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Au "tăiat' pe legea lor

Deva - Cazul deveanului Die Halga este departe de a fi elucidat. în următoarele zile, prq.-

Cerul va fi variabil, spre seară sunt 
posibile ploi.

Tibepiu Stroia
tiberiii.sIroiatlnfomimMila.fo
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■sunt grupări politice sau

anșt U?r®mâni Mari 
Jeanne Ion și Sorin

Venirea primăverii le permite celor mici să lasă la plimbare și chiar să-și ia CU ei și păpușile. (Foto; Traton Mânu)
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• Serviciu. Cei aproximativ 140 de părinți ai copiilor seropozitivi și ai celor cu dizabîlități din Petrila nu au fost concediați, deși au ^semnat cererile de acceptare a plecării din i'.tructurile Primăriei. Decizia de a renunța la Cererile de concediere aparține reprezentanților Primăriei Petrila în urma refuzului verbal al celor în cauză de a pleca în șomaj. (IJ.)
la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro- bteMelor tale și dorește ca acestea să fie 
adăle la cunoștința autorităților locale pen- . tru a fi rezolvate cât mai re-
CUMffiț pede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Pentru a ne-o transmite, telefonează între orele 08.00 și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa danieLian- cu@infonmnedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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■ Cuvântul liber a 
obținut în exclusivitate 
declarații ale medicilor 
din Viena.

curorii hunedoreni vor pregăti dosarul care, în final, va ajunge pe masa autorităților din Austria. Pentru a afla poziția medicilor austrieci privind legalitatea prelevării organelor din corpul lui Ilie Halga, C.L. l-a contactat pe profesorul universitar Paul Spom, șeful departamentului de anestezie și ATI al spitalului Kranke- naustalt Rudolfstinftung din

Viena. Potrivit lui Spom, „Die Halga a suferit un accident vascular cerebral, urinat la final de un atac de cord. Hie a intrat în moarte cerebrală, în acel moment, noi am aplicat legea austriacă, care prevede că putem preleva organe de la un pacient aflat în moarte cerebrală dacă nu există nici o declarație din partea acestuia din care să rezulte că

se împotrivește acestui lucru. Am întrebat rudele acestuia dacă există o declarație din partea lui Die în acest sens și ne am interesat chiar și în România dacă există un astfel de înscris. în momentul în care am avut garanția că un astfel de ari nu există am trecut la prelevarea organelor pacientului”, susține Paul pprn. fpî

diu Ohanesian („România liberă) au fost răpit

■ In ultimii doi ani au 
fost construite 106 
apartamente pentru 
tinerii deveni.

INA JURCONE
ina.jurconeeinfonnffletJial.ro

Deva - Locuințe pentru tineret nu mai există în proprietatea Primăriei Deva, așa că șansele lor de a avea propriul apartament sunt aproape nule. în ultimii doi ani, la

Deva s-au construit doar două blocuri ANL, cu 66 și, respectiv, 40 de garsoniere, iar Primăria a acordat anul trecut 135 de parcele pentru construcția de case. „Pentru ca un tânăr să obțină un apartament ANL trebuie să fie major, să aibă până în 35 de ani, iar Ia data repartizării locuinței să nu dețină sau să nu fi deținut o altă locuință proprietate. Aceste apartamente se dau în chirie, nu se vând”, precizează Elena Ivan,

șef Șerviciu Primăria Deva, Nu mai există nici parcele disponibile, dar urmează ca serviciul’cadastru și administrarea domeniului public și privat să identifice noi terenuri care să facă obiectul Legii 15/2003. Singura șansă a tinerilor căsătoriți de a nu sta cu părinții e să închirieze Un apartament sau o garsonieră, dar prețurile urcă până la 100 de euro pe lună, plus taxele comune. Adică, imposibil la veniturile lor!

Proces amânat
Deva (T.S.) - Procesul intentat grupului condus de Spumă și Bibanu, care trebuia să aibă loc ieri, a fost amânat pentru o dată care urmează să fiestabilită ulterior. Potrivit avocatului Cornel Mihăescu, „procesul a fost amânat deoarece transferul grupului la penitenciarul Colibași nu a fost realizat în întregime, susține Mihăescu.

„ ,, ~y Demisii la deconcentrateOpinia romanilor fața de prezența
««.. .. x • » i ■ -t®».''

militarilor noștri în Irak
Majoritatea populației României, conform unui recen£sohtja|ffi

* de opinie, este împotriva prezenței militarilor români în Irak. ' 5 
Aceasta chiar dacă subiecților le-a fost amintit faptul că, de 
aproape doi ani, în Irak există ți militari români, aiă,turi de ml*  

litari din alte forțe armate „având misiunea de a lupta 
împotriva forțelor.terorWe jiconstruirea democrației".

nu sunt
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■ încă doi directori de 
instituții descentralizate 
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Grafică; Cuvântul liber, sursa: Mediafax
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Deva (D.I.) - Prefectul Cristian Vladu a reușit să mai convingă două persoane din fruntea serviciilor deconcen- trate de la nivelul județului să își înainteze demisiile. Este vorba despre directorul Direcției de Sănătate Publică, Lucia Bulugeai și despre Ștefan Marin, directorul Oficiului Județean de Cadrstru, Geodezie și Cartografi^ Lucia

Bulugean își va înainta săptămâna viitoare demisia din acest post pentru a reveni la conducerea Secției de Pne- umologie a Sanatoriului TBC de la Geoagiu, funcție pe care o deținea în momentul în care a fost numită director al DSP. în ceea ce-1 privește pe Ștefan Marin, acesta se va prezenta la post, în calitate de director, pentru ultima dată pe 31 martie. Prefectul ne-a declarat că demisia lui Marin survine ca urmare a controlului efectuat de comisia de la București, zilele trecute, la instituția hunectcreană.
nitudinea ie 8,7 grade pe scara Richter, p
noaptea de luni spre marți î» insulei Sumatra. 

(Foto: EPA)
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Sorin Dumitru Miscoci (Foto: arhivă)

• Schimb de suspecți. Autoritățile saudite și yemenite au făcut un schimb de circa 30 de persoane suspectate în cazuri legate de securitate. Serviciile de securitate din regat au predat la Sanaa opt yemeniți, 25 de sau- diți căutați în țara lor fiind predațl la Riyad.
• Statele Unite și-au reafirmat, luni, încrederea în secretarul general ONU. Kofi Annan, care este 'ițriplicat în scandalul petrol contra hrană,'fără a preciza dacă îl consideră capabil să realizeze o reformă de proporții a Națiunilor Unite.
Beijing (MF) - China a cerut, ieri, noului Guvern kirghiz să continue cooperarea pentru combaterea „terorismului”, făcând referire la operațiunile chineze împotriva separatiștilor musulmani din regiunea Xinjiang. Beijingul se teme că instabilitatea din Kîr- gîzstan, cu care are o frontieră comună de 1.000 de kilometri, ar putea fi exploatată de grupările oigure din Xinjiang, care luptă pentru crearea Turkestanului Oriental.

in spatele 

contestațiilorTimișoara (MF) - Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Gheorghe Ciuhandu, a declarat, ieri, că în spatele contestațiilor depuse cu o zi în mină Ia Tribunalul București privind noua denumire a partidului se.află „structuri securiste” și că Sta discuta*Cu  avocații partidului situația creată. El a adăugat că o parte din cei care contestă orice acțiune a creștin democraților au probleme ce țin de „patologic”.

Mărit leanne Ion (Foto: arhivă) Jvidiu Ohanesian ' (Foto: EPA)-
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George W. Bush
(Foto: EPA)

Noua 
strategie 
Washington (MF) - Președintele SUA George W. Bush, a aprobat un nou plan strategic de luptă impouiva agenjBior străine de informații și grupurilor extremiste care hcearaă să obțină documente secrete. Noua strategie Tațicnaia de contraspionaj are și rolul de a proteja tehnolo- giile și secretele comerciale americane. Operațiunile de contraspionaj vor fî coordonate de realizato-. rul proieCM(lVW3'”s, cheile Van Geave, șl subordonate irect lui John Negroponte, r oul director național al servidior de informezi. Conform unui comunicat ofidal, contraspionajul american va oecedfotr-o postură pasivă îhtr-una ofensivă.
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■ Grup operativ coordo
nat de Traian Băsescu 
pentru cei trei jurnaliști 
dispăruți în IrakBucurești (MF) - MAE a a- nunțat, luni seara, printr-un comunicat, că trei jurnaliști români au fost dați dispăruți în Irak. Aceștia simt reporterul Marie Jeanne Ion și came- ramanul Sorin Dumitru Miscoci, de la Prima Tv, precum

Ași reporterul Ovidiu Ohanesian, de la cotidianul „România Liberă”.
Colaborare operativăPreședintele Traian Băsescu a convocat, ieri, la ora 11,00, o ședință operativă la Palatul Cotroceni, cu scopul de a ține sub control, observație și analiză acțiunea de recuperare a celor trei ziariști români dispăruți în seara zilei de luni, în capitala Irakului;

Conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale, la ședință au participat șefii principalelor servicii secrete românești - SRL SIE și DIA - , ministrul de Sxteme ii consilierii prezidențiali pe politică externă și internă.Activitatea grupuhi operativ, coordonat de președintele Traian Băsescu, va fi permanentă, pe toată durata desfășurării procesului fie investigare, analiză și acțiune direc-

tă pentru găsirea cât mai ta-, pidă și în bune condiții a ziariștilor dispăruți. x •Potrivit comunicatului, jn-' stituțiile statului cu atribuții în domeniu colaborează operativ pentru rezolvarea căzu-, lui și recuperarea celor trei: români, teferi și nevătămați^*  Președintele Băsescu îi asik. gură pe români că statul român are și voința și capacitatea de a-și apăra cetățenii,, se mai arată în comunicat! >
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Și-au conta
București (MF) - Cei doi ziariști de la Prima ÎV dați dispăruți în Irak și-au contactat telefonic șefii, luni, după ora 19.0Q, după care aii transmis un SMS prin care cereau ajutor, iar ulterior nu au mai putut fi contactați.Surse din cadrul postului de televiziune au relatat că ziariștii au dat un apel scurt, în timpul căruia au putut fi auzite replici în limba arabă, dar și în limba engleză.Vocea reporterului, Marie Jeanne Ion, care spunea: „Nu

ne omorâți, suntem dintpoi țară săracă și nu avem bani”, i Se pare că ziarista Mărie- Jeanne Ion a sunat exact ,în momentul răpirii.
SMS SOSConvorbirea s-a întrerupt ( însă, iar conducerea Primai TV a primit din partea reporterului Marie Jeanne Ion un t SMS având următorul coițți- nut: „Am fost răpiți. Nu e. o. glumă. Ajutor! Ajutor!”,Ulterior, jurnaliștii nuf ) mai putut fi contactați.

