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Cerul va fi mai mult noros, sunt posi
bile ploi de scurtă durată.

dimineața la prânz seara

ffLacăt' pus pe robinet

dabile. Expoziția deschisă la Galeria de Artă „Forma” marchează un triplu eveni

■ Circa o mie de 
deveni rău-platnîci 
rămân fără apă rece în 
zilele următoare.

Clara Fâs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Peste 320 de apartamente riscă să rămână, începând de mâine, fără apă rece

din cauza datoriilor, care se ridică la circa un miliard de lei. Cele mai mari restanțe la plată le au trei blocuri din cartierul Micro 15 din municipiul Deva.„Locatarii blocurilor 60, 61 și 62 vor rămâne fără apă potabilă. De aproape două săptămâni am mediatizat acțiunea de debranșare. Unele asociații au înțeles riscul la

care se supun dacă nu plătesc din datorii și au venit și au achitat.Nu același lucru pot spune despre cele care se ocupă de cele trei blocuri. Mâine însă nu vom mai fi îngăduitori și vom trece la blindarea rău- platnicilor. Sunt convins că locatarii aceștia vor face scandal și se vor opune debran- șării. Mai avem imobile cu

datorii chiar și în zonele din centrul orașului și acelea vor suporta repercusiunile”, a declarat Mugurel Păcurari, șef Serviciu Comercial în cadrul societății Apaprod - Sucursala Deva. Din cele aproximativ 400 de asociații de locatari sau proprietari, 80 au fost somate, la începutul lunii martie, să-și plătească facturile restante.

ment în viața artistului. /p3 (Foto: Traian Mânu)

• Distrugeri de armament. Unitatea Mili
tară 01719 Deva a anunță că în zilele de 29, 
30, 31 martie și 1 aprilie 2005, între orele 
09.00 și 14.00, vor avea loc lucrări de dis
trugeri în poligonul Dealul Paiului. Populația 
este atenționată ca, în perioada amintită, să 
nu intre în perimetrul poligonului pe timpul 
executării lucrărilor. (D.l.)

ndarmul dezertor a fost 
prins într-o mănăstire

Orăștie (M.S.) - Jandarmul care a dezer- j tat, în urmă cu mai bine de o săptămână, de la Centrul de Instrucție a Jandarmilor (CIJ) Orăștie, a fost prins ieri într-o mă- , năstire din localitatea Sâmbăta de Sus, județul Brașov. O echipă operativă a plecat în căutarea militarului. „Din informațiile culese de la cunoscuți, a reieșit faptul că » acesta frecventa, cu aceeași ușurință, atât cluburile de noapte, cât și lăcașurile de oilt”, a afirmat maiorul Petruță Poenariu, din cadrul CIJ Orăștie.Certările în acest caz vor fî continuate de Parchetul Militar Craiova, militarul în termen învinuit de dezertare. El riscă o pedeapsă ie la unu la șapte ani închisoare.

Organele prelevate... legal?
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■ Directorul Agenției 
Naționale de Trans
plant susține că prele
varea a fost legală.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Aflat la muncă în Austria, Halga Ilie din Deva a suferit un atac cerebral, în urma căruia a fost internat intr-un spital din Viena. Fiind în stare de moarte cere

brală, medicii austrieci i-au cerut familiei acestuia dreptul de a i se preleva o parte dintre organe. Cu toate că mama și viitoarea soție au fost împotriva prelevării organelor, medicul legist Traian Mărculescu a constatat că din corpul neînsuflețit adus la Deva, lipseau rinichii, inima și ficatul. Imediat, familia a sesizat Parchetul, care a demarat o anchetă pentru a elucida acest caz. Contactat de C.L., medicul legist Traian

Mărculescu. a făcut o declarație șocantă: „Nu există nici o îndoială asupra prelevării organelor tânărului. Este evident că operația de îndepărtare a ficatului, inimii și rinichilor este o „lucrare” a unui specialist în transplanturi”, susține dr. Mărculescu.Victor Zota, director ANT, susține că legea austriacă prevede că orice persoană aflată în moarte cerebrală intr-un spital din Austria devine automat donator de organe. /p3

Compensate
Deva (I.J.) - Medicii de familie și farmaciștii „sunt în ceață” în ceea ce privește noile liste cu compensate și gratuite. Se speră ca în această săptămână să fie prezentate noile liste de compensate. „Noile liste cu medicamente vor intra în vigoare începând cu 1 a- prilie”, precizează Luminița Rodeanu, Colegiul Farmaciștilor Hunedoara.

Părerea elevilor despre școti
Elevii de liceu cred, confco-. unui studiu, că școab sfe' inein- 
teresantă, plictisitoare s că -j are nici o legătură a viața 
reală și ar putea f înlocuită foarte ușor cu altceva, m&bun

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Mediafax

Din groapă-n groapă
■ Bugetul local Deva 
are prevăzut pentru 
drumuri aproximativ 13 
miliarde de lei.

Deva (D.I.) - Din această sumă, 7,152 miliarde sunt destinate continuării lucrărilor deja începute pentru modernizarea stăzilor Pietroasa, Zăvoi, N. Tonitza, Stadionului, Nucilor, Piersicilor, Banatului, B. Bartok, Digului și Bucovinei. Din păcate, tot din a- ceastă sumă autoritățile locale sunt nevoite să asigure și întreținerea arterelor de

circulație de pe raza municipiului, mai precis plombarea gropilor ce apar periodic în carosabil. întrebat care ar fi soluțiile pentru remedierea acestei situații care se perpetuează, viceprimarul loan Inișconi ne-a declarat că „...Primăria dorește achiziționarea unor utilaje mici care să asigure plombarea imediată, pentru a nu se mai apela la cei de la Drumuri, însă o altă soluție este verificarea calității lucrărilor care se execută, pentru că nu plombăm bine niște gropi și imediat apar altele”.

Un puternic cutremur cu magnitudinea de 8.2 grade pe scara Richter s-a produs, aseară, în nordul insulei indoneziene Sumatra. Centrul de avertizare privind tsunami din Oceanul Pacific a recomandat autorităților să evacueze populația aflată pe o arie de 1000 km distanță de epicentrul seismului, din largul Insulei Sumatra. (Foto: EPA)
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• S-a predat. Un lider al talibanilor s-a predat în cadrul programului de amnistieri inițiat de Guvernul de la Kabul. Talibanii care nu au legături cu al-Qaida și care nu au comis crime împotriva umanității se pot reintegra în societate dacă se vor preda.
Annan ar putea să demisioneze
■ Secretarul general al 
ONU traversează o de
presie din cauza scanda
lurilor din organizație

Londra (MF) - Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, traversează o. depresie din cauza scandalului în care este implicat fiul său și 8-ar pregăti să-și dea demisia, susține publicația britanică The Sunday Times.Annan este îngrijorat de concluziile unui raport oficial referitor la implicarea fiului său, Kojo, în scandalul deturnării fondurilor din cadrul programului ONU petrol contra hrană.
Secretarul general al Națiunilor 
Unite, Kofi Annan (Foto: epa)în funcție de concluziile a- cestui raport, întocmit de fostul președinte al Rezervei Federale americane, Paul Vol- 

cker, Annan ar putea avea de ales între funcția sa de Secretar general și loialitatea față de fiul său.
Presiuni politiceMembri ai Congresului a- merican fac deja presiuni pentru ca Annan să-și dea demisia din cauza proastei gestionări a programului petrol contra hrană și chiar și susținătorii lui sunt descurajați de rapoartele incriminatorii referitoare la abuzurile sexuale comise de membrii misiunii de pace din Congo asupra copiilor din această țară.Un apropiat al lui Annan a declarat că dispoziția secretarului general este sinusoi

dală și că pâre să fi ajuns la limita de jos.Noi scandaluri continuă ș*" apară. Săptămâna trecută; ONU a fost criticat pentru că ar fi acceptat să-i plătească cheltuielile legale lui Benor Sevan, fostul șef al programului petrol contra hrană, din fondurile obținute din vânzările de petrol irakian.„Kofi Annan este pe cale de a nu-și mai putea păstra postul. *Este foarte posibil să demisioneze de bunăvoie din cauza scăderii credibilității sale”, consideră Nile Gardiner,. expert pe probleme ONU la Heritage Foundation, o organizație conservatoare britanică.
I

situată îh 
pentru ș sl

zită în _____încerca să aplaneze tensiunile izbucnite după ce Parlamentul de la Beijing a adoptat o lege antisecesiune permițând utilizarea forței în cazul în care Taiwanul își ] proclamă independența. Aceasta este primă vizită a unei delegații a Kuomintang (KMT), după ce formațiunea naționalistă a fost învinsă de comuniștii de la Beijing în 1949, iar membrii săi | s-au refugiat în Taiwan.
Audiat la PNA |București (MF) - Viorel Lis, fost primar al Capitalei, a fost audiat două ore, ieri, de procurorii Parchetul Național Anticorupție (PNA) i in legătură cu mita pe care ar fi primit-o demnitari români de la reprezentantul firmei suedeze care a negociat stingerea datoriei Romă- I niei către Suedia.

Alianța D. 
DacANttrM

S-a validat data prezidențialelor
■ Comisia Electorală din 
Kîrgîzstan a declarat 
constituțională data de 
26 iunie pentru alegeriBișkek (MF) - Comisia Electorală Centrală din Kîrgîzstan a declarat constituțională {data stabilită pentru organizarea alegerilor prezidențiale, și a decis încheierea, începând de ieri, a mandatului vechiulComisiei Elec- , Tuigunali Ab- draimov, a stabilit că data de 26 iunie anunțată pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale este constituțională.Această dată a fost stabilită de nopl președinte interimar -al țărL Kurmanbek Bakiev.

John Abizaid
(Foto: EPA) 

Tot mai 
mulți 
insurgenți 
Washington (MF) - 
Insurecția irakiană a 
atras mai mulți com
batanți străini în ulti
mele luni, a declarat, 
duminică, generalul 
John Abizaid, șeful 
comandamentului 
central american 
(Centcom), exprimân- 
du-și regretul față de 
lipsa de voință politi
că a Siriei în această 
problemă. Majorita
tea insurgenților sunt 
irakieni, dar „procen
tajul combatanților 
străini pare să fi cres
cut îh ultimele luni", 
a afirmat generalul 
Abizaid.

Majoritatea, contra prezenței 
miliarilor români în IrakBucurești (MF) - Majoritatea populației (55%) declară că nu este de acord cu prezența militarilor români în Irak, relevă datele unui sondaj de opinie realizat de CURS în pe- ceastă întrebare 9% dintre rioada 21-26 martie și dat publicității ieri.Amintindu-li-se că, de a- proape doi ani, în Irak există și militari români, alături de militari din alte forțe armate, „având misiunea de a lupta împotriva forțelor teroriste și construirea democrației”, subiecții sondajului au fost întrebați dacă sunt sau nu de a- cord cu prezența militarilor români în Irak.

Deputați ai noului Parlament kirghizPe de altă parte, mandated fostului Parlament bicameral este considerat încheiat începând de ieri. La rândul lor, deputății noului Parlament tatea.
Cei mai mulți dintre repon- denfi - 55% - au arătat că nu sunt de acord, doar 36% exprimând o opinie favorabilă. Nu știu sau nu răspund la a- subiecți. în fUncție de intenția de vot, cel mai mare dezacord legat de această chestiune se înregistrează în rândul votanților PPRM (76%), urmați de cei ai PSD (60%). Dintre simpatizanții Alianței D.A. PNL-PD, 53% au răspuns că nu sunt de acord cu prezența militarilor români în Irak. Urmează electoratul PUR, cu 54% opinii negative și cel al UDMR - 50%.

ti

(Foto: epa* kirghiz unicameral au hotărât, ieri, alegerea unui președinte, care să le permită să- și înceapă în mod legal activi-
Frontiera dintre Mexic și 
SUA va fi supravegheatăLondra (MF) - Voluntari americani vor fi mobilizați timp de o lună în Deșertul Arizona pentru a supraveghea frontiera dintre Mexic și Statele Unite.Echipați cu ochelari pentru vedere pe timp de noapte, stații radio și avioane u- șoare, voluntarii vor urmări sute de imigranți care trec ilegal frontiera dintre cele două țări în fiecare noapte. Cu toate că voluntarii insistă că doar vor observa eventualii imigranți și vor alerta poliția de fron-

Principiul 
dominoului

Vladikavkaz (MF) - Poliția din Ingușetia a fost mobilizată, ieri, la Nazran, pentru a dispersa un grup de manifes- tanți care cer demisia* președintelui Murat Zia- zikov și reanexarea u- nui district aparținând’ Osetiei de Nord.Ziazikov, un general FSB numit de Kremlin în fruntea republicii vecine' cu Cecenia, a denunțat „provocarea alimentată de anumite forțe care doresc destabilizarea Ingușeției și a sudului Rusiei”, a relatat postul de televiziune Pervy Kanal.

Hl tieră, organizațiile pentru apărarea drepturilor omului se tem de izbucnirea^' unor violente. jOperațiunea, denumită? Minuteman Project, a provocat deja tensiuni în relațiile dintre SUA și Mexic. Washingtonul acuză autoritățile mexicane că nu depun suficiente eforturi pentru a opri valul de imigranți de origine sud-ame- ricană. La rândul lor, autoritățile mexicane denunță atacurile vânătorilor de recompense de la graniță. V.1 cLUHipcllac llc la gxdlll|a> - J < 

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

| Rămâne în apeșiBucurești (MF> > Dura1 d.e i afaceri Comejj^ Iacobov ră- t mâne în ard^grevfntiv, în- | trucât insa^Eurț» dț Apel I BueureștiJlRVuus, ieri, con- ! testatia flfatenlată de procu- ■ciziei Tribu- de a nu pre- de arestare liâșialfos- tnâral de la ciare au de- ifii Curții de u hotărât și i^ă»j3Q de zile| ă mandatelor deiftsHstl^e Pre"iL tivă emise pe numele ce-® a lor doi. Corneliu Iacobov șip 
| fostul director general al Ra' L fo, Toader Găurean, au fo: 
[ aduși ieri dimineață, în fa| ( instanței Curții de Apel Buc ■■ rești.
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ACTUALITATE /3marți, 29 martie 2005
: * Campanie. Campania privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legaledesfășurată săptămâna frecută de .inspectorii ITM Hunedoara a adus în atenție 34 de defi- ' '^ciențe. S-au dispus 45 de măsuri cu șuspen-- darea temporară a patru locuri de muncă și a 3 echipamente tehnice. Inspectorii au apli-■ cat și 4 sancțiuni contravenționale. (I.J.)
• Harta județului. Miercuri, 30 martie 2005, la Casina Română din Deva, ora 14.00, se va lansa Harta județului Hunedoara. Județul nostru se numără printre primele zece din România cărora li s-a întocmit o hartă la apreciata Editură Stiefel , Eurocard. Editura este preocupată, în,special . de cartografie multinațională. (S.B.)

Adrian SăLăGEAN

adrian.5ala9eariflnfonnmedia.ro

Să strângeți 
cureaua! Bine!

i
3

S-a sleit tocul jurnalistului în 15 ani de 
cronici negre la adresa zameL„super- 
long" din blidul cetățeanului. Și acum se 

întâmplă iarăși. Parcă mai rău și mai tare, ca 
niciodată. Pe principiul vaselor comunicante 
cu bugetul de stat, cota unică umflă toate 
taxele și impozitele indirecte. Primăvara vine 
cu biruri „indexate" pe dobânzile și câști
gurile de capital, pe tranzacțiile imobiliare, 
și auto, pe cablul TV.

■ Familia lui llie Halga 
acuză medicii austrieci 
de furt de organe și 
chiar de crimă.

Tiberiu Stroia______ ;_________
tjberiu.strota@informmedia.ro ]■

Deva - Rudelor lui Hie Halga li s-a cerut în perioada cât acesta a fost internat în Austria, să fie de acord cu prelevarea unor organe ale bolnavului. Mama acestuia, Victoria Halga susține că, în toate discuțiile purtate cu medicii austrieci nu a fost de acord cu prelevarea de organe. „Le-am.explicat medicilor că, atâta timp cât pot să-l țină în viață să nu-i ia nici un organ. .în cazul în care moare, am fost de acord să-i donez organele cu condiția să-i cunosc-și eu pe cei care vor beneficia de inima și rinichii copilului meu. După ce copilul a murit, l-au trimis într-un sicriu sigilat acasă.

