de domeniul „golului" și al „folcloristicii"...

t;'/
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A toată retragerea lui, 
v prezent, încât parc

Locuințele s-au 
scumpit în ultimul 

timp foarte mult și. 
tinerilor le este 
imposibil să-și 
achiziționeze o 
locuință. Salariile 
tinerilor sunt foarte 
mici și ar trebui creat 
un credit special pen
tru tinerii cu venituri 
reduse.
Diana, 
Deva

Tinerilor trebuie să 
li se acorde o 

șansă și posibilitatea 
de a primi un credit. 
Angajatorii nu 
oferă salarii decente 
și aceasta este princi
pala cauză pentru 
care tinerii sunt în 
imposibilitatea de a 
apela la ajutorul 
băncilor.
Flavia, 
Deva

Tinerii ar avea 
nevoie de un credit 

mai avantajos iar 
perioada de creditare 
să fie mai mare 
decât pentru celelalte 
credite obișnuite. 
Veniturile tinerilor 
sunt destul de mici și 
trebuie găsită și pen
tru ei o formă de 
sprijin.
Lusiana P., 
Deva

Tinerii sunt deza
vantajați din toate 

punctele de vedere. 
Din cauza salariului 
mic pe care li-1 oferă 
angajatorii nu au 
posibilitatea șă 
apeleze la un credit 
bancar. Cred că ar 
trebui să li se ofere 
credite și celor cu 
salarii mici.
Lavinia, 
Deva

Nimeni nu acordă 
credite pentru 

tinerii care au un 
salariu minim și cred 
că aceasta este marea 
problemă. Tinerii nu 
au un salariu mare 
dar nici nu-i ajută 
nimeni. Soluția ar fi 
credite avantajoase 
pentru perioade lungi 
de timp.
Ioana, 
Deva

- Illa - Dobra - Zam 
Mare - Hunedoara

• Primăria Municipiului Orăștie: 
loslf Blaga, primar 10,00-11.00

• Primăria Municipiului Deva: 
Nu are program de audiențe

• Primăria Municipiului Brad:
Agnes Epure, secretar începând 

cu ora 09.00

• Consiliul Județean Hune
doara:
Petra Mărginean, vicepreședinte

09.00-12.00

• Comandamentul de jandarmi 
Județean:
Maior loan Anca, adjunct al 
comandantului pentru ordine 
publică 12.00-14.00

PRIMĂRIA

Radarete mai pot fl Vrtflnite ți pe principalele artere rutiere 

de pe rata localităților Brad - Orățtle - Hațeg - Petroșani 

- Vulcan - Lupani.

< ătre toți locuitorii ORAȘULUI HAȚEG 
Având m vedere că lunile MARTIE și APRILIE 
sunt considerate lunile curățeniei, 
Primăria Orașului Hațeg invită pe toți 
locuitorii orașului la acțiuni de curățenie și 
igienizare a localității și a satelor aparțină 
Vă mulțumim anticipat!

PRIMAR, |
ec. Timiș Nicolae

• Prefectura Județului Hune
doara:
Nu are program de audiențe

mailto:tiberiu.stroia@lnformmedla.ro
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1994 - A murit, iă Paris, Eugen Ibftescu, dramaturg, 
clasic al literaturii absurdului; 

stabilit definitiv în Franța din 1939, a devenit membru 
al MtMtoMH taste» în amil IM ftțteMli „Scaunele", 
o:------„sm 13Z26.11,1909)■

eseist, poet, considerat un

ttJ
1949 ~ A murit compozitorul Grigoraș Diatcu, recunos
cui a unul dintre cei mai faimoși IMM switâW (n.

1888 - S-a născut, la Pitești, dramaturgul Alexandru

K» MBjfr at jaW.. «■- 3-K.. tS6i  

1941 - A murit scriitoarea Virginia Woolf
„Orlando "}>. 25.01.1882)____________________________
Ziua intemajferjală pentru ®mernomma:rtcflmelormi-' 
(fentelor de munca, marcată 18 inițiativa Confederației
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Deghizați în flori și gâze. preșcolarii ne 
anunță primăvara și prin puritatea și 
drăgălășenia lor.

(Foto: Traian Mânu)

Energie electrică:
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice., '
Gaz:
Nu sunt întreruperi în furnizarea qazului metan.
Apă:
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din 
numărul precedent: 
C - HAT - P - ROZA - 
ALEI - ROMANITA - 
NOR - CI - AT - LEU
- CALA - MĂLIN - NA
- A - ETATE - C - CB -
- ARAM AR - RF - 
CIORI - MELCI - NAN
- BURSIERI - NET - A 
-NUC -MEREU-LILA

L,

*

Dispecerat apâ rece 227O87

Dispecerat apă caldă 2£22®5

uirpecerat trectncs 929

Dispecerat gaz 22709S

Informații CFR 212725

AmM 961
Pompieri ggf

Jandarmerie 956

Poliție 955

OJ.P.C. HQ, 214971

I&3B* 112

ANTENA 1 X. ACASĂ

)■>
>/>isis•bb »• •ss 3wr5n^TWM’t<Y*r* UsU

21 mart.-20 apr,_______
Vă sacrificați pentru o persoană apropiată, lucru apre
ciat ce vă aduce satisfacție. Conttolați-vă tendința de 
a vă crea prea multe obligași.

21 epr.-20 mei _______
A sosit momentul să vă impune# punctul de vedere 
și să dovediți că știți să vă apărați drepturile.

21 wutf-20 ian. ___; _ _ ■ __
Urmăriți ceea ce se petrece la serviciu. Urmează unele 
modificări de structură. încercați să nu pierdeți șansa 
ce vi se oferă.

21 hm.-20 Iul._____ __ _________ ■ .. .
Dacă până acum v-ați dublat eforturile, acum va 
trebui să le triplați. Aveți mult de lucru, însă per? 
spectivele sunt cât se poate de ademenitoare.

21 lut.-20 aug.___________________ . „ „ . ■
Dușmanii ascunși vă Bârfesc pe la spate, dar aveți 
puterea de a aștepta un moment prielnic pentru 
replică. Familia vă ajută să vă regăsiți echilibrul.

21 aug. -20 sept ._________ ______ •
Vă deplasați din loc în loc, dornic să întâlniți parteneri 
de discuție, beneficiari ai proiectelor dv sau persoane 
care să vă împărtășească opiniile.

X sept.-20 oct. .. ■ ■. ■ ■__________ • - *
Dilemele sunt obstacole serioase. Relațiile cu 

de stață nu sunt la înălțimea așteptărilor 
le dispar dini întâlniți o persoană fermă.

21 oct.-20 nov. ,
Vremea vă dă o stare M melancolie, însă toate vă 
merg bine. Astăzi veți fi solicitat de cineva din fami
lie și poate faceți o călătorie.

21tmv,.-20 dec. ____ ■ S; .
Stația financiară e presantă, căci lichidită^le clv sunt 
sub linia medie. Vinovată e avalanșa de cheltuieli 
neorevăzute ori @ Investiție Droastă.

si.dec.-20 ran. __ j --g. ■.

dar nu e nimic grav.

21 lan.-20 Mte.
Dacă sunteți căsătorit, evitați să vă implicați într-o 

' A chiar dacă popularitatea dv în rân- 
de sex opus ește în creștere. .

21 febr.-20 mart.__________________ __
Dați dovadă de multă mobilitate psihică și mentală, 
așa că vă puteți adapta la situații diverse. Sunteți ten
tat să exagerați problemele pe care le aveți.

7S0 JwmU TVR. Sport 
Meteo

7:45 Agenția 2 M un sfert 
920 Old minute de aâtură • ). 
93OTeted»opping 

10S0 Stapnae, supriBL.. Cu
Andrees Marin 

12S0 CetebtM9|i afe timputui 
tău 

123 KrKKxpeda 
1330 Derene aninate: Yu-GF 

HOh
14S0 JwnaU TVR. Sport 

Meteo
1430 Teleshopping 
1550 Ro Pqtria.

Emisiune realizată de 
Redac|ia Emisiunilor 
Militare de Televiziune 
din Ministerul Apărării 
Naționale 

1530 Kronfca. Emisiune în
ia naginata 

1655 Sănătate pentru tu|L
Prezintă dr. Daniela Saf- 
ta

1730 Pond ni r 
1830$ttazflei 
1850 Sport Pro 
19S0 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

2090 lartă-tnil Cu Rakica
Moianu

2130 OchU marje 
2230 Crime perfecte 
2KQ JunaU TVR. Sport

Meteo. Emisiune infor
mați

Z34i Nocturne.
Andrei Șerban 
despre premiera operei 
Werther de Goethe, 

• muzica Jules Massenet 
la Opera De Stat din 
Viena. Partea a ll-a. 
Realizator Marina 
Constantinescu 

QdIO K-ftst (dramă, SUA, 
132001). Cu: Kevin Spa

cey, Jeff Bridges, Mary 
McCormack. Regia lain 
Saftley. Un padent al 

' unui spital psihiatric 
pretinde că vine de pe o 
planetă îndepărtată 
numită K-Pax.

235 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo (reluare)

i

t 
s

t 
I

3

700 Știlfle PRO TV. Sport. 
Meted. Ce se întâmplă 
doctore?

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

9.15 Tânăr și neliniștit Cu: 
B Eric Braeden, Joshua 

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

1000 Te votezi la PRO TV 
(reluare) 

11O0 Una <fln două
U (reluare) 

1300 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo 

1330 De râsul lumii 
1400 Coșmar to orașul 

13 viselor (acțiune, SUA, 
1999). Partea a doua. 

IftOO Tânăr și nainiștit Cu:
H Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
oert an, ne;liner Tom, 
Nicole Thomas Scott 

17»OStfcflePROTV 
1745 Teo 
1900 Știrile PRO TV. Sport.

2ft15 Reauțu (acțiune, SUA, 
(3 2001). Cu: Scott 

< ‘-Baâstaw, Keith David, 
Alex Bums, Scott Dale. 
Dramă care explorează 
procesul de formare a 

-s ifițerilor care se 
riro'-raza la Academia 

-M Navală a SUA. 
Wrti La Bloc. Serial de 

IS divertisment
23» Știrile Pro TV 
235B Dinastia campionilor 
2350 Be spionează (acțiune, 
a SUA, 2002). Cu:

4 fash Henstrige, 
Kristen Miller, Natashia 
Williams, Carlos Jacotț, 
Jamie Iglehart Regia: 
Reza Badiyi,Chuck 

. Bowman

700 Obereator. Cu: Sanda 
Nicola

800 Canalul de știri 
1000 În gura presei 
11:00 Concurs Mteractiv. Emi

siune h cadrai căreia 
poți deveni milionar în 
câteva minute

1200 talie.
; 1300 Observator. Cu: Simona 

Gheorahe
13:45 Divertisment Fbldoral 

contraatacă
1500 Divertis 
1600 Observator. Sport.

Meteo
1630 Agenda electorală 
16:45 Vivere- A trăi cu pasi- 

B ore (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1745 9595-Tetovațăcesă 
fad

i 1900 Observator. Sport.
1

T
4

J

k

Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

l

5flb taMfflri adevărate 

(reluare)
530 Iubirea mea. păcatul 

(reluare)
7D Extravaganta Amstesia
S (reluare)

115 Te voi 1ntâ|a să iubești
H(reluare)

9.15 A șaptelea cer 
101» Lori (reluare) 
11:15 Nunai Itâhaa « 
13:15 Răzbunarea.

EiCu: Gabriela Spanie, 
Josâ Angel Llamas, 
Maria Helena Doering, 
Orlando Miguel, 
Catherine Siachoque, 
Barbara Garbfalo 

14:15 Piska săbatică. Cu:
Bl Marlene Favela 

1530 hbirea mea, păcatul. 
1730 Pore^M adevărate - 

emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru 

17:55 Vremea de acasă 
18:10 Gitonas. Cu: Saul

EILisazo, Dolores Heredia 
19:15 Jo voi mtâfa să kbețti. 

Cu: Danna Garcia

4

i

i.

t

S

1

7i Lots și dark-noile 
aventuri ale lui Super
man (reluare)

SdOTefeshoping
830 Mtoiorități sub trei cfc- 

Huri
100 Poftă bură
930 Întoarcerea in Parads 

10'30 D'ale Iu'Mitică 
1130Gnd minute de cultură 
11545 Pasiuni 
12540 Eunxfcpeoer (reluare) 
1245 Farmece 
1330 Teleshoping 
1400 Quasimodo 
1430 Insula piraților 
151» împreună în Europa.

Primul pas
1&00 Zona de conflict 
1630 Cinci minute de cultură 
16145 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
171» Sănită-mă, prostule 
1755 Eurtxilspecer 
181» Jurnalul Euronews pen- 

tiu Româniâ
18:15 Gnd minute de culturii 
1830 Zestrea românilor 
191» Fotbal îh sală: med din 

Campionatul National. 
Transmisiune directă.

s

i
i

i 
l
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700 Teleshopping
730 Minister
755 Sport cu Fiorentina 
8:OOTeleshopptog 
830 Sunset Bearn
930 Dragoste j putere 

1000 Kenâd Show (reluare) 
1055 dp art 
11O0 Monica. Prezentatorea 

emisiunii este Monica 
Puiu (reluare) 

1200 Htaiui și 
televiziunea.

1230 Telesiiopplng 
1255 Bani la țpau 

I^SunsatBeaS

1520 Focus. Emisiune infor
mativă

1535 Dragoste j putere 
15:50 Camra de ffis. Emisi

une de divertisment 
1630 to NATO 
1650 Kenski Show. Cu lonuț 

Chermenschi
1800 Focus.

Sport Meteo. 
Cu: Cristina Jopescu 

1900 Monica. Talk show 
prezentat de Monica 
Puiu

PRO ÎV. Sport

5
I

Reouțll (acțiune, SUA, 
Q 2001). Cu: Scott 

Balrstow

Operațiunea Delta
13 race 5 (acțiune, 

SUA, 1999). Cu: Trae 
Thomas, Todd Jensen, 
Anthony Bishop, Emily 
Whitefield, Ron Smer- 
czak.

MB Observator. Sport 
s, Meteo. Cu: Letiția 

Zaharia
> 2S30 Matrix: Amenințare

□ teroristă (acțiune, SUA, 
2003). Cu: James Den
ton, Kelly Rutherford, 
Mahershalalhashbaz All, 
Anthony Azizl, Will 
Lyman, Melora Walters, 
Shoshannah Stem. '

50 în gura prasal (reluare) 
1 »0 Concurs Interactiv. 

Emisiune în cadrul 
căreia poți deveni mil
ionar ta câteva minute 

2d» Obsaitâtor. Sport.
- Meteo (reluare) 

S»0 Dinozaurii (reluare) 
M Hera* (reluate)

5 ^.;-
î
f
• S’
1 ■■

i

1

t
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i

f 
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2S15 RlUi. Cu: Barbara 
SMori, Eduardo Santama- 

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

IMP De trei ori femele emi- 
. siune cu Mlhaela Tatu 

0»0 Extravaganta Anasta- 
Eisia. Cu: Norids Batista, 

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

‘ Luciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodrlguez, Mayra Ale
jandra

ISO Răzbunarea.
BCu: Gabriela Spank, 

Josl Angel Llamas, 
Marfa Helen Joering 
Orlando Miguel, 
Catherine Siachoque, 
Barbara GarOfalo, Car
los Duplat, Jorge Cao, 
4arceli> Carvajal

t

i

>

f
1

.8 •
i 
t

Monștrii sacri. Emisi
une culturală

21 ti» Neuitatele personaje. 
Documentar de cultură 
teatrală. Prezentat de 
prof. George Banu. 
Episodul 9

2130 Jurnalul TVR. Sport 
’ j Meteo

12a Jurnalul Euronews pan- 
Inj RomAnh

22#iTrillenrtium (thriller, 
^Germania, 2000). Partea 

II. Cu: Bernhard Better- 
mann, Anna Valle, Jur- 
jen Hentsch Christian 
Bruckner, Tllo Pruckner. 
Regla Holger 
Neuhauser.