Al. Lukașenko

Condamnați în BelarusMinsk (MF) - Circa 24 de membri ai opoziției, arestați, vineri, la Minsk, In timpul unei manifestații împotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, au fost amendați sau condamnați la pedepse cu închisoarea de la trei la 15 zile, a anunțat centrul Viasna le apărare a drepturilor omului.Un tribunal din Minsk l-a condamnat pe unul dintre liderii mișcării de protest, Viaceslav Sivcik, la 15 zile de închisoare în timp ce unaltul, Viktor Saviski, va trebui să plătească o amendă de 1,2 milioane de ruble (circa 560 de dolari). Alți protestatari au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea între 3 și 15 zile.Manifestanții arestați au fost bătuți de poliție, a afirmat Anatoli Lebedko, liderul partidului de opoziție Uniunea Civică, care a asistat laședința de judecată.
Mai muți dintre manifestații reținuți au 

avut nevoiQ de spitalizare.
Atroiitasflv 300Jje persoane au manifes

tat, vinerea trecută, In fața sediului admin
istrației prezidențiale din Minsk, cerând de
misia președintelui în exercițiu, Aleksan
dr Lukașenko.Lukașenko, aflat la putere de zece ani, a fost criticat în termeni duri de țările occidentale, în urma represiunilor cărora le-au căzut victime presa și opoziția din această tară.
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Organizația „Reporteri fără frontiere" este neliniștită
■t Dir< ții u organizației,
Jean Francois Juillard, 
cere Guvernului român 
să se mobilizeze imediat

București (MF) - Directorul Informație al organizației „Reporteri fără frontiere”, Jean Francois Juillard, a declarat, ieri, pentru postul Del

ta RFI, că autoritățile române trebuie să se mobilizeze imediat și să nu aștepte in cazul celor trei reporteri români dați dispăruți în Irak.„Suntem foarte neliniștiți din cauza dispariției acestor jurnaliști. Suntem nelinișiți, deoarece toate cazurile de lipire sau de dispariție a unor jurnaliști în Irak sunt îngrijo-

rătoare. Am cerut autorităților române și europene, irakiene și americane, tuturor celor care pot să intervină în această situație să facă tot posibilul pentru ca jurnaliștii să fie găsiți cât mai repede. Experiența a arătat că în alte situații de răpire a jurnaliștilor, mobilizarea din primele zile e foarte importantă”, a

i

afirmat Juillard. Totodată, el susține că primul lucru pe care trebuie să îl facă autoritățile române e să se mobilizeze imediat și să nu aștepte.„Știm că Ministerul de Externe a făcut o celulă de criză și asta e foarte bine. Trebuie ca autoritățile să fie pregătite, r din păcate, și pentru ce e mai rău”, a spus Juillard.
încă 400 de militari români

■ Cu ocazia alegerilor 
parlamentare din Afga
nistan, România va mo
biliza forțe suplimentare

Kabul (MF) - România va mobiliza 400 de militari suplimentari în Afganistan, cu o- cazia 'alegerilor parlamentare din luna septembrie, și intenționează să deschidă, în curând, o ambasadă la Kabul, a anunțat, ieri, președinția afgană, în urma vizitei președintelui român, Traian Băsescu.„Traian Băsescu a anunțat că Un contingent suplimentar de 400 de militari români va

fi mobilizat în Afganistan pentru a participa la operațiunile de securizare în timpul alegerilor parlamentare”, potrivit unui comunicat al președinției de la Kabul, publicat a două zi după întrevederea șefului statului afgan, Hamid Karzai, cu omologul său român.
Ambasadă la Kabul„De asemenea, Rotnânia va deschide, în curând, o ambasadă la Kabul”, adaugă comunicatul.Guvernul de la București a trimis, până în prezent, 72 de militari în Afganistan, în cadrul. Forței Internaționale de (ISAF), și, 420 de soldați care sub comandament american.

Președintele Traian Băsescu înconjurat de militarii români din
Afganistan (Foto: epa)Asistență pentru Securitate participă la coaliția militară

Director: Comei Poenar
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Abonamentul lunar la Cuvântul liber 
se poate face prin intermediul factorilor 

poștali, la oficiile poștale din teritoriu 
sau la sediul redacției.

Reclamați i 
privind 

difuzarea 
ziarului 

la telefonul 
0801 030303

7 '



miercuri, 30 martie 2005 cuvw amurran /3

■' M/yi’j'j.j '4'-J~J''4-'4 4' 4'4 '4^4~«<"4'4'VJ’4-

• Ziua Păsărilor. Este marcată de expoziția ce va fl deschisă la Direcția Silvică Deva și care se bazează pe un concurs demarat din i timp în rândul elevilor din întregul județ. Ei ! au pregătit lucrări ce reprezintă minunatele zburătoare din România. Cele mai bune, din peste 1700, vor fi premiate, la deschiderea expoziției, vineri, la ora 12.00. (S.B.)

Prelevare făcută
legii?

J***,

■ Lagea austriacă, 
invocată de medicii 
vienezi, ridică multe 
semne de întrebare.

te.C

Democrație românească.

Adrian S^lSgean

sub acuzare
Un liberal

Procurorii l-au pus ieri oficial sub acuzare pe Dinu Patriciu, președintele Consiliului de Administrație Rompetrol. Membru marcant al PNL, Patriciu este unul dintre oamenii de afaceri români care a făcut în anii tulburi ai tranziției o avere evaluată la 3OO-3SO de milioane de dolari. Dosarul . .privind activitatea SC Rompetrol - Rafinăria Petromidia SA este cercetat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism de la Parchetul înaltei Curți de Casație și Justiție. Ancheta vizează trei posibile capete dei acuzare.Unul vizează modul de privatizare a SC Petromidia SA și de stabilire a valorii acțiunilor în raport cu prețul de piață, va
loarea comercială reală și înstrăinarea activelor rafinăriei către societățile din grupul Rompetrol. Există de asemenea suspiciuni asupra modului de înregistrare în evidența contabilă a societății a unor venituri în valoare de 971 de miliarde de lei. în plus procurorii vor să stabilească dacă nu cumva a fost schimbată destinația sumei de 4.837 de miliarde de lei reprezentând taxă de drum (încasată prin stopaj la sursă) pentru a fi folosită în interes propriu, pentru firmele din grupul Rompetrol.Ge e interesant la această punere sub acuzare este că, pentru prima dată, mâna scurtă a legii începe să se lungească neîngrădită de frontierele politice. După clanul lacobov, de marcă PSD, iată, intră la dat cu subsemnatul un. „înalt" PNL-ist, Dinu Patriciu. Justiția română pare că experimentează statutul său de putere în stat. Chiar dacă extrem de firav, semnalul este totuși '"pozitiv și n-ar strica să fie consolidat cu o reformă în Justiție pe care, sunt sigur, mulți magistrați nepătați o așteaptă pe tăcute...

Tireriu Stroia
tiberia.strQlatinfonnmwiU.ro

Deva - Cu toate că dr. Paul Sporn invocă Legea 62, în apărarea medicilor vienezi, există totuși un semn de ître- bare. Mai precis, această lege prevede ca, în cazul în care persoana aflată în moarte cerebrală a fost în imposibilitatea semnării unui document prin care să fie împotriva prelevării organelor, este valabil un înscris din partea rudelor de gradul întâi in acest sens. Practic, rudele de gradul întâi trebuie să semneze un act prin care

să fie împotriva donării organelor celui aflat în moarte clinică. Dacă un asemenea act nu există, legea permite autoiâat prelevarea organelor. Ori, în cazul lui Hie Halga, fratele acestuia nu a semnat nici un document! Avocatul familiei'Halga, Doinei Iovănesc, susține că l-a întrebat pe Răzvan Halga dacă ă semnat vreo hârtie Mama lui llie era de acord cu donarea organelor dacă ar fi cunos
cut persoanele care ar fi beneficiat de acestea. (Foto: cl)prin care să-și dea acordul, iar acesta a susținut contrariul. „Aștept soluția Parchetului Hunedoara, dar cred că acest caz va fi înaintat Parchetului General București”, a mai adăugat Iovănesc.
Logodnica protesteazăConform unor surse din spitalul vienez unde a fost internat llie Halga ieri, logod

nica acestuia a protestat, acuzând medicii austrieci că ar fi prelevat ilegal organele logodnicului său.Se pare că acțiunea româncei este sortită eșecului atâta timp cât femeia nu are o declarație scrisă a unuia dintre aparținători sau a lui llie Halga datată înaintea morții sale, de refuz a donării organelor.
înșelată cu... Singer
■ H. Kiss, din Dota, a 
fost victima unor 
anunțuri publicitare din 
presa hunedorenă.

Iha Jurcone__________________
Ini Jurconetlnfor sedia.iDeva - Un Simplu anunț publicitar dintr-un ziar hune- dorean a determinat-o pe H.

întâlnire la Deva, în spatele spitalului, cu bărbatul care avea perechea mașinii mele de cusut.I-am dat 2700 de euro pe mașina Singer, adică atât cât mi-a cerut, și am plecat la Sibiu unde urma să primesc bani pe cele două.La Sibiu însă, la magazinul respectiv, vânzătoarea ne- a spus că am luat țeapă, că nu suntem singurii in situațiaKiss să încerce să facă rost debani. _ asta și că ei nu plătesc pen-Era vorba de o mașină de * tru mașini-de cusut”, declarăasta și că ei nu plătesc pen-cusut Kaiser pe care ar fi putut să o vândă cu bani buni (48.000 euro!!!) dacă ar fi găsit perechea ei, un Singer cu aceeași serie.Zis si făcut! „Ne-am dat ieri
Gazul... în 
așteptarea CJ

Lupeni (I.J.) - 12.800 de apartamente și peste 35000 de locuitori ai orașului Lupeni așteaptă gazul metan în case încă din 1997. „Norocoase” s- ar putea considera peste 680 de apartamente care stau cu gazul la ușă. Primăria speră ca până la finele anului apartamentele să aibă gazul în casă. „Din august sunt terminate lucrările la cele 680 de apartamente, însă ca să poată fi puse în funcțiune este nevoie de ceva fonduri. Este lucrare finanțată de CJ, iar continuarea lucrărilor ține de ei. Oricum, sperăm ca până la finele anului să fie racordat tot orașul la conducta de gaz”, precizează Cornel Resmeriță, primarul Lupeniului.

femeia.
S-a adresat PolitieiH.K. a ajuns la Poliția municipiului Deva unde a făcut o plângere cu speranța

că-și va recupera cei 2700 de euro pe care-i luase cu împrumut.
Se face portretul robot„în momentul de față am luat amprentele femeii și urmează să le ridicăm pe cele de pe mașinile de cusut. Sperăm ca în câteva zile să facem portretul robot al bărbatului de 30 de ani care a plecat cu banii.Ar trebui ca întâmplarea să fie un exemplu pentru cetățeni care, dacă fac o tranzacție, să își noteze identitatea celor cu care fac afaceri”, declară comisar-șef Achim Nechif, șeful Poliției Deva.

Pagube de 
46 miliarde lei

Deva (M.S.) - Inundațiile din această lună au produs, în județ, pagube în valoare de peste 46 mid. lei, a informat Prefectura, în urma revărsării râurilor Grișul Alb, Mureș și Cerna au fost afectate 240 de gospodării, 1460 ha terenuri agricole și 45 de drumuri comunale și județene. Cele mai mari distrugeri au fost -Înregistrate în rețeaua de infrastructură a județului, unde pagubele au fost calculate la 37,02 mid. lei. în agricultură pagubele la culturi se ridică la 2,33 mid. lei.
Profesorii învață

Evidențe fără șomeri

Disponibilizări ies din plată
■ Aproape 2700 de 
disponibilizați din 
Hunedoara vor ieși 
din plată în vară.