Victoria, mama Prietena lui llieAici am observat că ceva nu este în regulă cu cadavrul. De aceea am făcut o sesizare la Parchet. Iar medicul legist mi-a confirmat că băiatului meu ‘ i-au fost prelevate organele”, susține Victoria Halga.
Nu știm când a muritDeclarația mamei este susținută și de cea a tinerei care urma să-i fie noră și cu

Prof. Irinel Popescucare llie are- un copil în vârstă de șapte luni.„Pe parcursul cât a fost internai în spital, am fost asaltați cu cereri din partea medicilor austrieci care doreau să le donăm o parte din organele lui Hie.Ne-au spus că nu mai are nici o șansă de a trăi. Cu toate acestea nu am fost de acord ca prelevarea să se facă. Interesant este că nouă

ne-a spus că Hie a murit in jurul orei 21.00, iar pe certificatul de deces este menționată ora 14”, susține tânăra.
Un caz internationalPovestea tânărului devean llie Halga riscă să se transforme într-un s c andal internațional. Potrivit procurorului Dorel Herban, după ce dosarul va fi instrumentat de către polițiștii hunedoreni, acesta va fi înaintat Ministerului de Externe din Austria. Practic, legea interzice prelevarea de organe de la persoane aflate în moarte cerebrală, fără consimțământul scris al rudelor.
ReacțiiReferitor la acest caz, prof, dr. Irinel Popescu reprezentantul României în Comisia pentru probleme de transplant în CE, a cerut ieri omologului său austriac un răspuns în legătură cu tânărul Halga.

i

Foarte nepopular, băutura și tutunul vor 
costa cu până la 25% mai mult. Benzi
na și motorina vor fi și ele purtătoarele unor 

accize mărite. La gaz scumpirea e îngroșată 
de noul abonament. Curentul electric va fi și 
el mai prețios cu câteva procente. Toată 
această escaladare a prețurilor „la bază" va 
naște în cascadă un tsunami care va goli 
necruțător coșul de la supermarket al 
românului.

Jbuie să fie un contract de business, din care ambele

Data sinistrului e anunțată: 1 aprilie 
2005. Cu toate acestea nimeni nu va 
' scăpa. Mic și. mare vom trăi mai rău- Sloga

nul electoral al președintelui sună deja ca o 
freză într-o măsea cariată. Cum să trăiești 

, bine deasupra jarului ațâțat al accizei? Ne 
mai ține doar speranța că nu mai strângem 
cureaua de-a „moaca": cam pe când ne vor 

r*jeși ochii din orbite sperăm să fi ajuns 
Cetățeni ai UE. Cu pașaportul european în 

"ouzunar vom merge apoi să cumpărăm cu 
sacul ulei și zahăr de pe la Chișinău. Că e 
mai lesne...

■ Hunedoara are 5 
tabere funcționale, din 
care 3 permanente, și 
alte 2 în conservare.

Raluca Iovescu_______________
raluca.tavescu@infornimedia.ro

Deva - Pentru a putea face o evaluare cât mai exactă a taberelor de copii din țară, președintele Autorității Naționale pentru Tineret (ANT), Borbely Karoly, a făcut mai multe vizite în teritoriu. Autoritatea Națională pentru Tineret lucrează la un con- tract-tip, în baza căruia să se realizeze viitoarele partene- riate cu sectorul privat. „Tre-

părți să iasă în avantaj”. 
Privații nu se implicăDirectorul AJTTS Hunedoara, Simona Oprea spune că „dl Borbely a fost într-o foarte scurtă vizită la Deva, nu a fost și în teren, a vrut doar să cunoască locațiile și posibilitățile de la noi”. Iar posibilitățile ...nu-s prea multe: „Taberele noastre simt foarte vechi și necesită multe reparații”. Deocamdată, la noi în județ, relația cu sectorul privat pare incertă, astfel că autofinanțarea rămâne pe mai departe singura resursă. La toate astea se adaugă pro-

Tabăra de la Săntamăria Orlea (Foto:Traian Mânu)cesele în care instituția este implicată: „La Costești și Sântămăria Orlea proprietarii își revendică terenul, în baza Legii 10, ca și la Lăpușnic, unde însă a fost acordată o despăgubire. Un alt proces vizează o clădire din Geoa- giu-Băi, care a aparținut SC

Metalotex Deva, și care prevede transferul cu plata aferentă, foștii deținători fiind nemulțumiți de suma primită”.Baza materială a AJTTS cuprinde 5 tabere funcționale și 2 în stare de conservare (Ohaba și Bulzești).
Deveni, poftiți la teatrul

Deva (S.B) - Trupa de actori amatori “Juvenis” a Casei de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva, va prezenta publicului devean de teatru, astăzi, la ora 19.00, piesa de teatru „în căutarea timpului pierdut”, de Marcel Proust. Regia spectacolului este semnată de Alexandru Cazan. Prețul unui bilet este de 25.000 de lei.

Jngator de... inimi.
Caricatură de Ovidiu Pascu

Poștașii amână 
protestul

Deva (I.J.) - Cu toate că au dat semnalul de mișcare sindicală la 31 martie ca urmare a stagnării creșterii salariate, sindicaliștii Poștei Române au sistat pe moment amenințările. „Ieri s-au întâlnit liderii confederației noastre, dar se pare că s-a obținut culoar favorabil pe tema negocierilor salariate. Așteptăm semnal de la București. Vom acționa în funcție de rezultatul negocierilor”, declară Ioan Pavel, lider sindical al Poștei Hunedoara.

Cuponiada în linie dreapta
Deva (L.L.) - D.Ă.D.R. Hunedoara a preluat toate bonurile valorice puse la dispoziție pentru subvențiile la îngrășăminte, semințe și pesticide. „Dacă temperatura de afară va crește, preconizăm ca de săptămâna viitoare să începem lucrările agricole de primăvară”, afirmă ing. Emil Gavrilă n acest sens a fost organizată o întâlnire la D.A.D.R. a furnizorilor de inputuri (semințe, îngră

șăminte, pesticide) pentru stabilirea modului de decontare a bonurilor valorice. „Beneficiarii de bonuri valorice se pot prezenta la furnizorii de inputuri pentru achiziționarea de semințe, îngrășăminte și pesticide. La primirea bonurilor valorice, furnizorii vor emite facturi iar acestea vor fi completate cu datele de identificare a bonului”, afirmă ing. Călin Marian, director D.A.D.R.

Furt de inductori
Deva (M.T.) - Un tânăr de 21 ani a fost prins, după ce a furat inductori de cale ferată. Giprian C., din Călan a sustras în 18 martie doi inductori de cale ferată, dintre stațiile CFR Măceu și Ruși. A fost constatat furtul și au fost efectuate cercetări de către lucrători ai Poliției Transporturi Feroviare, din Sime- ria. în urma acestor cercetări s-a stabilit că bărbatul a sustras inductorii și este cercetat în stare de libertate pentru infracțiunea de furt Valoarea pieselor furate este de peste 48 de milioane lei.

eveniment cultural
■ Ieri, în cadru festiv,
maestrul Ion Cârjoi a 
trecut prin emoțiile 
unui triplu eveniment.

Deva (S.B.) - A sărbătorit împlinirea a 65 de ani, a 35 de ani de activitate în cadrul Filialei UAP Deva - Hunedoara și lansarea cărții sale de suflet „Confesiuni la răstimpuri”. Evenimentul a fost marcat de vernisarea unei expoziții ce cuprinde 59 de lucrări în care predomină „albastrul de Cârjoi”. Expozi-
ția e intitulată „Iarba, piatra, Hurubă 
Dornul si omul” tocmai nen- trohnia

tru că pictorul, în întreaga sa viață, s-a dovedit a fi „un nostalgic și totodată etalon a ceea ce înseamnă v loarea artistică și frumusețea estetică” (I. Sicoe). Nu putea, să treacă pe lângă cele patru elemente ce i-au marcat întreaga activitate artistică în care a expus, alături de artiștii deveni cărora le-a intrat pe sub piele cu felul său de a fi: „un om mereu egal cu el însuși, cum puțini sunt pe pământ!” (I. Sicoe) Cartea sa a apărut la Editura Emia și a f ost prezentată de scriitorul Dumitru ca fiind o carte care

PRESELECTIE
dansatori si dansatoare

adrian.5ala9eariflnfonnmedia.ro
mailto:tjberiu.strota@informmedia.ro
mailto:raluca.tavescu@infornimedia.ro
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Nu sunt programate Întreruperi in furnizarea 
apei ta Deva.

feu.-____ ' .
fefcjpptcare v-ar putea 
MMapariție» unor

«aiului și novatorului to arta dansul 
Navarre, născut la 29.03.1727)

atiftce conținutul fețf- 
cțusiv tnirosuL

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

ANUNȚ 
PL’BI k

SC PRELMEC SA, 
cu si I Tn locali
tate! Qrăștie str.

N. Titulescu, nr.60, jud. Hune
doara, anunță depunerea solic
itării pentru eliberarea autor
izației de mediu pentru obiec
tivul SC PRELMEC SA situat In 
localitatea Orăștle, str. N. Tit- 
uiescu, jw.60. Informații se pot 
obține la Sediul A.P.M. Hune
doara, zilnic, între orele 9-17. 
Eventualele sesizări $1 reclamați! 
pot fi depuse In termen de 10 
zile lucrătoare de la data 
anunțului.
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□ (dramă, SUA 1993) 
CU: John Ritter, Polly 
Draper, Kevin Kilner, 
Michael Lembeck. Bill 
și Adrian lucrează la 
același post de televiz
iune, locuiesc to același 
cartier, Iți toc cumpără
turile to aceleași maga
zine, dar nu s-au cu
noscut.. până acum. 
Amândoi sunt producă
tori tv cu strAhidte ca- 
riere profesionale; to 
sditaib, to viața priva
tă, sunt nefericiți.
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□ (comedie romantici, 
SUA 1998) 
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Cu: Edoaido Costa, 
Giorgio Glnex, Edoatdo 
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1725 Vremea de Aceri 
1730 Poveștiri adevărate

Emisiune a 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Vlziru 

17:55 Vremea da acari 
1840 Rațata do Acari 
18:10 Gitanas. Cu: Saul 

El Lisazo, Dolores Heredia,
Manolo Cardona, Ana 
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1840 Junelui taawwa pen

tru i *
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□SUA 2001)
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□ (Thriller, SUA 2000) 
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1720 Sctariul (Comedie, 
□SUA 2002) 

1850 Eu sunt Sam (Dramă, 
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Michelle Pfeiffer 
21 »$■ MntSXLEp.
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arași Cu: Pater Ki use 
Michael Hall 
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(suspans, Canada, 
2001)
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19.15 O întâlnire neaștepte 
(comedie romantică, 
Canada, 2003) 
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Depozitul de Calculatoare

CASIER

Depozitul de Calculatoare

Cerința:
• cunoștințe operare calculator- 

WotfExcel;

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

avantaj);
• domicHiu stabil In Deva.

Depozitul de Calculatoare 
angajează personal pentru 

vânzare magazin
Cerințe:
• cunoștințe sokfe IT;
• cunoștințe gestiune, eventual 

program Neomanager (constituie 
avantafi;

• minim o timbă străină (constituie 
avantaj;

• domiciliu stabil in Deva.

I

«ȘEF MAGAZIN
Cartofe:
• cunoștințe solide IT;
,•‘cunoștințe gestiune, eventual 

program Neomnager (constituie 
avantaj);

• rrirtm o limbă străină (constituie 
âvsnteDf

• domfcăto stabil în Deva.

Societate' Comerciala angajeaza urgent
1. Gestionari magazine Instalații sanitare, echipamente

termice șl design interior, în Deva șl 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 șl pentru lucrări de șantier.

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

Consiliul de Administrație al SC CIF SA Deva, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor SC CIF SA Deva, pentru data de 14.04.2005, ora 14.00, la sediul SC CIF SA Deva, din Deva, Str. Depozitelor, nr.6, jud.Hunedoara, având următoarea ordine de zi:1. Aprobarea prelungirii și majorării valabilității plafonului pentru emiterea de scrisori de garanție bancară și aprobarea garantării acestuia.2. Aprobarea angajării unui credit pentru investiții, cu perioadă de rambursare de 4 ani, în vederea achiziționării unei stații de betoane și aprobarea garantării acestuia.3. împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație Ormindean Simion și a directorului economic Roman Valeria pentru a semna toate actele necesare în vederea obținerii creditului, prelungirii și majorării plafonului SGB.4. Diverse., în cazul în care adunarea nu se va putea ține la data de 14.04.2005, se reprogramează pentru a doua zi, 15.04.2005, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.Data de referință stabilită este 15.03.2005.
trim wr

Atea Deva, PWitVlcftW nr.1
Wax: 0254-23443710254-234438
wo. www.wpttcn.ro tnw. iMițțiupiainji

1

SC MULUDINAMf SERV SR1 Simeria
Vâ oferă:
- tâmplărie aluminiu și PVC Rehau 
Germania;
- geam termopan LOWE cu argon. 
Calitate germană cu utilaje performantei

MERITA SA NE CONTACTAT!'

Informații la tel./fax 0254/263.691, 
0744/684.885.

tkrowfc Pnncta TOR 256 MB PC32OO 
« i, 64 Mg stare!
raft Sony 3,5’, 1.44 MB
HDft Western Digital BB 40 GB.TMOrpm 
Umtuptkă:LC CD-RW 52*ȚWS2x 
MwtaBeta 17 flat 1280x1024 max.

pfrtaroTVA: 11891000 lei (1289JO lei noij

«UtataatGigibytc.FSBSOO 
fncaar; Intri Foita 4,2800 MHz
Mwric ftmnKn DOR 2M MB PC3200 
AM rUte: Gigabyte ATI Radem 95» 
H>ft Saty 3.5". 1,44 MB
HDD: Wtatro Dipul BB 80 GB, TiOOrpm
tm uj
Moaiter: Beta 17* Oat. 1280x1024 max.
Tastatarimatue,^
Trot at TVA: 20.994.000 lei (1099,40 lei aoi)

Stana apmrc Miaowfl Windows XP Hone Edition
Trot c« TVA: 1982.D0Q lei (298,20 lei na}

ț

£)

S© CONTAUDIT EVALEX.SMLjxu aetaufto Deva, str. Avram lancu, MS, peter, to caKtatt 
de administrator judiciar al SC ALMO CONSTRUCT SRL, cu sediul to Deva, Aleea Păcii, rw.10, bl. B5, ap.2 (dosar J 
nr. 8242/2004 Tribunalul Hunedoara), anunță că, to baza încheieriide ședință din 31.01.2005, instanța a dispus 
încuviințarea vânzării prin licitație publică attawdfcimi'ilor bunuri, proprietatea datatoarei SC ALMO CONSTRUCT SRL 
Deva, grevate de garanții în favoarea BApcO Comerciale Carpatica, ou SedM to Deva, Mr. N. Bălcescu, bl.12 A, 
parter: / . ■

- imobil de sub A+l, proprietatea debitoarei SC Almo Construct SRL, dobândit cu titlu de cumpărare 2001, în 
întregime de sub B+6, imobil constând în apartament cu 2 camere, bucătărie, cămară, vestibul si degayament în 
suprafață de 56,51mp. Șl cota aferentă acestei suprafețe din părțile comune, înscrise în CF 5655/lDewa, cu nr. 
top.(3475/2/28/3)/l situat în Deva, str. Al. Păcii, bloc B5, sc.l, ap. 1, jud Hunedoara - preț de pornire: 
800.000.000 lei.

- Imobil de sub A+l, dobândit cu titlu de cumpărare 2000,1/1 de sub B+5 Imobil constând în teren arabil în 
suprafață de 11.836 mp, înscris în CF nr. 119/2-Vața de Jos, cu nr. top.1163-1164/1 pc.1553/1-1553/3; 
1553/5-1653/7, situat în localitatea Vața de Jos, jud Hunedoara - preț de pornire: 835.515.000 lei.

- Imobil de sub A+l, dobândit cu titlu de-Cumpărare 1999, în întregime de sub 8+5 - Imobil constând în teren 
arabil în suprafață de 6.130 mp, tosortrto CF nr. 177/3 - Vața de Jos, cu nr. top. 1130-1135 pc. 1557/3- 
1557/9 situat în localitatea Vața de Joaî'-prețde pornire: 432.722.000 lei.

- Imobil de sub A+l, dobândit cu tMU de cumpărare 2000,1/1 de sub B+5 Imobil constând din teren arabil 
>t suprafață de 6.723 mp, înscris In CF fir, 94/2 - Vața de Jos, cu nr. top. 1153-1162 pc. 1556/1-1556/3, 
1556/5/2, situat în Vața de Jos - pre(depomlre: 474.584.000 lei.

- Imobil de sub A+l, dobândit cu tttiu.de cumpărare 1999, în întregime de sub B+5, imobil oonstând to teren 
arabil to suprafață de 11.060 mp, înscris to CF 137/2 Vața de Joe, cu nr. top. 1126-1129/2 pc. 1557/10- 
1557/21 situat în localitatea Vața de Jos, jud. Hunedoara - preț de pornire: 780.737.000 lei.

Bunurile ce se vând la licitație sunt prezentate șl descrise în caietul de sarcini, care poate 11 achiziționat de 
la administratorul Judiciar. Prețurile nu conțin TVA.