*48 Districtul.
Seu: Cralg T.Nalson, 

Janle Brook, Lyne 
f Thigpen, Roger Aaron 

. Brown, Sean Patrlk 
■Tomas. Regia: Teny 
George

058 Magazin IT

I 
I
MO Senjflo. Cu Sergiu 

. Mihalcea
21S6 Thadațl to dragoste 
nW» TdfenM to NAtn c,

800 Călărețul singuratic
13 (dramă, SUA, 2003). Cu: 

Chad Murray
930 Viața de după (dramă,
IS Spania, 2002). Cu: 

Javier Bardem 
1120 Joshua (dramă, SUA,

13 2002). Cu: Tony Gol- 
wyn, F. Murray Abra
ham, Kurt Fuller

12:50 Mândrie șl prejudecată
13 (comedie, SUA, 2003). 

1435 Lumină nestfeșită
a (dramă, SUA, .2002).

I&05 Dragoste, famiUe șl site
Gi in® m țe (comedie, 

Olanda, 2001)
1750 Ce<l oi Bob? (comedie, 

13 SUA, 1991).
1930 Pe platoulle de fil

mare. Episodul 13 
2(HX) Vulpea cu trei picioare 

13 (dramă, Italia, 2001).
Cu: Angela Luce, Fran® 
Nero, Tomas Arana, 
Miranda Otto, Teresa 
Saponangelo.

2130 Răsplata (acțiune, SUA, 
132002). Cu: Wood Harris, 

Mekhi Phifer
23:10 Matrix itârcănat

13 (acțiune, SUA,' 2003). 
Cu: Keanu Reeves, Lau
rence fishbume.

i 130 Hollywood: 
Necmzurat
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2280 Trăsniți in NATO. Sol- 
’ Wații prezentați în pri

măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar în 
acâst sezon cu totul 

. schimbați.
Focus Plus. Cu:Sllvla 

Ucula 
23S0FanatikShow.

0 emisiune care ;l-a 
câștigat o puternică 
notorietate îhtr-un timp 

tarta scurt Fanatlk 
<hoiv este un program 

Jinantic ți agresiv, axat 
IțM ullsa, scandaluri, 

informații de ultimă oră, 
Iri bombă.

1 BL Focus plus. Sport. 
Meteo, (raluara) 

M Ban'le greu 
«atol

denoapto

06.30-07.00 Observator 
Deva(r) 

11.00-12.00 După canal 
(Em. de divertisment 

1530-1535 Publicitate 
2345-2400 Observator

TELE 7 DEVA

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

bare (partea I) 
21.00 Publicitate 
21.05 Femeia, eterna între

bare (partea a ll-a) 
21.50 Știrile TELE 7 Deva 0.

HALLMARK

TV SPORT

t 

I

I'
» 
t

0950 Știrile TV Sport 09rt 5 Fot- I 
! bal: Divizia B (reluare) 12:00 ! 
i Știrile TV Sport 1230 Handbal > 
i imlnln(r) 1300 Știrile TV Sport !

■■“’ugby (reluare) 1536Să ; 

facem totull Cu Nlcolcte Ludu > 
1545 Motoare, motoarel 1800 ! 
Știrile TV Sport 1830 Fotbal: 
Meci din Primm DlvWon1830 
Știrile TV Sport 1146 fotbal: 
Cupa Angliei: Edilpe Sheffield 

United a twin cu scorul de 3- 
1 la loviturile departajare for
mația West Ham United, tntr- 
o partidă din turul 4 al Cupal 
Angliei la fotbal 2030 Știrita TV 
Sport 2055 FHnase cu Nlcoie- 
ta Ludu 2037 Motoaraa, 
motoarel 2100 Rodeo

’ 13:10 Rugby (reluare) 1536 Să j
6 a-*.. I Z>.. lll-l-*- I..J..

Il

I
Î
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07.00 Izvorul (fantastic, 
1999) 

0845 Familia Osmond 
(biografi^ 2001) 

1030 Prăvălia de antichități
12.15 Providence II 
131» Fiicele Iul McLeod 
141» Izvorul (fantastic,

1999)
1545 Alice în țara din 

oglindă (dramă, 1998) 
1730 Prăvălia de antichități 

(pariu 1, dtogMbn 
de epocă IM?

19.15 O curși dl obstacole 
(dramă. 2084

211» FUofa Mâldeod 
221» Liga |l<Mkte 
231»Jontan
OOuOO Carta (dramă, suspans, 

2003)

DISCOVERY
07A0 CM al constructorilor 
10b00 Aventuri la pescuit 
1030 S-a născut un 4x4 
111» Misterele epavelor 
121» Vânătorii de mituri 
131» CM al constructorii» 
1100 Pe urinele dnozauifior 
171» Câmpuri de bătăile 
1100 Aventuri la pescuit 
191» Cum asunfom
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• Tutun. Cultivatorii de tutun vor primi în 
acest an subvenții cuprinse între 8.000 și 
16.000 lei pe kilogramul de tutun livrat pen
tru procesare, precizează specialiștii DADR 
Hunedoara. Costurile totale de înființare a 
unui hectar de tutun sunt cuprinse între 43 
și 64 milioane lei. (IJ.)

• Leu greu. Banca Națională a României 
recomandă ca actualele monede să nu mai

; fie repuse în circulație după 1 iulie, data 
. apariției leului greu. Intenția BNR este de a 
; retrage cât mai repede de pe piață mone- 
! dele și de a pune băncilor la dispoziție un 
' volum suficient de monede. (IJ.)

Anticoncep
ționale

Deva (I.J.) - Specialiș
tii deveni au ajuns la 
concluzia că femeile ca
re iau anticoncepțio
nale și fumează pot să 
facă foarte ușor un in
farct. Medicii spun că în 
ultima vreme s-au con
fruntat cu multe cazuri 
în care femei de 30 de 
ani au făcut infarct, vâr
stă foarte fragedă pentru 
această afecțiune.

Majorare
Deva (I.J.) - Comisia 

de Supraveghere a Asi
gurărilor va amenda 
normele privind actu
alizarea limitelor mini
me de capital, ultima 
etapă de majorare fiind 
prevăzută pentru 30 
iunie 2006. în decurs de 
trei luni, societățile de 
asigurare trebuie să-și 
majoreze capitalul social 
până la un nivel de 0,8 
mil. euro pentru activi
tatea de asigurări gene
rale (exclusiv asigurări 
obligatorii). Pentru asi
gurări generale, limita 
este de 1,3 mii. euro, iar 
pentru asigurări de 
viață, 1,2 mii. euro. 
Până la 31 decembrie 
2005, nivelul impus de 
capital social este de 1,3 
mii. pentru asigurări 
generale.

Mircea Artean 
(Foto: Trăian Mânu)

Medica
mente 
gratuite 
Deva (IJ.) - Dome
niul sanitar a benefi
ciat de acceptul de- 
putaților privind mo
dificarea unor acte 
normative ce regle
mentează activitatea 
în domeniul sanitar. 
Anumite categorii de 
cadre medicale vor 
beneficia de la 
1.01.2006 în mod 
gratuit de asistență 
medicală, medica
mente și proteze, 
dacă tși plătesc asi
gurările sociale de 
sănătate. Medicii în 
activitate sau pensio
nari, precum și soțul, 
soția sau copiii aflați 
în întreținere vor 
beneficia de aceste 
gratuități. Vor mai 
avea aceste drepturi 
asistenții medicali și 
moașele în activitate 
sau pensionari și 
familiile acestora.

....... _ _

Carrera GT a 
vineri la Salonul Internațional 

5 la New York. Prețul de catalog 
448000 de dolari americani.

(Foto: EPA)

Societatea . variație 
închidere (lei/acț)(%) 

fc V 3450 -4.11

11. DECEBAL 160 0
Rubrică raallZBUI de SVM tFB F1NWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

2. SIR BANAT-CRIȘANA 11700 -4,88
3. TLV 13800 -4,17
4. BM 44500 -2,20
5. IMPACT 6350 -3,05
6. AZ0MOREȘ 2700 +14,89
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6200 -2,36
8. ROMPETROL. 

RAFINARE (RRC)
oprit

9. HABER 6000 0
10.&GCARR ATICA 5100 -4,67

rnmavara iși 
intră în drepturi. 
Organizațiile de 
tineret nonguver- 
namentale Hune
doara și-au început 
primele întâlniri 
stabilite în progra
mul de activitate 

a;, pentru anul 2005.
f Pentru că pro 
| gramele de tineret 
T cunosc noi 
K finanțări naționale 
■*' și europene în

. urma Legii tinere- 
’ tului, cele mai 

bune idei se nasc 
t undeva la munte. 
B Din păcate, pentru 
F anul 2004 au bene- 

fîciat de subvenții 
|| doar organizațiile 
c*„Teseract” Deva, 
Bl „UDTM” Lupeni și 
T „Coriolan” Deva.

(Foto: fna Jurcone)

Se va da "liber" la scumpiri
■ Accizele mărite, în 
medie cu 5 la sută, 
aduc găuri negre în 
bugetul populației.

Iha Jurcone__________________
Ina.jurcone01rrtormmedia.ro

Deva - Benzina, electrici
tatea, mașinile și bijuteriile 
din aur vor fi accizate 
începând cu ,1 aprilie. Pre
țurile acestora vor crește în 
medie cu 5%. Ca urmare, se 
așteaptă venituri la buget de 
peste 16.000 miliarde lei.

Alți bani la buget vor veni 
din impozitele pe câștigurile

din tranzacții imobiliare, din 
operațiuni pe piața de capi
tal și din dobânzi bancare.
Accize și la mașini

De la 1 mai 2005, impozitele 
vor fi de 10 la sută. Și pen
tru ca populația să nu stea 
liniștită, începând cu 1 iulie 
2005, vor fi introduse accize și 
la utilități.

Majorarea accizelor se 
regăsește în noul Cod Fiscal 
care stabilește pentru ma
șinile cu capacitate cilindrică 
sub 1600 cmc accize mărite.

Pentru mașinile second
hand, accizarea este de 2,5%.

Codul Fiscal aduce totodată

și eliminări d® accize: la 
alcoolul utilizat în industria 
cosmetică, la uleiurile mi
nerale acordate gratuit în 
scop de ajutor umanitar și la 
uleiurile minerale folosite de 
către persoanele fizice drept 
combustibil pentru încălzirea 
locuințelor.
2.000 de lei/litru

Ca efect al majorării 
accizelor, de la 1 aprilie și 
prețul carburanților va suferi

modificări. Astfel, benzina și 
motorina se vor scumpi cu 
circa 2.000 de lei/litru.

Influența reală a creșterii 
accizei în prețul carbu
ranților este mult mai mare 
de 2.000 de lei/litru.

La benzina cu plumb prețul 
ar trebui să crească cu 5.000 
de lei, iar la benzina fără 
plumb, cu 4.600 de lei.

La motorină, influența 
reală ar fi de 3.400 de 
lei/litru.

• alcooi etilic
» vinuri spumoase

• țigarete
• țiqări/țiqări de foi
• tutun

* bere (producție anuală 0,45 euro/hl mai mică de 200 mii hi)__________
9,10 euro/1 .ȘOC țigarete 
22,13euro/1.000 țigarete 
29,51 euro/kg

Scădere demografică
■ în ultimii 10 ani, 
populația Văii Jiului a 
scăzut cu aproape 
30.000 de persoane.

Petroșani (I.J.) - Disponibi
lizările masive din minerit 
din luna septembrie a anului 
1997 a constituit momentul de 
eotitură în ceea ce privește 
scăderea demografică din 
Valea Jiului.

Nici nu mai miră pe 
nimeni faptul că nici nașteri 
nu s-au mai semnalat ca în 
anii anteriori. Iar pentru 
tineri speranța găsirii unui 
loc de muncă are un nume 
îndepărtat: Occident

Cu toată munca lor pre
stată la prețuri derizorii 
„dincolo”, veniturile obținute

sunt între 5 și 10 ori mai mari 
decât acasă.

Spania, Italia, Franța, Ger
mania însumează (fără a 
arăta undeva oficial) peste 
9.000 de foști locuitori ai Văii 
Jiului.

în urmă cu zece ani, la 1 
ianuarie 1995, în Valea Jiu
lui erau înregistrați nu mai 
puțin de 176.928 de locuitori. 
Cei mai mulți dintre aceștia 
locuiau la Petroșani - 52.624, 
Aninoasa - 7.380, Lupeni - 
33.304, Petrila - 30.261, Vulcan 
- 38.515, Uricani - 13.432, 
Bădița - 1.412 locuitori.

în prezent, potrivit unor 
estimări făcute de Institutul 
Județean de Statistică al ju
dețului Hunedoara, numărul 
locuitorilor Văii Jiului se 
ridică la 145.000 de persoane.

j j j J J 2 '£ j Sâj j j J'J j j: j j j j j j'j a 2 j j j j J jt"% /jjjI a' j'a <t’’A

« benzină cu plumb 4 19,5 euro/1000 1 (544,80/t)
• benzină fără plumb 327,29 euto/1.000 1 1425,06/t)

■ • motorină 25 5,91 euro/1.000 1 (307,59/t)
m seta® lampant 0Cerosen) 375,91 euro/1.0001
•păcură 6,81 euro/I.OOQkg
♦ electricitate (scop comercial) - 0,14 euro/MWh
■ electricitate (seop necomercial) 0,30 euro/MWh

“ ■ me natural fcarburangl 1,59 euro/giqajouie
• GPL folosit drept carburant 128,26/1000 leg
• folosit pentru încălzire 113,5
• GP folosit pentru consumul casnic 0

Dacă tot e cald, o micuță poveste la gard este bine 
venită. Pe pod, la Rîu de Mori, lângă conac, s-au întâl
nit tinerele aflate în vacanță cu o bunică sfătoasă.