Hunedoara (M.S.) - De la Siderurgica Hunedoara au fost disponibilizate, în anul 2003, un număr de 4550 de persoane. Dintre acestea, 2700 sunt înregistrate la Agenția locală Hunedoara ca aflându-se în căutarea unui loc de muncă. Ceilalți și-au găsit deja un alt serviciu sau au ieșit la pensie. Autoritățile locale din Hunedoara au în atenție problema disponibilizaților. „Parcul Industrial de la Hunedoara ar putea absor-
cotidiană în Dacia preromană

Deva (S.B.) - Tematica simpozionului „Privat și public în Dacia preromană”, ce va avea loc vineri, 1 aprilie 2005, 10.00, la sala festivă a Di- pentru Protecție Civi-Deva, va evidenția ele- de viață cotidiană re

flectată în descoperirile arheologice, activitățile la care participă întreaga comunitate. Vor fi prezenți specialiști ai Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva și invitații acestora din centre de cercetare din țară.

bi 2000 de locuri de muncă. E posibil ca primele 1000 de locuri de muncă să apară în mai-iunie. Restul se vor crea pe măsură ce apar alți investitori”, a afirmat viceprimarul Simion Jitian. El apreciază că în Hunedoara ar mai putea apărea un „miniparc industrial”.

Rîu de Mori (R.I.) - „Proiectul pentru învățământul Rural” dă posibilitatea cadrelor didactice necalificate care profesează in acest mediu să poată urma cursuri de specializare. Profesorii cu studii de lungă durată care nu își pot constitui o normă întreagă au posibilitatea să urmeze cursuri la IDD pentru dobândirea altor calificări. Rodica Stăicuța, directorul Școlii Generale din localitatea hunedoreănă Rîu de Mori spune: „La noi și-au depus cereri pentru aceste cursuri șapte învățători din nouă câți sunt de toți, din proprie inițiativă. Mi se pare extraordinar că la vârsta de 45 de ani mai sunt interesați de aceste lucruri”.
I

tiberia.strQlatinfonnmwiU.ro


KM - A hm* ackta Mail Sumim (.SaftintandT, 
JtaMcfl in fanta-) țiU IB IB!)

2HS3 - A murit Vrfa Tastaman. una dintre cde mal 

tacrhirtr actrițe de comedte ale teatrului românesc In. 

A Ml 1833)_______________________________________________________
1989 - A miait Nteolae Steinhardt. eseist și prozator: 

emeu converts la ortodoxie. botezat, la 15.03.1960. In 

tapai detenției de la Jilava („Jurnalul fericirii) 

fc|jl.OS.I912)___________________________________________ '

19*5  - A murit Victor Ion Popa, dramaturg, prozator, 
p0tBt& șl eseist (-Take. lanke și Cadâr", „Mușcata din 

lăcaslzan (n 29D7I895)____________________________________
1633 - S-a nâscul cronicarul moldovean Miron Costin, 

cea mai însemnată personalitate a literaturii românești 
ta Moidrwa secolului al XVW-lea frn. 1691)_______________
Ml - S-a nSsctâ poetul Bani Verlaine, reprezentant al 

sâtatamiM (.Romanțe fără cuvinte", mele")
fia. 8.01.1896)________________________________________ __

1853 - S-a născut pictorul Vincente van Gogh (m. 

29 07 1890)

EMMi
-■SillSr.;.;....

nuzi

V
P

21mart-2Q apr. ______ _______ _ ________ __________ _Oferiți-vă mai multe clipe ie relaxare și distracție ca să nu Vă surmenați. Mbms sunteți mai vulnerabil ca de obicei, .deci atenție!
21 apr.-20 mal _ _ _____ _____Aveți tendința de a exagera, atăt te relațiile sentimentale cât și în afaceri. E bine să nu fiscați nimic.
21 maf-20 Iun.__________. _____ ' I__ _Parcă sunteți supărat pe toată lumea, iteptat, veștile bune risipesc agitația. Detașarea e darul pe căra trebuie să vil oferiți singur.

1746 - S-a născut pictorul Francisco de Goya (m. 

i6.04.i8W

Cei mai tineri cititori ai ziarului nostru sunt elevi. Ei sunt interesați de felul cum se realizează un ziar și încântați să găsească în Cuvântul liber articole sau chiar pagini destinate lor.
(Foto: Traian Mânu)

Energie electrică:

Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice:
09.00-14.00 Zona Orăștie -Ciqmău

Gaz
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apă:

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

TVR 1 PRO TV

► l)

Soluția integramei din numărul precedent:D-C-Z-P - BENEFICIA - TOTALURI - LITERE - UA - NA - ARIE - CE - OM - STI - U - PRAF - AN - MEAT - RE - T - LR - FAVOR - VITREG - DE - MIEL - MAG - TICAI - NU - U - SALUT - TARA
ANTENA 1 ACASĂ

7M JunaM TVR. Sport. 

Meteo
7:45 Agenția 2 Sră un sfert ’ 
920 dna minute de cul

tul Emisiune culturală
930 Teleshopping 

10ft) Avanpremieră 
10:10 Andy- o viață cUslă.

B Cu: Andy Richter (Dr T 

și femeile, Dr.Doolitle 
2). Regia Victor Fresco, i 

Andy, scriitor, își câștigă * 

existenta, irosindu-și în 
schimb imaginația, 
lucrând într-o mare 

companie ce editează 
cărți tehnice.

lift) Portul miracolelor 
1155 EutHfcpecer 
12:00 Stele < and stele 

13ft) Sănătate pentru toii 
1330 Desene animate 
14ft) Jurnal. Sport. Meteo 

1430 Teleshopping 

15ft) Oameni ca noi 
1530 Sed lexl 
16.-00 Conviețuiri 
1655 Armonii In natură 
1730 Portul miracolelor 
18:50 Sport Pro 
19ft) Jurnalul TVR. Sport.

7:00 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr șl neliniștit 
BCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Headier Tom, Nicole 

Thomas Scott 
10ft) Te voted la PRO TV 

11:15 Zâmbete îtttr-o pastilă 
12:15 la Bloc 
13ft) Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
1330 De râsul lumii 
14:00 Singur acasă III (come

ta die, SUA 1991) (relu
are)

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu:
B Eric Braeden, Joshua 

Morrow, laureen Bell, 
Doug Davidson 

17:00 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo 
17:45 Teo ,
19:00 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo

630 în gura presei (reluare) 

1 7ft) Obervator. Cu: Sanda
Nicola

* 8:00 Canalul de știri
* 10:00 în gura presei

‘ 11:00 Concurs interactiv
12:00 Hercule. Cu: Kevin Sor- 

“ B bo, Michael Hurst 

Kevin Smith
* 13:00 Observator. Cu: Simona

Gheorghe
“ 13:45 Divertisment Din 

dragoste
1 16:00 Observator. Sport. 

Meteo
1630 Agenda electorală 

. 1645 Vlvere ■ A trăi cu pasi- 
: 0 ine. Ce însemnă să

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 

câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene

1745 9595 - Te învață ce să 
fad

19ft) Observator. Sport 
Meteo. Cu: Alessandra 

Stoicescu și Ludan 
Mândruță

2020 Fotbal Med din prelim- 
narifle Campionatului 
Mmfcd 2006: Macedo
nia - România

23ft) Junrid TVR. Sport 

Meteo
Z330 Reoonstibâe _la se- 

anfi. Moderator Adri
an Fidea Crane și acd- ! 
dente ceteta nvăkite 

to meter. Coproducție 
Ckixji Cascadorior și 
TVR 1. Raja artistică 

Dan Maonescu Reafiza- 
tor Eugen Duntai

030 La amiază (western,
13 SUA, 2000). Cu Tom 

Skenitt Randy Bath, 
Susanna Thompson

2S5 Ctod mânute de adttă 
US JunaU TVR. Sport

* Meteo
310 Unde a depărat
i Q Crislma (tivita, SUA, 

1993). Cu: John Stamos, 
Dimrtra Arliss. Tanya 
Boyd

20:15 Dragoste și trădare
(3 (acțiune, SUA 2001). 

Cu: Timothy Carhart, 
Kim Delaney, Aaron 

Douglas, Mark Holden, 
(ndrew Kavadas. 

22:15 La Bloc 
2.ft) Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
23-45 Prietenie pe muchie de

Qcuțit Cu: Dylan Walsh, 
Julian McMahon, John 

Hensley, Valerie Cruz, 
Roma Maffia, Joely 
Richardson 

ttE ȘMe PRO TV. Sport. 
Meteo.

M5 Dragoste și trădare
□(aqime, SUA 2001). 

Cm Tinothy Carhart 

Kîn Delaney, Aaron 
Drugtas, Mark Holden, 
tataw Kavadas (relu-

ISDetatae 

4«levMtaPK)TV

' 19)6 Fiul meu, iubitul meu
B (dramă, SUA 1997). Cu: 

f Rachel Ward, Terry
( ~ O'Quinp, Joshua Mor- 

! row

2130 Fotbal: Olanda -Arme
nia

3’3® Observator. Sport. 
Meteo. Abordarea știr
ilor este mult mai 
directă decât până 

acum. Observatorul va 
lansa și se va implica în 

campanii care vor ajuta 
: nu numai la întărirea și 

clădirea spiritului civic, 
dar și la ideea de inter- 
activitate cu telespecta
torul. în cadrul Observa

torului va exista un do- 
! <: , zaj între două curente, 

rigoare și tabloid pentru 
’ a satisface toate cate

goriile de public.
(HO în gura presei 

1500 Concurs 
interactiv

Dispecerat apfl rece

Dispecerat apă caWâ 212725

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Ambulanța 961
Pompieri Ml
Jandarmerie 956
Poliție 955

OJ.P.C. HO 214971

Urgențe 112

5:00 Poveștii adevărate 

(reluare)
‘ 530 Iubirea mea, păcatul

B(reluare)
: 7:00 Extravagante Anastasia
* B (reluare)
t 8:15 Te voi învăța să Iubești
j B(reluare)

9:15 Rubi (reluare)
J 11:15 Totul despre Camila

» B(reluare)
'i 12:15 îngerul nopții

* 13:15 Răzbunarea. Cu:
■s B Gabriela Spanie, Jose
! Angel Llamas

14:15 Pisica sălbatică. Cu:
* B Marlene Favela

’ 1530 Iubirea mea, păcatul.
î SCu: Yadhira Carillo, Ser

gio Sendel, Alexis Ayda, 
Alessandra Rosado, 
Sylvia Pasquel, Renă 

Casados
‘ 1730 Poveștiri adevărate 

j 17:55 Vremea de 

acasă
; 18:10 Gitenas. Cu: Saul

I iLisazo, Dolores Heredia
; 19:15 Te voi învăța să idiești. 