Licitația va avea loc în ziua de 29.04.2005, ora 12,00, la sediul Tribunalului Hunedoara, din Deva, str. 1 
Decembrie nr.35, sala 203.Toțl cel care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi vândute sunt Invitați 
să anunța, to acria, pa administratorul Judiciar cu cel puțin trei zile toalete de dota licitației. Toți cel care vor să 
cumpere ImoblMe se vor prezenta la termenul de vânzare, la locul Axat to acest scop șl până la data licitației vor 
prezenta ofertele de cumpărare la sediul administratorului Judiciar. Ofertanțll sunt obligați să depună, până la 
termenul de vânzare, o garanție de 10% din prețul de la care începe licitația. Suma se va consemna la CEC la 
dispoziția administratorului Judiciar. "

Informații suplimentare se pot obține ia tel. 0254/233081, persoană de contact ec. Dărăbanț loan Mlhal.
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SPITALUL JUDEȚEAN DEVA
I. Autoritatea contractantă! Spitalul Județean Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, 
tel.0254/213120, fax 0254/212516, e-mail spideva@deva.rdnfit.ro:
2.1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări: selecție de oferte;
2.2. Tipul contractului: contract de execuție lucrări reparații - reparații acoperiș bloc operator;
3.1. Locul de executare a lucrărilor: Spital Județean Deva;
3.2. Executantul va depune oferta pentru întreaga gamă de lucrări solicitate;
4. Termenul de execuție a lucrărilor; 30 de zile;
5.1. Documentația se obține de la Spitalul Județean Deva - biroul tehnic;
5.2. Costul unei documentații este de 100.000 lei R0L/10 lei RON și se achită la casieria instituției;
5.3. Data iimrtă pentru solicitarea clalficărilor: conform O.U.G. nr. 60/2001;
6.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.04.2005, ora 9,00;
6.2. Adresa la care se depun ofertefe: Spitalul Județean Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, Regis
tratura;
6.3. Limba de redactare a ofertei: limba română;
7.1. Persoanele admise să asiste ia deschiderea ofertelor: Comisia de selecție și împuterniciți) 
ofertanților;
7.2. Data, ora și locul deschiderii ofertelor; 11.04.2005, ora 10,00, Spitalul Județean Deva;
8. Garanția de participare: 5.000.000 lei ROL/500 lei RON;
9. Contractul de achiziție de lucrări se finanțează cu fonduri din venituri proprii și fonduri de la CJAS. 
Hunedoara;
10.1. Condicile de eligibilitate, precum și cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească execu
tantul sunt cele prevăzute în documentație;
10.2. Modul de prezentare a ofertei: conform cerințelor din caietul de sarcini.
II. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile.
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mal scăzut/algoritm de calcul prezentat 
în caietul de sarcini.
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• Tamponare. Pentru că nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de un autoturism care circula regulamentar pe o stradă din Lupeni, conducătorul unui ciclomotor cu pedale s-a tamponat de acesta și s-a accidentat. Este vorba de Levente A., de 17 ani, din Vulcan. (V.N.)
• S-a spânzurat. La Mintia, comuna Vețel, un cetățean a fost găsit spânzurat într-un șopron al gospodăriei sale. El se numește Petru C. și avea 62 de ani. Nu supt suspiciuni de comiterea vreunei fapte penale. (V.N.)
• Hoți prinși. Doi tineri din Geoagiu au ajuns pe mâna polițiștilor din stațiune. Aceștia au stabilit că loan F., 24 de ani, și Ciprian P., 17 ani, aflat în abandon școlar, au sustras capace din fontă de la canalizarea orașului. (V.N.)

Tibekim Stioia______________
tMLrtnllfHMiMAl.ro

Senatorul 
nimănui Pesedistii se voteazăam depus candidatura, însăPentru că anul trecut, fostul senator de Dolj Adrian Păunescu s-a văzut în situația de a rămâne fără scaun senatorial, mai marii PSD l-au trimis pe meleaguri hune- dorene. Ajuns aici, Păunescu a mers până acolo încât a coborât în minele din Valea jiului, a strâns la piept toți mucoșii întâlniți în cale și le-a recitat alegătorilor despre vitejia cu care el le va rezolva problemele, în felul acesta, Adrian a ajuns ditamai senatorul de Hunedoara.Problema este că, după ce s-a văzut cu sacii-n căruță, fostul poet de curte n-a mai catadicsit șă se intereseze de soarta celor care l-au votat. E adevărat că mai apare pe la vreun post de televiziune, numai că acolo are alte probleme de rezolvat sau de recitat. Culmea e că atitudinea lui a fost criticată și de colegii săi intr-ale politichiei, < care se pare că s-au săturat de nepăsarea afișată de Păunescu. Până la urmă cred că Păunescu nu are nici o vină. Toată ‘povestea asta ar trebui să fie o lecție pentru cei care vor apuca să voteze peste patru ani. Bineînțeles, cu condiția ca la vremea respectivă să mai locuiască cineva prin România!

■ Organizațiile locale 
trebuie să-și stabilească 
conducerile filialelor 
până pe 9 aprilie.

Damiel I. Iamcu_______________
daakl.la>icueinfomwee<ila.ro

Deva - Organizația județeană a Partidului Social Democrat se pregătește de alegerea noii conduceri, eveniment ce se va desfășura pe data de 9 aprilie. Până la acea dată urmează ca, la nivelul tuturor organizațiilor locale de la municipii, orașe și comune, procesul să fie încheiat prin stabilirea noilor structuri de conducere. La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc alegeri la Petroșani și Lupeni, unde președinți ai celor două filiale au fost aleși Sorin Radu, respectiv Cornel Resme- riță. în același timp, la Deva

a fost reconfirmat în funcția de șef al pesediștilor locali doctorul Ion Iliescu.
Un singur candidatîn ceea ce privește alegerea conducerii Ia nivelul organizației județene a PSD, Victor Vaida, actualul președinte, ne-a declarat că până în acest moment există doar un singur candidat oficial.,deocamdată sunt singurul care mi-

este posibil ca până Ia data conferinței pentru alegeri, respectiv pe 9 aprilie, șă mai apară și alți candidați. Este o competiție deschisă tuturor membrilor de partid din județ. Oricine se consideră eâ« pabil că poate conduce organizația se poate înscrie în cursa pentru funcția de președinte al PSD Hunedoara”, aafirmat Victor Vaida.

Conducerea actuală a PSD Hunedoara.

Atac la 
cartele

Hunedoara (V.N.) - Lucrătorii Biroului de In- . vestigații Criminale Hunedoara au căutat mai multă vreme pe autorii a două spargeri comise noaptea la interval de doar câteva zile. Prima a avut loc la o societate comercială din municipiu, de unde s-au furat bunuri în valoare de șapte milioane lei. A doua spargere s-a petrecut la un magazin al aceleiași societăți comerciale, de unde s-au furat cartele telefonice în valoare de 
44 milioane de lei. Bin 

-launMHsfcHMi ate Stabilit că autorul este Virgil 1., de 15 ani, din Hunedoara, aflat în abandon școlar.______________________________

Gardienilor li s-a prelungit 
termenul

Deva (D.I.) - Guvernul a prelungit până la 30 noiembrie 2005 termenul până la care Consiliul Județean trebuie să repartizeze autorităților publice locale patrimoniul Corpului Gardienilor Publici, deoarece termenul stabilit anterior expira la 1 aprilie. Patrimoniul este utilizat de autoritățile publice locale pentru înființarea Poliției Comunitare. Contractele care se referă la asigurarea pazei unor bunuri și obiective, altele decât cele care corespund obiectului de activitate al Poliției Comunitare, nu mai pot fi prelungite sau reînnoite. MAI va asigura, gratuit, dotarea Poliției Comunitare cu necesarul de arme și muniții, până la 31 decembrie 2005.

•t

Nu pot să mă pronunț dacă este sau nu corupt. Asemenea acuzații nu se pot aduce fără a exista cel puțin o dovadă care să vină în sprijinul acestui lucru. Ar trebui să lăsăm instituțiile abilitate să facă cercetări și să se pronunțe. Noi nu avem nici o dovadă. 
Luana, 
Deva

Nu. Persoanele care ajung să aibă o funcție importantă într-o comunitate sunt adesea acuzate că se ocupă sau sunt implicate în afaceri necurate. Cred că, dacă ar fi fost adevărat, nu ar mai fi fost ales pentru un nou mandat de primar. '
Ioan Achim, 
Deva '

Posturi vacante pe
Deva (R.I.) - în județul Hunedoara au fost declarate vacante 537 posturi/catedre, după cum reiese din centralizarea situațiilor primite din unitățile școlare. Aii fost a- probate în Consiliul de Admi-

Lecțîi de sănătate
Deva (R.I.) - Liceul Teoretic „Traian” din Deva găzduiește un curs de formare în cadrul Programului „Educație pentru Sănătate în Școala Românească”. Activitatea, care durează până la 1 aprilie, este susținută prin nucleul de for

matori naționali din cadrul

Domnul Mircia Muntean este acuzat de foarte multe persoane invidioase și cred că cele mai multe acuzații simt nefondate. Sperăm că este un om integru care merită încrederea oamenilor care l-au votat pentru încă un mandat de primar.
Natalia, 
Deva

întru profesorinistrație posturile/catedrele didactice vacante/rezervate, pentru etapa de pretransfera- re, restrângere de activitate precum și posturile rezervate pentru burse M.Ed.C (tiulari- zări în învățământul rural).
la elevii de liceuISJ. Educația pehtru sănătate la nivelul școlii reprezintă, în viziunea programului, una dintre principalele căi de promovare a cunoștințelor corecte privind diferitele aspecte ale sănătății și de formare a deprinderilor pentru un comportament sănătos.

I

Este greu sM ne dăm cu părerea dacă primarul Devei este sau nu corupt. Nimeni nu poate aduce astfel de acuzații fără probe și cred că, dacă acestea ar fi existat, parchetul ar fi trebuit să se sesizeze. Primarul Devei nu este implicat în afaceri murdare. 
Octavian, 
Deva

£

Eu sper să nu fie corupt! Cred că este foarte important , să putem avea încredere în persoana pe care am voi pentru funcțip'de primar. Fări «ista dovezi nijneni nu are dreptul «ă-i 
murdărească numele și să «ducă acuzații 
de acest gen, 
ST
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situat pe Calm InranMuf, nr.79, Dv

►.Nutrețuri combinate;
• Concentrate protebio-vîtamino-minerale; 

•Premixuri ți suplimente complete.
Produsele ANHfflX au implementate sistemele de calitate iSO 

9002 - 2000, IS014001 - 1MC și sistemul de siguranță aNuteutară 
HACCP, conform normelor date de Uniunea Europeană. 

Calitate excepponoM, la prețuri avantajoasei

Relații la tel. 0254 - 219071.0723 - «27031.L t
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Start nereușit pentru
SPORT
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■ Vicecampioana a 
obținut egalarea prin 
două goluri marcate în 
ultimul minut.

ClPRIAW MAAINUț _____________

cipdAn.marimrtetnformiMdiA.ro

• Curs de perfecționare. Antrenorul EC CIP, Virgil Stoica, va participa în perioad. 26-29 aprilie, la București la un ears ^perfecționare pentru antrenori de futsa^ jyg* ținut de antrenorul naționalei Spaniet|||wbr Lozano. Națională Spaniei este deținătoarea titlului european la futsal. (C.M.)
• Partide amicale. Cele două echipțe --- he din Liga Națională de handbal fertjmM vor susține, miercuri, la Sala Sporturilor din Deva ultimele jocuri de verificare înaitea reluării campionatului. Remin va întâlni formația CSM Sibiu, iar Cetate va juca probabil în compania echipei CSM Sebeș, ambele adversare ale devencelor fiind din Divizia A. (C.M.)

rdgramate de 
OtimptaSM a

fe du j - Jiul 0-0; UT A - CS. Deva 1 -0; Ârrft. 
Def 1-1; ISC Turtii .* tricotaje 2-3; l. SAorita 

stau Mare I'J. FCSUkV-' ACU Ar»d 2-0 Oațul

Devencele nil ajung la CM
Deva (C.M.) - Echipa națională de tineretie

Deva - FC CIP pare să sufere de complexul starturilor. La fel ca la începutul campionatului, când s-a trezit din pumni abia după despărțirea de antrenorul portughez și acum în prima etapă din playoff echipa deveană a debutat ca stângul. Meciul cu nou- promovata ACS 3 București a fost mai greu decât se așteptau jucătorii antrenați de Virgil Stoica, iar cei aproape 1000 de spectatori au suferit până în ultimele secunde pentru a nu-și vedea echipa învinsă.
Boala ratărilorMarcați de miză, devenii au început crispat. Cu mult tupeu, ACS 3 a profitat și a deschis scorul prin cel mai bun om al său, Spiridon care a- nunța astfel că echipa sa ehotărâtă să-și vândă cât mai scump pielea. După prima lovitură, CIP s-a trezit și a egalat după o acțiune personală a lui Măgureanu. Până la pauză am mai consemnat alte 5- 6 ocazii clare, dar numai Al - Ioani a avut inspirația de a-1 învinge pe portarul oaspeților, după o pasă perfectă a lui Măgurean. Debutul reprizei secunde l-a scos din nou

României din lotul căreia fac parte toare de la echipele U. RemâoM ratatcalificareâ la tarneul rpiotittalui Mondial de handbal* ’ ,.zerv|$ jucătoarelor sub 20 de.tătffwrjl ul drettșurat în Spania, tr icoloreie<fr . ^at^KW meciul cu Elveția, dai aifostîn- -?*yins6, duminică, în meciul decisiv de edti- aten țării gazdă, scor 27-24. „Arbitrajul a fost 
^ub orice critică. Și dacă jucam dou£zile 

tot nu câștigam”, comenta Mircea'Anton, încercând să justifice care n.-a’rUpriît de 1989, iar în ultimii 
de două ori campioană mondială. Cât despre devence nici una nu s-a remarcat în mod deosebit. Cartaș de la Cetatț a înscris de trei ori, iar Ivan (U. Retain) a jnnctat o dată în meciul cu elvețien- cele. SmXțescu, Ialomițeanu (portari), Tă- tăran și Vădineanu toate de la Remin au jucat mai pupțj și nu au ieșit în evidență.

----------------------------------------------- .---------------------------------------------------------------------------

Rom 
(Hjicăto;

Vulcan 0-0; Telecom Arad 
torta NătBac - U. Sopo Sibli S^rtid2-0;5toOafcta^ 

l- Aurul Brad 3-0; <5 Deva1!

TI..,Minerul tapeni 11 1 2
2 MeuiulAiud ’ •W ,3 3 2

, 3r.£35 Deva II
iWMTWiilac.■

13
14 6

2
4

4 .
4

■' S. @S Vulcan 13 6 4 4 12-1?:.
6. Aurul Brad 14 5 4 5 16-16 19 -

' 7. soda O.M. 14 5 4 5 14-16 19 •
j8. Telecom Arad 14 6 1 7 11-13 19
1». U. Sibiu 14 4 6 4 25® 18
MMnter Blaj • 14 3 4 7 21-24 . 13l&rța Medias

14 3 4 7 "14-22 13
irRrtrila 14 4 0 10 12

x--14 4- 3 . 9

nul ACS 3 înscriind cu un șut la vinclu după ce i-a driblat pe Molomfălean și Al-Ioani. La 2-2, FC C1P a fost lovită de ghinion. Gherman (25), singur cu poarta goală a țintit bara, iar după 10-15 secunde șutul lui Măgurean a lovit transversala.
Două goluri pe minutRatările s-au răzbunat, după doar șase minute ACS 3 marcând două goluri într-un minut. întâi a punctat Șotîrcă cu un șut la vinclu din 7 metri după un contraatac, iar golul de 4-2 l-a reușit Marin care a reluat în plasă la 'un corner la care devenii au făcut marcaj ca tricolorii în partida cu Olanda. Conduși cu două goluri, devenii au cedat psihic. Măgurean (min. 31) care jucase bine până a- tunci a fost trădat de nervi, fiind eliminat - e drept ușor - după ce și-a împiedicat un adversar să se retragă la o fază de contraatac și va fi suspendat pentru importanta partidă cu FC Bodu. FC CIP a rezistat celor cinci minutede inferioritate, iar în minutul 38 portarul Iancu - excelent și în acest joc - a parat o lovitură de penalitate de la 10 metri.Pe final, Virgil Stoica a riscat, renunțând la portar și trimițând în teren cinci jucători de câmp. Cu 42 de secunde înainte de fined Vi șan a marcat pentru 3-4 cu un șut din careu, iar când mai erau 25 de secunde Molomfălean a

Molomfălean (alb) și-a salvat echia printr-o execuție inspirată.

Măgureanu a plâns după meci 
din cauza eliminării.

reușit egalarea, cu un șut plasat de la 15-16 metri de poartă.în celelalte partide s-au înregistrat rezultatele: FC Bodu - Energo 6-2; AS Odorheiu- FM Constanța 3-3. Clasament: 1. FC Bodu - 8 p; 2. CIP- 6 p; 3. AS Odorheiu - 5p.;

la rampă pe Spiridon, căpita-
I„Noroc bun"... cu ratările

■ Minerii au fost domi
nați clar de „șepcHe 
faffidar aureu|B^ 
rehiiză albă.