(Foto: Traian Mânu)
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Cursul de referință ai Băncii Naționale a României în data de 28 martie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 36.502 28.176 52.691 23.499 148

Cursul valutar practicai de băncile din Deva Îfî 25 martie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forigt. ,

C Vc V C V C V C V
BancPost 36.300 36.800 27.900 28.400 51.500 52.500 23.100 24.100 140 150
BRD 36.000 37.000 27.720 28.670 51.710 53.590 23.030 23.920 140 153
Banca Transilv. 36.250 36.800 27.977 28.527 52.309 53.159 23.322 23.747 145 150
Raiffeisen Bank 36.000 36.800 27.600 28.500 51,700 53.000 23.020 23.680 137 ' 154

i Cursul valutar oracticat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchange 36.000 36.300 27.600 28.000 50.500 53.000 22.000 23.800 142 150
Herdan Exchange 36.050 36.400 27.700 28.100

Ina.jurcone01rrtormmedia.ro
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Cabana Gentiana Masivul Retezat
Cabana Rotunda Masivul Retezat
Cabana Guraxtata Masivul Retezat
Cabana Cascada Masivul Retezat
Pensiunea Ancuța RSu cfe Mori
Pensiunea Anita Râu de Mori
Pensiunea Maca Râu de Mori
Pensiune a Coada Lacului Râu de Mori
Pensiunea Dumbrăvița Râu de Mori
Pensiunea iljoiu Tereza Râu de Mori

Cabana Pietrele Sălașu de Sus
Pensiunea lovanescu
Pensiunea Ulpia Traiana
Pensiunea Venus

Sarmizegetusa 
Sarmizegetusa 
Sarmizegetusa

Pensiunea Zamolxe Sarmizegetusa
Cabana Rotunda Masivul Retezat

Ținuturi hațegane
Hațeg (R.I.) - Depresiunea Hațeg, o arie 

de veche și continuă locuire românească, se 
remarcă prin: elementele etnofolclorice 
(artizanat, port popular, manifestări cul
turale tradiționale); vestigiile civilizației 
romane (Sarmizegetusa, băile romane de la 
Călan); monumente istorice și de artă 
medievală ca bisericile de la Densuș, 
Sântămăria - Orlea și, Strei, Cetatea Colt; 
aspecte peisagistice atrăgătoare la adăpos
tul munților din apropiere; lacul Cinciș 
(agrement nautic); rezervația de zimbri de 
la Slivuț-Hațeg. Cei care caută o destinație 
pentru odihnă și recreere, tranzit, 
cunoaștere, turism cultural, agrement nau
tic etc... o vor găsi aici.

Săraci... din neștiință?
■ Circuitele culturale 
au ajuns, în ultimul 
timp, cele mai solicitate 
„produse" turistice.

Hațeg (R.I.) - Deși turiștii 
străini se dau în vânt după 
astfel de distracții, de unde 
noi am putea să scoatem bani 
frumoși și să ne gâdilăm și 
orgoliul național, hunedorenii 
n-au fost convinși încă să iasă 
din „hibernare”. Câteva sute 
de monumente istorice, neva
lorificate în nici un fel, o 
geografie spectaculoasă, tra
diții păstrate din timpuri 
străvechi... nimic nu i-a con
vins pe ai noștri să iasă în 
fața... lumii.

Țara Hațegului este una 
dintre puținele zone care be
neficiază de toate acestea la 
un loc (și pe deasupra!) dar o 
vizită, oricât de scurtă, în 
zonă, te convinge că, deo
camdată, nu este câtuși de 
puțin pregătită să se alăture 
circuitelor consacrate. De 
vină e doar... prezentul. Pen
tru că produsele turistice cele 
mai solicitate pe piață trebuie 
să ofere servicii de calitate, 
ofertă culturală diversificată, 
trăire intensă, natură virgină, 
peisaje atrăgătoare, o bună 
infrastructură și un personal 
calificat și amabil.

Iar până la servicii și infra
structură de calitate mai 
avem de așteptat...

Arhitectura deosebită și cadrul natural în care este așezată fac 
din castelul de la Sîntămărie Orlea o inedită atracție turistică.

(Foto: Traian Mânu)

0 Țară frumoasă și... ignorată
■ Bisericile, curțile 
nobiliare și cetățile 
medievale hațegane - 
ascunse de vizitatori.

Raliica Iovescu_______________
raluca.ltivescuffl  nformnradla.ro

Râu de Mori - Tara Hațegu
lui este un imens muzeu în 
aer liber; chiar ignorând com
ponenta geografică, zona este 
de primă importanță pe plan 
național, cu „aglomerația” de 
monumente istorice reprezen
tative. Cu toate astea, cele 
mai multe sunt ignorate cu 
seninătate: cu câteva excepții, 
valoroasele monumente nu 
sunt semnalizate în nici un 
fel. Așa că, fără un ghid de 
încredere nu-i de plecat la 
drum! Când vine vorba să 
facă ceva fiecare aruncă pisi
ca în ograda vecinului. Deși 
în 3 legi privitoare la patri

moniu există câte un capitol 
special cu atribuțiile ce-i re
vin primarului în acest sens, 
prea puțini sunt cei care le 
cunosc sau... le iau în seamă.
Conacul... nimănui

Probabil cel mai celebru 
caz de indiferență care a dus 
la distrugerea monumentelor

este cel de la Râu de Mori. 
Aici se mai păstrează curtea 
nobiliară datând din perioa
da medievală și care a 
aparținut familiei cneziale 
Cândea.

în câțiva ani s-a furat tot 
ce se putea fura, până și 
stema familiei nobiliare, iar 
clădirile stau să se pră-

Conacul Kendeffy e situat pe malul drept al râului Râușor.

Comoara din Țara Hațegului
■ Natura a înzestrat 
Țara Hațegului cu toate 
bogățiile pe care și le 
poate dori un popor.

Loredana Leah_______________
lorodaM.ioahffinfonwnedla.ro

Hațeg - Țara Hațegului e 
considerată una dintre zonele 
cu cel mai mare potențial tu
ristic. Beneficiind de infra
structura necesară, dar și de 
avantajul de a călători pe 
urmele dacilor și romanilor, 
locuitorii trebuie doar să 
pună în valoare ceea ce natu
ra le-a dăruit.
UE bate la ușă

Este important să investim 
în promovare și să ne facem 
cunoscuți pe piața externă.

Atuurile noastre sunt pei
sajele, obiectivele istorice și 
de arhitectură, calitatea și 
ospitalitatea oamenilor. „Im
portanța agroturismului con
stă mai ales în faptul că 
aduce o contribuție majoră la 
ridicarea gradului general de 
civilizație pentru o mare ca
tegorie de populație rurală”, 
afirmă Călin Marian, direc
torul D.A.D.R. Hunedoara.
Indiferența localnicilor

Autoritățile locale sunt 
indiferente la provocarea pe 
care o reprezintă agroturis- 
mul, neîngrijindu-se de 
curățenia localității și 
„rezolvând” orice solicitare a 
celor interesați printr-un 
refuz.

Când există inițiativă din 
partea lor, populația este cea

care nu le acordă concursul. 
Este cazul locuitorilor din 
comuna Sântămărie Orlea 
care sunt indiferenți la pro
gresele europenilor integrați: 
„oamenii noștri au refuzat să 
meargă în Franța, gratuit, 
pentru a vedea cum se face 
agricultura modernă, pentru 
că nu-și pot părăsi gos
podăria... două săptămâni!” 
afirmă Ioan Filip, primarul 
localității. Acest exemplu de 
indiferență îl întâlnim în 
aproape toate localitățile 
județului.
Satul fermecat

Sărbătorile, datinile și obi
ceiurile și-au păstrat întreaga 
lor autenticitate doar la sat. 
Nu există lună din an care să 
nu aibă câteva evenimente de 
un farmec deosebit. Omul

Oferta actuală și .. viitoare
■ Bogăția atracțiilor 
turistice și istorice tre
buie cuprinsă în oferta 
pensiunilor din zonă.

Râu de Mori (L.L.) - Pensi
unile existente trebuie să-și 
îmbunătățească oferta pentru 
a putea atrage cât mai mulți 
turiști și a face din agrotu- 
rism o afacere profitabilă, 
întreg complexul ar trebui 
dotat cu încălzire centrală, 
grupuri sociale, bucătărie, 
sală de mese, bar, combină 
muzicală stereo, video, antenă 
satelit și computer cu cone
xiune Internet. Pentru famili
ile cu copii sau grupurile de 
copii ar trebui să existe loc

împrejmuit pentru joacă, 
leagăn, teren de fotbal, teren 
de baschet, 2 mese pentru 
ping-pong, telefon public etc.

Mâncărurile tradiționale 
nu trebuie să lipsească din 
oferta oricărei pensiuni. Folo
sirea alimentelor și produ
selor naturale din zonă, nea
fectate de poluarea urbană 
constituie punctul forte al 
oricărui meniu. Proprietarii 
pensiunilor trebuie să le ofere 
vizitatorilor excursii pe 
trasee montane, pe râu sau 
lacuri de munte, focuri de 
tabără. Vizitatorii străini 
sunt mari amatori de turism 
tematic: culegerea plantelor 
medicinale, călărie, explorare, 
speologie, birdwatching.

bușească. Primarul declară 
sus și tare: „Nu eu simt pro
prietar, nu mă îngrijesc eu de 
ea”. Cât se poate de simplu!
Bani risipiți

Cu toate că în urmă cu 
doar câțiva ani complexul a 
început să fie restaurat, 
lucrările au fost întrerupte, 
inexplicabil, chiar la „su
gestiile” conducerii Muzeului 
din Deva.

După plecarea cercetă
torilor și a restauratorilor, 
sătenii au început să-și „facă 
parte” sub privirea bine
voitoare a administrației lo
cale.

„Proiectul de restaurare a 
fost abandonat din cauza 
unor interese care n-au de a 
face cu știința, pornite atât de 
la minister cât și din plan 
local”, constată Mihai 
Căstăian, arheolog care a luat 
parte la cercetarea sitului.

Călin Marian, director DADR

stresat al zilelor noastre nu 
are nevoie de prea multe 
îndemnuri, mai ales că i se 
oferă pe masă lapte cald, ouă 
proaspete, fructe, aroma unui 
cuptor din care ies tăvi cu 
plăcinte rumene și prăjiturele 
de casă. Mileniul pe care l-am 
început pune la mare preț 
misterul, miracolul, aventura, 
iar o vacanță lntr-un sat 
hunedorean, cu sărbătorile și 
datinile lui, poate fi cea mai 
reușită alegere.

Rezervație a biosferei
Râu de Mori (L.L.) - Par

cul Național Retezat a fost 
creat în 1935, fiind primul 
parc național din România. 
Pentru turiști sunt amena
jate două birouri de infor
mare. Unul funcționează 
deja la Sălaș și celălalt va 
fi dat în folosință în Râu de 
Mori. Retezatul are unele 
din cele mai frumoase pri
veliști din Europa sud-es- 
tică. Legendele despre Țara 
Hațegului și Retezat sunt 
parcă mai vii ca niciodată. 
La un foc de tabără, aceste 
legende sunt povestite qu 
multă pasiune de 
și cunoscători. Pietrele din Retezat

nformnradla.ro
lorodaM.ioahffinfonwnedla.ro


Bătuti acasă
der Sar reține. Olanda a ară
tat ca o adevărată echipă, cu

• Tombolă. Dacă pe perioada campionatu
lui FC CIP oferea cadouri spectatorilor, de- 
semnându-i pe câștigători prin aruncarea 
unei mingi în tribune, acum sistemul se va 
schimba. „Premiile le vom acorda prin trage
rea la sorți a numerelor de serii de pe bilete
le de intrare", precizau oficialii FC CIP. (M.T.)

Etaj ■ Jf Petroșani OO__________________._
ufci Arad - CS Dera 1-8  

ArmăturaZalău - Unirea Dej 1-1____________________
.^istria "Sârmei GmȘa TurzB - TifeSitaje Ineu 2-3

liberty Salonta -Unfrea Slhnicoiau Mare 1-1________
Fc Qradea - Acu Arad 2-6 _________ _

Oajul Negrejti - Gaz MetanMetHaj 0-3 /fără joc

3
■ Selecționata Olandei 
a învins formația 
României cu scorul de 
2-0, la București.
MlHAELA TăMAȘ_____________________

mlhacla.tanias01nforfflinedia.ro

București - Pe stadionul 
Giulești, in Grupa 1 prelimi
nară a Campionatului Mon
dial de fotbal Germania 2006, 
echipa României a fost învin
să, prin golurile marcate de 
Philip Gocu și Ryan Babei. 
Această înfrângere scoate Ro
mânia din cursa pentru tur
neul final din Germania.

Primul gol primit de echipa 
lui Victor Pițurcă a fost în se
cunda 40. După care, România 
încearcă să remonteze, iar 
prima șansă apare în minutul 
11, când, la o lovitură liberă 
de pe partea dreaptă, Dorinei 
Munteanu trimite în careu, 
Viorel Moldovan șterge min
gea cu capul, dar portarul van

2. Cehia ' ■ 5» b ; I - - IfrS
3. România_____________6 3 1 2 10*7
4- Finlanda_______ 6 .3 O 3 13-T0
5. Macedonia _______6 1 2 3 6-8
6. Armenia_________6 1 14 4-13
7. Andorra 6 1 1 4 • 3-13$

1

■ Echipa deveană își 
propune să înceapă în 
forță cursa spre titlul 
de campioană.

CiMtiAW Mamwuț______________
dpriiH.mariRfft04nfonnniedia.ro

Deva - Prima etapă a play- 
off-ului Diviziei A la futsal 
programează, azi, de la ora 
19.00, la Sala Sporturilor din 
Deva, duelul dintre FG CIP, 
ocupantă a locului secund la

Rtognmrt următoarelor ihkM
- 30 martie:

Macedonia-Rbmâhia; Andora-Eehias fflanda-Amenla;
ik---------------------------------------------------------------------
Cehîa-Andora; Armenia-Macedonia; Olanda-România; 

• Mr.
Ojya-Macedonia; România-Armenia; Finlanda-Olanda;

RomȘwa-Artdora; Macedoniațfialanda; ______________
3 ssșRHBhHe;

banda; Armenia-OLjtfa; România-Cehia,
■ 5,’

edonia: Cehia-Atmenia; Oianda-Andora;
8 OCÎ ■ . ' ; v. * '

■

■ Fotbaliștii de la CS 
Deva au pierdut meciul 
cu echipa UTA Arad 
disputat sâmbătă.

MlHAELA TAMAS______________________

■UhMfB.flRI ■■■RIIIIIRIIII

Deva - Fotbaliștii de la CS 
Deva au pierdut meciul cu 
scorul de 1-0, fiind depășiți 
categoric de fotbaliștii de la 
UTA. Sâmbătă, norocul nu a 
fost de partea lor, lucru re
cunoscut de Romulus Gabor 
la conferința de presă: „Echi
pa mea a făcut cel mai slab 
joc de când sunt eu antrenor 
la CS Deva. Nu îmi dau sea
ma ce s-a întâmplat cu jucă
torii. Un lucru este clar: nu 
am reușit să ne motivăm pen

EXERSEAZĂ!

Dacă eumc-tr cum trebuie. ai ta/na 
cJ cn mai cool decapotabila a momentului!

Pentru noi

SEXUL . nu contează!

Finlantfe^ornânia; Cehia-Olanda;
12 odoaMe
Andora-Armenia; Qtanda-Maeedonia; Mnla'nda-Eehia.

■ ■ . ■

un presing pe tot terenul, neo
ferind aproape nici o șansă 
„tricolorilor”.
Tentative nereușite

Finalul primei părți aduce 
o nouă șansă pentru „trico
lori”', dar, la centrarea lui A- 
drian Ilie, Moldovan reia cu 
capul peste poartă, dintr-o 
poziție dificilă.

începutul părții a doua în
seamnă o perioadă de forcing 
pentru elevii lui Victor Pițur
că, apărând câteva noi șanse 
de gol pentru noi, cu Pancu 
actor principal: șut de la 16 
m, însă destul de slab, pe cen
trul porții, fără probleme pen
tru van der Sar.