BCu: Danna Garcia, 
Miguel Varoni

2&SS Rubi. Cu: Barbara Mori, 
i SEduardo Santamarina, 

Ana Martin, Jaqueline 

Bracamontes, Sebastian 
Rulli. Josefina Echanove, 

s Antonio Medelin 
: 13ftS De trai ori femeie cu 

Mihaela Tatu. De 3 x 
femeie prezintă tele
spectatorilor cariera 
unor femei de succes 
din România, femei 
Independente financiar,

- capabile să ia decizii 
importante, femei 
încrezătoare în forțele

,ss lor, femei fericite, împli
nite, cu sau fără familie; 
femei lipsite de

,, prejudecăți, inventive, 
fie că e vorba de slujbă, 
cuplu, familie sau sex 

IkQQ Extravaganta
■ BAnastasia. Cu: Norkis 

Batista, Juan Pablo 
Raba, Kiara, Hilda Abra-

’ hamz

$1

XA. jfîT

21 lun.-20 iul. ______________________ :Sunteți atent și înțelegător eta familia, tetrațin^i o -atmosferă' caldă în cuplu, iă luptați eu ii®ete|ia, eu idei preconcepute ca si recuperași unele bunuri.
21 lul.-20 aug. ___________ ___________ ___Aveți discuții neplăcute cu o geisoană te vârstă. Un colaborator mediază conflictul in prieten vă comunică ceva important.
21 aug.-20 sept.__________ :Dărnicia șl amabilitatea vă suni făsplăfts g sentimente și material. Aveți incidente cu p
21 «ept.-20 oct...... _..._j ________Se trag sfori și se încearcă mmImkm unor proile- me importante în culise. Fiți prudent, nu vă entuziasmați de orice informație, căci poate fi o eapcană.
21 oct.-20 nov.Sunteți obosit, aveți impresia că veți reuși să faceți față pretențiilor exagerate aia familiei. E doar o părere, căci realizați mai mult Decât v-ați propus
21 nov.-2O dec. _ _ ________Prietenii vă aduc mai multe necazuri decât rezolvări ale problemelor. Și copiii vă pot face probleme. La serviciu sunteți lipsit de energie.
21 dec.-20 ian.______________________Vi se încredințează resporsteiîHte|i la care no visați. Trebuie să vă implicați fără să cernertați. Fiți puactu- al și nu veți avea probleme.
21 lan.-20 febr.Aveți energie fizică și mentală, suficientă ea si-i âni- map pe cei din jur. Lucrurile par să MMiql bine, mai "^'•f .cpuținsentimental undt sunt .opntradidții.

1130

TELE 7 DEVA

i 
i 
t

830 CeZar și tipar
9:00 Sărută-mă, prostule! 

10:00 Tonomatul DP 2. .

09^0-11-00 Mb 

under deal 
20.00 ȘMe THf? 
20.10

<

s
«

t
a
a

f 
s

i

?.

1

i

1

i
1 
a

t

I

8:00 Teleshopping (reluare) ’

s 
i

Prezintă Cătălin Măruță. ’ 

Emisiune de divertis- > 
ment cu știri din lumea 
muzicală, invitați în pla- ’ 
tou, dedicații și mesaje 

în direct prin SMS 
I Cinci minute de 
cultură

11:45 Pasiuni ?
1240 Euro-dispecer 
12*45  Te vezi din Banat 
1330 Teleshoping
14:00 Quasimodo 
1430 Insula piraților >
15:00 împreună to Europa ,

16:00 Zona de conflict 
1630 Clnd minute de cultaril 
16:45 Jurnalul TVR. Sport j 
17:00 Sărută-mă,

B prostule! 
17:55 Eurodispecer 

18:00 Jurnalul Euronews pen- ;
tiu România j

18:15 Cind minute de cultură 

1830 Mlnotftați sub trei die- j 
laturi «

19ft) Soția lui Lorenzo

KliQQ Dragul de Raymond. In
• B distribuție: Ray Romano, 

i ^Patricia Heaton
2030 Incursiune to muzeele 

de artă britanice
21ft) Omul între soft și moft 
2130 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
32J0Q Jurnalul Euronews 

^15'Nero Wolfe și cerceii 
13 misterioși (acțiune, SUA, 

2000). Cu: Timothy Hut
ton, Maury Chaykin, 
Saul Rubinek, Mimi 
Kuzyk, Colin Fox Gary 
Reineke. Regia Bill 
Duke. Nero Wolfe este 
eroul unei serii de 

romane polițiste scrise 
de Rex Stout. Meseria 
de detectiv îl ajută să-și 
susțină cele două pasiu
ni ale vieții sale: 

rhidec și mâncarea.
â@35 Colecționarul de suflete 

Dragul de Raymond.
B Cu: Ray Romano

s

1 
I

i 
l 
t

i 
t

t

1

1
1
*

7:00 Teleshoping
730 Esanzze 
7:55 Sport cu

Florentina
8:00 Teleshoping
830 Sunset 

BBeadi

930 Dragoste 
Sșlputae 

10ft) Kensky Show 

10:55 CUP ART 

11:00 Monks 
12ft) Casa 

noastră 
1230 Teleshopping 

12:55 Bani la jpeu 
13:50 Teleshopping 

1435 Street Beacn 
1520 Focus

Cu: Anca Dinu 
1525 Dragoste și putere 
15:50 Camera de tâs 

1630 Trâsnițl

BtoNATO
16:50 Kensky Show.

Emisiune de divertis

ment 
18:00 Focus. Sport.

Meteo. Cu: Cristina 

țopescu 
19:00 Monica

Cronica cârcotașilor.
Cu: Huidu și Găinușă. 
Șerban Huidu și Mihai 
Găinușă, adică cei doi 
cârcotași, împreună cu 
bebelușele, Puștiu' și 
Mistrețu' neprietenos, 
vă prezintă o variantă 
unică și total diferita a 

celor mai importante 

noutăți din domenid 
politic, social atari 

' sau economic in fleae 

săptămână două o*  

■’treagi de cânta * 

care oameni ■■■*  
lui ar să se M>na 
pentru că vor f wM*  5*  

dcecati h
rw a carco-

«tal*  MATO
FocyPtus 
tata la măriră 
rinded 4 miraatase 

sericu Adriana 

Foas. Spart. Meteo

i

i 
I

» 
i
1

8ft) Turneul de comedie
13 Blue Collar (comedie, 

SUA 2003)
9:50 Nebuni diyril cal (aven- 

(3 tari, SUA 2001) 
11:20 Minerii din Pennsyfva-

13 nla (dramă, SUA 2002) 
12:50 Nopți albe (dramă, 

SUA 1985).
15:05 Pisica doamnei Ash-

13 boro (aventuri, Canada, 
2003).

1635 Epoca de Gheață (ani-
Bmațle, SUA 2002). 

Voci: Ray Romano, John 

Leguizamo, Denis Leary, 
Goran Visnjic. Regia: 
Chris Wedge

18:00 Cinema, cinema, dne- 
ma. Episodul 13 

1830 Putem fl eroi (dramă,
13 Suedia, 2002) 

20:00 Pirații dn ( e
13 Blestemul Periei Nepe 

(aventuri, SUA 2O0BL 
2220 Huff. Episodul 13 - 

Nebun de leg*.  C*  

Hank Azaria. Pa^ 

Brews**  _ 
Comeau ttf( 

23-200^1
Q(<taml SUA

i 
? 
f 
a
i

i
i

t 
i
?

i.
1

J 
r 
i TV SPJRT

Sport 09:10 TV 
» Faceti jocurile

Spania: Rezumat- 
* MfeV^etape 11 ft) Știrile TV 

^■1*120  Rugbi Totali 12ft) 
Site TV Sport 12:05 Fotbal 

, fatugalia 14ft) Știrile TV Sport 
f 14:10 Fotbal Anglia (reluare) 
t 16ft) Știrile IV Sport 1630 Fot

bal: Med din Primera Division 
; 1830 Știrile ȚV Sport 1845 Fot-

I

’i.

f

1

bal: Copa Libertadores 2005 
2030 Știrile TV Sport 2055 Fit- t 
ness Cu Nicoleta Luau 2tt57 , 
Motoare, motoare! Roxana, 1 
spedafctă în motoare, vine și 
la TV Sport In martie, cere-ți , 

(keptai de a vedea... Și a 
simți... (r) 21 ft) Box profe
sionist 2330 Ștfe IV Sport

0630-07.00 Observator 

Deva(r) 
11.00-12.00 După ani 

(Em. de divertismsi 
1530-1535 Pubădtate 

23.45-24.00 Observator

21 DO

(suspans, 
2004) 

^MEOttoul sălbatic 
țfcxnă, SUA 2000) 

flBi Valul ucigaș (acțiune, 
SUA, 1997) 

1415 Un loc numit acasă 

(dramă, SUA 2004) 
21.00 Fiicele lui McLeod 

22.00 Lege și ordine 

23.00 Jordan 
00.00 Cleopatra 2 (istoric, 

coprod., 1999)

1400 Inginerie la superlativ 
15.00 Catastrofe aviatice 

16.00 Aliații în război, De 
mână cu diavolul

17.00 Câmpuri de bătălie. 
Războiul contra sub
marinelor germane 

(Partea a doua)
1&00 Aventuri la pescuit 
1830 Cu undița la dram 

19.00 Curse asurzitoare 

20XXJ Elemente mărețe 

21ft> Fiarele arenelor

romane
22-00 Tutankhamen 

00l00 Poveștie de yoazâ - 

mit și adevăr



miercuri, 30 martie 2006

Consiliul de Administrație al 
SC GENERAL SIIVPREST SA SIMERIA 
cu sediul în Simeria, Sir. 1 Decembrie, el.'103, 

parter, înregistrată la ORC sub rrf;
J20/359/1995, cod fiscal R7466246 Convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ & ACȚIONARILOR In data de 12.04.2005, ora 10.00, la sediufsoctetstii. cu următoarea ordine de ZI:1. Prezentarea raportului privind activitatea economico- financiară a societății pe amil 2004;2. Prezentarea raportului cenzorilor privind exercițiul financiar 2004;3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2004;4. Prezentarea și aprobarea BVC, a programului de activitate șl a programului de investiții pentru anul. 2005;5. Diverse.în situația în care, ca urmare a acestei convocări nu se întrunește cvorumul necesar prevăzut de lege, adunarea generală a acționarilor se va întruni în data de 13,04.2005, în același loc șl la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

S( ICSII SA 
HLAEDOARA

Execută pentru 
societăți comerciale 
și persoane fizice:
• fasonat și montat 
armături;
• învelitori din tablă, 
țiglă etc.;
• jgheaburi, burlane, 
sorturi etc.;
• porți și uși 
metalice;
• împrejmuiri din . 
beton și metal.

Informații supli
mentare la tel.

716.236.