Omam Mm—f 

dpHâAJWMUMWMNaariCluj - Universitatea Cluj, e- chipă care în ediția trecută de campionat lua Jiului cinci puncte din șase posibile, a încurcat și acum calculele de promovare ale Jiului. Fără a arăta ca o echipă de promovare, „minerii" au fost dominați autoritar de trupa lui Ion Marin, scăpând de înfrângere doar grație impreciziei la finalizare a studenților.
Szekely șansa JiuluiAtacantul care a marcat golul prin care U. Cluj elimina, în toamnă, Steaua din Cupa României, Janos Szekely, a ratat vreo patru mari ocazii singur cu portarul Hotoboc, motiv pentru antrenorul Ion Marin să-l scoată din joc, în minutul 55. Din fericire pen

tru Jiul, nici ceilalți atacanți ai studenților n-au reușit să conMKite^e tabelă ocaziile po.W- minerilor și meciuls-a încheiat cu o remiză albă, nedreaptă prin prisma aspectului jocului. “Ar trebui să coborâm nasul de sus și să revenim cu picioa-

Glgi Mulțescu
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4. FM Constanța - 4 p; 5. ACS 3 - 3 p; 6. Energo - 1 p.

studențilorrele pe pământ”, a declarat după meci, căpitanul Jiului, . Cornel Irina. ,1 . .«• <

Mulțescu supărat pe FRFGigi Mulțescu, s-a arătat foarte nemulțumit de decizia Federației de a nu mai programa meciurile Oașului Negrești tocmai înaintea partidei cu Gaz Metan. „Nu înțeleg de ce nu s-a programat partida. m impresia că nu se mai joacă pe teren. Eu nu fac speculații, pur și simplu nu înțeleg”, afirma Mulțescu.
SaMMtrton.WgwaTi....-_____
SMriatad: 2-000 de spectatori 
U. Ouț Szolomajer - Dan Matei, 
Szllagy, Damian, Mureșan - O- 

, priceana, Soporan, Sutler, Giur
giu (77 «up • Szekely (55 Borza), 
jula. Antrenor. Ion Marin.
Jiut Hotoboc - Bădoiu, Irina, Lu
ca, Ciocoi (51 Panaitescu), Pe* 
renyi - Dulcea (65 Apetrei), Dri- 
da. Fritea (46 Pkleșan) - lorga. 
Mibart Antrenor Gigi Mulțescu.

Știința învinsa 
la ClujC&ol (C.M.) - Universitatea iîAgressfone” Ouja învins Știința Petroșani cu scorul de 62-8 în ultimul meci al etapei a 12- a a Diviziei Naționale la rugby. întâlnirea a avut doar o repriză „palpitantă” în care și petroșăne- nii au reușit să ofere o replică onorabilă, la finalul căreia scorul a fost doar 10-8 pentru gazde, în partea secundă, jucătorii "Științei au fost depășiți Ia toate capitolele, iar clujenii au înscris încă 50 de puncte fără să primească vreunul și astfel au câștigat detașat, fără’!, emoții. La acest scor,! U. Cluj a luat și punctul bonus pentru marcarea a mai mult de patru eseuri, devansând astfel pe Contor Zenner Arad în clasament, în vreme ce Știința a fost devansată de RC Farul.

-........  ■■'.I,..

...—-
1. CFR Marmosim ll___

:__
3. Streiul Simeria Veche
4. Gloria BreteaRomSrij
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• ba maraton. Organizatorii cursei de maraton de la Nagano au anunțat participarea la competiția din Japonia a atletei Lidia Șimon (foto), medaliată cu argint laJocurile Olimpice de la Sydney. Cursa va avea loc în 17 aprilie.(MF)

■ Fiul unor imigranți 
români, Cristian Ponde, 
de 10 ani, se află în 
Portugalia de doi ani.

Lisabona (MF) - Fotbalistul român Cristian Ponde, în vârstă de 10 ani, va deveni jucător al clubului Sporting Lisabona, formație la care evoluează și Marius Niculae, informează cotidianul O Jogo, în ediția sa de duminică. „Fiu al unor imigranți români, Cris-........................... ...........
El a discutat cu noi și nea 

spus că Sporting este cel mai 
bun club pentru Niculae.

Cris are o fotografie cu Marius 
In calculator.

Constantin Ponde.......tian se află în Portugalia de doi ani. Relația de dragoste cu mingea nu a trecut neobservată de tatăl său, Constantin, un bărbat cu origini umi

Fără Montoya?Sakhir (MF) -Pilotul columbian Juan Pablo Montoya ar putea lipsi de la Marele Premiu al statului Bahrain, a treia etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, ca urmare a unei accidentări la umăr, informează LEquipe. Montoya s-a accidentat după ce a jucat un meci de tenis, sâmbătă, în compania antrenorului său Gerry Convey. Echipa McLaren Mercedes își va anunța decizia referitoare la Montoya în cursul zilei de joi.
Olandezul Robben are ghinion
■ Jucătorul s-a acel- ’ 
dentat în meciul cu Ro
mânia și va fi înlocuit 
cu Hesselink.

Londra (MF) - Jucătorul Arjen Robben, accidentat la gleznă, va fi indisponibil pentru meciul pe care reprezentativa Olandei îl va susține, mâine, în compania Armeniei, în grupa I de calificare la CM-2006. Atacantul echipei Chelsea a fost nevoit să părăsească terenul, sâmbătă, în minutul 21 al meciului cu România. Acesta a fost primul meci al lui Robben, care venea după o dublă .fractură de metatarsiene la piciorul stâng suferită pe 2 februarie. Publicația Sunday Mirror a făcut referire, duminică, la fostul medic al clubului Chelsea, Neil Fraser, care a fost concediat în urma unui conflict 
cu managerul Jose Mourinho

Cristian este un admirator al lui Bâloni.le. La școala de la Olhanense, Cristian a atras atenția tuturor făcând lucruri cu mingea pe care doar oamenii mari le fac. Inițial, el a atras atenția celor de la Sporting, dar apoi au intrat pe fir și Benfica, Be- lenenses sau chiar Chelsea, însă, Cristian vroia la Sporting. Pentru a nu-i tulbura liniștea copilăriei, clubul Sporting Lisabona a decis ca Cristian Ponde să continue să joa

■ Cornel Frăsineanu a 
jucat tot meciul la Bur- 
saspor în confruntarea 
cu Yozgatspor.

București (MF) - Mijlocașul Laurențiu Roșu a fost titular în partida pe care echipa sa, Recreativo Huelva, a pierdut-o, duminică, în deplasare, cu scorul 0 - 1, în fața formației Polideportivo Ejido, în etapa a XXX-a din Segunda Division. Roșu a jucat tot meciul și a primit un cartonaș galben. La echipa Polideportivo 
privind perioada de indisponibilitate a lui Robben, după accidentarea din 2 februarie.„Se pare că la o audiere Fraser a declarat că a avut o problemă legată de anumite cereri care îi erau făcute în legătură cu tratamentul medical”, scrie Sunday Mirror. 

Robben a jucat la București 
doar 21 de minute. (Foto: Epa)

ce la Olhanense, dar ăă participe la turnee pentru Sporting. Doar din sezonul 2006/07 Cristian va fi adus la Sporting Lisabona”, scrie O Jogo. Părinții lui Cristian Ponde, Constantin și Crina, au declarat că doresc ca fiul lor să fie fericit. „Cristian a dorit mereu să joace la Sporting iar dorința sa a fost îndeplinită. Noi vom rămâne la Algarve. O schimbare nu ar fi bună

Ejido, mijlocașul BoscUn Mara a fost introdu^ pe teren, în minutul 54, în locul lui Ca- lado. Formația RealKu ia, fără mijlocașul Cătălin Mun- teanu, a fost învinsă, t. uv>pla- sare, cu scorul ge 3'- 1, de echipa UD Salamanca. Mijlocașul Cornel Frăsineanu a fost titular în partida -pe care formația sa, Bursaspor, a terminat-o la egalitate, to deplasare, scor 1 -1, cu eehjpa Yozgatspor, în etapa a XXVI-a a campionatului turc, Iîgâ & doua. Frăsineanu a jucat tot meciul, în timp ce fundașul Iu-
SC ROMCAMION 

SA DEVA 
cu sediul in Deva, 

' Sir. Depozitelor nr.17 
ANGAJEAZĂ ȘOFERI 

PROFESIONIȘTI pentru 
autovehicule de mare tenuj.
Cerințe: experiență în trans

port interurban minimum 8 ani. 
Informații la sedhri firmei sau 

la telefonul 0254/213.013. 

SCIUGVESSIL
cu sediul în locdtaM Hune
doara, dr. Fsdfo Itau, ar.l, 

jud. Hwuaoașn, anunță 
depunarae solduri enta 
elibenna autorizației de 

mediu poata obiectivul SC IUG 
VIST SM. situat în localitatea
Hunedoara, sir. Pejliju Măre, 

nr 1. Informații se pot obține la 

sadul A.P.M. Hunedoara, zil
nic, între orale 9-17.Erantualele ' 

sesiză i reclamați pot fi 
depuse în taman du 10 de 

lucratoare de la dm anunțului.

pentru noi, mai ales că deja 
ne-am obișnuit cu această 
zonă”, spune Constantin Pog|t 
dea, care lucrează în cdEi 
strucții, în timp ce Crina afir
mă că i-a plăcut stadionul Jose Alvalade și școala de fotbal de la Sporting.
Ține cu SteauaZiarul O Jogo notează că tatăl lui Cristian Ponde este un admirator al echipelor Steaua București și Universitatea Craiova, dar și al antrenorului Ladislau Boloni. „La puțin timp după ce am venit în Portugalia, Boloni antrena pe Sporting și pe Marius Niculae. Am început să țin cu acest club”, a spus Constantin, care a menționat că Marius Niculae a fost un sfătuitor foarte important „El a discutat cu noi și ne-a spus că Sporting este cel mai bun dub pentru Niculae. Cris are o fotografie cu Marius în calculator”, a spus Constantin Ponde.

lian Miu a fost introdus pqd j ren, în minutul 65, în lui Serkan și după doar patru minute a primit un cartonaș galben. Formația Șahtior ifo nețk, antrenată de Mircea I41- cescu, a fost învinsă, pe tergp propriu, într-un meci amic^J», cu scorul de 3 - 2, de ~*Frpr Metalurg Donețk. Ft di M Cosmin Bărcăuan a fost ihtes gralist iar Flavius Stoican Și Ciprian Marica nu au svoKf at, deoarece nu sunt refăcpti complet după accide f Fundașul Răzvan Rîțțeste convocat la echipa națională.

JWWMJÂTOJI CREDITORII 
ci mi dispus dtschidtres 

procedurii i sraa zării
Ifta Ai * f Q-llwiAfbi 1 ill 11 JIKdCkHI Și 8 lamWnUHII 

a SC YBO COM PROD SRL W

Vulcan

Potrivit art 75, alini din Legea 
nr. 64/1995 -repubicată, 

termenul imită peotfu înregis
trarea oMmfelor la grefa 

Tribunalului Hunedoara este 
dala (te 20.042005
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,- Pregătește-te pentru ofensivă! Cuvântul 
MLiber te invită la concurs și a pregătit spe
cial pentru tine premii în valoare de zeci 
de milioane de lei!

Tot ce trebuie să faci este să urmărești 
zilnic cotidianul Cuvântul liber și să fii 
pregătit pentru startul campaniei!
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* r' 
•kp? . .. -

; J** . ■*.■.

Ai Cuvântul, noroc să fie! Poți fi chiar tu 
câștigătorul!

• Bibliotecă tineret - 20.000.000 lei (2.000 
RON)

• Computer - 18.000.000 lei (1.800 RON)
• Sistem Home Cinema - 13.000.000 lei 

(1.300 RON)

JURNAL
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• Televizor color cu diagonala de 54 cm- 
6.000.000 lei (600 RON)

• Măsuță pentru televizor - 4.000.000 lei 
(400 RON)

• Asiprator - 4.000.000 lei (400 RON)
• Produse panificație - 3.000.000 lei 

(300 RON)
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Vând ap. 2 camere (03)
, apartament 2 camere,; bakoart etaj 2, >n 

Brad. Informații sâmbătă șl dun £. la telefon 
61184 rmt
• rliirmmtai, 22 Decembrie, etaj 3/4,60 mp, 
corrtorizat, pref 30.000 euro, negociabil tel. 
0723/700152,0720/501915.

• dacomamtafa; bdul Decebal, balcon la bule- 
vard^preț, 1400 mid. lei, negociabil. Tel;

• dKMHndato, modtcat tavan fals, spoturi, 
gresie, faianță jpt îetalk.mei 
văzut, preț 950 mii negociabil. Nu sunt agenție, 
exclus Intermediari, teL 0721/582592. 
0721/886773.
• dacgmandUta.S! 64 mp,'onăcer.rală et -V4 
contorizat, întreținut preț 1,150 mid, negociabil, 
tel 0742/278051.
• Deva, M Romanilor, bl. 9.sc. 4, ap. 22, preț 500 
milioane lei. Iei. 0726/743877.
» Dara Dada. bl. 29, sc.C ap3, tel. 228065
• Dan, zonă b ună, balceu, et.3, 550 mil, iei. 
0722/564004.
• zataecontatavaaă gaj ntorlzate. zona 
Uzo Balcan, preț 480 milioane lei. Tel. 
0723/507168.
• eemkfocomandaM, otel 1, apometre, gaz
.-.-.--li.-. -î-1-i.t f.-..— ■ -ț kal«AM IaaL<I» aaMcontonzat z jocuri, lavauii, oaicon incnis, preț 
580 milioane lei. Tel. 0723/507169.
• et. Salcâmilor, bl. 32, etal 1, cu multiple 
îmbunătățiri preț 590 milioane lei. TeL 
0726/ 761587.

pa ci rt, oînchis, Simeria.
• zor «i --i et2. <•—iaat baicon descn.s 
preț. 985 mil., neg. M «742/278051

faianță,
Tel 0722/45 5.

Cumpăr ap.2 camere (04)
.. < «mmm 2 camere Deva, zi”/,
r» ns olaraimeciat tel 215212

Vând ap. 3 camere (05)
• central Dara, renovat, ușă stejar, parchet 
gresie, faianță apometre, balcon tncnis, preț 
31000 euro. lei. 0722/564004
• dacemandate. cgnMai, 2 balcoane. 98 mo. 
etal 1, zona G. Enescu; preț 1360 mid. lei, nego
ciabil. Tei. 228615.
• decomandata ta central, centralătermică, 
75 mp, balcon, Zona pețel ntr eț 34X100 
euro, negociabil. Tel. 0721/744514
• tW Intermediar, conte- 
rizat, apă, gaz '-cupabil imediat zona Gojdu, 
preț 720milioane fa. Tel. 0721/744514.

e ■ ; -mă ultracentrală, etaj int' _ 
diai, 2 nai. 2 balcoane, carcnei. «mtrfarl 
centrală termică, preț 40X100 euro, negociabil. 

TeL 0727/844590.

-cavă 3 camlire, pale, hoi bed, sent 
euro.CregodadPîn Cristur. ;lR^i^la tel. 

0723/654310.
• cavă 4 camere si anexe gospodărești în 
Geoaglu, Str. Teilor, 37. Tel. 0723/154162,226839 

după ore» -
• cmhIDm 4 ;amere, 2 bâl hucăfiWe. DaroJ. 
termopane, centrală termică pivniță, 750 mp 
teren, totul occidental, preț 110.000 euro. Tel. 
215212.
• ta Deva Imobil ultracentral r1! cu terenul 
aferent pentru productie/comerț, 70 mp la 
parter șl birouri fa etaj etate cu curară mono- 
fazic, trifazic, centrală termică, gniD social, m 
noi,preț98X500 euro, neaoclabll.1.0745/096675 
218308 seara,
• zenâ lud Vlaicu, P+1, 6 camere, baie 
bucătărie, garai centrală teren 330 mp, preț 
«0X100 et.ro negociabil ș apartament 3 camere 
ulbacentral 1,3 mid. lei negociabil TeL 
0721/521378

Cumpăr case, vile (14)

» toddrfom s» și hale industriale la preț 
i ar os. Soi. iuș, tel. 0254/237533.
• factorial apatlu comercial 40 mp. situat in 
Deva,si osrfvulcan nr tatei 231559.
• «tar apia hchlriere apartament 4 camere, 
zonă ultracentrală, mparatji Tratei centrală 
termică, gate sub bloc, ideal cetățeni străini, 
preț 250 eurariună Tel. 0721/985258
• orar apn încnirier garsonieră mobilată, 
contorizată zona I. Maniu. Nu sunt agerit 
imobiliar Tel. 2728224003.
• «far rare închiriere în Deva spațiu comercial 
ultracentral 30 mp, îrt prezent amenajat ca sediu 
de firmă TeL 0722/330084
• primite te sazdă 2 fete, zona Gojdu, sparta- 
ment cu toate facilitățile. Tel. 226813, după ora 
15.

• vând tv Toshiba, diagonala 37 cm, stare bună 
telecomandă preț 2500000 lei, negociabil. TeL 
ZB23F

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

•X ii

• vând Dada 1310, an fabricație 1985, proaspăt 
vopsită elemente de caroserie schimbate, noi, 
stare foarte bună preț 35 mil teL 0726/756058
• vând Dada 1310 break, AF1989, VT 2007, stare 
bm‘trepte, preț negociabil tel. OW7002S
• teadDada 1318af 1984 nzirfasn ne 
bună, unic proprietar, preț35 milioane lei, nego
ciabil TeL 220269.0746/029058
• vândDadaadfaBfaaiaMteA40ramuri 
tactta.ii
pornire pager de la datartâ, radteCD Sony cu 
mp3, In garanția. — n 4M am. TeL 
wa/aua

Auto străine (.17)
•iritelOfaran »4 ’unx   ar. 1992 - XII 
rima, fa6 Ptaric, stare foarte bună plus auto 
avariat pentru ptas 1, feț 8100 euro, 
negoefate. TeL 0744/50047,220839.
• vând Fort Focus TDI 1Â 2001, alb, 3 uși 
impecabil, cod chele i loesetofor fa» 
detașabilă abs, esp, preț 8000 euro. Tel 
0723/499431.
■ »âna tort ranzil 00 a. 1986. set motor șl 
pompă I cue. rt-, stare nună preț 3500 euro. 
Deva, T.Maiorescu, 15/4
• Vând Macadai, 2000 cmc, stare bună tel. 
0745/605814
• vâirt arifaâ IVEDI) SOC 15, AF 2000, oglinzi 
electrici încălzire, radlocasetofon, alarmă 
închidere centralizată cârlig remorcă preț 600 
mi eL 0722/314123.
• vând Hat Ducate maxi, 25 Diesel marfă AF 
1998sen/o,alarmă preț9400euro, 0722/664081.
■ vând Om! vecba 1.61.1993, preț 4000 euro, 
negociabil tel 0722/161644
• vând «rin model de Peugeot, Euro 3 șl 4 an 
fabricație 2001-2005, tel. W^487L

• vând tarata 15 adus recent din Franța, stere 
foarte bună ce 2508 preț 1100 euro, negociabil 
Tel. 0/23/767690,07^^/8025».
• vând Dinradt 21 Nevada, an fabricație 1987, 
preț 2600 euro, Dieta, tel. 0723/698241.
• vând Sta Iblză an fabricație 1988 Diesel 
superb, preț 2300 euro, negociabil tel 
0723/698241.
• rtM Vw Passat, stere foaite bună. Tel. 
mi.'367351

Camioane, remorc: (39)
• vând auteâaaadartâ, remorcă, combină 
muzicali târâte, arpagic Tei. 0744/511440.
• Vând camion Gaz, motor șl cutie viteză 
Savlem, pentru piese de schimb. Tel. 616705.