Urmează o lovitură liberă 
de la 25 de metri, la colțul 
scurt, pe lângă poarta olande
ză. în minutul 74, o fază pre
lungită de atac îi aduce în po
ziție de șut la poartă pe Kuyt 
și van Nistelrooy, Bogdan Lo- 

CIP Deva vrea un start lansat
finalul campionatului și echi
pa de pe poziția a cincea, ACS 
3 București.
Doar varianta victoriei

Formația antrenată de Vir
gil Stoica și Marius Rupacici 
nu are altă variantă decât 
victoria, pentru a putea reali
za obiectivul propus de con
ducerea clubului, respectiv 
câștigarea titlului de cam
pioană. „Avem nevoie de un 
start Lansat, cu victorii în 
prinm^3-4 partide, pentru ca 

tru acest joc, iar asta s-a vă
zut pe teren. Am avut șansă 

'Că am^rterd&t doar la uri gol 
diferență”. Portarul Vasile 
Rahoveanu este principalul 
„vinovat” - în viziunea spec
tatorilor și adversarilor - de 
transformarea unei singure 
ocazii în gol, din cel puțin 
alte cinci sau șase irosite de 
arădeni.
Minutul fatal

După 20 de minute de joc 
echilibrat, Aldea a produs 
inevitabilul în minutul 29, 
plasând mingea între buturile 
devene, la capătul unei faze 
fixe. în a doua repriză jucă
torii UT-ei au dominat jocul 
și au profitat de pasele greșite 
ale oaspeților. După evoluția 
jenantă de sâmbătă devenii

Una dintre puținele faze în care Adrian Ilie a câștigat în duelul 
cu apărătorii olandezi.

bonț respingând cu mari efor
turi. Minutul 85 aduce pentru 
echipa României „lovitura de 
grație”. Babei marchează de 

jucătorii să capete încredere 
în forțele proprii și pentru a 
pune presiune asupra adver
sarilor”, afirma Virgil Stoica, 
antrenorul FC CIP. Judecând 
prin prisma valorii loturilor 
celor două echipe - deși de la 
CIP absentează internațio
nalul Stăncuța accidentat - și 
a rezultatelor din campionat, 
câștigarea meciului cu nou- 
promovata din capitală e la 
îndemâna FC CIP, cu condiția 
ca devenii să nu-și trateze cu 
superioritate adversarii. S-a

trebuie să bifeze o victorie în 
retur pentru a mai înlătura 
norii pe care îi au deasupra 
în clasamentul diviziei B3.

Rahoveanu a salvat echipa.

la 6 metri, la meciul său de 
debut, ajutat de Kuyt și van 
Nistelrooy și scorul este 2-0 
pentru Olanda.

văzut în meciurile din sezo
nul regulat că FC CIP poate 
învinge orice adversar atunci 
când se mobilizează și e mo
destă și că are probleme în 
situațiile în care jucătorii se 
cred dinainte câștigători. 
„Am vorbit cu jucătorii, le-am 
cerut tărie psihică și concen
trare maximă și am, încercat 
să-i stimulăm și financiar”, 
preciza Paul Grecu, încreză
tor că echipa sa nu doar că 
va avea un start reușit, ci și 
va câștiga titlul.

Local Kombat
Deva (M.T.) - Mourad 

Bouzidi a câștigat titlul 
european la categoria 
grea, versiunea VKN, du
pă ce l-a învins, prin KO 
în runda I, pe Daniel Le- 
ko, vineri seara, într-un 
meci disputat în cadrul 
Galei Local Kombat 13 
„Topește Vîlcea”. La cate
goria grea, Giprian Sora 
l-a învins la puncte pe 
Omar Belamar, în timp 
ce Mihăiță Golescu a ter
minat la egalitate lupta 
împotriva sîrbului Ivan 
Suco. într-un meci dis
putat după reguli orien
tale, Liviu Dominic a fost 
învins la puncte de 
Alexandru Nedelcu.

/1 K . 1 .'1 ;»•
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Opel Astra Caravan 1,6 i, a.f. 2002, 
benzină, servo total, airbag, trapă, linie 
audio cu CD, comenzi pe volan, full- 
electric. Preț 8.700, euro, negociabil. 
« 0722/310591.

Daewoo Matiz, a.f. 2003, unic prorri- 
etar, vopsea originală, 35.000 km. Preț 
3.950 euro. « 0723/270348.

Opel Astra Caravan 1,7 TD, a.f. 1997, 
diesel, servo total, airbag, ABS, alarmă.
Preț 5.700 euro. « 0745/789789.

Dada 1310 L, a.f. 1997, unic proprietar, 
vopsea originală. Preț 72 mii. lei.
« 0745/789789.

Audi B 4, a.f. 1992, benzină, servo to
tal, trapă, alarmă. Preț 4.500 euro, ne
gociabil. « 0740/061301.

VW Pasat, a.f. 1985, diesel, servo. Preț
2.700 euro, negociabil.
« 0724/576954.

Opel Vectra TD 1,7, a.f. 1995, servo, 
jenți aluminiu, oglinzi electrice, numere 
de Franța. Preț 1.850 euro, negociabil. 
« 0724/491606.

Dada 1310 TLX, a.f. 1984, stare foarte 
bună. Preț 1.000 euro.
« 0723/039689.

VW Lupo CoHege, a.f. 2001, servo, 
airbag, ABS, EPC, linie audio, alarmă. 
Preț 6.200 euro. « 0722/544169; 
0254/613359.

Peugeot 307 HDt, a.f. 2003, diesel, ser
vo, airbag, ABS, persoană fizică, culoare 
argintie, full-electric. Preț 10.400 euro, 
negociabil.
« 0727/228473.

Ford Mondeo, a.f. 2001, diesel, full-op- 
tions, full-electric, culoare originală. Preț 
10.600 euro.
«0721/707741.

Opel Astra, a.f. 2000, diesel, full-op
tions, full-electric, fără climă. Preț 6.500 
euro. « 0744/597784:

VW Passat SpedNon 1,9 tdi, a.f.
2000, diesel, full-options, full-electric.
Preț 10.900 euro. « 0744/291268.

V|»n WBIWV IVMI IMI, Q.l. 
diesel, servo, airbag, ABS, linie audio, 
climă. Preț 9.890 euro, negociabil. 
« 0724/422800.

Daewoo Espero, a.f. 1995, benzină, 
full-options. Preț 65 mii. lei, negociabil. 
«0726/669768.

Audi 80, a f. 1987, benzină, trapă, mo
tor 1,6. Preț 135 mii. lei.
« 0726/392788.

Opel Kadet, a.f. 1982, benzină, trapă, 
piese de schimb. Preț 52 mii. lei, nego 
ciabil. « 0724/955860.

BMW 524, a.f. 1987, diesel, servo. Preț
3.800 euro, negociabil.
« 0720/040052; 0722/833731.

Opel Kadet, a.f. 1990, diesel, trapă, 
închidere centralizată. Preț 800 euro, 
negociabil. « 0727/460866.

Opel Kadet, a.f. 1988, benzină, trapă, 
închidere centralizată. Preț 550 euro, 
negociabil. « 0727/460866.

VW Sirocco, a.f. 1988, benzină, 
alarmă, jenți titan. Preț 2.900 euro. 
«0722/617820.

închidere centralizată, geamuri electrice.
Preț 3.650 euro, negociabil. 
« 0722/870435.

Suzuki Swift, a.f. 1991, benzină, *rv 
frână, linie audio. Preț 125 mii. lei. 
« 0743/308813.

Daihatsu Rocky, a f 1988, benzină, 
4X4. Preț 3.700 euro, negociabil. 
«0744/218304.

Societate ComeroMd 
angajează urgent:

1. Gestionari magazine insta
lații sanitare, echipamente ter
mice și design interior, în Deva 
și Petroșani;

2. Inginer service echipamente 
termice, pentru zona Deva;

3. Instalatori tehnico-sanitari;
4. Ingineri instalații;

. 5. Muncitori necalificați pentru 
activități de depozit - manipulare 
marfă și pentru lucrări de șantier.

Persoanele interesate sunt ru
gate să trimită un C.V. sau să 
solicite programare interviu la tel. 
71.30.40 sau 0788/362.625.

Depozitul de Calculatoare 
angajează

ȘEF MAGAZIN
Ctoinj*
• cunoștințe solide IT;
• cunoștințe gestiune, eventual 

program Neomanager (constituie 
avantaj;

• minim o limbă străină (constituie

Depozitul de Calculatoare
angajează

CASIER
Cerințe:
• cunoștințe operare calculator - 

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

avantaj);
• domiciliu stabil în Deva.

Depozitul de Calculatoare 
angajează personal pentru 

vânzare magazin
Gsanțe:
• cunoștințe solide IT;
• cunoștințe gestiune, eventual 

program Neomanager (constituie 
avantaj);

• minim o limbă străină (constituie 
avantaj); '

• domiciliu stabil în Deva.

LUNCA GLODULUI



Cotidianul “Cuvântul Liber” îți oferă acum 
zjcel mai avantajos abonament, doar 59.000 lei 
\$>,9 RON) pentru un ziar cu 6 ediții săp

tămânale! Nu mai e nevoie să dai fuga la un 
chioșc și să scotocești prin buzunare: zilnic, 
ziarul îți sosește acasă la prima oră a dimi
neții, iar tu câștigi informații, timp și... bani, 
6 zile din 7!

• Economisești peste 60.000 lei (6 RON), 
abonându-te pentru 1 lună!

• Economisești peste 130.000 lei (13 RON), 
abonându-te pentru 3 luni!

• Economisești peste 200.000 lei (20 RON), 
abonându-te pentru 6 luni!

• Economisești peste 900.000 lei (90 RON), 
abonându-te pentru 12 luni!

* Economia este față de prețul de vânzare 
zilnică al ziarului, care începând cu data 
de 1 aprilie va fi de numai 5.000 lei (5 
RON). Informații suplimentare se pot obți
ne la numărul de telefon: 0801 030 303.

» > o /K H A cuvÂm
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Cumpăr ap. 1 cameră (02)
• Z—faiuai, proaapkt renovat, lavabil, balcon 
închis, etaj 1, ocupabil imediat, preț 950 mit, tel. 
0745/129160,220843,0745/168887.

vănd ap. 2 camere (03)
• apartament 2 camere, în circuit, etaj 3, Al. 
Jiului, multiple îmbunătățiri, preț negociabil, fără 
agenți imobiliari, tel. 220575.
• DMfdbaceiM, Bd. 1 Dea, etaj 2, apometre, 
parchetat, fără îmbunătățiri, bloc cărămidă, preț 
U mid. negociabil, tel. 215634,0724/729597.
• MridKMMndatet balcon 7 m, mansardabil, 
etaj 1, zonă foarte liniștită, A. Vlalcu, exclus inter
mediari. preț 980 millei, tel. 0766/742034.

Vând ap. 3 camere (05)
• uriM Ai 4, Progresului, centrală termică, 
parchet laminat Nu sunt agent imobiliar, preț 
'4 mki, tei. 0722/569099.

Vând case, vile (13)
• vând cad, 4 camere, 2 băi, recent renovată, 
teren 600 mp, ultiacentral, Deva, str. Eminescu, 
nr. 8L preț negociabil.
• rind casă, ultracentral, 400 mp, 130 mp, 
construcție, 4 camere, decomandate, baie, 
bucătărie. 85.000 euro, 0745/253413,218234.

Vând case la țară (17)
• «tad cad 2 corpuri; primul-2 camere, hol, 
bucătărie, cămară, soba teracotă; al doilea- 
bucătari amară, anexe gospodărești; tantana 
cu pompă, în Bretea Mureșană. Preț ta mii. lei, 
negociabil. Tel. 0741/154401. Tel. 227542, seara.

• cad 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Bohottului. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/831756

Vând garsoniere (19)
• tomp. superamenajată, zona Policlinicii Deva, 
et 1, ocupabilă imediat tel 0745^53413,218234.

Vând terenuri (21)
• vând L2U 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.
• «M teren intravilan în Archia, suprafață 1000 
mp, toate facilitățile, preț4euro/mp, negociabil. 
Informații la tel. 0721/367716
• rtad tarea intravilan Săntandrei, suprafață 
1663 mp, front stradal 9,7 m, facilități gaz, curent 
teL 0740/996471.
• vând teren intravilan, 600 mp, lângă DN 7, 
Mintia, nr. 172, tel. 236464.

Cumpăr terenuri (22)

Deva,spre Almașu Sec - CoziaJSTfflO-1200 mp, 
ofer după caz, între 6-30 euro/mp, tel. 
0720/477“"

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• anpăr iau închiriez spații comerciale de 
până la lOOmp, în Hunedoara, Deva, Simeria. Tel. 
214570,0722/223164.

Imobile chirii (29)
• cad gazda sau colegă de apartament sunt 
angaja- -prioasă Tel. 0721/610343.
• MMem apaș șl hale industriale la preț 
avantajos, Soimuș, tel. 0254/237533.
• tadtotet «papu comercial 40 mp, situat în 
Deva, str. Iosif Vulcan, nr. 20, tel. 231559.

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, AF 1988, VT 2007, 5 
trepte, stare bună, preț negociabil, tel. 
0744/700235.
• vând Dada 1310 break, AF 1389, VT 2007, stare 
bună, 5 trepte,preț negociabil, tel. 0744/700235
• vând Dada break, AF1986 stare foarte bună, 
51000 km. la bord, preț 65.000.000 tei, tel. 
0722/524983,212083.
«vând Dada Sdanza,1X2004(mai), 4 gaaimaf 

pamfce paggr de la <Mdă, laftkCD Sony ai 
mp3, te greanUt Preț fa 4JOO an. Tal 
0722/211321

Auto străine (37)
• vând dubțâ IVECO SOC 15, AF 2000, oglinzi 
electrice, încălzire, radiocasetofbn, alarmă, 
închidere centralizată, cârlig remorcă, preț 600 
mii. Tel. 0722/314123.
• Vănd Uerocdti, 2000 cmc, stare bună tel. 
0745/605814.
• vănd orica model de Peugeot, Euro 3 și 4, an 
fabricație 2001-2005, tel. 0742/214971.

Microbuze, dube (38)
• vând ndcrobnz VW LT 26 model lung și înalt, 
14 locuri, stare bună de funcționare, cârlig de 
remorcare, a.f. 1987,2.400 cmc, diesel. Preț 220 
mii. lei, negociabil. Tel. 0722/161661

Camioane, remorci (39)
• vănd remorcă două axe, 2.1 " kg, tip furgon, 
model deosebit, a.f. 1999, stare foarte bună Preț 
115 mii. lei. TeL 0722/161661.

Piese, accesorii (42)
• annpăr aiamvan. tel. 0724/278236 
0745/662433.

Mobilier și interioare (47)
• mobteer la comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice și termopan, debitare bușteni, 
0724/642186
• vând cuier lemn, îmbrăcat în material imitație 
piele. Preț 1.500.000 lei, negociabil. Tel. 
0726/679065.
• vând moblă de bucătărie (bufet, masă cu 3 
scaune, dulăpior). Preț 3.000.000 lei. Tel. 
0726/679065.