, A":.'- * VĂ OFERĂ

Unilmențissimeringuritcurale 
brifianțit scule fșuruburi 

ÎGftluri tracțiunetcorpuri abrazive

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

CONSILIUL JUDEȚEAN HUN DO. EL

In Județul Hunedoara începe execuția pentru 
■Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă 

în județul Hunedoara» 
Program SWTID, Faza Pilotdata de 29.03.2005, la Sediul Consiliului Județean Hunedoara, în prezența reprezentanților Antreprenorului General J/V Eser - Empedos, ai Asistenței tehnice Louis Berger, ai Consiliului Județean Hunedoara și ai Operatorului S.C. APAPROD S.A Deva; a fost semnat ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR pentru .Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în județul Hunedoara”, proiect prin care se vor reabilita sistemele de alimentare cu apă în municipiile Brad și Orăștie și în orașele Călan, Geoagiu, Hațeg și Simerla.Execuția propriu-zisă începe în termen de 28 de zile de la emiterea Ordinului de începere â lucrărilor, iar durata de execuție este de 18 luni.Proiectul, în valoare de 5.202.270 euro, este structurat astfel:- 2.601.135 euro - credit de la BEI

-1.820.795 eum -fonduri noiiimtii rimWli:i ~1 MUtE ’- 780.340 euro - Guvernul Românieila care se adaugă coflnanțarea locală pentru cheltuielile neeligibile (TVA aferent credit, taxe inspecția în Construcții).Proiectul va ajuta la dezvoltarea pe plan local a capacității de pregătire a unor proiecte viitoare și va asigura alinierea la Directivele Comisiei Europene în domeniul alimentării cu apă potabilă.

......

!

*

&
COORDONATOR PROGRAM SAMTID 

Vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, 
Dorin Pâran

Protect finanța do 
UMUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeana acordâ României expertiză șl sprijin financiar în vederea pregătirii pentru 
aderare, prin programe specifice: Phare, Iapa șl Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la 
dezvoltare regională șl sprijin pentru IMM-uri, până la investiții în Infrastructura de mediu șl 
transport șl dezvoltare rurală.
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe 
este Tn creștere, de la cca 660 de milioane de euro în 2003, la peste un miliard de euro în 
2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autoritățile române de resort, sub coor
donarea Ministerului Finanțelor Publice.

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

£efedtrica

'• , •*

punctul de vedere afene^JW primare t_____ ,
publice, de regulă adresa înMtaua internet, 
înconjurător. ■«

Totalitatea acțiunilor deaISregȘN
Clienților săi exlstenți sau potunțM ■ transparent. asupra contribuției fiecărei surse de energie 
primară la producerea energiei ele*  bufeate, precum șl impactul asupra mediului înconjurător, 
în conformitate cu procedurile aprobate âO&oritatea competentă, reprezintă Etichetarea energiei 
electrice. ' .?

punctul de vedere al enevțgpi

COMUNICAT
în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consuma

tori, aprobat prin HG 1007/2004, se prevede obligația furni
zorului de energie electrică astfel ca începând cu anul 2005, fo 
factură sau pliante atașate acesteia, să precizeze anual struc
ture enațpei achiziționate în anul calendaristic anterior, din 

fotoâlte, precum șl de a face trimiteri la surse de informații 
itemet, danțingnd informații privind impactul asupra mediului

e către an furnizor de energie electrică în vederea informării

Având m vedere aceste obligații, FDffiE Ranat aduce fă.punostlritp clienților săi faptul că factura 
de eaemfi£lQ&Vk;ă din luna aprillfl.gOQS u- Etic sz Qg strice furnizate <ie
FDFEE Banat, pentru anul 2004“. anexata, sau gătita pe versoul facturii. Eticheta va conține 
contribuția fiecărei surse de energie primara la producerea energiei electrice furnizate de FDFEE 
Electrica Banat în 2004, precum și Impactul asupra,mediului înconjurător.

De asemenea, începând cu data de 15 aprilie 2005 aceste date vor putea fi accesate pe pagina 
de Internet a FDFEE Banat: www.atectrica.ro.

Scopul acțiunii de punere la dispoziția tuturor clienților noștri, a etichetei energiei electrice este 
informativ, dar scopul acțiuhli propriu-zlse de etichetare este de a sensibiiiza.toți participanțli la 
piața de energie, de la producători la consumatori,‘asupra necesftătii producerii de energie electrică 
al cărei factor de poluare a mediului să fie cât mat mfo. Realizară» acestui deziderat este foarte 
importantă în condițiile integrării noastre îh Comunitatea Europeană. V

Această acțiune se înscrie și în ansamblul informărilor pe care te.facem clienților asupra 
activităților noastre în actualul context legat de liberalizarea pieței de ertatf e și implicațiile sale 
asupra particlpahților la această piață.

’ senridul IUmn Publice
i;?

 . r. ■■■ \

SCICSHSA
HUNEDOARA

Angajează
• INGINER specialitatea 
sudură
• TOPOMETRU
Informații suplimentare 

la tel. 713.050, 
lnt.114, BIROUL 

RESURSE UMANE.

Depozitul de Calculatoare
angajează

MAGAZIN
D
• cunoștința soWs H;
• cunoștințe gestiune, event joi 

program Neomansger (constituie 
avantaj);

• minim o limbă străină (constituie 
avantaj);

• domlciu stata ta Deva.

Depozitul de Calculatoare

CASIER

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

avantaj);• domicău stata in Deva.

Depozitul de Calculatoare 
angajează penonal pentru 

vânzare magazin
Cerintr
• cunoștințe solde îî;
• cunoștințe gestiune, evenlud 

program Neomanager (constiue 
avantaj);

« minim o fcnbă străină (constituie 
avantaj); o

• dornicii. rtaMîhDeva.

Cal mal nou sistem de recepție prin satelit!

SC MULTIDINAMIC SERV SRL Simeria
Vâ oferă:

MERITA SA NE CONTACTAU!

Informații la tel./fax 0254/263.091, 
0744/684.885.

- tâmplărie aluminiu și PVC Rehuu 
Germania;

- geam termopan LOWE cu argon. 
Calitate germana cu utilaje performantei

SUCURSALA Dare
L INFORMEAZĂ:

CiCC fljCS 30 martie 2906'

pentru “Vatcânța ta

orice sejur pe Litoralul Românesc rezervat până

la mare

n 'n

WSP.' NN

http://www.atectrica.ro


miercuri, 30 martie 2005
• Cupa Presei. Astăzi, la Poligonul Mintia, se desfășoară „Cupa Presei la Tir". Organizată de Inspectoratul de Jandarmi Județean, întrecerea se dorește o ediție specială, cu prilejul Zilei Jandarmeriei, aniversată la 3 aprilie. Concurenții clasați pe primele trei locuri (feminin și masculin) vor primi premii în obiecte și diplome. (V.N.)
• Găsită moartă. Ibolyka D. de 56 de ani, din Petrila, a fost găsită moartă în locuința sa. Polițiștii efectuează cercetări pentru luarea măsurilor legale. Nu sunt suspiciuni de comiterea vreunei fapte penale. (V.N.)
• Protest. în fața Prefecturii Județului se va desfășura vineri, 1 aprilie a.c., o adunare publică de protest, la care vor participa membri din cadrul Sindicatului Liber „Victoria" Călan. Motivul protestului îl constituie nemulțumirile legate de neplata restanțelor salariate. (V.N.)

Reforma în justiție

Dacă e luni, e... 
România

Tiberiu Stroia____________
tiberlu.stroiafinfarmmedla.ro

■ Astăzi, prin docu
mentele adoptate, va fi 
o zi deosebită pentru 
justiția din România.

Valemtim Neagu_______________
va I e nti n. ne ague Inform me dia-ro

Deva - Independența procurorilor, reducerea duratei procedurilor de judecată și res fracturarea Parchetului înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) sunt principalele obiective incluse în Strategia de reformă în domeniul justiției care se va adopta astăzi de Guvern. De asemenea, evaluarea rolului parchetelor implicate în combaterea corupției, accesul procurorilor care lucrează în domeniul anti- corupție la toate bazele de date, inclusiv ale serviciilor

de informații, pentru eliminarea procedurilor de durată a solicitărilor sunt alte măsuri propuse în document.
"Nu am avut probleme”într-un asemenea context, am discutat ieri cu Tiberiu Medeanu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.„Noi nu am avut și nu a- vem probleme cu independența procurorilor. Trebuie să spunem însă că de mai multă vreme am avut propuneri legate de obiectivele Strategiei amintite. Mă refer la dotarea și accesul la informații al procurorilor care lucrează în domeniul combaterii corupției, reducerea la două a gradelor jurisdicțiale, estimarea și interpretarea greșită a legilor etc.”. Proiectul propune și

modificarea, până în septembrie 2005, â legislației pentru asigurarea independenței procurorului, prin stabilirea u- nor criterii obiective pentru repartizarea cauzelor către procurori, restrictionarea posibilităților de redistribuire a dosarelor sau de preluare a acestora pe linie ierarhică la cazuri expres și limitativ prevăzute de lege.
Termene respectate?Adoptarea acestor strategii până pe data de 30 martie sunt necesare pentru ca România să respecte termenele convenite în procesul de negociere pentru aderarea la UE. O depășire a acestui termen ar putea acționa clauza de salvgardare, ceea ce ar duce la întârzierea aderării României la UE cu un an. Tiberiu Medeanu

Președințele Băsescu și-a camuflat șuvița sub boneta și a făcut o vizită fulger în Irak și Afganistan. Aici a ciocnit ouă roșii cu soldații cantonați în zonele de conflict și a făcut cadou, fiecărui combatant, câte un briceag. Să sperăm că nu le-a luat la schimb puștile.Trei polițiști brașoveni s-au prezentat la concursul de ocupare a scaunului de șef al Poliției din Brașov cu o lucrare managerială identică până la virgulă. Explicația celor trei polițiști a fost simplă: pur și simplu au același mod de gândire. Eu îmi fac griji pentru cel care le-a vândut lucrarea și îl sfătuiesc să-și schimbe.domiciliul. Altfel, riscă să simtă pe propria-i piele moeful de gândire a celor trei polițiști. în sfârșit, am rezolvat problema cutremurului anunțat de celebrul Hâncu care pare să nu mai vină. Și asta după ce specialiștii au pus calcul de la calcul și au stabilit că treaba e ca și rezolvată. Dar pentru-2007. Rămâne de văzut dacă, de data asta, cutremurul a 
înțeles mesajul.

Dacă ai cât de cât voință nu este greu să ții un post, mai ales că acum sunt foarte multe preparate care se pot consuma în zilele postului. Eu țin toate posturile și aș recomanda tuturor ca măcar miercurea și vinerea să postească. 
Aurelia,
Deva

Nu am ținut niciodată un post. Sunt convinsă că este bine să postești, nu doar pentru sănătatea corpului, ci mai ales pentru curățenia sufletului. Pentru cei cane stau acasă este mâi ușor decât pentru cei care au ocupație. 
VOICHlțA LAZăR,

Deva

Fără voință nu poți face nimic în viață. Este foarte bine ca măcar în perioadele de post de peste an oamenii să-și amintească de importanța pe care o are rugăciunea și curățenia spirituală. Postul ne apropie de Dumnezeu.
Ioan Ardelean, 
Deva

Nu am ținut post, deși simt conștientă de binefacerile a- cestuia. Prin rugăciune vom fi mai împă- cați cu noi înșine, iar abținerea de la anu
mite mâncăruri nu ne poate face tău; Postul determină curățenie spirituală.
Marinela, 
Deva

Postul, chiar dacă implică mai multe aspecte decât un regim alimentar, este benefic pentru orga- nism și pentru suflet 
Nu-i nevoie decât de 
votațft-peirtrti ca apoi să fii mult mai împăcat cu tine însuți și cu Dumnezeu. 
Ana.
Deva

Moțiune simplă la Cameră
București (D.I.) - Camera Deputaților a avut, ieri, pe ordinea de zi dezbaterea unei moțiuni simple în care era criticată depro- fesionalizarea și politizarea administrației, publice. Documentul, inițiat de 96 de depu- tați PSD, solicita demiterea ministrului Administrației și Internelor, Vasile Blaga. în cadrul discuțiilor pe marginea moțiunii, conducerea Camerei Deputaților a stabilit ca unui parlamentar să-i fie alocate 20 de secunde, iar Guvernului 45 de minute. La ședință au participat 261 de deputați, printre cei care au lipsit numărându-se și Adrian Năstase, actualul șef al PSD și președinte al camerei inferioare a Parlamentului. Moțiunea a fost depusă ca urmare a presiunilor exercitate de prefecți pentru înlocuirea directorilor și șefilor de servicii descentralizate din teritoriu, însă a fost respinsă de majoritatea deputaților.