• vMaferitMcuorcuiarși mandrinăcu motor 
monofâriO 22- iwel negociabil. Tei 263598.
• rtndpkig pentru tractor 15-20 CP și plug cu 2 
s 3 brazde cont u tractor 45 - 50 CP. Tei. 731494,

Piese, accesorii (42)

• ac Hâde antene de satelit digitale începând cu 
65 mii. lei, recepționează programe românești 
fără abonament șl 600 de programe străine, 
montarea șl deplasarea surit gratuite, 1 an 
nvantie la erhipamente.

aparate foto si telefonice 
(50)

• vâr- uienvA50,starebunădefuncționare, 
față șl butoane de schimb sau schimb cu alt 
telefon, preț 1500.000 lei, negociabil. Tel. 
0722/865168
• vând telefon Siemens A 57, melodii polifonice, 
ceas, alarmă jocuri, nou, h garanție, preț 
2500.000 lei, negociabil. TeL 0727^11365.

tr, Lexmark X74, în 
garangapreț 25 milioane fel negociabil. TeL 

• vând calculator Pentium 133 MHz, preț 15 
mBbane lei și AMD Athlon 1700 MHz, nou, preț 8 

llo, .Tel. 0722/161644

Calculatoare si accesorii
(51) J

i bazine din fibra de sticlă cu robinet 
capacitate 1000 litri și 11 butoaie Inox pentru 
bere, capacitate 60 litri flecare, preț SO 
euro/bazln, 75 euro/butoi, negociabil. Tel 
0745/096675,218308 seara
• vând 2 bazine Inox dreptunghiulare pe suport 
metalic, 250 x 180 x 70 cm, capacitate 2000 litri 
fiecare, posibilități Instalațiefrigorifică pentru 

lichide alimentare, preț 425 euro bucata, nego
ciabil. TeL 0745/096675,218308 Seara.
• vând 2 geamuri termopan din aluminiu, osdlo- 
batante, culoare maro, second hand Germania, 
înălțime 125 cm, lățime 88 cm, preț 100 euro bu
cata, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 seara
• vând 2 litri ulei de motor Arai Super Tronic OW 
30, sigilat, la Jumătate de preț față de magazia 
Tel. 0723/779477.
• vând 2 vane inox dreptunghiulare, capacitate 
1000 litri fiecare șl presă inox pentru filtrarea 
lichidelor alimentare (sucuri vin), preț 320euro- 
vana, 350 euro presa, negociabil TeL 

0745/096675 218308 seara.
• vând a de familii de albine, fără lăzi. Tel. 
0721/B79647. ‘
• vând batoane de diferite culori șl mărimi șl 
artiflefl tort pentru nunți șl alte aniversări. Tel.

îmbrăcăminte încălțăminte 
articole sport (52)

■ vâri rodite de mireasă model 2005, Acută de 
casă (fa modă Timișoara,, cu accesorii prats 
mllloaflalelnejeȘos. T®.0723/7i9r87.

Electroc isnit “ i'SG)
• vând cântar electronic, 15 kg. Informații teL 
0723/668300,0^2/644083.
• vândM Arctiț 240 litri, preț 15 milioane 
lei, Șl ladăItaoriflc* Arctic cu 4 sertare, preț 32 
milioane lei. Tel. 219739,0723/229046.
• vând Mddar Arctic, stare de funcționare 
foarte bun& preț 3 ntilloane lei, negociabil. Tel. 
217286,0723/779477.
.• teta fadă frigorifică 5 sertare, trusă sudură 
nouă reductor sudură nou, preț negociabil. Tel. 
214504
• vând ladă frigorifică nefolosită 500000 lei, 
fără sertare, mochetă 1500000 lei șl covor 
900000 lei,3/4 m. Tel 224838
• vând IM plafon 3 brațe, completă șl 2 aplice 
de perete. Tel 220028
• Wttl MMfM de fasonat TrkHoc, houă, mono- 
Tazica st piese oe scrafnDi motor eiecutc, petnia, 
gralfer, cutia Tel 217543.
« lud mașlaâ ae t automată tip Cuglr, 
stare bună <fe fancțfonare, preț 2 milioane iei, 
negociabil si 22502;

O723/ZW7.
• vând barinlnox 2501, boiler electric de 220 V, 
1001 șl motopoimpă electrică 220 v. Tel 216753,

• vând cartrtde sămânță roțH șl albi preț 4000 
lel/kg. RetațH latei771190
• vând eaaa buzunar din aur Winds vechime 
peste 100 art«ceas mâr* Longlnes cu aur eiec- 
tropiacat, perrecta runeponare, negociane. Teu

23/732560,212272.
• vând certuri) irllltară veche ci o stema pe 
pafta. Preț 150 euro, tel. 0723/005657
• vând dacelor sucuri Cornelius cu 5 capete, 
TaoricaHe americana, stare o una oe luncponare, 
r Igurai consultanță pentru purtare în 
funcțiune, preț 300 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308 seara.
• vând fa Deva unitate de producere șl îmbute- 
Ilere a sucurilor, cu șpațil w producție proprii și 
llcente defabriorte, prețâOdteeure, itagoclabll 
Tel. 0745/096675218308 seara
• vând aianade cu eclipsa. Preț 2 eura/bucita. 
Tel 0723/005657.
• tete idlfaldln fler cornier cu polite de placai, 
bune pentru cămară sau State. Tel 220US.

• vând HD. capital major» cu mastol la cheia 
Stocată Volvo244GL, vt 2006. CI, numere nolcu ■ 
foile plus urat netnscrlsă șl talon numere vechi 
ladă fogorifloă frigider Arctic cazan fontă TeL 
0721/614402.

O lacriniă, o floare, o rugăciune, toată tristețea gi neuita- rea, le adunăm Intr-un pios omagiu la Împlinirea unui an de la dispariția prematură a dragului nostru
MORAR EUGEN SERGIUComemorarea va avea loc sâmbătă 2 aprilie, ora 12, la mormântul din Cimitirul Bejan. Dumnezeu să-i odihnească sufletul lui blând.

Planfe si animale. 
agroalinH'’îitare (57

• vfa" I scroafe gestante, Hărita, nr. 149, Tel. 
072M90025.
<> vând tea. producție MOL comuna Ufa sat 
Culeg, nr. 32. Tel. 0722/693489.
• vând gâte tinere, outtoare, rasă franceză 
preț avanfalOS, tel. 0726/710758 șl 0254/282399.
• vM mazăre cu ovăz. Relații la tel. 
Oi 207
• vâadtei și otavă de grădină Hunedoara. Tdl. 
0723/008657.
•rtad paflfaatatâ*72 famllă sat Tămtelța 
rir. 18 tel0741/107»
•vârt Md bune da lapte, recent fătate, la 
prețui e jsrIa
•vând vad rasa Holstein șlBâltata românească 
cu sau fără vițel. Tel ffiWnSÎ025V747912, 

după ora 20.

• dacfat ea jertHIcM de acționar pe numele 
lordtteiMu Sabin detinutlafflFBanatCrteana 
SA Arad cu tv. 310548 având un număr de MOO 
acțiuni.
• Mar dW4 certificat da acționar ce numele 
lordate Sorina Adriana dafinul la SIF Banat- 
Crișana SA Arad cu nr. 310547 având un număr 
de 1000 acțiuni
< dat hi nfewlut cciXl flyiit de acționar pe numele 
Magda Emilia detinuffa SIF Baitat Crișana SA 
Arad cu nr. 310549 având un număr de 1000 
acțiuni
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Șoies Cristian. Se declară nul.
• start» cam» asigurat pe numele Gulâ 
uâcNța.IlciKlarnul

• FfapM carta o» sănătate pi numele tgna
Io»a|| declar nuL .......

• To0 daacaadedi din perna Kasler Martin (n. 
186» șl soția Kasfr SIsabeta (n, Csoboth, 1872) 
sunt rugul să se prezinte până fa data de 1

• conta. at în Deva, 34 Camere, cu baie și 
grădina (500 mo, zonă acces .«jiu, leje 
maximum 721X)Q euro, sau teren intravilan, Deva 
sau lângă Deva, tel. 0721-521378
• mat casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata pe loc. TeL 0746/202448

• crater ampanu tel. 0’<4/278133
0745/662W3
• vâad 2 dl: le frână ventilate Lucss un set
plăcuțe de frână Lucas, semnalizator stânga 
față, toate roi de Audi so ‘ id. 
0723/779477.
• vând dtafe piese Lada, noi, originale, aripi 
față, ușă stânga etc. Tel. TKtSl.

Instrumente mu. it/ite (60)

Wteii,

Garaje (43)

• vând «tei Jakob Czaoxa 5ohn -onare 1842
1_________ ' __ ' cu coadă,

stare Impecabilă preț nagocia&ll, tel. 6111^, 
după ora 20.

. • teri cată, anexe șl 1 na 
' apicuttt»lto HondolIMCert

grădină, favorabil 
tej, ti. 0742/375788

• caaâ 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp - posibilitate racordare la aaz, îh 
comuna Șolrhuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1250000000 let Relații la tel. 
0723/631756.

• krtrfaz gual prttoad* lunga, II. 'a-apiale 
bl. 9, sc. 5, ap. 44, vizavi de piața centrală Dîva. 
preț L500000 lel/lună. Tel. 213571.

Mobilier și interioare (47)

comuna Derthetot 87 ari, 
lângă Primărie, 5 km de HațeglTel 770687.
• vând 24710 mp teren pentru agricultură și 
6000 mp teren oentruconstructil sauaoricultură 
  »•. .1 .. .» »». i . I* . . » . _ _ 
Wwctb localitatea to(es& - națeg, anga canton.

723/W25f A 212272
• tavratarian în Deva, zonă bună, 1,65 ha, fa 
44 m, preț 4 euro/mp. Tel. 0721/744514
• tarantenwfcnisou mp, hc«t stradal 25 m, 
zona Fabricii de Mătase - Metex, acces li toate 
utilitățile, preț 38 euro/mp, negociabil' Tel. 
0745/096675,218308 seara.
• tannMravlan pentru construcție casă, în 
Șoimuș, la asfalt S 1200 mp. fs 12 m, facilități 
gaz, curent la poartă Relații la tel. 220269, 
0746/029058
• 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 M parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relații tel. 211124
• vând toran intravilan în Archfa suprafață 1000 
mp, toate facilitățile, preț 4 euro/mp, negociabil. 
Inf- lății la tel. 0721/367718

(apanam , 2 cai moot 
ficat), parter, 48 mp.conțorizat, gresie, intrare 
separată, pretabil sediu firmă,cabinet medical 
etc. TeL 072^508508 '

bucătărie + t scaune, jaluzele. TeL 21 soi h, 
0742/939993,0743/211074 0724/643045.
• vând tonranaM masă panel extensibilă 10 x 
(L7m, pentru sufragerie și 4 scaune tapate, 

stare ue, te«s toate. Tel. LB025
• fatîtaâbucătta,400miilei/măsu^,l00 
wgeamun + uși balcon, 200 mH, rotate inte
rioare șl exterioare, gaierii lemn, 200 mil tel. 
0722/161644
•VââlM dubiu cu 2 saltele Reiaxa, UOxllOO 
rn. 2 .taiere, masă tv cadru metalic si stidă 
suport flori, bonus o măsuță 05x1,00 m Cadru 
metalicșl sticlă preț 75 milioane lei, transport 
gratuit. Tel. 213483,0720/432448
• vând mobil stil Lenghel, neagră masivă 
sculptată cu vitrină cristal comodă mare, mică 
masă extensibilă, 6 scaune, preț 65 milioane lei. 
Tel. 216399.
• vând maeă pătrată din panelO.7 x0,7 m, furnir 
și 4 tabureți rotunzi toate lustruite, stare 
pe-metă, praț convenabiL Tel. 220025.
• vândpat cu saltea, wor.tMarr jucăti 
veioze artizanale,- prețuri negociabile. Tel. 
226818
• vând urgent sufragerie foarte frumoasă
multe corpuri, colțar mare cu stofă muștar, se 
poate face pal foarteîr — ■ ‘atractive,
negociabile, tel. 226043,

placi completă pentru isteria’' Plâifos. TeL 
216136.

său central «n Simeria, Str. 1
104 să ft parter, Hsta cu toti membrii doppera- 
tori aflațl în evidență fa data actuali. Scopul 
aoatete aftșari esteapllcm^a L^glll/2006 priv&d 

or -ilzz- «si funcționarea cooperației.
o^swJteWuta 

petreceri. Dev& teL 
tfoF^srecSînrea 

$lfra 
staoU militar s

I muncă corhpâ-

PC.

slonaHsmfat 
mfecțioaset 
Rotam Georgeta șl

........ . 17 art, cu o mlcâ afacere, doresc un 
oomoi cu prioapere tn comerț, stogur, cu auto,

4y^fenwjtepjta, în date de
14

• âtaMH^MtaopactedlntlmpulllbeiMk 

o cdabortre cu «companie româno-gert V/j 
Folosiți această șansă deosebită >tr 
câștig cajteajpImentatM 0746'054005.

• kfatotaa Wtodaw 2WXP/W Millennium ♦
wogntit tdOthfeHaftet între
20 ȘT35 tal RON, reducere «șritru orimil 5 
Tel. 0729/489608
• »«*■ RiaâfaMddl attae dkML lucrat

• arata toortri de taptțevfaotercalltate șl preț 
negotfabli tfa 229921.
•jitatoiia«yțtagiMte Mfljl artoteate preț

• Maatoaart,Dmi,caic rufe la famim serioase 
Informații sera la tal 221888
• |Mrt8lNkltadomlciHuidlen&M mașini
de spălat, așpMoare; flare de călcâi cuptoare; 
expresoare, mtslnl de cusut, mwrtări yate, 
mobil suspemfati antene, caaeKfoan kn 
Tel. 0745/050659, . 0721/075*91. 21903,
074fi/120M9s
• DaaaiMtMarilcuFoRlTrateUtosIlOmc,
KM* ’fi'lin Ml A TkJpreț negociaDii, in tuncps oe oșțpața» leu 
072&a2flB20.

ac»peS^de*3Jtoree^5ti? 36fnp: d de 

încărcare «0 x 240 x 2to 23611,
074Q/9B3297.

cotate mbu stutfenți la 
Timișoara Tel. 0740/4205». ' . ; ‘

.___ personal - bucătar si 1
âar petru restaurant-motelfi ~ 

„ oferă masă se decontează 
Meartol preferabil zona lila Tel. 
gn8^?942.0W239187.

• te

• Cestate» Jtota nou* Hunedoaraa aflșat 
ia ssolii său central din Hunedoara, Str. 
Llbertățltrc.afafteffl ti membrii cooperatori 
înregistrați în evidențe la data actuală. Scopul 
acțlunWeste attarea Legii nr. V2005 privind 
urgteizsieai rKțfonarea cooperației
• Ceanatetoa SâtonaF Hunedoara a afișat la 
sediul său central din Hunedoara, str. N. 
Bălcescu nr. 1, camera 1-3. «sa cu top memorii 
cooperatori mglstrati în evidențe la data 
actuafa Scopul acțiunii este aplicarea legii nr. 
1/2IXI5 prtiiBM organizarea și funcționarea 
«operației

• MilMt CQfflNtiBtt angajpMTA vânzătoare 
pntmmagazin allmeriterm Deva. ConM 
experiență mHmum 6 foni, vârsta maximă 35 dt 
tate.c&/23iooa

>r-• farvvtadh lemn multistratiflcat, tenni 
feronerie germană vopsit sau Wft; ca... 
Impecabila, la preț d lut prin unic 
reprezentant zonal tel 0254/Z37533.