■ cumpăr nwMâ veche, tel. 0741/566276
• vând canapea extensibilă servantă, măsuță 
de TV, mobilier hol (ladă încălțăminte * dulap 1 
ușă), masă de sufragerie extensibilă+6 scaune 
tapițate, mochete fond albastru, combină fri
gorifică, mașină de spălat automată, masă de 
bucătărie + 6 scaune, jaluzele. Tel. 218084, 
0742/939993,0743/211074,0724/643046
• vând dormitor compus din pat dublu cu saltea 
Relaxa, 2 noptiere, masă TV, suport flori, toate 
din cadru metalic și sticlă, bonus o măsuță de 
cameră. Preț 75 mii, negociabil. Tel, 213483

Comemorări (76)

Audio-video, antene si 
instalat ii satelit (49)

Cu adâncă durere amintim că se împlinesc 16 ani de când a 
plecat dintre noi dragul nostru soț și părinte

CONSTANTIN OPRIȘA
Nu te vom uita niciodată.

familie

• k vâri» antene de satelit digitale începând cu 
65 mit. teL recepționează programe românești 
fără abonament și 600 de programe străine, 
montarea și deplasarea sunt gratuite, 1 an 
garanție la echipamente.

Operating in over 70 countries, with more than 45 000 employees, the Holdm 
Group is one of the world's leaders in production and distribution of cement, 
ready-mixed concrete and aggregates,
Holcim (Romania) SA is looking for professional persons to cover this 

challenging open position In the North Region:

Road Construction Engineer North
Main responsibilities:
• Develop and promote new business opportunities in road construction field
• Create and maintain relationships with road construction & 

engineering companies
« Provide technical consultancy to the customers, according with their needs 
» Offer technical support to the sales and marketing team.

Aparate foto si telefonice
(501

Se împlinesc șase săptămâni de când tatăl meu,
MÂNZATIOAN

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

• vâreltotafon Stamens A57 melodii polifonice, 
ceas, Jocuri,alarmă. Nou, în garanție, preț 23 mii. 
negociabil. Tel. 0727/511365.

Materiale de construcții (53)
• vând cârtnddă Porotherm import Ungaria, 38 
S și 25 S. Preț 33 mii. lel/mc (TVA inclus). Tel. 
«28/194444.

Job requirements:
« At least 3 years professional experience In road construction activities
• Professional experience In sales, preferably within 

international environment
• University degree In Civil Engineering - Faculty of Railways, Roads and 

Bridges Is compulsory
•Good knowledge In cement and concrete Standards. Norms, testing

> Strong mterperwnai an- r mk > Mm sum, ream wonrer spirit
• Willing to travel more than 70% of time
■ initiative and dynamism.

The interested candidates should send their CVs together with a letter of 
munuon, no later bran 2 April.
We are looking forward to receiving your application!

Plante si animale, ațyoali-
mentare (57)

• vând 8 scroafe gestante, Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.
• vând fân, producție 2004, comuna Ilia, sat 
Cuieș, nr. 32 Tel. 0722/893489.
• vând găini tinere, ouătoare, rasă franceză, 
preț avantajos, tel. 0726/710758 și 0254/282399.
• vând fân și otavă de grădină, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând mazăre cu ovăz. Relații la tel. 
0788/207872.

Eiectrocasnice (56)

SC HERAL CONSULTING SRL Orățth 
lichidator al SC AGRdMEC SA HAȚEG 

organizează vânzarea prin negociere directă a activelor 
societății. Caietul de sarcini și orice informații sunt la 

dispoziția eventualilor cumpărători la sediul lichidatorului 
din Orâștie, str. N. Bălcescu, nr.42, tel. 0254/240.807, 

0744/861.763, fax 0254/206.241.
Ofertele de cumpărare se vor depune la 

Dosarul nr.7617/2004 al Tribunalului Hunedoara 
și la sediul lichidatorului.

Consiliul de Administrație de la SC REAL 2003 SA Deva,

^^^^Strenght Performance. Fanion

Holcim Holcim (Romanii) SA
Wul Primavera nr.57, sect a București 
Tel> mi ijr 77 0*1091 Fee <XT xji 7714Z15 
EtoAmarleMolcInuxm

PRIMĂRIA ORAȘULUI SIMERIA

• vând Mortar zill, 3500000 lei și ladă frigorifică 
Arctic, cu 5 sertare, 3S00.000 lei, ambele în stare 
bună de funcționare. Tel. 0726/679065.

Instrumente muzicale (60)
• vând plin Jakob Czapka Sohn Jahare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă 
stare impecabilă, preț negociabil, tel. 611146 
după ora 20.

Altele (61)

Organizează licitație publică în vederea expertizării 
și proiectării unei construcții cu regim de înălțime 
P+l, având destinația inițială de bloc de locuințe, 
situat în localitatea Bârcea Mare.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului 
Simeria, în data de 12.04.2005, ora 1O.OO. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului 
Simeria, str. A. lancu, nr.23, cam.6, cu începere din 
data de 30.03.2005,

• fererfre <ki lemn multistratificat termopan, 
feronerie germană vopsit sau lăcuit calitate 
impecabila, la preț de producător, prin unic 
reprezentant zonal, tel. 0254/237533.
• olar umd croitor interesat perină mare pentru 
călcat Relații latei. 217649,216550.
• pMH triptaMBat și mashalăcuit. gata 
de montat lă preț de fabrică, 0254/237533.
• vând canturi militară veche cu o stemă pe 
pafta. Preț 150 euro, tel. 0723/005657
• vând monada cu eclipsa. Preț 2 euro/bucata. 
Tel. 0723/005657.

Solicitări servicii (71)

J20/1295/2003, CUI R 1709788, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor pentru data de 07.04.2005, ora 09.00, 
care se va ține la sediul acesteia din Deva, b-dul Decebal, bl. 8, 
parter, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declarației de retragere din SC REAL 2003 SA a 
acționarului SC ROMARTA 2001 COM SRL București.

2. Prezentarea de către Comisia de Cenzori a raportului privind 
activitatea societății de la data schimbării sediului din Arad, str. 
Ghiba Birta, nr. 2, bl. M1-M2, în Deva, b-dul Decebal, bl. 8, parter șl 
până în prezent.

3. Oportunitatea mutării sediului social al societății la fosța 
adresă din Arad, str. Ghiba Birta, nr. 2, bl, M1-M2, fără a prejudicia 
interesul general al societății și a-i perturba activitatea.

4. Diverse.
în cazul în care nu se întrunește cvorumul stabilit de Actul consti

tutiv, A.G.E.A. se va desfășura în data de 08.04.2005, în același loc 
și la aceeași oră.

La A.G.E.A. pot participa toți acționarii sxistențl la 31.03.2005, 
personal sau prin alți acționari, în baza unei procuri speciale.

Informații suplimentare la sediul societății sau la telefonul 
0254/232.229.

Președintele Consiliului de Administrație,
ec. Lavu Iile<______________>

• poreOtort tdcâ caut echipă pentru executare 
acoperiș (șarpantă). Tet 0727/966743.

Prestări servicii (72)
• atokr auto agreat RAR, situat în Deva, cartier 
Oltuz, execută reparații de tinichigerte, 
mecanice, tarife negociabile, informații 
0723/784787.
• medHaz engtezâ clasele l-VIII, seriozitate, preț 
avantajos, tel. 221122
• madteez matematică, atica nivtL Lucrez 
mnal cu im Ungur «tev.Tnl 0720/400454
• trampoit marfă, local șl interurban, cu camion 
acoperit de 32 tone util, 36 mc; dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• Tramport zMc colete pentru studenți la 
Timișoara. Tel, 0740/420521.

PRODUCȚIE EUROPEANĂ

Solicitări locuri de muncă
(73)

• studentă, am cunoștințe program contabili
tate ClEL șidiplomă ECAL, caut loc de muncă, ca 
operator PC, cu program flexibil, rog seriozitate, 
tel. 0727/869964.

AVC AUTOiMPORT S.R.L. importator exclusiv in România
tel: 0746,145.459 tel/fax: 021-323.04.18

/a ta mai

Tarife reduse cu

la mare1-
Sl *>

Oferte locuri de muncă (74)
• SC. DISTRIBUȚIE PROD ALIMENTARE anga
jează GESTIONAR(Ă), domiciliul Deva, expe
riență în domeniu minimum 1 an. Se acordă 
salariu 7.000.000, SUPERVIZOR (cu expe
riență în vânzări). CV la fax: 0254/231068.

I Daca vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
I încearcă variantele speciale contra cost.
■ ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

• k angajează personal - bucătar și 
barman-ospătar pentru restaurant-motel m 
Lăpugiu. Se oferă masă, se decontează 
transportul, preferabil zona Ilia. Tel. 
0726/737942,0722/239187.

1

Ei-VARIANTE

SIMAL EXIM SRL DEVA
Complex Comercial Central

DATE PERSONALE

Tel: 230.630,233.170,233.180

Fax: 224.550,

www.slmal.ro, slmal@smart.ro

Mobilier de apartament,
11 Mobilier de birou, 
uși PORTA -------------------
—- Tapițerii, Camere de 

tineret

• chioșcul de ziare de lângă 
Dormim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de Lingă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de iângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dui Decebai.

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

http://www.slmal.ro
mailto:slmal@smart.ro
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Vând garsoniere (19)

0

• dec, contort 1, gresie, faianță, balcon închis, 
parchet, ocupabilă imediat, zona Uipia. Tel. 
0741/154.401 (Garant Consulting)
• confort 1, gresie, faianță, balcon închis, 
parchet, centrală termică, luliu Maniu, preț neg. 
Tel. 0743/549.654 (Garant Consulting)
• dec, pachet, repartitoare, apometre, 

. instalații electrice noi, ușă lemn masiv, faianță, 
get. intermediar, 22 Decembrie, preț neg. Tel. 
’ 0743/549.654 (Garant Consulting)
• Micro 15, balcon închis, gresie, faianță, 
apometre, izolație, preț 490 mii. lei. Tel. 231.212 
(Garant Consulting)
• zona centrală, dea, balcon, amenajări, preț 
700 mii. lei. Tel. 231.212,0740/013.971 (Garant 
Consulting)
• zona Dada, et intermediar, amenajări 
moderne, contorizări, preț 520 mii. lei. Tel. 
231.212,0740/013.971 (Garant Consulting)
• zona Dorobanți ST 40 mp, centrală termică, 
balcon, termopan, amenajări. Tel. 231.212, 
0740/013971 (Garant Consulting)
• et 1, Gojdu, balcon, contorizat lavabil, preț 
730 mii. lei. Tel. 231.212 (Garant Consulting)
• dec, ama centrală, et bun, gresie, faianță, 
podele laminate, balcon închis, preț 720 mil. lei 
neg. Tel. 0788/497.615 (NR.1)
• dec, complet mobilată nou, TV color, frigider, 
mașină de spălat automată, et 1 Dorobanți, 720 
miL lei neg. Tel. 0745/411,449 (NR. 1)
• ocazie! Deva, zona ultracentrală, dec., 
modificări și amendări interioare ultramoderne, 
complet mobilată și utilată, preț 790 mii. lei neg. 
TeL 211.587,0745/S3.662 (Evrika!)
• Dada, et 2, îmbunătățiri, Contorizări, preț 480 
mii. lei neg Tel. 0723/660.160 (Evrika!)
• Zaranddui, et 2, balcon, cameră mare, 
parchet contorizări, tară îmbunătățiri majore, 
preț 460 mu: lei neg Tel. 0745/253562 (Evrika!)
• ultracsntralăet 1, dec, contorizări, gresie, 
faianță, ST 32 mp, bine întreținuși. preț neg Tel. 
211.587 (Evrika!)
• etaj 2, dec, balcon închis, contorizări bine 
întreținută, Zamfirescu preț 685 mii. lei. Tel. 
0742/005.228,0720/387896 (Casa Betania)
• dec, groife* faianță, contorizări, spoturi, 
Emlnescu, preț 395 mii. lei. Tel. 0744/770.051, 
0724/169303 (Casa Betania)
• et 1, dec, ST 45 mp, 2 balcoane, parchet 
repartitoare, ușă metalică, 22 Decembrie, preț 
815 mii. lei. Tel, 0744/6909160720/370.753 (Casa 
Betania)
• balcon tochta, 2 focuri la gaz, parchet et supe- 
rior, preț 280 mii. lei neg. Tel. 718.706, 
0745/354575 (Omega)
• zona cenbaH, et 1, gresie, faianță, parchet 
paluxat, preț 420 mil. lei neg. Tel. 718706, 
0745/354579 (Omega)
• zona cenbaH, gresie, faianță, ușă metalică, 
centrală termică, balcon, preț 420 mii. lei. Tel. 
718706,0745/354575 (Omega)
• zona Pare, boiler, parchet, ușă capitonată, 
lavabil, preț 320 mii. lei. Tel. 718706,0745/354579 
(Omega)
• zona Dada, gaz contorizat, apometre, ușă 
metalică, proaspăt zugrăvit parchet laminat 
instalații sanitare noi, ocupabilă imediat preț 
500 miL lei TeL 0745/553531 (Ella)
• renddec, zona Kogălniceanu, gaz contorizat 
apometre, parchet ST 32 mp, preț 17500 euro. 
Tel. 0722/566938 (Ella)
• gariarteri 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță, parchet reparti
toare, zugrăvită recent ocupabilă imediat preț 
485 miL lei. Tel. 0722/566938 (Ella)
• cămări drtt zona Dada, curent contorizat 
proaspăt zugrăvită, ocupabilă imediat preț 210 
mii. lei. Tel. 0788/299S04(EHa)
• zona Mărăști, contorizată balcon închis, 
faianță gresie, parchet mochetă ușă lemn 
masiv. TeL 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zona Zamfbasca, et 1, contorizată apă gaz 2 
focuri, repartitoare de căldură ușă metalică 
tavan fals, spoturi, parchet 40 mp. TeL 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Dada, semidec., gresie, faianță în baie, 
contorizat parchet laminat modificat spoturi, 
ușă nouă, preț 550 mii. lei. TeL 235.208, 
0724/62G locan 3000)
• zona prii semidec., 30 mp, balcon, apometre, 
gâz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
lei. Tel. 235208 0721/744514 (Rocah 3000)
• zona Havani, dec., complet mobilată 
parchet zugrăvită, fără îmbunătățiri, et inter
mediar. Preț 22000 euro. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
■ zona Dorobanți dec, mobilată gresie, faianță 
laminat ușă m«alică balcon închis, et 1, preț 
700 miL lei. Tel. 235208 0721/744514 (Rocan 
3000)
• zona gară, 30 mp, balcon închis, centrală 
termică bine întreținută et. intermediar, preț 
760 mii, lei. Tel. 235.208 0724/620358 (Rocan

• Brkd Dada, amenajată, centrală termică, 420 
mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• George Enescu, gresie, faianță, parchet 
convector, 320 mii. lei. Tel: 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona BucejA parchet balcon, boiler, 330 mii. 
lei. Tel. 710.129, 0740/146.780 (Stil Imobiliare

Deva, zonă ultracentrală et 1, parchet 
■rmopane, balcon închis, st 40 mp, complet 
antorizată, îmbunătățiri, preț 840 mii. lei, tel. 
726/7103038 (Prima Invest)
dec, parter, gresie,,faianță, instalații sanitare 

oi, lavabil, zona Dada, preț 750 miL lei neg, et 
termediar. Tel. 0742/290324 (Prima Invest) 
zona pată, Deva, modem amenajată, balcon 

■chis, 730 mii. lei. Tel. 206.003, 230324, 

ainanafcH, 4eo, zona Policlinica Dacia, 510 
iii. lei. Tel, 206.003, 230324, 0745/159.608 

t 
y

et 1, balcon, zona Dorobanți, 27 mp. TeL 
36.003,0745/253.413 (Mimason)
zona Ștrand, et 1, balcon, 460 mii. lei. Tel. 