SȚ^l^UMBRAVASĂ

Denumire societate Localitate Adresă Meserie Nr.loc .

CONDOR SA DEVA DEPOZITELOR, 21 administrator

MfKAWimSSl ", DEVA DEPOZITELOR, 5 agerit comercial T
MARCO INVEST COM SRL DEVA AL. ARMATEI, 1 agent comercial 1

N«3R GUARDSRj. DEVA AȘAGUNA, 1 ag ist depăză, control acces, criftai «teMMnpe <

AS.DAVA ORĂȘTIE O. GOGA, 25 agent turism 1

ASOCIAȚIA PENAITRE ORĂȘTIE PRIVAZULUI - asBtenl social ' • - < î

CONALTEX HUNEDOARA LIBERTĂȚII, 6 barman 3

MONA TRADITIONAL ' .i ' VULCAN CRIVIDIA, 61 barman > • 4
RAPID OR SRL PETROȘANI INDEPENDENȚEI barman 1

SC HIDROCONSTRUCȚIA SA 

SAIP

SIBIU
HAȚEG HOREA, 87

TĂBffiU MUREȘ ■ > A. IANCU, 3A

finisor terasamente

• PrMectura Județului Hunedoara:

Dezsi Attila, secretar general înepând cu ora 10.00

• CoffiMul Județean Hunedoara:

Mircea Molaț, președinte________  09.00-12.00

• Comandamentul de jandarmi Județean:

Lț. colonel Robert lulia viță, șef stat major 10.Q0-14.00

• Primăria MurtdpWui Deva:

Mircia Muntean, primar _____________________ 09.00-12.00

• Primăria Munidpkdtd Hunedoara:

Aurel Bugnariu, secretar__________începând cu ora 09.00

• Primăria Municipiului Orăjtie:

Teodor Iordan, secretar __________________09.00-11.00

• Primăria Municipiului Brad:

Florin Cazacu, primar______________începând cu ora 09.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:

Comisar-șef Adrian Filer, adjunct ai. șefului Poliției 

Municipiului Hunedoara ___ 1200-14.0Q

• Poliția Municipiului Petroșani:
Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Mției Municipiului 

Petroșani 10.00-12.00

Documente pentru folosirea 
armelor de vânătoare
■ IPJ Hunedoara face 
precizări privind autori
zarea și portul armelor 
de vânătoare.

Valentih Neagu_______________
valentin.neague inform me<fia.ro

Deva - Inspectoratul de Poliție al Județului ne-a precizat că pentru autorizarea, portul și folosirea armelor de vânătoare sunt necesare următoarele documente: cerere tip, actul de identitate al solicitantului în original și copie, certificat medical tip, certificat de cazier judiciar și aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii dosarului. De asemenea, sunt necesare: certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, două fotografii color 4/5, dovada a- chitării taxelor pentru autori

zare (3 milioane de lei în regim de urgență sau lin milion de lei în regim normal), permis de vânătoare în original și copie, carnet de membru vânător în original și copie, eliberat de o organizație de vânătoare legal constituită.
Asigurarea securitățiiîn cazul în care solicitantul are asigurate la domiciliu sau la reședință condițiile de păstrare și asigurare a securității armelor, acesta depune și următoarele documente în original și copie: dovada deținerii legale a spațiului în care armele urmează a fi păstrate, dovada omologării spațiului de autoritatea competentă. în cazul solicitării autorizării pentru mai mult de 15 arme, este necesară dovada existenței spațiului de depozitare, a sistemului de supraveghere video și a mijloacelor de alarmare conform legii.

RECLAMĂ

tiberlu.stroiafinfarmmedla.ro


ț

cuvÂn^l Măcar pentru 
palmares

fi

• Ultimele verificări. Sala Sporturilor din Deva va găzdui, azi, ultimele meciuri de verificare ale echipelor Remin și Cetate înaintea reluării campionatului. Remin va juca de la ora 16.00 cu CSM Sibiu, iar Cetate de la ora 18.00 cu CSM Sebeș. (C.M.)

■ Tricolorii au șanse 
infime de calificare, dar 
speră la rezultat bun în 
meciul cu Macedonia.

ClPRlAN MARIN Uț
ciprian.manmrtgilHfornimedia.ro

• Reprogramare. Medul FC Argeș - Farul, contând pentru etapa a 18-a, se va disputa totuși pe 1 aprilie, la ora 16.15, deși fusese amânat pentru 3 aprilie. Liga Profesionistă de Fotbal a revenit asupra reprogramării și a înștiințat cele două cluburi că meciul se va juca în cele din urmă pe 1 aprilie. (C.M.)

_______ K Macedonia - Andora 0-0; Armenia - România
1-1; Macedonia - Cehia 0-2;Andora - Olanda 0-3; £Man- 

da - Finlanda 3-1; Armenia - Cettia 0-3; Andora - Maee- 

$onia1-0; Macedonia - Olanda 2-2; Finlanda;- Amnenla 
Ș-i;, Cehia-- lantai 1-0; Armenia -infamia B-lfStap* 

da-Cehia2-0;Andora - România 1-5; România - Mace- 

. ioma '2-h finlanda - Andora 3-8; România - Finlanda 1- 
■J^Mabedonia - Armenia B-fl; România - Olanda 0-2;

v Armenia - Andora 2-1; Cehia •• Finlanda 4-3._____________

AjSai’da _ / ; 1 0 <18.-3 103~

. iw < _■. o
■; 3____ 1 2 10V7 11 ■

Deva - Eșecul usturător suferit sâmbătă în fața Olandei a durut mult, dar a fost privit cu oarecare înțelegere de suporterii naționalei pentru că a venit în fața unei echipe de calibru a fotbalului mondial. Un rezultat similar în partida cu Macedonia, programată azi, de la ora 21.00, pe City Stadium din Skopje, ar fi însă un dezastru pentru actuala generație de jucători și așa năpăstuită de comparația
■ Echipa deveană nu 
renunță la lupta pentru 
titlul național în ciuda 
startului ezitant.

1 B
ftlnlanda .3 0 3 13-10 *
îl Macedonia 6 1 2 3 6./-J 5

8 1-'
_____ .61.- 1 4 

nul urmâtoarelor meciuri .

imânia Deva (C.M.) - Semieșecul din prima partidă a play-off- ului, respectiv remiza 4-4 pe teren propriu cu ACS 3 București, nu schimbă obiectivul FC Gip. „în ,nici un caz nu vom depune armele, după un1 singur meci disputat, chiar dacă rezultatul n-a fost cel așteptat. Am început campionatul și play-off-ul cu gândul la titlu și vom lupta până la final pentru trofeu. Să dea Dumnezeu să fi început prost și să ne bucurăm la. final”,
_______________________________________________

* 4 fan*.' Cehia -- Macedonia; România - Armenia; 

finlanda - Olanda •

Macedonia - România; Andora- Cehia; '
ss» -___________ Olanda - Armenia _______________ _ _

«iunie: Cehia - Andora; Krmenîa - Macedonia;’’

. Olanda - România 

Rezultatele etapei I: FC Bodu București - Energocontrucția 

6-2; AS Odorheiu Secuiesc - Futsal Municipal 

___________ i 3-3; FC CIP Deva - ACS 3 București 4-4. 
Clasamentul

1. FC Bodu

2. FC CIP

3. Odorheiu

4. Constanța

5. ACS 3

Energo________________
y’j startul în play-off echipele au plecat cu următorul punc- 

taj: FC Bodu - 6 puncte; FC CIP - 5 puncte; AS Odor

heiu - 4 puncte; FM Constanța -3 puncte; ACS 3 București 

- 2p; Energocontrucția Craiova - 1p.________________________
Etapa 2, 3-4 aprilie: Energ. Craiova - Futsal M C-ța; ACS 

3 București - AS Odorheiu Secuiesc; FC Bodu București 
> FC CIP Deva (luni, 4 aprilie, ora 19.00, TVR 2)

k Craiova € 
S Constanța 

T Clasament
CSS Petroșani - argint la CN Schi
■ Cu opt medalii în 
probele individuale s-a 
situat pe locul doi în 
topul pe echipe.

ClPRlAN MARINUț
clprian.marinu1@inforfnedia.ro

Contestații la faza zonală 
a CN de box

- Deva (CAI.) - Pugiliștii Mircea Moldovan (cadet, ctg. 50 kg) și Cezar Juratoni (cadet, ctg. 70 kg), legitimați la G&S Devtegn an StoenieOT ctg. 70 kg) rențiu Marin; 
or, ctg. 51 kg), 
Mi de la CorEst 
torul Huned obținut, Ia faza ală de la Arad, d ficarea la turneul nai al Can- lui Național m

burilor hunedorene speră să mai obțină 
ficarea pentru încă doi sportivi în urpia 
Unor contestații depuse la FR Box. „GabribL 
Rădu (Co:as-ructorul) și Alexandru Spătai 
(G&S Deva) au fost dezavantajați de 
care au dat câștig de cauză unor sportivi 
ai echipei gazdă, £S Astra Arad. Avem însă meciurile înregistrate pe casete, am făcut

Petroșani - CSS Petroșani a reușit să-și îndeplinească obiectivul propus pentru participarea la Campionatul Național al cluburilor sportive școlare la schi alpin care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii în Parâng.
Talent și seriozitateSportivii clubului din Valea Jiului au obținut opt medalii - trei de aur, două de argint și trei de bronz - și au reușit să propulseze echipa pe locul ' secund în clasamentul gene- ral pe medalii. în afara celoropt medalii s-au mai obținut șapte locuri patru, trei locuri cinci și două locuri șase.