-• tatei Mâtatetaitelșl masiv, lăcuit, gata 
de montat la preț d ,0254/23753:

• chioșcul de ziare de lingi 
Camtinu
• chioșcul de ziare din «talia 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Arta Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Deda;
• chioșcul de ziar» intersecția 
Zamflravcu - B-dul Decebal.
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Vând garsoniere (19)
• dac, ce faianță balcon închis,
parchet, imediat zona Ulpia. Tel.
074 Garant Consulting)
• contort ă gresie, faianță balcon închis, 
parchet centrală termică I uhu Maniu, preț neg. 
Tel. 0743/549.654 (Garant Consulting)
• doc, pzraM, repartitoare, apometre, 
instalații electrice noi, ușă lemn masiv, faianță 
et intermediar, 22 Decembrie, preț neg. Tel. 
0743/549.654 (Garant Consulting)
• Hero 15, balcon închis, gresie, faianță 
apometre, izolație, preț 490 mii. lei. Tel. 231212 
(Garant Consulting)
• zona centrală dec., balcon, amenajări, preț 
700 mii. lei. Tel. 231.212,0740/013-971 (Garant 
Consulting)
• zona Dada, et. intermediar, amenajări 
modeme, 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, 
074Q/013971 (Garant Consulting)
• oL ă Gojdu, balcon, contorizat lavabil, preț 
730 miL lei. Tel. 231.212 (Garant Consulting)
• doc, zona centrală et bun, .gresie, faianță 
pudele laminate, balcon închis, preț 720 mil Id. 
neg. TeL 0788/497.615 (NR. 1)
• doc, oorapM mobilată nou, TV color, frigider, 
mașină de spălat automată et 1, Dorobanți, 720 

mii. lei neg. Tel. 0745/411.449 (NR. 1)
• ocaziei Deva, zona ultracentrală dec., 
modificări și amenajări interioare ultramoderne, 
complet mobilată și utilată preț 790 mit lei neg. 
TeL 211587,0745/253.662 (Evrika!)
• Dada, oL 2, îmbunătățiri, contorizări, preț 480 
mii. lei neg. Tel. 0723/660.160 (Evrika!)
• 2teran<hduL eL 2, balcon, cameră mare, 
parchet contorizări, fără îmbunătățiri majore, 
preț 460 mii. lei neg. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• idbacontrală ol 1, dec., contorizări, gresie, 
faianță ST 32 mp,bine întreținută, preț neg. Tel. 
211587 (Evrika!)
■ etaj ă dec.', balcon închis, contorizări,. bine 
întreținută Eminescu. Preț 490 mH. ROL/ 49000 
RON. TeL 0743-103622, 0724-169303 (Casa 
Betania)
• doc, ușă nouă la intrare, contorizări, balcon, 
Gojdu. Preț 730 mii. ROL/ 73.000 RON
Tel. 0741-120722,0720-387896 (Casa Betania)
• ataț ă dec, centrală termică proprie, gresie, 
faianță balcon, parchet Dorobanți Preț950 miL 
ROL/ 95.000 RON. Tel. 0744-690918,0720-370753 
(CasaBetania)

• M| ranMBr, contonzan, parenet oaKon 
închis. Calea Zarandului. Preț 670 mii ROL/ 
67.000 RON. Tel. 0724-1693(3,07* B (Casa 
Betenia)
• bdmtocMăZfbcuritegaz.patohetetsw*’ 
rior, preț 280 mil. et"neg. Tel 718.708; 
0745/354575 (Omega)
• zona casta* et 1, gresie, faianță parchet 
paluxat preț 420 mă lei neg, Tel. 718J06, 
0745/354579 (Omega)
• zona cenMfa gresie, faianță ușă metalică 

; p .centrală termică balcon. pățO) mă lei. TeL
718706,0745/354575 (Omega)

*avSl pre^BOmă 

(Omega)
• zm Dadă gaz contorizat apometre, ușă 
metalică proaspăt zugravn, parenet laminat 
instaiatii sanitare noi, ocupabilă imediat preț 
500 miL IM. Tel. 0745/653531 (Ella)
• aantac, zom Kogălniceanu, gaz contorizat' 
apometre, parchet ST 32 mp, preț 17500 euro 
Tel. 0722/566938 (Ella)
• garaoidart 2 camere, zona Gojdu, gaz corito- 
nzat apometre, gresie; faianța, parenet reparti
toare, zugrăvită recent bcupabHă Imediat preț 
485 mil. lei. Tel. 0722/588338 (EHa)
• camert cărata zona Dadă curent contorizat 
proaspăt zugrăvită ocupabilă imediat, preț 210 
miL lei. Tel. 0788/299.904 (Etia)
• zona Miriști, contorizată, balcon închis, 
faianță gresie, parchet mochetă ușă lemn 
masiv. Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zsm Zamftwrcu, et 1, contorizată apă gaz 2 
focuri, repartitoare de căldură ușă metalică 
tavan fals, spoturi, parchet 40 mp. TeL 
072/251488 (Fiesta Nora)
• ■■ Dntta semidec., gresie, faianță fa baie, 
contorizat parchet laminat modificat spoturi, 
ușă nouă paeț 550 mii. lei. Tel. 235208, 
072vrauaSocan3000)

• zaM^fasemidec, 30 mp,balcon, apometre. 
gaz conwnzMc tara inwunatapn, preț oaO mu. 
lei. Tel. 235308 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona MtaraC dec, complet mobilată 
parchet zugrăvită &ă îmbunătățiri, et inter
mediar. Preț 22J000 euro. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan3000)
• MIO lkinitaa<i1rr.innMiitfi, gresie, faianță 
laminat ușă metalică balcon închis, et 1, preț 
700 mii. lei. Tel. 235208 0721/744514 (Rocan 
3000)
• zona gart, 30 mp, balcon închis, centrală 
termică bine întreținută et intermediar, preț 
760 mii. lei. Tel. 235.208, 072V62D368 (ROCan 
»0)
• ■**Dada, amenajată centrală termică 420 
mitli'rel. 710.129,0740/146.780 (Stil knoNtae 
HunedoM»)
• Qaoiga taaicu, gresie, faianță parchet 
convector, 320tail. lei TeL 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• zona IumA parchet balcon, boiler, 330 mii. 
lei. TeL 710.129, 0740/^6.780 (Stil Imobiliare 

Huiedaara)

et 1, parchet 
termopane, balcon închis, ip. complet
contortettă îmbunătățiri, p mii. lei, tel.
0726/7103^38 «Prima Invest)

• dM,M*N>gresie, faianță ins ^sanitare 
noi, lavabăMMlDacia, preț 750 mii. lei neg, et 

intenTtediar.TeLOM2/29ă024 (Prima invest)
• mb ptală Deva, modem amenajată, bafam 
închis, 730 mii lei Tel. 206.003, 230324, 
0745/266971 (Mimason)
• umna|ată d«c, zona Policlinica Dacia, 510 
mit lei. Tel. 206.003, 230324, 0745/159.608 
(Mimason)
■ •LI, balcon, zona Dorobanti, 27 mp. Tel. 
208003,0745/253.413 (Mimason)
• mm StaHl, et 1, balcon, 4B4nă lei. TeL 
206003,0745/253413 (Mimason)
• wgMI dac, amenajată modem, tavan fals, 
gresie, faianță parter, Gojdu, preț 695 miL lei 
neg. TeL 074^163.445 (Mimason) <
• «tr- M, Mmcm, efaj intenne<#ar, suprafață 
extinsă amenajată parchet laminat gresie, ci, 
mobilată Preț 520 mii. lei negociabH. Tel. 
0720/437989,072Q/348989 (Green Contact)
• mm Doi«bM|l etaj Intermediar, deco
mandată 2 balcoane, amenajată st 42 mp. Preț 
800 mil. Iei. TeL 23440L (Rubin’s Home)

• ana L Maniu, etaj intermediar, amenajată 
centrală termică ocupabilă imediat Preț 800 mii. 
lei. TeL 234401. (Rubin’s Home)
• zona Zm**ml etai 1, decomandată st 35 
mp, parchet contorizată Preț 720 mH. iei nego- 
dabiL Tel. 0742/27806L (Rubin’s Home)

• Mta • m M. etai intermediar. 
raMjattsriooddMaOraiau mL tei, nego- 
■MHLTeLaM2/2MEl.fUMsl m)

iere (20'
r.v

• Dwa, zort liniștită; cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer’SOfrmH.lei șl peste, în funcție de ofertă Tel. 
211587 (Evrika!)
• Dtn, de preferință dec. și etaj intermediar, 
ofer prețul pieței. Tel. 0745/253.662, 211587 
(Evrika!)
• ane aoidu, etaj Intermediar, amenajată Ofer 
STOmjL lei. Tel. 0742/ZW.( Rubin’s Home)

• MM Dada, etaj intemwfcr. Ofer 410 mii. iei. 
Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• am Dada, Eminescu Progresul, oferta de la 
500 mii. la 640 mii lei, tel. 0788/165.702 (Fiesta

* 1,46 mp, împăratul 
. Tel. 206.003, 230324,

dac, 2 balcoane, parchet stejar, repar
titoare, ușă metalică etl, zona mag. Tineretului, 
preț 35500 euro neg., tel.0742/019.418 (Prima 
Invest)
• agant, dac, contorizat apă și gaz 2 focuri 
repartitoare pe calorifere, zona Kogălniceanu 
et intermediar, tel. 0742/290.024. (Prima Invest) 

bSSJ8®®5*
• zm* uHnontrata, parchet 52 mp, 2 
balcoane, complet contorizat Deva, preț 960 
mii, tel. 0726/710.903. (Prima invest)
• «g*<! decomandata, et 3, zona Banca Tran
silvania, parchet gresie, faianță, 2 balcoane, 
preț 32900 euro neg. Tel. 0740/173.103 
(Mimason)
• MupaM kmdtal amenajat modem, et 2, 
Gojdupreț960mil. lei neg. Tel. 0745/640.725

• rapMtl parter, bloc cărt dă oalcon, bdul 
Dadă preț 700 mii. tei. TeL 0740/173.103 
(Mimașon)
• MMwacomand
Traian, 930 mil 
0745/253.413 (Mlmason)

contorizat zona Piața Deva, preț 900 mH. lei neg. 
Tel. 206.003,0745/640.725 (Mimason)
• zona OM, decomandate, 710 mii. lei. Tel. 
710.129; 0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• (flăWdnMMidata, et 3, preț 350 mii. lei. 
TeL 711129,0741 TO (Stil Imobiliare)
• Mm ă decomandate, et3,490 miL lei. Tel. 
7iai29.(I74(l'l«780 (Stil Imobiliare)
• Aaran taMă amenajat 650 miL lei Tel. 
710.128,0741'148780 (Stil imobiliare)
• OM, <2, pod. bed, teracote, 600 mil. let Tel. 
710229.0740/146.780 (Stil Imobiliare)

3/4, amenajat centrală 
750 mH. lei. .Tel. 710.129,

•M lamenajat balcon închis, centrală 
termică 600 mii, lei. TeL 710.129,0740/146.780 
(Știi imobiliare)

> Avram tancu amenajat balcon închis, 
centrală termică 520 mii. lei. Tel. 710129,

semidecomandate, 50 mp, gresie 
balcon închis, totul 

contorizat ușă metalică acoperit cu teUă preț 
860 mă letlel 235208, 0724/620358 (Rocan 
3000) ..
• Dada» circuit ușă metalică balcon 
îndilă parchet ocuoabil Imediat et 1, preț soo 
mătel.TeL2S.20Pâ72V744514(ltocan3000)

• mmm L Creangă decomandate, partial 
mooiiat, termopane, centrala tenrnca, Ducsane 
așEagar"*

• senwaecornartaaie, moamcai, 
gresie, faianța, parchet fa camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mii. Iei. Tel: 235208, 
0724/520358 (Rocan 3000)
• zona Aleea straiului, semidecomandate, 
modificat centrală termici, balcon, gresie, 
faianță preț600 mll lei. TeL 235208,0724/620358 
(Rocan 30005
• dsMHandtat; MMM faianță et 1, preț neg., 
zona Gojdu. Tei. 0743/549.654 (Garant 
Consulting)
• Maddecainandală parchet gresie, faianță 
centrală termică Aleea Teilor, preț 700 mii. lei. 
TeL 0743/549.654 (Garant Consulting)
• dtaoMMdMă pmtat gresie, faianță balcon, 
bdul Decebal, et 2, preț 13 mid. lei. TeL 
0743/549564 (Garant Consulting)
• StMaaanș parter, contorizat fără 
îmbunuțiri. semidecomandate, geam baie, 
preț 650 miL lei. TeL 0743/549.654 (Garant 
Consulting)
• Mm fajjMM, contorizat gresie, faianfâ, 
parchet preț 650 miL leL Tel. 0743/549554 
(Garant Consultirig)
_ ---- --ALA.'.» _--- t. .. firn •—1.. ■ ».».» »• MMb CtM nXrUZl, TaTe , IPt
balcon închis, preț 500 mii. lei. TeL 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• Dadfeatbun, parchet gresie.faianță lavabil, 
ușă nouă preț 590 mii. lei neg. TeL 0788/497,615 
(NR.1)
• dac, BduL Decebal, lux, gresie, faianță 
modernă parchet termopan, ușă nouă 
instalații sanitare și electrice noi, preț 12 
miliarde, tel. 0788.497.615 (NR. 1)
■ ckcidtzona Minerului, bine pus la punct 
parchetat, gresie, faianță centrală termică 
balcon, preț negociabil, tel. 0788.497.615 (NR.1)
• aa*D*fa et bun, faianță parchet balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, preț 900 milioane, tel. 
078B497515 (NR. 1)
• mm MM Maniu st 75 mp, parchet gresie, 
faianță., baie, balcon mare închis, centrală 
termică preț3100(' euro negociabil, 0788497.615 
(NR.1)

T'al' Armatei, tel.

0745.411449 (NR.1)
• Al»»» Armatei et bun, balcon, apometre, gaz 
contorizat preț 700 milioane neg. tel. 
0788497.615 (țlR.1)
«Maj 1, decomandate, balcon închis, 
contorizări, parchet Gojdu Preț 800 mii. ROL/ 
80.080®® Tel. 0741-120722,0724-169303 (Casa 
Betanin
• «ta| % decomandate, st 60 mp, parchet 
balcon, conțorlzări, Ion Creangă Preț 17 mid. 
ROL/120000 RON. Tel. 0740-914688,0720-370753 
(CasaBetania)

"• «tai 2, parchet contorizări, balcon, bine 

întreținut Aleea ArmateL Preț 710 mii. ROL Tel. 
0742-005228,0720-370753 (Casa Betania)
• _ ___ __
repartitoare. Liliacului. Preț i mid. ROL/ 100X300 

RON. TeL 0724-169303, 0744-770051 (Casa 
Betania)
• Maf htaiMta, circuit contorizări, reparti
toare, parchet balcon închis, B-dul Dada, Deva. 
Preț. 850 mit ROL/ 85.000 RON. Tel. 0741-120722, 
0720-370753 (Casa Betania) '

• cMt, 2 din 4, contorizări, bine întreținut, 
balcon, Bălcescu. Preț 870 miL ROL/87.000 RON.

i linkan închis, contorizări,

• «ta| % decomandate, 2 balcoane, contorizări, 
parchet Calea Zarandului. Preț 1,1 mid. ROL/ 
110.000 RON. TeL 0741-120722,0724-169303 (Casa 
Betania)
• zm aejdu, bloc de cărămidă balcon, 50mp, 
centrală termică parchet lamelar nou peste tot 
contorizări, preț 975 miL lei, negociabil. Tel. 
0745/302200,232 809 (Fiesta Nora)
• zm ZmiAmcii, în circuit 56 mp, contorizări, 
balcon închis, parchet faianță în bucătărie și 
baie, preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/302200,232 809 (Fiesta Nora)
• tararentrat,contsrtzat parchet balcon, zonă 
liniștită modificat preț 880 mii. leL Tel. 
0745/302200 (Fiesta Nora)
• zm L Creangă dec, et intermediar, 64 mp, 
contorizări, balcon Închis, fără amenajări, preț 
1,150 mid. lei, neg., tel. 0732/251.498. (Fiesta 
Nora)

; • zm cwtrul vechi, etaj 2, bloc de cărămidă 
contorizat parchet fără modificări, preț fix 1100 
miL lei, negodabil tel. 0723/251.498. (Fiesta Nora)
• zom MwralUl etl, bloc de cărămidă balcon 
închis, parchet contorizări, vedere la stradă 
ocupabil imediat, preț 790 mii. lei neg. Tel. 
0745/302200 (Fiesta Nora)

Decebal, fără modificări interioare, et 2, preț 
neg. Tel. 0745/302200 (Fiesta Nora).
• zm ptețti, 60 mp, et intermediar, hol central, 
bucătărie mare, 2 balcoane, contorizat Tel. 
0745/302200 (Fiesta Nora)
• zm Im Corvin, decomandat et. interme
diar, modificări interioare, terrriopan, parchet 
nou, gresie, faianță ocupabil imediat Tel. 
0788/165.702 (Fiesta Nora)
• Drabal, ftocomandata centrală termică 56
mp, parchet balcon închis, preț 1,180 mid. lei. 
Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• Mtero 5, et 1, gresie, faianță linoleum, balcon 
închis, apometre, 2 focuri la gaz, 300 mii. lei neg. 
Tel. 718706,0745/354579 (Omega)
• bfcre 6, multiple îmbunătățiri, preț 330 mii. lei. 
Tel. 718.706,0745/354575 (Omega)
• Wcro i, parter, boiler, ușă de lemn, interfon, 
zugrăvit 2 focuri la gaz, preț 480 mii. lei. Tel. 
718.706,0745/354579 (Omega)
• tikro 3, et 2 centrală gresie, balcon, preț 630 
mil. lei neg. TeL 71&706,0745/354575 (Omega)
• ta 2 2 convertoare, boiler, parchet preț 
500 mit lei. TeL 718.706,0745/354579 (Qmega)
• Mov 4, et 3, centrală termică termopan, 
parchet preț 580 mil. lei. Tel. 71&706, 
0745/354575 (Omega)
• LMcra 2 et 2 gresie, faianță parchet 2 focuri 
ia gaz, 630 mii. lei. Tel. 71&706, 0745/354579 
(Omega) 
• omiMommmMo; zom Bălcescu, et2, 
apometre, gaz contorizat balcon mare închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat preț 830 mii. 
lei. TeL 0788/299304 (Ella)