36003,0745/253.413 (Mimason)
iigont! dac, amenajată modem, tavan fals, 

resie, faianță, parter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
eg. TeL 0745/163.445 (Mimason) :
sta. M. Bnfciescu, etaj intermedi t suprafață 
rtinsă, amenajată, parchet laminat gresie, CT, 
lobilată Preț 520 mill lei negociabil. TeL 
'20/437389,0720/348089 (Green Contact)
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• zona Dorobanți etaj intermediar, deco
mandată 2 balcoane, amenajată st 42 mp, Preț 
800 mii. lei. TeL 234401. (Rubin’s Home)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajată 
centrală termică ocupabilă imediat Preț 800 mii. 
lei. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• zona Zandkescu, etaj 1. decomandată st 35 
mp, parchet contorizată Preț 720 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/ 278051. (Rubin’s Home)
• zonă uttracantraiă etaj intermediar, 
amenajată stil occidental. Preț 820 mii. lei, nego
ciabiL TeL 0742/ 278051. (Rubin’s Home)

Cumpăr garsoniere (20)
• Deva, zonă liniștită cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer 500 mii. lei și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587 (Evrika!)
• Deva, de preferință dec. și etaj intermediar, 
Ofer prețul pieței. Tel. 0745/253.662, 211.587 
(Evrika!)
• zona Gojdu, etaj intermediar, amenajată Ofer 
670 mii. lei. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• zona Dada, etaj intermediar. Ofer 410 mii. lei. 
TeL 0742/278051. (Rubin’s Home)
• zona Dadă Eminescu, Progresul, oferta de la 
500 mii. la 640 mii lei, tel, 0788/165.702 (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent doc, 2 balcoane, parchet stejar, repar
titoare, ușă metalică etl, zona mag Tineretului, 
preț 35.000 euro neg, tel.0742/019.418 (Prima 
Invest)
• rogant dec, contorizat apă și gaz 2 focuri, 
repartitoare pe calorifere, zona Kogălniceanu, 
et intermediar, tel. 0742/290.024. (Prima Invest)

• deronandato, umUulral balcon închis, et 2, 
zona Al. Transilvaniei, preț 980 mii. lei neg, tel. 
0740/218780 (Prima Invest)
• zonă iritracentaM* parchet 52 mp, 2 
balcoane, complet contorizat Deva preț 960 
mii, te L 0726/710303. (Prima Invest)
• iigont! decomandate, et 3, zona Banca Tran
silvania parchet gresie, faianță 2 balcoane, 
preț 32.000 euro neg. Tel, 0740/173.103 
(Mimason)
• oataHH Imeriht, amenajat modern, et 2, 
Gojdu, preț 960 mii. lei neg. Tei. 0745/640.725 
(Mimason)
• urgent! parter, bloc cărămidă balcon, bdul 
Dacia, preț 700 mii. lei. TeL 0740/173.103 
(Mimason)
• eenddecomendate, et 1, 46 mp, împăratul 
Traian, 930 mil. lei. Tel. 206.003, 230324, 
0745/253.413 (Mimason)
■ decomandate, balcon închis, parchetat 
contorizat zona Piața Deva preț 900 mii. lei neg. 
Tel. 206.003,0745/640.725 (Mifnason)
• zona OM, decomandate, 710 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Viorele, decomandate, et 3350 mii. lei. Tel. 
718129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Mfcro 8 decomandate, et3,490 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Avram lancu, amenajat 650 mii. lei. Tel. 
718129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• OM, et 2, pod, beci, teracote, 600 mii. lei. Tel. 
718129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Parc Gambrtms, et 3/4, amenajat centrală 
termică termopane, 750 mii. lei.Tel. 718129, 
0740/146780 (Stil Imobiliare)
• tfero 5, amenajat balcon închis, centrală 
termică 600 ilhH.iei. Tel. 710.129. 0740/146.780 
(Stil Imobiliare)
• Avram lancu, amenajat balcon închis, 
centrală termică 520 mii. lei Tel. 710.129, 
0740/146780 (Stil imobiliare)

■ zona Gojsta, semidecomandate, 50 mg gresie 
în hol, parchet în camere, balcon închis, totul 
contorizat ușă metalică acoperit cu tablă preț 
860 mii. lei. Tel. 235.208, 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zona Dada, circuit ușă metalică balcon 
închis, parchet ocupabil Imediat et 1,. preț 800 
mii. lei. Tel. 235.208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona L Creangă decomandate, partial 
mobilat termopane, centrală termică bucătărie 
modificată gresie, faianță et 1, preț 1,6 mid. lei. 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, semidecomandate, modificat 
gresie, faianță parchet în camere, totul conto
rizat et. 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Aleea Straiului, semidecomandate, 
modificat centrală termică balcon, gresie, 
faianță preț 600 mii. lei. Tel. 235.208,0724/628358 
(Rocan 3000)
• decomandate, gratie, faianță et ă preț neg, 
zona Gojdu. Tel. 0743/549.654 (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, parchet gresie, faianță 
centrală termică Aleea Teilor, preț 700 mii. lei. 
Tel. 0743/549.654(Garant Consulting)
• decomandate, parchet gresie, faianță balcon, 
bdul Decebal, et. 2, preț 13 mid. lei. TeL 
0743/549.654 (Garant Consulting)
• Scărișoara, parter, contorizat fără 
îmbunătățiri, semidecomandate, geam baie, 
preț 650 mii. lei. TeL 0743/549.654 (Garant 
Consulting)
• Aleea CrițuM, contorizat gresie, faianță 
parchet preț 650 mii. lei. TeL 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• Aleea Straiului contorizat, fără îmbunătățiri, 
balcon închis, preț 500 mii. lei. TeL 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• Dada, el bun, parchet gresie, faianță, lavabil, 
ușă nouă preț 590 mii. lei neg. Tel. 0788/497515 
(NR.1)
• dec, Bdul Decebal, lux, gresie, faianță 
modernă parchet, termopan, ușă nouă 
instalații sanitare și electrice noi, preț 1,2 
miliarde, tel. 0788.497.615 (NR.1)
• drcult zona Minerului, bine pus la punct 
parchetat gresie, faianță centrală termică 
balcon, preț negociabil, tel. 0788.497.615 (NR. 1)
• zona Gojdu, et bun, faianță parchet balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, preț 900 milioane, tel. 
0786497.615 (NR.1)
• zona hdhi Maniu, st 75 mp, parchet gresie, 
faianță baie, balcon mare închis, centrală 
termică preț 33.000 euro negociabil, 0788497615 
(NR.1)
■ semidecomandate, mobM, contorizat 
ocupabil imediat et. 3, Al. Armatei, tel. 
0746411449 (NR.1)
• Aleea Armatei et. bun, balcon, apometre, gaz 
contorizat, preț 700 milioane neg. tel. 
0788497.615 (NR.1)
• eU, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare, Aleea 
Păcii. TeL 0724/169303, 0743/103.622 (Casa 
Betania)
• el ă balcon închis, faianță parchet 
contorizări, Gojdu, preț 920 mii. lei. Tel. 
0741/120.722,0724/169303 (Casa Betania)
• •U, decomandate, 2 balcoane, parchet 
contorizări, 60 mp, 22 Decembrie, 31.000 euro. 
Tel. 0741/120.722,0720/370.753 (Casa Betania)
• tLt, decomandate, 2 balcoane, parchet, 
contorizări, zona Gării, preț 1,08 mid. lei. Tel. 
0724/169303,0743/103.622 (Casa Betania)

• decomandate, centrală termică proprie, aer 
condiționat proaspăt zugrăvit balcon, parchet 
Minerului, preț 850 mii. lei Tel. 0742/005.228, 
0720/387396 (Casa Betania)
• ufaacontulcontorizM, parchet balcon, zonă 
liniștită modificat preț 880 mii. lei. TeL 
0745/302.200,(Fiesta Nora)
• zona L Creangă dec., eț Intermediar, 64 mp, 
contorizări, balcon închis, fără amenajări, preț 
1,150 mid. lei, neg., tel. 0732/251498 (Fiesta 
Nora)
• zona centra vechi, etaj 2, bloc de cărămidă 
contorizat parchet fără modificări, preț fix 1100 
mii. lei, negociabil tel. 0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona WnervU, etl, bloc de cărămidă balcon 
închis, parcheț contorizări, vedere la stradă 
ocupabil imediat, preț 790 mii. lei neg. TeL 
0745/302.200 (Fiesta Nora)

• zona Emlnescu, etl/4, contorizări, balcon 
închis, faianță, preț 680 mii. lei neg. Tel. 
0788/165.702 (Fiesta Nora)
• idtracentral decomandate, vedere în bdul 
Decebal, fără modificări interioare, et. 2, preț 
neg. Tel. 0745/302.200 (Fiesta Nora)

; • zona pieței 60 mp, et intermediar, hol central, 
bucătărie mare, 2 balcoane, contorizat. Tel. 
0745/302.200 (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandat, et interme
diar, modificări interioare, termopan, parchet 
nou, gresie, faianță ocupabil imediat Tel. 
0788/165.702 (Fiesta Nora)
• Decebal decomandate, centrală termică 56 
mp, parchet balcon închis, preț 1,180 mid. lei. 
TeL 0723/251498 (Fiesta Nora)
• Mfcro 8 et 1, gresie, faianță linoleum, balcon 
închis, apometre, 2 focuri la gaz, 300 mii. lei neg. 
TeL 718706,0745/354579 (Omega)
• tfero 6, multiple îmbunătățiri, preț 330 mii. lei. 
TeL 718706,0745/354575 (Omega)
■ Micro 4, parter, boiler, ușă de lemn, interfon, 
zugrăvit, 2 focuri la gaz, preț 480 mii. lei. Tel. 
718706,0745/354579 (Omega)
• Mfcro 3, et 2, centrală gresie, balcon, preț 630 
mii. lei neg. Tel. 718706,0745/354.575 (Omega)
• Micro 3,2 convertoare, boiler, parchet, preț 
500 mii. lei. Tel. 718706,0745/354579 (Omega)
• Mfcro 4, et. 3; centrală termică termopan, 
parchet preț 580 mii. lei. Tel. 718706, 
0745/354575 (Omega)
• tfero 2, et 2, gresie, faianță parchet 2 focuri 
la gaz, 630 mii. lei. Tel. 718706, 0745/354579 
(Omega)
• Mfnidecomandate, zona Bălcescu, et2, 
apometre, gaz contorizat, balcon mare închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat preț 830 mii. 
lei. Tel. 0788/299904 (Ella)
• decomandate* Băkascu, et intermediar, 
centrală termică parchet, balcon mare închis, 
frumos amenajat preț 900 mii. lei. TeL 
0722/566938 (Ella)
• semidecomandate, zona Straiului, et. 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
preț 500 mii. lei. Tel. 0788/299.904 (Ella)
• decomandate, Gojdu, apometre, gaz conto
rizat faianță gresie, parchet laminat instalații 
sanitare noi, balcon închis, mobilă bucătărie 
inclusă în preț ocupabil imediat preț 1,1 mid. lei. 
TeL 0722/566.938 (Ella)
• semidecomandate, zona Armatei, etl, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat balcon chi 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat TeL 
0745/653531 (Ella)
• Mnddvromimhte, zona Micro 6 Hunedoara,
et l ușă metalică mochetat instalații sanitare 
noi, zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț260 
mii. lei. TeL 0788/299.904 (Ella) ------------
• urgent! zona I. Corvin, et 2, decomandate, 
multiple îmbunătățiri, amenajări interioare, 
bucătărie modificata, gresie, faianță termopan 
peste tot parchet laminat instalație de aer 
condiționat suprafață mare, ocupabil imediat 
preț negociabil. Tel. 211587, 0745/251662 
(Evrika!)
• zonă idbacentrală, et 2, bloc de cărămidă 
camere cu parchet contorizări, fără 
îmbunătățiri majore, preț 950 mii. lei negociabil. 
TeL 211587,0723/660.160 (Evrika!)
• zona Dada, etl, camere cu parchet 
contorizări, gresie și faianță ocupabil în timp 
scurt preț 590 mit lei. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• zona piață et. I, decomandate, suprafață 
mare, 2 balcoane, contorizări, fără îmbunătățiri, 
preț negociabil. Tel. 211587, 0745/253.662 
(Evrika!)
• 2 apartamente a 2 camere, în zona Bălcescu, 
etaje intermediare, contorizări, inclusiv reparti
toare, parchet în camere, suprafață 52 mp 
fiecare, preț 780 mii. lei fiecare. Tel. 0745/253562, 
U723/660.160 (Evrika!)
• Gojdu, Hol central, modificări multiple, 
parchet, faianță gresie, centrală termică 
jaluzele exterioare, izolație italiană preț820 miL 
lei. Tel. 0720/437.889, 072Q/348089 (Green 
Contact)
• Sta. M. Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, centrală 
termică preț 775 mii. lei TeL 0720/437589, 
0720/348089 (Green Contact)
• U. Emtoeșcu, zona ANL, etaj 4, amenajai 
balcon închis, preț 610 mii. lei negociabiL Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• semidecomandate, etaj intermediar, zona Af, 
Transilvaniei, parchet, gresie, faianță balcon 
deschis, apometre, gaz contorizat -1 foc. Preț 
985 mii. lei, negociabil. Tel 234401. ( Rubin’s 
Home)
• decomandate, Kogălniceanu, etaj intermediar, 
amenajat. Preț 14 mid. lei, negociabil. Tel. 
234401. (Rubin’s Home)
• decomandate, zona Eminescu, et intermediar, 
amenajat parchet gresie, faianță contorizat 
Preț 1,05 mid. iei, negociabil. Tel. 234401 (Rubin’s 
Home)
• zonă ultracentrală et 2, decomandate, vedere 
la bulevard. Preț 13 mid. lei. Tel. 0742/278051. 
(Rubin’s Home)
• ană idlracenlrală et 2, decomandate, vedere 
în1 spate. Preț 32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubin’s Home)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zona centrală de preferință decomandate, nu 
contează amenajările, ofer prețul pieței. TeL 
211587 (Evrika!)
• Deva, zonă liniștită decomandate sau în 
circuit etaj intermediar. Ofer plata pe loc. Tel. 
211587,0745/253.662 (Evrika!)
• Zona Dada, Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
nu necesită îmbunătățiri. Ofer 750 mii. lei. TeL 
0720/437589,0720/348089 (GreeriContact)
• zonă (semOcentatt, etaj intermediar. Ofer 870 
mii. lei. Tel. 0720/437589,0720/348.089 (Green 
Contact)
• zona Gojdu, exclus parter și etajul 4, Ol ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507517 (Ella)
• zona Astoria, Cioclovina, Scărișoara, 
Eminescu, se oferă maxim 750 mii lei, cu plata 
imediat TeL 0724/254,051. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• zana Micro 6, parchet 2 focuri la gaz, bine 
întreținut preț 320 mil. lei. Tel. 718706, 
0745/354575 (Omega)