1, fete
1. Sorina Samis (ț S Petroșani) 

8|. Orsotya ftZi Ciuc)

SMWâ Vâfeanu (Șâîmii Sibiu}

Copil nascuți >-91, bâieți ____

•s

meciurile contestație la federație și sperăm să se facă dreptate”, afirmau Hie Captări (Constructorul) și Ion dteanu (G&S Deva), antrenorii j celos-doi pugHiști. în plus, .la turneul final ~ care se va desfășura la Brăila în perioade 2-8 mai ar. mai putea obține dl ptul de palg tieipare ,-gk Radu Poezo (Constructorii!);*  pugilist apreciat pentru calitățile sale, dar?1 carii nu a putut participa la etapa zonali, din cauza unei pneumonii. v ”

1. loâwțAfhiioaie (CSS Brașovia) 
"l. ZoitiGhenți (CSS Petroșani)

3. Clenci .Cherecheș (Șoimii Sibiu) 

Juniori Râfeutl 88-89,bălețl 

Olaru (CSS Predeal) 
Boț te giigor (CSS CÎmpeni) 

uciai Gere (CSS Petroșani) 

*■

HB,-ță» A'
(CSS Petroșani)

, ■

EH nâscuți 90-9

cu generația de aur. Rămâne ca tricolorii să lupte să obțină un rezultat bun măcar pentru palmares, onoarea lor și teoretica șansă de calificare care a mai rămas.
Pițurcă schimbă echipaAdmițând că a greșit, selecționerul Victor Pițurcă va efectua schimbări majore în primul 11. în afara lui Adi Ilie (accidentat) „Piți” va renunța se pare și la fundașii laterali de la Steaua (Ogăraru și P. Marin), pentru care a fost criticat^ și la închizătorul Ghioane care a greșit la primul gol al olandezilor. în locul lor vor intra sd pare Contra și Raț pe benzile laterale, Gîlcă la închidere și Mitea ca mijlocaș stânga.

•M

comenta Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. Oficialul devean nu s-a arătat foarte
I-.....-M dea Dum

nezeu să fi 
început prost și 
să ne bucurăm 
la final

Paul Grecu, 
VICEPREȘEDINTE 

FC CIP Devasupărat din cauza egalului cu ACS 3 București, apreciindu- i pe jucători pentru spectacolul oferit publicului și punând rezultatul pe seama ghinionului. „Cred că toți cei prezenți la sală au.plecat eu
„E un rezultat foarte bun pentru clubul nostru care confirmă condițiile bune de antrenament, priceperea antrenorilor, talentul și seriozitatea în pregătire a sportivilor. Nu ne-a avantajat faptul că întrecerea s-a desfă-

Condițiile de concurs pe Pârtia din Parâng au fost excelente

3. Eabeta Suciu (LPS Bistrița) 

Copii născuți 90-91, băieți _____

1. Botand gsizmaș (CSS M. Ciuc)
2. Dan viăfaeanu (CSS Petroșani)

3. Kuod Ropâcz (RC M. Cluc) 

Juniori născuți 88-89, fete
1. Kinga Boite (PC M. Ciuc)

2. Roxana Nisipeanu (CSS Brașovia)

3. Andreea Stanei (CSS Petroșani) 

Juniori născuți 88-89, băieți

1. Bogdan Gligor (CSS Cîmpeni)

2. Bogdan Olaru (CSS Predeal)

3. Lucian Gere (CSS Petroșani) .

Clasament general echipe

1. CSS Brașovia Brașov______________

2. CSS Petroșani ______

3. J5.C. Miercurea Ciuc

Antrenorii CSS Petroșani: Adrian 

Pica, Robert Barta, Maria Văduva, 

Angelica Huda, Zoltan Toth.

Contra și Gîlcă, rezerve cu Olanda, vor fi după toate probabilitățile 
titulari împotriva Macedoniei.

România: Lobonț - Contra, RSdoi, Chivu, Raț - FI. Petre, Gâlcă, D. 

Muhteânu, Mitea - Pancu, V. Moldovan. Rezerve: M. Popa, Ogâraru, lene
și, Ghionea, P. Marin, Ghioane. A. Cristea, G. Bucur.

___________________V

sentimentul că au urmărit un meci de calitate și au apreciat modul în care au luptat jucătorii noștri. Am fost urmăriți de ghinion, am ratat foarte mult, dar poate șansa va fi de partea noastră în meciurile viitoare”, preciza vicepreședintele FC GIP.
Măgureanu la ComisieInternaționalul Tiberiu Măgureanu, eliminat pentru o presupusă lovire cu cotul, când de fapt el doar și-a împiedicat adversarul, fapt pentru care merita cel mult un galben, va fi audiat azi sau mâine de Comisia de Disciplină. „Cel mai probabil va primi o etapă suspendare, și va 
șurat la noi acasă, pentru că nu s-a concurat pe pârtia pe care se antrenează de obicei sportivii noștri, ci pe una mai puțin dificilă, pentru a se evita accidentele”, afirma Zoltan Toth, directorul clubului CSS Petroșani. 

•j

•Nutrețuri combinate;

•Concentrate proteino-vi tamino-minerale; 

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

9002 - 2000, IS014001 -1996 și sistemul de siguranță aKmeoteră 
HACCP, conform normelor date de Uniuuea Broneană. 

Calitate excepțională, ia prețuri avantajoase!

RetațU la teL «254 ■ 215521, «223 <• «0*31.

absenta tocmai în importantul meci cu FC Bodu. Așa a fost să fie, dar cred că Tibi se va revanșa față de echipă în meciurile viitoare”, preciza Paul Grecu.O altă absență importantă a devenilor în partida de la București ar putea fi Cristian Stăncuța care a intrat în teren la scorul de 2-2 cu ACS 3 București, dar după 2-3 minute accidentarea l-a obligat să revină pe bancă.Paul Grecu a spus că internaționalul va fi consultat în cursul zilei de luni, de Pom- piliu Popescu, experimentatul medic al echipei naționale de fotbal pentru a i se pune un diagnostic exact.
Favoriți la 
tineret

București (MF) - Echipa națională de tineret a României pare favorită în meciul cu Macedonia, atât prin prisma victoriei din partida cu Olanda, cât și a rezultatelor directe din meciurile anterioare. Tricolorii mici au obținut trei victorii în fața; reprezentativei similare a Macedoniei din tot atâtea întâlniri. în primul meci disputat la Kratovo, în decembrie 1996, România s-a impus cu scorul de 1-0. în partida revanșă, disputată în august 1997, la București, România a învins, cu 3-0. Al treilea meci a avut loc în actualele preliminarii, la Caracal, și s-a terminat cu scorul de 5-1 în favoarea României.

ciprian.manmrtgilHfornimedia.ro
mailto:clprian.marinu1@inforfnedia.ro
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• Tată a doua oară. Fotbalistul echipei Real Madrid, Ronaldo (foto), va deveni tată pentru a doua oară, logodnica sa Daniella Gcarelli fiind însărcinată în prima lună. Brazilianul mal are un copil, Ronald, în vârsta de cinci arii, cu Mllene Domlngues,(MF)
• lncidente. A| oximatlv B0 de persoane au fost arestate, .în noaptea de duminică spre luni, după incidentele de pe străzile din Bamako, ca urmare a înfrângerii echipei naționale a gatului Mali în fața reprezentativei din Togo, scor 1 - 2.(MF). ■ ■■ ;
• Stadion nou. Noul stadion dirt Cljj-Napo- ca va fi construit în cartierul Gheorgheni ți nu pe locul arenei Ion Moina, a declarat președintele Cl, Marius Nicoară, care consideră că, astfel, costurile se vor diminua simțitor. (MF)
Florin Cemat e în formăKiev (MF) - Mijlocașul Florin Cernat a marcat, luni, două goluri într-un meci amical pe care echipa sa, Dinamo Kiev, a câștigat-o, pe teren propriu, cu scorul de 5 - 0, în fața formației Obolon Kiev, a anunțat site-ul ukrainiansoccer.- net. Jucătorul român a înscris In minutele 2 și 45. Cemat a jucat tot meciul, la fel ca fundașul Cristian Irimia. Mijlocașul TiberiuGhioane nu a evoluat, fiind convocat la echipa națională a României.Florin Cernat

Dobrescu renunță la FRB
București (MF) - Secretarul general al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Ioan Dobrescu, a renunțat ieri Ia funcția de președinte al Federației Române de Baschet, motivând că nu mai are timpul necesar șă se ocupe de problemele federației. în cadrul Adunării Generale a FRB de marți, managerul federației, Carmen Brănișteanu, a fost numit președinte interimar până la alegerile programate pe data de 7 iunie. „Cred că era vorba și de o incompatibilitate de funcții. Adunarea Generală a stabilit ca alegerile, care trebuiau să șe desfășoare până în luna noiembrie, să aibă Ioc pe 7 iunie. în termen de 15 zile trebuie depuse candidaturile pentru funcția de președinte”, a precizat Carmen Brănișteanu. Președintele interimar al FRB intenționează să-și depună candidatura la președinția forului național de baschet. „Mi-am propus să candidez, i-am spus și domnului Dobrescu, care mă susține. Am fost și până acum manager al federației, așa că nu sunt străină de acest domeniu. Până acum nu am mai auzit alte persoane care ar dori să candideze”, a spus Brănișteanu.

Germania e în stare de șoc
■ România a învins de 
două ori selecționata 
Germaniei la Europene
le de tenis de masă.

maniei au trăit, luni, „o traumă românească”, după ce au fost eliminate, atât la feminin, cât și la masculin, în sferturile de finală ale Campionatului European de la Aarhus, de reprezentativele României.
Dezastru național„Anunțată cu surle și trâmbițe, campania care ar fi trebuit să aducă Germaniei aurul european a eșuat lamentabil, în fața României. Trauma românească a spulberat visele echipelor noastre de a deveni campioane europene sau măcar de a cuceri o medalie. Dublul KO al echipelor noastre reprezintă cel mai slab rezultat pe echipe din ultimii 17 ani", a scris publicația Pressehaus Heidenheim, care a subliniat că ultima edi- de ‘"E de la care ambele

București (MF) - Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat, ieri, în finala Campionatului European de la Aarhus, după ce a învins, în semifinale, reprezentativa Sloveniei; cu scorul de 3 ; 0. Mihaela Șteff a învins-o pe Todorovici cu scorul de 3- 0, Otilia Bădescu s-a impus cu 3 -1 în fața lui Safran, iar Adriana Zamfir a întrecut-o pe Halas, cu 3 - 2. în ultimul act al competiției din Danemarca, selecționata noastră va întâlni Croația, care a trecut în semifinale de Italia (3- 0). România a învins, în optimi, echipa Cehiei (3 -1), iar în sferturi formația Gemu . ^Mh^iane au plecat fără niei, cu același scor. Presa germană consideră că echipele de tenis de masă ale Ger ledane a fost cea de la Paris, din 1988. Cotidianul Handelsblatt consideră că înfrângerea

Otilia Bădescu e deținătoarea titlului european ia individual.echipei masculine a Germaniei este surprinzătoare. „Echipa condusă de numărul patru mondial, Timo Boll, era favorită la câștigarea titlului european, dar totul s-a sfârșit cu un dezamăgitor KO în fața românilor”, scrie Handelsblatt. Sub titlul „România - capăt de linie pentru, echipele germane de tenis de masă”, publicația Netzeitung comentează: „Ambiția echipei masculine, vicecampioană mon

dială în 2004, de a cuceri 1 itlul european a eșuat In frustrare. La un an după jucarea unei finale de Campionat Mondial, înfrângerea în filfa României este șocantă șiecUvaleazăau o catastrofă”.Echipa masculini de tenis de masă a României ș-a ali- ficat, luni, în anuă0M}șle Campionatului European de la Aarhus, după ce a învins, în sferturi, reprezentativa, Germaniei, cu scorul de 3 - 1£

Mircea Sandu are un aliat.