• McofflMdMț BaKaKu» et intermediar, 
centrală termică, parchet, balcon mare închis, 
frumos amenajat preț 900 mil. lei. Tel. 
0722/566.938 (Ella)
• mnidocoiMndata, zom Streiului, et 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
(freț 500 mii. lei. T». 0788/299304 (EHa)
• decomandate, aojdu, apometre, gaz conto
rizat faianță Oresle, parchet laminat instalații 
sanitare noi, Daicon tncnis, moniia Ducatane 
indusă în preț ocupabil imediat prețU mklîeL 
TeL 0722/566388 (Ella)
• mmMooommMMom Armatei, etl. gresie,
faianță apometre, gaz contorizat balcon incMs, 
proaspăt zugrăvit ocupabil Imediat Tel 
0745/653^1 (Ella) -J ----------- — ■

• mi*, ohm a Micro 6 Hunedoara,
et t ușă rnetalfeă mochetei, Instalații sanitare 
noi, zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 260 
miL lei TeL 0788^904 (Bla)
• MX! zm L Corvin, et 2, OeammMs,

mbunHtiri, amenajări interioare,
I _■»«.« ----- —»_ ■• -»- r_i ■ -■ » » - --  
Ducatane mofflncata» gresie, îaianra, termopan 
peste tot, paraiet laminat, instalație ae aer 
condiționat suprafață mare, ocupabil imediat 
preț negociatei Tel 211587, 0745/253.662 
(Evrika!)

itikaoteM* et 2, blog de cărămidă 
cu parchet contorizări, fără

îmbunătățiri majore, preț950 mii. lei negociabil. 
Tel. 211587; 0723/660.160 (Evrika!)
• mm Dzcte, etl, camere cu parchet, 
contorizări, gresie și faianță ocupabil în timp 
scurt preț 590 mil. leL Tel. 0W253S62 (Evrika!)
• zm pîzță et 1, decomandate, suprafață 

rrare, 2 balcoane, contonzan, rara imuunatann, 
preț negociabil. Tel. 211587, 0745/251&2 

(Evrika!)
• 2 zpMtanMnte a 2 camere, fri -zona Bătaescu, 
etaje intermediare, contorizări, industv reparti
toare, parchet în camere, suprafață 52, mp 
flecare, preț 780 mii lei fiecare. TeL 0746/253862, 
0723/660.160 (Evrika!)
• M*ș M central modificări multiple, par
chet faianță gresie, centrală termică jaluzele 
extaioare, Izolatie italiană preț 820 mii lei. Tel. 
0720/437389,0720/348.089 (Green Contact)
• Str. M, Eminescu, etai intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, centrală 
termică preț 775 mii. lei. Tel. 0720/437389, 
0720/348.089 (Green Contact)
• M. Mmma zona ANL, etaj 4, amenajat 
balcon închis, preț 610 mii. lei negociabH. Tel. 
0720/437389, 07a/348089 (Green Contact)
• «ta, «ta| intermediar, zona Al. Transil
vaniei, parchet gresie, faianță, balcon deschis, 
apometre, gaz contorizat -1 foc. Preț 965 mii. lei, 
negociabil. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• dKonaratate, KogăNcmu, etaj intermediar, 
amenajat Preț 1,1 mid. lei, negociabil. TeL 
234401. (Rubin’s Home)
• dac, zom Eminescu, et intermediar, ame
najat, parchet gresie, faianță contorizat Preț 
195 mid. lei, neg. TeL 234401. (Rubin’s Home)
• zoM iritractntoakL et 2, decomandate, vedere 
labulevârăPreț Wmid. lei.Tel.0742/278051. 

(Rubin’s Home)
• zonă itibOfitediaB, et 2, decomandate, vedere 
înspate. Preț 32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubin’s Hpme)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• MtocvHnta de preferință decomandate, nu 
contează amenajările, ofer prețul pieței TeL 
211587 (Evrika!)

• Dan, zonă liniștită decomandate sau în 
circuit etai intermediar. Ofer plata pe loc. Tel. 
211587,0745/253562 (Evrika!)
• Zona Dacta Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
nu necesită îmbunătățiri. Ofer 750 mii. lei. TeL 
0720/437589,0720/348989 (Green Contact)
• zonățMmOnntntaetaj intermediar. Ofer 870 
mii. |ei. Tel. 0720/437589, 0720/348.089 (Green 
Contact)
• zom Dojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. TeL 078^507517(Ella)
• mm Mata Cioclovina, Scărișoara, 
Eminescu, șe oferă maxim 750 mU lei, cu plata 
imediat Tei 0724/254.051. (Fiesta Nora)

8 parchet 2 focuri la gaz, bine
M » mă leL TeL 718.708

ei. Tel. 0723/251*

• zM mWă et 2 decomandate, centrală 
termică preț 27900 euro. Tel. 718.706, 
0745/354579 (Omega)
• Mfcro ă et 1, semidecomandate, parchet 
balcon, 300 mil lei neg. Tel. 71&706,0745/354575 
(Omega)
■ Mkro 2 et 2 parchet boiler, geam termopan, 
2 băi, 2 balcoane, 900 miL lei neg. Tel. 718.706, 
0745/354579 (Omega)
• Ufcro 4, etl centrală termică gresie, falnață 
parchet 2 băi, 125 mid. lei. Tel. 718.706, 
0745/354575 (Omega)
• DiMtaăUta decomandate, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie, 
faianță vedere în 2 părți, ocupabil Imediat TeL 
0788/165.703,0724/254951 (Fiesta Nora)

• zom tenriica» 2 mu, mucoo
închis, bucătărie modificata, suprafață mare,- 
parchet mochetă gresie, faianță preț 1.450 miL 
lei. Tel. 0723/251498,232 808 (Fiesta Nora)
• rantral dMMMRdrti, 2 băi, contorizat apă si 
gaz, repartitoare, balcon închis, vedere în 2 părp, 
preț foarte bun. Tel. 0788/165.703,232909  (Fiesta 
Nora)
• zom Propowl, blocuri noi decomandate, 
repartitoare, parchet ușă nouă balcon mare 
închis, garaj cu toate utilitățile, canal tehnic Tel. 
0745/302200 (Fiesta Nora)
• dzc, sL 90 mp, parchet contorizat et 2 zona 
Progresul, preț 12 mid. neg., tel. 0742/019.418 
(Prima Invest)
• izgmL doc, complet contorizat gaz 2 focuri, 
repartitoare pe calorifer, zona Progresul, 2 
balcoane, et intermediar, preț 1200 mid. lei neg., 
tel. 0742/290.0248 (Prima Invest)
• wgonL oL intermediar, amenajat recent 
termopan, parchet nou, zona Bălcescu, preț 
31.000 euro neg., tel. 0721/815.781 (Prima Investi

• contiH renovat complet lavabil 33.000 euro 
fix. Tel. 0722/564.004 (Prima Invest)
• dacomandmZ) paietei, faianță, contorizat, et
2, zona Progresul, preț 1,15 mialei, Tel. 230324, 
206903 (Mimason)
• decamandita. at 1. centrală termică, boxă, 2 
băi, împăratul Tralan, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253.413,206.003 (Mimason)
• Mnddocomondrto, amoizlat, centrală 
termică 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, 
Deva, preț 135 mid. lei. Tel. 230324, 206.003 
(Mimason)
• Mkro ă gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică preț 700 mii. lei. TeL 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• zonaOT, balcon, 2 băl, decomandate, et inter
mediar, preț 900 mii. lei TeL 710.129,0740/146.780 
(Stil imobiliare)
• Mero X et Intermediar, întreținut preț 700 
mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Avram Unoi, et Intermediar, centrală 
termică preț 950 mii. lei. Tel. 710.129, 
0741/146.780 (Stil Imobiliare)
• MmidKMizndrta, parchat gresie, faianță 
contorizat et Intermediar, preț 35.000 euro, neg. 
Tel. 0743/549.654 (Garant Consulting)
• MnddKMMMtala parciMt et Intermediar, 
Dacia, preț 800 mil. lei neg. Tel. 0743/549.S4 
(Garant Consulting)
■ dKommdaK romptot mobilat centrală 
termică aer condiționat bdul. N. Bălcescu, preț 
32900 euro. Tel; 0745/079.659 (NR. 1)
• zm Mtaro gresie, faianță lavabil, 
balcon mare Dichis, apometre, preț 34900 euro 
neg, tel. 0788.497515 (NR.1)
• bduiD«ratai,et Intermediar, 2 băl 2 balcoane 
(1 înehls), parchet gresie, faianță, lavabil 
centrală termică tel. 0788^97.615 (NR/l) 

faianță balcon închis, aintorSrt repartlwa 

BălCescu. Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303 (Casa Betania) 
«MiHimiirtlr,2băL 2 balcoane, centrală 
termica dtodtk, lavuM, mstaiaui rxx, DeceuâL 
Preț 15 mid. ROI/150900 RON. TeL 0742-005228, 
0724-169303 (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, 2 băi, balcon mare, 
bucătărie mare, contorizări, repartitoare, Ion 
Creangă Preț 46.000 euro neg. Tel. 0724-169303, 
0742-005228 (Casa Betania)
• zm Mzm Moților, semidecomandate, 
parchet apometre, gaz contorizat zugrăvit et
3, preț 720 mii. lei. Tel. 235.208,0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• M PropMdiă decomandate, 70 rrip, 
Mrahet în camere, bucătărie, baie, 2 debarale, 
suportă modificări, balcon, totul contorizat preț 
U®mkL Tel. 235208,0724/620368,0721/744514 

(Rocan 3000)
• zm Alm Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat balcon închis, gresie, faianță 2 băi 
amenajate, centrală termkă, ușă metalică boxăamentfate cehirâlăteniikiă ușămetaifcă boxă 
preț 15 mid. lei. Tel. 235.208, 072V620358, 
0721/744.514 (Rocan 3000)
• arorg* Emku, decomandate, 100 mp. 
parchet baie, 2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț 44.000 euro. Tel. 235308, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zom Ptață decomandate, 75 mp, hol pătrat 
parchet centrală termică, balcon închis, boxă 
preț 1350 mid. lei. Tel. 235208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zom PtosmuI, et 1 decomandate, cu garaj, 
bloc de cărămidă hol central, amenajări interi
oare, centrală termică apartament bine între
ținut, preț negociabH. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• zm Mfcul Dallas, et 1, cu garaj, multiple 
amenajări interioare, suprafață mare, ocupabil 
îrrtimp scurt, preț negodabil. Tel. 0723/660.160, 
211587 (Evrika!)
• zom Dofata etl, semidecomandate, bloc de 
cărămidă contorizări, balcon închis, ocupabil 
imediat 1,1 mid. neg. TeL 0745/253.662 (Evrika!)
• «MlktecomzirtBte, zm Bulevard, et inter
mediar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gaz conto
rizat 2 focuri, îngrijit, preț 1260 mid. lei. Tel. 
0745/653.531 (Ella)
• dacomandate, zom Liliacului, centrală 
termică termopan, gresie, faianță mobilă 
bucătărie, beci - 30 mp, preț 45.000 euro. TeL 
0722/566.938 (Ella)
• somldocomandate, Dada, parchet gaz 
contorizat apometre, bloc cărămidă ocupabil 
imediat preț750 mii. lei. Tel. 0788/134.022 (Ella)
• (tocomandate, zom Minerului, bloc de 
cărămidă parchet de stejar, gresie, faianță 
instalații sanitare noi, g^ contorizat 2 focuri, 
apometrorepartitoare, preț 790 miL neg. Tel.

• oeraktec, zom Bulevard, CT, 2 băi, 2 balcoane 
(1 închis), gresie, faianță parchet lavabil, 
modifies i ire, renovat recent vedere în 2 
părți, 155 mid. lei neg. 0788/888318 (Ella)

• zom Dtcobai, semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică parchet. Preț 1/5 
mid. leL Tel. 234401 (Rubin’s Home)
• zom Ro*m4 parchet 2 balcoane, st- 98 mp, 
etaj intermediar. Preț bun. Tel. 23440L (Rubin’s 
Home)
• zom Bojdu, etaj 2, termopan, parchet Preț 
33000 euro. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• KoMtakMK «aterizat în circuit Preț 1,3 
mid. fel. 0742/278051. (Rubin’s Home)

• ■mau Deva, zona Dorobanți, Liliacului,
Mărăștiul nou, de preferință cu 2 bffi, etaj 1 sau 2 
Plata pe loc. TeL 211587,0745/253.66Î (Evrika!)

Vând ap. 4 camere (07)
• zm Dorobanți etaj 4 din 4, pod cu țiglă și 
boxă hol central, 3 terase, 2 băi, preț 1,6 mid. lei 
negociabH. Tel. 0720/437889, 0720/348.089

. (Green Contact)
• zom EmbiMcu, decomandate, 2 băi,, 2 
balcoane, amenajat complet centrală termică 
preț 1,15 mid. lei negociabil. TeL 0720/437889, 
0726/348989 (Green Contact)

• an Mțol centrală termică aer condiționat 
termopan, parchet gresie, faianță bucătărie 
modificată tel. 0723/251.498. (Fiesta Nora)
• •Ml Htnnadtar, zona Creangă centrală 
termică 2 balcoane, aer condiționat Preț 1,7 
mid. lei, negociabil. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• «tal htamtdtar, zona Eminescu, decoman
date, 3 balcoane, 2 băi. Preț 45000 euro. tel. 
23*401. (Rubin’s Home)
• Mta Mitrală etaj 2, decomandate, garaj, 2 
balcoane, st - 90 mp. Preț 155 mid. lei. Tel. 
0742/278051. (Rubin’s Home)
• zm Ftefat centrală termică aer condiționat 
termopan, parchet gresie, faianță bucătărie 
modificată TeL 0723/251.498 (Green Contact)
• MM Vtonfa decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 680 mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil 
Imobiliare)

• UbotttLdicoaandate, modificări interioare, 
centrală termică preț 36.000 euro. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Mkro 4 decomandate, amenajat centrală 
termică bed, grădină preț 1 mid. lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• dKanmdate, «L 3, zona Ion Creangă 
parchet gresie; faianță contorizat 2 băi, 2 
balcoane, preț 49.000 euro. Tel. 0745/159.573 
(Mimason)
• dtcomMtete narai sub bloc, zDnaîmoăratul 
Trăiân7pre™23 mid. lei. Tel. 0745059808 

(Mimason)
• dMNMndate» garaL zona Progresul preț 
avantajos. Tel. 0741/154.401, 2275® seară 
(Garant Consulting)
• •fa)Xdecomandate,2băi,2balcoane, gresie, 
faianță garaj cu apă caldă șl căldură loan 
Corvin. Preț 41.000 euro neg. Tel. 0724-169300, 
0743-103622 (Casa Betania)
• zm bdta 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)
• zm Mtiriț decomandate, ST 110 mp, 
parchet peste tot balcon închis, bloc acoperit 
preț 35900 euro Tel. 0724'620358,0721/744514 
(Rocan 3000)
• dKMMiKtato,zm Liliacului, et 2, apometre, 
gaz contorizat parchet repartitoare, preț 
35.000Tel. 0722/566938 (Ella)
• dmnwidzre, zm Bejan, et 3, centrală 
termică jaluzele exterioare, 2 băi, gresie, 
faianță zugrăvit cu lavabil, calorifere noi, preț
1,1 mia lei. Tel. 0788/888£16 (Ella)

• dKMMndate, zm CarpațL modificat 2 băl, 
gresie, rajanța, instalații sanitare noi, 2 
balcoane (1 închis cu termopan), lavabil, vedere 
în 4 părți, preț 155 mid. leL TeL 0788/8B8818 
(EHa)
• zm Uortțz, et 2, parchet 2 băl gresie, 
tajanța, centrala termica, avanii, ușa scntmoai^, 
rvfiti-5 mlcL n»»/?annaj înr^