• zonă contrau, et 2, decomandate, centrală 
termică preț 27.000 euro. Țel 718706, 
0745/354579 (Omega)
• Mera S, et. 1, semidecomandate, parchet 
balcon. 300 mii. lei neg. TeL 718706,0745/354575 
(Omega)
• Mfcroăet 2, parchet boiler, geam termopan, 
2 băl 2 balcoane. 900 mii. lei neg. TeL 718706, 
0746/354579 (Omega)
• Mfcro 4, et 2, centrală termică gresie, fainață 
parchet 2 băi, 125 mid. lei. TeL 718706, 
0745/354575 (Omega)
• DeceM, Lido, decomandate, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie,

a
 vedere în 2 părți, ocupabil imediat Tel.
5.703,0724/254951 (Fiesta Nora)

• central decomandate, 2 băi, contorizat apă și 
gaz, repartitoare, balcon închis, vedere In 2 părți, 
preț foarte bun. Tel. 0788/165.703,232809 (Fiesta 
Nora)
• zona Aatoria, et intermediar, centrală 
termică bucătărie modificată parchet nou, 
gresie, faianță ușă metalică preț 25500 eroo. 
Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
■ zona Propesid, blocuri noi, decomandate, 
repartitoare, parchet ușă nouă balcon mare 
închis, garaj cu toate utilitățile, canal tehnic. TeL 
0723/251.498 (Fiesta Nora)
• doc, «190 mp, parchet contorizat et 2, zona 
Progresul, preț 12 mid. neg., tel. 0742/019.418 
(Prima Invest)
• irgonl dec, complet contorizat gaz 2 focuri, 
repartitoare pe calorifer, zona Progresul, 2 
balcoane, et intermediar, preț 1200 mid. le! neg, 
tel. 0742/290.0248 (Prima Invest j

• urgent el intermediar, amenajat recent 
termopan, parchet nou, zona Bălcescu, preț 
31.000 euro neg, tel. 0721/815.781 (Prima Invest) 
• central renovat complet lavabil, 31000 euro 
fix. TeL 0722/564.004 (Prima Invest)
• decomandate* parchet faianță contorizat et 
2, zona Progresul, preț 1,15 mid. lei. TeL 230324, 
206.003 (Mimason)
• decomandate, ol 1, centrală termică boxă 2 
băi, împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/251413,206903 (Mimason)
• «emjdecomandate, amenajat centrală 
termică 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, 
Deva, preț 135 mid. lei. Tel. 230.324, 206.003 
(Mimason)
• Mfcro 8* gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 710.129, 
0740/148780 (Stil Imobiliare)
• zona OT, balcon, 2 băi, decomandate, et inter
mediar, preț 900 miL lei. Tel. 710.129,0740/146780 
(Stil Imobiliare)
• Mfcro 4, et intermediar, întreținut preț 700 
mii. lei. TeL 710.129,0740/146780 (Stil Imobiliare)
• Avram lancu, et intermediar, centrală 
termică preț 950 miL lei. Tel. 710.129, 
0740/146780 (Stil Imobiliare)

• samldacomamtete, pardwt, gresie, faianță 
contorizat et intermediar, preț 35900 euro, neg. 
Tel. 0743/549.654 (Garant Consulting)
• «amktocomandato, parchat et intermediar, 
Dacia, preț 800 mii. lei neg. Tel. 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• decomandate* complet mobilat centrală 
termică aer condiționat bdul. N. Bălcescu, preț 
32.000 euro. Tel. 0745/079£59(NR. 1)
• zona KogtNcoanu, gresie, faianță lavabil, 
balcon mare închis, apometre, preț 34900 euro 
neg. tel. 0788497915 (NR I)
• bdJDeobalet. intermediar, 2 băi, 2 balcoane 
(1 închis), parchet gresie, faianță lavabil 
centrală termică tel. 0788497.615 (NR. 1)
• et 1 decomandate, contorizări, parchet 2 băi, 
2 balcoane, zona Mărăști, preț 1,7 mid. lei. TeL 
0743/101622,0724/169303 (Casa Betania)
• ol tal r.decomandate, gresie, faianță
balcon închis, contorizări, repartitoare, 
Bălcescu, preț 35900 euro neg. Tel. 0743/103.622, 
0724/169303 (Casa Betania)
• ol totermmlzr, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică lavabil, instalații sanitare noi, bdul. 
Decebal, preț 15 mid. Tăi. 0742/005.228 
0724/169303 (Casa Betania)
• el 3, decomandate, 2 băi, balcon mare, 
bucătărie mare, contorizări, repartitoare, Ion 
Creangă 46000 euro neg. Tel. 0724/169303, 
0742/005.228 (Casa Betania)
• zona Aleea Moților, semidecomandate, 
parchet apometre, gaz contorizat zugrăvit et 
3, preț 720 mii. lei. Tel. 235.208 0724/620358 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Progresului decomandate, 70 mp, 
parchet în camere, bucătărie, baie, 2 debarale, 
suportă modificări, balcon, totul contorizat preț 
1180 mid. Tel. 235.208 0724/620358 0721/744514 
(Rocan 3000)
• zona Alena Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat balcon închis, gresie, faianță 2 băi 
amenajate, centrală termică ușă metalică, boxă 
preț 13 mid. lei. Tel. 235308 0724/620358 
0721/744514 (Rocan 3000)
• George Enescu, decomandate, 100 mp, 
parchet baie, 2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț 44.000 euro. TeL 238208 0724/620358 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Piață decomandate, 75 mp, hol pătrat 
parchet centrală termică balcon închis, boxă 
preț 1350 mid. lei. Tel. 235.208 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Profpeșto, et I decomandate, cu garaj, 
bloc de cărămidă, hol central, amenajări inte
rioare, centrală termică apartament bine 
întreținut preț negociabiL Tel. 0745/253.662 
(Evrikaf)
• zona Mfcul Dallas, et. 1, cu garaj, multiple 
amenajări interioare, suprafață mate, ocupabil 
în timp scurt, preț negociabil. Tel. 0723/660.160, 
211587 (Evrika!)
• zona Gojta* etl, semidecomandate, bloc de 
cărămidă contorizări, balcon închis, ocupabil 
imediat, preț 1,1 mid. neg. TeJ. 0745/253.662 
(Evrika!)
• semidecomandate, zona Bulevard, et inter
mediar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gaz conto
rizat 2 focuri, îngrijit preț 1,260 mid. lei. TeL 
0745/653531 (Ella)
• decomandate* zona Liliacului, centrală 
termică termopan, gresie, faianță mobilă 
bucătărie, beci - 30 mp, preț 45900 euro. TeL 
0722/566938 (Ella)
• semidecomandate, Dada, parchet gaz 
contorizat, apometre, bloc cărămidă ocupabil 
imediat preț 750 mii. lei. Tel. 0788/134022 (Ella)
• decomandate, zona Minerului, bloc de 
cărămidă parchet de stejar, gresie, faianță 
Instalații sanitare noi, gaz contorizat 2 focuri, 
apometre, repartitoare, preț 790 mii. neg. Tel. 
0788/299904 (EUa)
• Mmidecomandata, zona Bulevard, centrală 
termică 2 băi, 2 balcoane (1 închis), gresie, 
faianță parchet lavabil, modificări interioare, 
renovat recent vedere în 2 părți, preț 155 mid. 
lei neg. TeL 0788/888818 (Ella)
• zona Decebal semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică parchet Preț 145 
mid. lei. TeL 234401 (Rubin’s Home)
• zona Profpwă parchet 2 balcoane, st- 98 mp, 
etaj intermediar. Preț bun. Tel. 234401. (Rubin’s 
Home)
• zona Gojdu, etaj 3, termopan, parchet Preț 
33000 euro. Tel. 0742/278051* (Rubin’s Home)
• KogMcatooi contertzto, In circuit Preț 13 
mid. lei 0742/27805L (Rubin’s Home)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• segentl Md Decebal, zona Lido, Progresul, 
cerere sigură cu plata imediat Tel. 0788/165.703, 
232908 (Fiesta Nora)
• «genți Deva, zona Dorobanți, Liliacului, 
MărăȘtiul nou, de preferință cu 2 băi, etaj 1 sau 2. 
Plata pe loc. TeL 211587,0745/253.662 (Evrika!)

Vând ap. 4 camere (07)
• zona Dorobanți etaj 4 din 4, pod cu țiglă și 
boxă hol central, 3 terase, 2 băi, preț 1,6 mid. lei 
negociabiL Tel. 0720/437.889, 0720/348.089 
(Green Contact)
• zona Entoesai, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat complet centrală termică 
preț 1,15 mid. lei negociabiL Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• zona Bălcescu, decomandate, 119 mp, 
apometre, repartitoare, parchet, vedere în 2 
părțL TeL 0745/302.200 (Fiesta Nora)
• zona Ptețal centrală termică aer condiționat 
termopan, parchet gresie, faianță bucătărie 
modificată tel. 0723/251.498. (Fiesta Nora)
• stal kstarmedfar, zona Creangă centrală 
termică 2 balcoane, aer condiționat Preț 1,7 
mid. lei, negociabil. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• etaj totermodar, zona Eminescu, decoman
date, 3 balcoane, 2 băi. Preț 45000 euro. tel. 
234401. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj 2, decomandate, garaj, 2 
balcoane, st ■ 90 mp. Preț 155 mid. lei. Tel. 
0742/278051. (Rubin’s Home)
• zona Pfsțsl centrală termică aer ndițu a 
termopan, parchet gresie,.faianță bucătărie 
modificată TeL 0723/251498 (Green Contact)
• Piața Vlortale, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 680 mii. lei. TeL 710.129,0740/146.780 (Stil 
Imobiliare)
• Ubsrttță decomandate, modificări interioare, 
centrală termică preț 36.000 euro. TeL 710.129, 
0740/146780 (Stil Imobiliare)
• Mfcro 4, decomandate, amenajat centrală 
termică beci, grădină preț 1 mid. lei. TeL 710.129, 
0740/146780 (Stil Imobiliare)
• decomandate, el 3, zona Ion Creangă 
parchet gresie, faianță contorizat 2 băi, 2 
balcoane, preț 49.000 euro. Tel. 0745/159.573 
(Mimason)
• decomandate, garaj sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 mid. lei, TeL 0745/159.608 
(Mimason)
• decomandate, garai zona Progresul, preț 
avantajos. Tel. 0741/154,401, 227.542 seara, 
(Garant Consulting)
• el ă decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță garaj cu apă caldă și căldură loan 

Corvin, preț 41.000 euro. Tel. 0724/169300, 
0743/103.622 (Casa Betania)
• zum MM Decebal, decomandate, SL 80 mp, 
ST 100 mp, parchet 2 balcoane foarte mari, 2 băi, 
bucătărie modificată centrală termică gresie, 
faianță et 3, preț 50.000 euro. TeL 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Astotta, decomandate, ST 110 mp, 
parchet peste tot balcon închis, bloc acoperit 
preț 35900 euro. Tel. 0724/620358,0721/744514 
(Rocan 3000)
• rfocorazndute, zona Liliacului, et 2, apometre, 
gaz contorizat parchet repartitoare, preț 
BSOODTeL 0722/566938 (Ellă)
• decomandate, zona Bejan, et 3, centrală 
termică jaluzele exterioare, 2 băi, gresie, 
faianță zugrăvit cu lavabil, calorifere noi, preț 
1,1 mid. lei. Tel. 0788/888818 (Ella)
• docontandMo, zona Carpați, modificat 2 băi, 
gresie* faianță parchet instalații sanitare noi, 2 
balcoane (1 închis cu termopan), lavabil, vedere 
în 4 părți, preț 155 mid. lei. Tel. 0788/888818 
(Ella)
• zona Miorița, et 2, parchet 2 băi, gresie, 
faianță centrală termică lavabil, ușă schimbată, 
preț 15 mid. lei, tel. 0726/710903 (Prima Invest)
• înțanl zonă centrală et 3, parchet 
modificări, centrală termică balcon mare, st 94 
mp, preț 14 mid. lei, tel. 0726/710903 (Prima 
Invest)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• zona Mâță cu garaj, tel. 0740/126.029 (Prima 
Invest)

Vând case, vile (13)
• Dovn, zona Ceangăi, 3 camere mari, bucătărie, 
baie, centrală termică nouă termopane, finisaje 
Interioare de ultima oră ocupabilă în timp scurt 
curte și grădină aprox. 500 mp, preț 69.000 euro, 
neg. TeL 211587,0745/253562 (Evrika!)
• Dora, zonă centrală 3 camere, living, baie 
amenajată bucătărie mare, CT, pivniță, pod, 
curte, anexe, gradină 450 mp. Preț 79.000 euro 
negociabiL Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green 
Contact)
• VU nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 li vingu ri, 2 
băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie amenajate modern, curte și grădină 
ST=1800 mp. Preț 76.000 euro negociabiL Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Dora, zona centrală 4 camere, hol, bucătărie, 
2 băi, garaj, amenajări modeme: parchet 
faianță gresie, centrală termică termopane; 
curte și grădină ST=700mp. Preț 95.000 euro. TeL 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)

• Dora, ENnoacu, corp comun cu intrări sepa
rate: 3 camere cu parchet tavane false, spoturi, 
2 băi, 2 bucătării italiene; curte și grădină ST=700 
mp. Preț 3,6 mid. lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• Dora, zonă centrală 4 camere, 2 băi, conto
rizat termopane, beci teren 700 mp, preț 110900 
euro. TeL 0722/564004. (Prima Invest)
• ultroeșntaal Deva, 2 nivele, 5 camere, 2 băi, 2 
bucătării, 2 terase, centrală termică termopane, 
preț 130.000 euro. TeL 0721/055313 (Prima 
Invest)
• Io DN 7, suprafață mare, front stradal, posi
bilități de parcelare min. 1000 mp cu front str. de 
25 m, preț neg. în funcție de suprafață tel. 
0721/815781 (Prima Invest)
• kitradtan Dwa, st 4000 mp, fs. 69 m, toate 
utilitățile, preț 31 euro/mp, tel. 0740/210.780 
(Prima Invest)
• Mrnvfan ia DN 7, Săntandrei, 3.000 mp, fs 66 
m, apă gaz, curent preț 20 euro/mp, tel. 
0722/564.004 (Prima invest)
• 2 corpuri, 5 camere, 2 bucătării, garaj, grădină 
ST 2000 mp, 15 km de Deva, preț 45.000 euro neg. 
Tel 0740/914988,0720/370.753 (Casa Betania)
• P+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130900 euro neg. Tel. 0742/005.2% 0720/387.896 
(Casa Betania)
• zona Ptetroazi, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, jacuzzi, 
living, parchet centrală termică complet 
mobilată preț 11&000 euro. Tel. 235.208, 
0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• zonă bună parter+etaj, 4 camere, scară inte
rioară parchet în camere, 2 băi, garaj, 2 
balcoane, bed, bine întreținută preț 75000 euro. 
TeL 235208,0724/620358,0721/744514 (Rocan 
3000)

• zona Horea, 2 camere, bucătărie, baie, 
cămară pod, parchet curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. Tel. 235.208. 0724/520358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Parc, ideală pentru firme, teren drept 3 
camere, bucătărie, baie, apă gaz, canalizare, 
teren 1100 mp, preț 100900 euro. TeL 
0788/497.615 (NR.1)
• zonă centrală ideală pentru firme, 2 camere* 2 
băi, podele laminate, gresie, faianță termopan, 
centrală termică curte 400 mp, preț 65900 eizo, 
tel. 0786497.615 (NR.1)