• izvnt zMta centrală et 3, parchet 
modfficM, centrală termică balcon mare, st 94 
mp, preț 1,4 mid. lei, tel. 0726/710.903 (Prima 
invest)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• ztM Mata cu garai, tel. 0740/126.029 (Prima 
Invest)

vând case, vile (13)
• D«va, zona Ceangăi, 3 camere mari, bucătărie, 
baie, centrală termică nouă termopane, finisaje 
interioare de ultimă oră ocupabilă in timp scurt 
curteși grădinăaprox. 500mp, preț 69500 euro, 
neg. TeL 211587,0745/253.662 (Evrika!)
• Dan, zână centrală 3 camere, living, baie 
amenajată, bucătărie mare, CT, pivniță pod, 
curte, anexe, grădină 450 mp. Preț 79900 euro 
negociabil. Tel. 0720/437889,0720/348099 (Green 
Contact)
• VU nod. Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livinguri, 2 
băi, CT, garai, plus încă un țorp: cameră, hol, 
bucătărie amenajate modern, curte și grădină . 
ST=1800 mp. Preț 76.000 euro negociabil. Tel. 
0720/437889,0720/348089  (Green Contact)
• D«ta 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. Tei. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Deva, Emtouaț corp comun cu intrări sepa
rate: 3 camere cu parchet tavane false, spoturi,
2 băi, 2 bucătării italiene; curte și grădinăST=700 
mp. Preț 3,6 mid. lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• Dwa, zonă centrală 4 camere, 2 băi, conto
rizat termopane, bed, teren 700 mp, preț 110900 
euro Tel. 0722/564004. (Prima Invest)
• utaoaninL D«ă 2 nivele, 5 camere, 2 bă, 2 ’ 
bucătării, 2 terase, centrală termică termopane, 
preț 130900 euro. TeL 0721/055313 (Prima 
Invest)
• la 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 tei, 
0721/815781 (Prima invest)
• Intravlan Dm, st 4000 mp, fs. 69 m, toate 
utilitățile, preț 31 euro/mp, tel. 0740/210.780 
(Prima Invest)
• tatavtiM la DN 7, Sântandrei, 3.000 mp, fs 66 
m, apă gaz, curent preț 20 euro/mp, tel. 
0722/564.004 (Prima Invest)
• «M p*ă 4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st 
1200 mp, Deva Preț 100.000 euro neg. TeL 0742- 
005228,0720-387896 (Casa Betania)
• zom Hitroan, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, Jacuzzi, 
living, parchet centrală termică complet 
mobilată preț 118900 euro. Tel. 235.208, 
0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• an* bort, parter+etaj, 4 camere, scară inte
rioară parchet în camere, 2 băi, garaj, 2 
balcoane, bed, bine întreținută preț 75.000 euro. 
Tel. 235.208,0724/620358,0721/744.514 (Rocan 
3000)
• zm Horei, 2 camere, bucătărie, baie, 
cămară pod; parchet curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mil. lei. Tel. 235208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zm Farc, ideală pentru firme; teren drept 3 
camere, bucătărie, baie, apă gaz, canalizare, 
teren 1100 mp, preț 100.000' euro. Tel. 
0788/497515 (NR.1)
• MrtMtală ideală pentru firme, 2 camere, 2 
băl podele laminate, gresie, faianță termopan, 
centrată termică cute 400 mp» preț 86000 euo, 
tel<RMUB7j615(Nll)

Cumpăr case vile (14)
• izgonti cu grădină în Devasau Slmeria, plata 
imediat Tel. 0721/055313 (Prima Invest)

• Zona Dwa sau Simeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300450 mii. lei 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Carita Deva, minimum 3 camere, datări, zonă 
bună grădină curte. Ofer 90.000 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348089  (Green Contact)

Vând case la țară (17)
■ H*ut41 camere, baie, bucătărie, garaj, curte, 
jrădmă cu pomi, fântână curent gaz. sobe, ST 
6.400 mp, preț 950 mii. lei. Tel. 7-18.706, 
0745/354575,0745/3Ș4579 (Omega)

4 camere, 2 băi, centrală termică pe 
garaj, necesită finisări, teren 

13.700 mp, 850 mil. lei. Tel. 71&706, 
0745/354579 (Omega)

Cumpăr case la țară (18)
■ irgmti iMdtrt* dar locuibilă în jurul Devei, 
preferabil mijloc de transport în sat Ofer prețul 
pieței. Tel. 0788/888318 (Ella)

Vând case de vacanță (15)
• P+E, Curte, livadă grădină ST 4.000 mp, la 
poalele Retezatului, sat ciopotiva, preț 22.000 

euro TeL 710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)

Vând teren (21)
• Ctadș, MMM mp, FS 80 m, deschidere la apă 
80 m, preț 11 euro/mp, pafcelabil. Tei. 718.706,

; 0745/354575,0745/354579 (Omega)
• tatravlan, Peștiș, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent preț 15 euro/mp. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• la DN 7, ST 22000 mp, FS 70 m, apă curent preț 
12 euro/mp. Tel. 0788/497.615 (NR.1)
• Crirtur, zom centrală teren 400 mp, fs 15 m, 
preț 4500 euro tel. 0788.497.615 (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)
• htrwlin, s parcele cu suprafețe cuprinse 
Intre 500- 700 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile. Preț 15 euro/mp, neg. Tel. 0740- 
914688,0724-189303,223400 (Casa Betania)
• Intravlan, o. 5700 mp, la D.N. 7, situat între 
Sîntandrel șl Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, nag. Tel. 2234M, 0740-914688, 0724- 
169303 (CasaBetania)
• isgMtl Z*Ml 2000 mp, fs 30 m, preț 25 
euro/mp. Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• Dm, tatatftate 5T=70C mp, FS=13 m, 
panoramă decsebltă utilități în zonă Preț 400 
mil. lei. Tel. 0720/4379®, W2O/34I089 (Green 
Confact)

• La 7 km de Devă drum național, IntravUan, 
ST=15OO mp, apă curent gaz. Preț 5 euro/mp 
negociabil. Tel. 0720/437889,0720/348089  (Green 
Contact)
■ Dm «pro Cozia, Intravilan, ST=5700 mp, 
parcelabli, acces din 3 părți, apă curent gaz. 
Preț 14 euro/mp negociabil. TeL 0720/437889, 
072C/34808B (Green Contact)

Intravilan, la șosea, în Deva sau 
Împrejurimi, plata Imediat Tel. 215.212 (Prima 
invest)
• Dwa zm* centrală ST=200-500 mp. Ofet 40 
euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089 (Greeri

• Zom Dwa, intravilan, ST=IOOO mp, utilități 
Ofer 5-20 euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/3480® 
(Green Contact)
• ta Zăvoi după Casa Galbenă Ofer prețul 
pieței. M 0742/278051. (Rubin’s Home)

Vând spații comerciale (25)
« InmlNiMt Ai ap. 2 camere, zona Plate 
Dunărea Hunedoara, cu ieșire la stradă preț 650 
mii. lei. Tel. 718706,0745/354575,0745/354579 
(Omega)
• knoblcu 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) 

complet mobilată conta- 
rizătă centrală termică telefon, TV color, zona 
Mihai Eminescu. Tel. 0745/41L449 (NR.1)
• âpzrtMw* I camere. Imp,Traian, complet 
mobilat și utilat preț 300 euro/lună tel. 
0788497515 (NR.1)
• Stah* zm 22 Decembrie, st 300 mp; preț 10 
euro/mp, tel. 0745411449 (NR. 1)
• caut iqint garsonieră sau apartament 
pentru închiriere, se oferă de la 50 la 180 
euro/lună Tel. 0788/165703, 232508 (Fiesta 
’Nora)
• oterapartaimnt2camere, complet mobilat și 
utilat, contorizat zona Piața, 4 miL le/lună Tel. 
206.003,230324 (Mimason)
• MteM-icamere, centrata termică mobilași 
utilat zona împăratul Traian Deya,J>rfa 250

”-

aragaz, 
250 1___ __—
(CasaBetania)
• teh 
spații 
tate, cu

utiist, zona împăratul iraian D6va* preț 250 
eurariuni neg. TU S0324; O7U/266071 
(Mimason)
• alvapte*MNnl2caniere,senilmobHatzona 
Bălcescu, Deva, 35 mii lei/lună negociabil TeL 
230324,206.003 (Mimason)
• otereta4camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
curte, preț 31 euro/mp, tel. 0740/1264)29 (Prima 
investi
• ofer spațiu 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, negociabH. Tel. 0745/253562 
(Evrika!)
• ofer mM 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 apartzmant 2 camere, decomandate, 
centrală termică proprie, proaspăt renovat 
complet mobilat și utilat cu aragaz, frigider, tv. 
color, mașină de spălat automată Decebal zona 
Piață Preț 140 euro/lună Tel. 0743-103622,0724- 
169303 (Casa Betania)

te apurtzMNit 3 camere, mobilat și utilat cu 
iaz, ’ r gider, ebr torizări, garaj, ixcebiL Preț 
euro/hinl Fel. 0744-690918 O724-168Bffl 
- ■ t

cna j xnerciâj se fncninaza
comerdale amenajate și compartimen- 

■ suprafețe între 9 și 25 np. Preț 10 
euro/mp. Tel. 0742-005228 0724-169303 (Casa 
Betania)
• rt. 25 mp, amanajat lavabH, termopan, vad

i
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• Accident rutier. Patru cetățeni români au murit într-un accident rutier petrecut în Spania, ieri dimineață, cu puțin înainte de ora locală 8:00. în accident a fost implicată o furgonetă care transporta muncitori.
Cum e britanicul fericit

Londra (MF) - Cei mai fericiți oameni din Marea Britanie sunt femeile cu vârsta peste 50 de ani, căsătorite, cu doi copii și care locuiesc la Leets.Studiul a mai descoperit că cei mai zâmbăreți britanici locuiesc la Leeds, Bristol și Glasgow, Cel mai puțin zâmbesc locuitorii orașelor Plymouth, Edinburgh și Londra. Cei mai nefericiți oameni din cei două mii care au participat la sondaj sunt bărbații divorțați, fără copii, care lucrează pe calculator și locuiesc în Southampton.Cele mai fericite dintre toate femeile sunt casnicele sau mamele aflate în concediu de creștere a copilului.
Peste 122 
de morți

Luanda (MF) ■ Bilan- i țul epidemiei de febră | hemoragică de Marburg I din Angola s-a agravrt, J înregistrându-se un bi- j lanț de 122 de morți, du- ț pă ce duminică seară un 1 copil a murit la spital, in ș provincia Uige, a declarat ieri o sursă oficială. •:Cea mai gravă epide- [ mie de febră hemoragică ■ de Marburg înregistrată i până în prezent s-a soldat cu 123 morți în i Republica Democratică J Congo, în doi ani, între ianii 1998-2000.Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Angola a declarat că 
victima de duminică, de la Uige, provincie aflată la frontiera cu Congo, a fost o fetiță cu vârsta mai mică de doi ani.

I

Gere în Japonia [
Tokyo - Actorul a- merican Richard Gere, șîmpreună cu regizorulPeter Chel- som, au fost prezenți ieri în Japonia pentru a promova noul film, „Shall We Dance”.

„Guess 
who" pe 
primul loc I 
Los Angeles (MF) - 
Comedia „Guess i 
who” a ocupat locul 
întâi în box office-ul 
nord-american week- 
end-ul trecut, cu în
casări de 21 milioane 
de dolari, potrivit 
dfrekx furnizate de Î

compania speciali
zată Exhibitor Reia- |

tons. Comedia, cu 
Bernie Mac și Ashton f 
Kutcher pe afiș, este î 

despre relația dintre 
un tânăr ab și o fată 
de culoare și șocul I 
părinților acesteia. Fii- | 

mul devansează o 
altă comedie, „Miss 
Congeniality 2”, cu 
Sandra Bullock, care 
a îhcasat 14,5 milioa
ne de dolari. „The 
Ring 2", în regia ț 
japonezului Hideo 
Nakata, a coborât pe 

poziția a treia, cu
13,8 milioane de 
dolari încasă n

La coș Puii și-au găsit loc de somn în coșul pentru rufe. (Foto: FAN)
împotriva gripei aviare

Seul (MF) - Coreea de Nord a'adoptat o serie de măsuri pentru combaterea epidemiei de gripă aviară, după ce a confirmat prezența virusului la mai multe ferme din capitala Phenian. Coreea de Sud a oferit sprijin țării vecine deși, teoretic, cele două state se află încă în război.Sute de mii de păsări au fost sacrificate. Nu a fost semnalat nici un caz de contaminare la oameni. S-au intensificat măsurile de carantină în regiunea situată la frontieră și s-a interzis importul de came de pasăre din nord.

Se pun oua de Paște* într-un coș, la Florida Keys National Marine Sanctuary din Key Largo, Florida. Scopul e- venimentului a fost strângerea de fonduri pentru COpii. (Foto: EPA)

Ashton Kutcher
(Foto: FAN)

A comandat tortul de nuntă
■ Acesta va fi realizat 
de o bătrână din Țara 
Galilor, după o rețetă 
secretă de 50 de ani

Londra (MF) - O bătrână din Țara Galilor, al cărei tort de fructe i-a plăcut mult prințului Charles, a fost aleasă să facă tortul pentru nunta acestuia, comanda fiind făcută de regină, scrie Daily Telegraph.Etta Richardson (74 ani) face torturi după o rețetă secretă de mai bine de 50 de ani. Ea va face 20 de torturi pentru recepția de nuntă a prințului Charles, oferită de regină.Femeia va face tortul preferat al lui Charles, pe care l-a gustat anul trecut, când a vizitat satul ei din Țara Ga

■ Bateristul trupei 
Crowded House, Peter 
Hester, a fost găsit 
mort în Melbourne

Melbourne (MF) - Peter Hester, bateristul trupei rock australiene Crowded House, foarte populară în anii '80, a fost găsit spânzurat într-un parc din Melbourne, transmite BBC online.
Nimic suspectHester, în vârstă de 46 ani, a fost văzut viu ultima oară vineri seara, când a pledat de acasă împreună cu câinii lui, probabil pentru a-i plimba.Paramedicii au spus că bateristul a murit prin strangulare. Când a sosit ambulanța, el era deja mort și nu s-a mai

*21

magini clasice CU 
dha, a fost expusă luni la 
târgul InternC
Carte de la BM

■ Două cazuri distincte 
au fost supuse judecă
torului care prezidează 
procesul

Santa Maria (MF) - în procesul lui Michael Jackson pentru agresiune sexuală a unui minor se aștepta ieri decizia judecătorului de a include sau nu mărturiile unor presupuse precedente victime ale cântăre-

Se pregătesc 
deja de doliu

Monaco (MF) - Câteva sute de credincioși s-au rugat duminică pentru prințul Rainier și loan Paul al II-lea la slujba de Paște de la catedrala din Monaco, unde locuitorii se pregătesc deja de doliu după suveranul lor.Pronosticul pentru starea prințului, în vârstă de 81 ani, era „extrem de rezervat” sâmbătă și „foarte rezervat încă” duminică, potrivit buletinului de sănătate difuzat de palatul princiar.„Starea alteței sale serenis- sime, prințului Rainier al IH- lea, rămâne încă îngrijorătoare. Funcțiile cardiace, pulmonare și renale, care se degradau constant, s-au stabilizat”, se arată în comunicat.S-au luat deja măsuri pentru cazarea numeroaselor personalități și delegații străine.
lilor. Prințului i-a plăcut atât de mult, încât a comandat i- mediat opt torturi pentru Highgrove.„Sunt foarte onorată, dar să știți că acesta chiar este un tort foarte bun”, a spus doamna Richardson. „Rețeta o știu de la mama mea și o folosesc de când eram tânără. Rețeta este secretă, conține ingrediente pe care nu le mai găsești în nici un alt tort”.Pentru realizarea tortului este neye ie de două e și jumăts^, iar fiecare wmtre cele comandate de regină va fi tăiat în câte 12 felii.Bătrâna își vinde de obicei torturile la un magazin din Carmarthen, pentru mai puțin de patru lire.

t că esteIui Hester. _______||hul dint&e cșl -suni prie- A ®ni”i a Ji de] pentru un ■ ziar australian.Peter Green, prieten de o jață, cu Hester, a spus că nu 
văxurt la el nici un semn de 
prade care să-i dea de gân- ^Paul nu mi-a spus nicio- tatft că ar fi deprimat și, din cât știu eu, nu a suferit niciodată de ceva serios. După ce *te-a întâmplat azi, mă întreb Peter Hester (stânga) și colegii de la Crowded House dacă l-a cunoscut cineva cu a-deyărat”. a spus el.' ' Hester a părăsit trupa înputut face nimic. De asemenea, poliția a anunțat că decesul nu este suspect.Hester a cântat cu trupa neozeelandeză Split Enz înainte de a forma Crowded House, 

țului. Avocații ambelor părți urmau să își prezinte argumentele pro și contra audierii acestor martori.Duminică, el și-a reafirmat însă nevinovăția intr-un interviu cu reverendul Jesse Jack- son, difuzat de un radio din Chicago. „Nimic din ce se spune nu e adevărat. Totul a fost inventat”, a declarat Michael. „Sunt un luptător, dar toate acestea nu mă lasă indife- 

Hac modelm- )ul și călătoB |e, dar recunoaște < Bace și leoala.

împreună cu Neil F1985, împreună cu . d 1994 $i a devenit prezentat.»! Nick Seymour. Printn5 de televiziune. El locuia la MW-rîle lor se numără ,U aS bourne împreună cu iubita ' atiter , lui și cele două fiice, 1». vâr-<ă ^,5 ’ de opt, respectiv zeee ani.dream it's over” și „Wi with you”.
rent”, a spus vedeta, eare roagă mult pentru a faca „celui mai diflcil momenf viața sa. Cântărețul expljcat că are dureri oft te foarte puternice, dup® dimineața zilei de 10 martie a căzut teșind de la duș. „Altfel sănătatea mea este cât se te de bună”, a spus el. Jaefc-; son a dezmințit și că ar ta pragul falimentului; ‘

Finn a de- deceaul ito*. pierdut
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