Cumpăr case vile (14)
• urgent! cu grădină în Deva sau Simeria, plata 
imediat Tel. 0721/055313 (Prima Invest)
• Zona Deva sau Simeria, 2 camere, bucătăria 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300-450 mă lei 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Casă In Deva, minimum 3 camere, dotări, zonă 
bună grădină curte. Ofer 90900 euro* TeL 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)

Vând case la țară (17)
• Hășdrt, 3 camere, baie, bucătărie, garai cvte* 
grădină cu pomi, fântână curent gaz, sobe* ST 
6.400 mp, preț 950 mil. lei. Tel. 71&7D6, 
0745/354575,0745/354579 (Omega)
• Pețtiș, 4 camere, 2 băi, centrală termică pe 
lemne, dependințe, garai, necesrtăfinisări, teren 
13.700 mp, preț 850 mii. lei. Tel. 718*706, 
0745/354579 (Omega)

Cumpăr case la țară (ÎS)
• urgent! modestă dar locuibilă In jurul Devei 
preferabil mijloc de transport în sat Ofer prețul 
pieței. Tel. 0788/886818 (Ella)

Vând case de vacanță (15)
• P+E, curte, livadă grădină ST 4900 mp, la 
poalele Retezatului, sat Clopotiva, preț 22900 
euro. TeL 710.129,0740/146780 (Stil Imobflfare)

Vând teren (21)
• Ckidș, 14900 mp, FS 80 m, deschidere la apă 
80 m, preț 11 euro/mp, parcelabil. Tel. 716706 
0745/354.575,0745/354.579 (Omega)
• intravilan, Pcșiiș, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent preț 15 euro/mp. Tel. 
710.129,0740/146780 (Stil Imobiliare)
• la DH7, ST 22900mp,FS 70 m,apă curent preț 
12 euro/mp. Tel. 0788/497.615 (NR.1)
• Cristur, zona centrală teren 400 mp, fs 15 m, 
preț 4500 euro, tel. 0786497.615 (NR. 1)
• la 15 km de Deva, pentru construcție casă de 
vacanță panoramă superbă ST 900 mp, FS 20 m, 
apă gaz, curent cablu TV, preț 6500 euro neg 
0788/497.615 (NR.1)
• urgenți Zăvoi 2000 mp, fs 30 m, preț 25 
euro/mp. TeL 0740/173.103 (Mimason)
• Deva, intravilan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități în zonă Preț 400 
mii. lei. Tel. 0720/437889. 0720/348089 (Green 
Contact)
• La 7 km de Deva, drum național, intravilan, 
ST=1500 mp, apă curent, gaz. Preț 5 euro/mp 
negociabiL Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green 
Contact)'
• Deva spre 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)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau 
împrejurimi, plata imediat Tel. 215312 (Prima 

Invest)
• Deva zonă centrală ST=200-500 mp. Ofer 40 
euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green 
Contact)
• Zona Deva, intravilan, ST=1000 mp, utilități. 
Ofer 5-20 euro/mp. TeL 0720/437889,0720/348089 
(Green Contact)
• In Zăvoi după Casa Galbenă Ofer prețul 
pieței. Tel. 0742/278051, (Rubin’s Home)

Vând spații comerciale (25)
• transformat dfo ap. 2 camere, zona Piața 
Dunărea Hunedoara, cu ieșire la stradă preț 650 
mii. lei. Tel. 716706,0745/354575,0745/354579 
(Omega)
• Imobi cu destinația depozit teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, preț 35.000 euro neg. TeL 0745/163.445 
(Mimason)

Chirii imobile (29)
• garsonieră dec, complet mobilată conto
rizată cehtralâ termită telefon, TV color, zona 
Mihai Eminescu. Tel. 0745/411.449 (NR.1)
• Apartament 3 camere, Imp.Țraian, complet 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună tel. 
0786497.615 (NR. 1)
• Spațiu, zona 22 Decembrie, st 300 mp, preț 10
euro/mp, tel. 0745.411.449 (NR.1) ■
■ caut urgent garsonieră sau apartament 
pentru închiriere, se oferă de lă 50 la 180 
euro/lună Tel. 0788/165.703, 232.808 (Fiesta 
Nora)
• ofer apartament 2 camere, complet mobilat și 
Utilat contorizat zona Piața, 4 mii. lei/îună Tel. 
206.003,230324 (Mimason)
• ofer ap. 4 camere, centrală termică mobilat și 
utilat zonă împăratul Traian Deva, preț 250 
euro/lună neg. Tel. 230324, 0745/266071 
(Mimason) .
■ ofer apartament 2 camere, semimobilat zona 
Bălcescu, Deva, 35 mii. lei/lună negociabil. TeL 
230324,206903 (Mimason)
• ofer casă 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
curte, preț 31 euro/mp, tel. 0740/126029 (Prima 
Investi'

• ofer «patiu comercial, centrul vechi, vad 
comercial foarte bun, ST 120 m, 3 puncte 
sanitare, amenajări interioare modeme, bun 
pentru diverse destinații, preț 20 euro/mp 
inclusiv TVA, negociabiL TeL 0745/253.662 
(Evrika!)
• ofer gaisoidara bdul Decebal, amenajări și 
dotări interioare de lux, et 2, doar contract pe 
termen lung, preț 100 euro/lună Tel. 
0723/660.160 (Evrika!)
• ofer apartament 2 camere decomandate, 
centrală termică proaspăt renovat complet 
utilat și mobilat, inclusiv mașină de spălat. 
Decebal, zona piață preț 140 euro/lună TeL 
O743/1O36Z2,0724/169303 (Casa Betania)
• ofer apartament 3 camere mobilat și utilat, 
aragaz frigider, contorizări, garaj, Decebal, preț 
120 euro/lună TeL 0744/690018 (Casa Betania)
• se închiriază spații comerciale în incintă 
complex comercial, amenajate și compartimen
tate cu suprafețe între 9 și 25 mp, preț 10 
euro/mp. TeL 0742/005226 0724/169303 (Casa 
Betania)
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* Incendiu în piață. Un violent incendiu a 
cuprins, sâmbătă, o clădire din lemn care 
adăpostea o sală de expoziții din Piața 
Izmailovo din Moscova. Două persoane au 
murit arse.

Și-a expus ilegal creațiile
New York (MF) - Un artist britanic de 

graffiti a reușit să păcălească forțele de 
securitate a patru dintre cele mai presti
gioase și bine păzite muzee din New York 
și să-și afișeze creațiile în incinta galeri
ilor acestora.

Banksy, a cărui adevărată identitate nu 
a fost dezvăluită, pretinde că a introdus fra
udulos creațiile sale în cele patru muzee 
într-o singură zi, în timpul orelor de vizi
tare. Instituțiile unde artistul și-a afișat 
fraudulos lucrările sunt Muzeul Metropo
litan, Muzeul de Artă Modernă, Muzeul 
Brooklyn și Muzeul American de Istorie a 
Naturii.

Slujba de Paște fără Papa

Conferință 
despre 
Harry Potter

Londra (MF) - Profe- | 
sori universitari din în
treaga lume se vor în- j 
tâlni în Marea Britanie ș 
pentru prima conferință i 
dedicată creațiilor lui = 
J.K. Rowling, scrie Dai- î 
ly Telegraph

Cărțile din seria Har
ry Potter s-au vândut în 
peste 200 milioane de e- 
xemplare, iar filmele 
inspirate din ele au avut i 
încasări de peste un mi
liard de dolari. Fenome
nul s-a integrat atât de i 
mult în societate, încât î 
un grup de academicieni i 
se va reuni pentru a in- L 
terpreta în detaliu frag- i 
mente din cărțile lui I 
Rowling.

Conferința va avea loc î 
la Universitatea Read
ing, la ea participând ? 
350 de delegați care au | 
plătit câte 235 de lire 
sterline pe bilet. Vor fi i 
lucrări despre probleme
le sociale ale comunită- i 
ții de vrăjitori, despre 
relația dintre psihoză și ș 
profeție în cărțile lui 
Rowling 
naliză a 
nomenu 
lui din 
perspec
tivă evrt 
iască.

Trump neagă zvonurile
New York (MF) - Donald Trump a negat 

zvonurile potrivit cărora ar intenționa 
să-i ofere lui Michael Jackson un contract 
pentru a cânta permanent la cazinoul pe 
care urmează să-l deschidă la Las Vegas, 
transmite imdb.com

Trump a declarat că nu î-ar fi putut frece 
prin cap o asemenea afacere, pentru că 
aceasta ar aduce complicații enorme.

Vaclav Havel
(Foto: EPA)

■ Suveranul Pontif nu a 
reușit să rostească nici 
măcar binecuvântarea 
„urbi et orbi"

Vatican (MF) - Papa loan 
Paul al n-lea nu a reușit, du
minică, să rostească binecu
vântarea „urbi et orbi” de la 
sfârșitul slujbei de Paște, pen
tru prima oară în pontificatul 
său de 26 de ani.

loan Paul al II-lea a apărut 
la fereastra biroului său la 
sfârșitul slujbei, iar mesajul 
său de Paște a fost citit de car
dinalul Angelo Sodano. La fi
nal, microfonul a fost îndrep
tat spre Papă, care trebuia să 
rostească o scurtă binecuvân
tare. bi ciuda eforturilor, Sfân
tul Părinte nu a reușit să ros
tească formula.

loan Paul al II-lea și-a ma
nifestat dezamăgirea prin ges
turi și s-a mulțumit să facă

Aniston a intentat divorțul
■ Nu se dă nici un indi
ciu despre modul în care 
cuplul planifică să-și 
împartă enorma avere

Los Angeles (MF) - Actrița 
Jennifer Aniston a introdus, 
vineri, cererea de divorț de

Revine la 
cariera de 
scriitor
Praga (MF) - Fostul 
președinte ceh Va- 
dav Havel (68 ani) 
era un dramaturg 
cunoscut îh 1989, 
când a conclus „re
voluția de catifea" 
din Cehoslovacia. El 
și-a încheiat manda
tul de președinte al 
Cehiei în februarie 
2003. Fostul preșe
dinte se pregătește 
să-și scrie biografia și 
lucrează și la o piesă 
inspirată din „Regele 
Lear" de Shakespea
re. Havel intenționea
ză de asemenea să 
publice o carte de di
aloguri cu câțiva din
tre prietenii săi, prin
tre care se numără 
fostul disident Adam 
Michnik și istoricul 
Timothy Garton Ash. 
Havel se va deplasa 
la Washington, la Bi
blioteca Congresului.

Nu vrea contract prenuptial
■ Prințul Charles refuză 
să încheie un contract 
care i-ar proteja bunurile 
în caz de divorț

Londra (MF) - Prințul Char
les nu a ținut seama de sfa
turile consilierilor săi și a re
fuzat să semneze un contract 
prenupțial cu Camilla Park
er Bowles, cu care urmează 
să se căsătorească la 8 aprilie, 
scrie Daily Telegraph.
A Împrumutat bani

Prințul a refuzat să semne
ze un contract care i-ar pro
teja bunurile în eventualita
tea unui divorț. Pentru că nu 
a semnat un asemenea con
tract nici cu prințesa Diana, 
Charles a fost nevoit să îi plă
tească acesteia 17,5 milioane 
de lire în 1996, când au di

Părinții lui Schiavo fac apel la Jeb Bush
■ Curtea Supremă din 
Florida a respins sâmbă
tă recursul înaintat în 
procedură de urgență

Pinellas Park (MF) - Pă
rinții lui Terri Schiavo au e- 
puizat toate mijloacele juri
dice pentru a obține menține
rea în viață a fiicei lor, au re

Papa (Foto: FAN)

mai multe cruci cu mâna spre 
mulțime.

Papa are 84 de ani, suferă 
de Parkinson, boală care în
greunează mișcările și vor
birea, iar de curând a fost su
pus unei traheotomii.

Sâmbătă, Papa loan Paul al 
II-lea a adresat „o binecuvân
tare specială” Prințului Rai
nier, ce se află în secția de re
animare a Centrului de cardi
ologie toracică din Monaco, și 
rudelor acestuia, se arată in
tr-un mesaj transmis de ca
binetul Suveranului Pontif.

Brad Pitt, distrugând sper
anțele de reconciliere a celui 
mai faimos cuplu de la Hol
lywood.

Starul serialului de televi
ziune „Friends” a înaintat do
cumentele de divorț unui tri
bunal din Los Angeles, la trei 
luni după ce ea și soțul său, 
Brad Pitt, au anunțat că se 
separă.

Solicitarea nu dă nici un 
indiciu despre modul în care 
cuplul planifică să-și împartă 
enorma avere, care include 
mai multe case în valoare de 
milioane de dolari și o socie
tate de producție.

Pitt și Aniston s-au întâlnit 
la o cină, în 1998, și s-au căsă
torit în iulie 2000.

Prințul Charles jucându-se cu copiii din Cumbria

* 1• J1

vorțat. Fostul consilier finan
ciar al prințului a dezvăluit 
anul trecut că prințul a fost 
nevoit să împrumute bani și 
să-și vândă toate investițiile 
pentru a satisface pretențiile 
Dianei.

cunoscut reprezentanții lor, 
care au făcut din nou apel la 
intervenția guvernatorului 
statului Florida, Jeb Bush.

„Aveți autoritatea, prin 
funcția pe care o dețineți, de 
a opri uciderea lui Terri Schi
avo. Vă implorăm să aveți cu
raj și să acționați”, a afirmat, 
adresându-se lui Jeb Bush, 
preotul Paul O'Donnell, repre

(Foto: EPA)

„Prințesa Diana i-a luat 
totul, până la ultimul bănuț. 
Am primit instrucțiuni să 
lichidez totul, toate 
investițiile, pentru ca el să-i 
poată da bani gheață. A fost 
foarte nemulțumit de acest 

zentantul lui Bob și Mary 
Schindler - părinții lui Terri 
Schiavo - femeia în vârstă de 
41 ani care se află de 15 ani 
în comă vegetativă.

Curtea Supremă din Flori
da a respins, sâmbătă seara, 
recursul înaintat în procedu
ră de urgență de părinții lui 
Terri, în urma unei noi deci
zii defavorabile a justiției. 

lucru. Apoi nu i-am mai fost 
consilier financiar, pentru că 
nu i-a mai rămas avere per
sonală ca să aibă nevoie de 
sfaturi privind administrarea 
ei”, a spus Geoffrey JJignell, 
care a lucrat timp de zece ani 
pentru prinț.

De data aceasta, prințul a 
fost sfătuit să încheie un 
acord prenupțial. Surse de la 
Clarence House au refuzat să 
comenteze pe marginea aces
tui subiect, considerat de 
natură personală, însă un pri-
eten al prințului a declarat: 
„Nu va exista un acord 
prenupțial. Prințul dorește ca 
uniunea lor să se bazeze încă 
de la început pe încredere și 
bună-credință”. Nici prințul 
și nici Camilla nu sunt 
extrem de bogați, după stan
dardele regale.

Bono, solistul trupei 
U2, împreună cu soția sa 
au lansat o linie de îm
brăcăminte. tn Ca-
lifp-nia. Ei au colaDora

gory. CFoto: EPA)
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