Corb la corb nu-și scoate ochii
■ Adalbert Kassai spu
ne că demiterea lui Mir
cea Sandu din fruntea 
FRF nu este o soluție.

București (MF) - Secretarul general al Federației Române de Fotbal, Adalbert Kassai, nu crede că demiterea președin
telui Mircea Sandu este o soluție potrivită, după eșecul înregistrat de echipa națională a României în fața Olandei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2006. „Dacă cineva crede că demiterea lui Mircea Sandu este o soluție, se înșa- lă. Trebuie să privim contex

tul în care joacă echipa națională, să vedem că în țară nu interesează pe nimeni că nu există un stadion pe care echipa națională să poată evolua, că Steaua joacă în condițiile în care joacă și că putea să acceadă mai departe în Cupa UEFA. Sunt multe neajunsuri. Noi tot timpul vrem să culegem roade fără să dăm nimic. Din acest moment nu se mai poate fără să pui ceva și fără să creezi condiții..Nu se poate să ai mereu pretenții numai la rezultate”, a spus Kassai, luni, pe aeroportul Henri Coandă, înainte de plecarea loturilor naționale de

fotbal ale României în Macedonia. Oficialul FRF credit de situația echipei națioițl a României sunt vinovați amt conducătorii federației, cât și antrenorii și jucătorii.
Vina este a tuturor„Toți avem o vină, mă refer la conducători, antrenori, jucători. Toți suntem vinovșți de situația în care s-a ajuâs, dar de aici și până la a face din Mircea Sandu un țap ispășitor este un drum foarte lung”, a explicat Kassai. Adalbert Kassai nu consideră că publicul de la meciul România-Olanda, scor 0 - 2, a foșt ostil.

Vrea sâ antreneze Portugalia
■ Jose Mourinho își 
menține punctul de 
vedere în cazul scan
dalului cu Anders Frisk,

oamenii mei și să cred. în ei. Cum sunt loial oamenilor mei și cred în ceea ce îmi spun, simt implicat în ceva ce nu-mi place. Dar nu pot fugi de această responsabilitate, pentru .că am mereu încredere to. oamenii mei”, a spus Wourin ho. 1TEFA va începe rhâitie audierile în acest caz, dupăce a' deschis o procedură' disei- văzut pe antrenorul formației plinară împotriva clubului FC Barcelona, Frank R^kaard, discutând cu arbitrul Anders Frisk, la meciul tur din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Cotidianul Marca notează că Mourinho, aflat în vizită în Israel, și-a manifestat „încrederea oarbă” în persoanele care susțin că l-au văzut pe Rijkaard discutând cu Frisk. „Dacă oamenii mei îmi spun că s-a întâmplat acest lucru, pot să mă folosesc de asta ca de un adevăr, pentru că nu pot lucra fără loialitate. Trebuie să fiu alături de

Londra (MF) - Tehnicianul echipei Chelsea, Jose Mourinho, a declarat, luni, că are încredere în persoanele din anturajul său care i-au spus că l-au Chelsea, a managerului Joee Mourinho, a antrenorului secund Steven Clarke și a responsabilului cu securitatea, Les Miles, pentru declarațiile false făcute după meciul cu FC Barcelona.Pe de altă parte, Mourinho/ consideră că pentru el este obligatoriu să ționala Portugali un singur lucru pentru mine, să al naționalei spus Mourinho, mal antreneze
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Drumurile - în vizorul CI -

Loredama Leah
l«r«danB.I«ah«lnfofwiw<lla.ro

Anca Galeriu, câștigătoarea Miss Deva (Foto: f. Mânu)

• Trenuri anulate. Ca urmare a alunecării terasamentului căii ferate dintre stațiile Hol dea și Margina (relația Ilia-Lugoj), linia curentă va fi închisă, iar trenurile de pe această relație vor fi anulate până la dierea problemelor. (L.L.)

Deva (D.I.) - Mircea Moloț, președintele CJ Hunedoara, ne-a declarat ieri că, in momentul în care condițiile meteo o vor Ș permite, vor începe lucrările pentru reabi- 
' litarea celor peste 500 km de drumuri județene. „Vom demara în acest an moder- 1 nizarea unui tronson de drumuri județene, 

ur id ca lucrările să continue și în anul următor. Cât de mult se va face în 2005 depinde de condițiile întâlnite pe teren. în aproximativ două luni va începe și construirea drumului pe patru benzi ce va lega Deva de Hunedoara. Există deja investitori străini care vor realiza acest obiectiv in j yaloare de 500 mid. lei, CJ urmând să iitchite, în rate, doar'20% din sumă după 
recepția lucrării. Este un contract extrem 

?*•***

■ „Vreau să cred că nu 
trec prin viață neobser
vată și că am un rost 
în această lume".

Deva - Anca Galeriu a obținut titlul de Miss Deva în cadrul concursului organizat de Agenția de Modeling „Transilvania Fashion” și ANAM.
CUVÂNTUL LIBER: Cum este 

să Hi cea mai frumoasă fată 
din Deva?

Anca Galeriu: Sunt foarte mândră de titlul pe care l-am obținut. Viața mea nu a suferit transformări majore. Este
Galeriu

•(’ -r'-*- o, ^(,5 OK •»»»♦■.

cel de-al doilea ,concurs de Miss «Kg la care particip și până acum este cel mai important premiu pe care l-am obținut. 3 Așteptările celorlalți au crescut și trebuie să fiu mult mai atentă la modul meu de a fi.
C.L.: Care-i secretul fru

museții tale?
A.G.: Naturalețea. Oamenii mă apreciază pentru ceea ce sunt și cum mă comport. îmi place să fiu mereu îngrijită și aranjată dar foarte discret.
C.L.: Cum te-ai caracteriza?
A.G.: Spun lucrurilor pe nume și prefer ca, dacă greșesc, șă mi se spună în față. Pentru a reuși în viață, trebuie să fii o luptătoare. Sunt o persoană foarte activă și veselă și îmi place să mă implic în toate activitățile care se desfășoară în școală. Chiar dacă activitatea mea în domeniul modelingului va lua amploare, școala va rămâne pe primul loc.

C.L.: Ce stil vestimentar 
adopți?

A.G.: Sunt pentru stilul elegant. Nu adopt foarte ușor tot ceea ce apare nou decât în măsura în care mi se potrivește și îmi stă bine. Personal, mă îmbrac în negru doar atunci când particip la 

un eveniment deosebit. Cu loarea neagră dă un aer misterios oricărei femei.
C.L.: Care este percepția 

colegilor față de tine acum 
că ai frumusețea atestată?A.G.: Sper să nu se schimbe nimic și toate lucrurile să-și urmeze cursul ca până acum. Oamenii pot să fie răutăcioși și am avut parte de așa ceva imediat după primul concurs de Miss. Invidia unor colege este evidentă, dar încerc să trec cu fruntea sus peste orice răutăți. Concursurile de Miss mi-au dat multă încredere în propriile mele forțe și mi-am descoperit limitele.

rținere gratuita pAn< laffi 
aMifitul anului pentru, s 
Bonome șl dormișoara î 

■da piața unui avana >i 
2*HHk.Jn  luna martie I

FII EXPERT ÎN TRANSPORT!

Sg?®” ■ '■ *

Mr

«I ioU’u- Haștie la tel.:
0733 înosoj 074. 21SO35
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Felicitări

• câtor 60 de trandafiri prinși în buchetul vieții 
le alăturăm urările noastre dragi de sănătate, 
fericire și împliniri pentru Andrei Kelemen din 
Deva. La multi anii Familia

Vând ap, 2 camere (0:

• 2 orara, bl. 32, etaj 1, multiple îmbunătățiri, 
preț590 milioane lei, neg. Tel. 0726/761587.
• cfrodt, Jtaa Jiului, etaj 3, îmbunătățiri, preț 
negociabil, fără intermediari Tel 220575.
• contorizat, AJeea Armatei, etaj L Tel. 223608.
• itee—i—ilia. 22 Decembrie; etaj 3/4,60 mp, 
contorizat, preț 30.000 euro, negociabil, tel. 
0723/709152,0720601915
• decomandata; 80 mp, repartitoare, contori- 
zări, etaj intermediar, zona Prodresul, preț 1,15 
mld-lei, negociab Tel. 0742/29&J24

• decomandata; cortataat, ocupații imediat, 
preț 960 milioane lei, negociabil, ultracentral, 
gigacalorimetru la bloc, interfon, cablu, balcon 
închis. Tel. 229248,0722/772477.
• dec, contorted, ușă metalică, balcon, Aleea 
Straiului, bl. 66, sc. A, et.5, ap. 32, preț 500 
milloanelel negociabil. Tel. 0744/568995 J
• dec, parcmt bacon, gresie, faianța. c< ntor- 
izat complet eta|2, 54 mp, zona I. Creangă, preț 
1 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418.
• parter, pentru locuit sat > tțiu comercial, în 
Deva, sb. M. Eminescu, preț 740 milioane lei. 
negociabil. Tel. 0723/3351».

exterioare; parchet gresie și faianță în bu
ca tărie, ett: intjrmsMi, preț 480 milioane lei, 
negociabil. Tel 0726670211.
• tdbacenbai, decomandate, gresie, faianță, 
parchet, balcon închis, Slmeria. Tel. 0722/454715.
• inpent, dac. 2 balcoane, parchet, gresie, fa
ianța, contorizat complet 54 mp, zona I. Maniu, 
preț 1,15 mid. lei, negociabil. Tel 0742/019418
• zonă temă, balcon, etaj 3, preț 550 milioane lei. 
TeL 0722/564004.
• zona Zamdrescu, renovat, lavabil, etaj 1, 
ocupabil Imediat Tel. 0745/129160, 220843, 
0745/168887.

Vând ap. 3 camere (05)

• dec, canMzat 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
etaj 1, zona G. Enescu, 1360 mid. lei. Tel. 228615.
• decomandata; hal central, centrală termică, 
75 mp, Situat în zona pieței Deva, preț 125 mid. 
lei. Tel. 0721/985256.

Vând case, vile (13^

• 2 cota cu grădină și teren arabil, una în satul 
Hooița, comuna Sarmizegetusa, una în comuna 
Sarmizegetusa, preț negociabil. Tel. 218931, 
777581 după ora 18
• casă 3 camere, baie, hol, beci, centrală ter
mică, suprafață totală lOOQmp, preț 40.000 euro, 
negociabil, în Cristur. Relații la tel. 0723/654318

• casă mare cu gaz, anexe, curte, grădină de 
1250 mp, apă, pomi, vie, telefon, cazan de țuică, 
mobilier, comuna Ciugud ■ Alba. TeL 221328
• vând casă, ultracentral, 4 camere, bucătărie, 2 
băi, recent renovată, 600.mp teren, Deva, telefon 
0726/972966. Nu sunt agent imobiliar.
• vând casă, ultracentral, 400 mp, 130 mp, 
construcție, 4 camere, .decomandate, baie, 
bucătărie,85,000euro,0745/253413,21823.'

Cumpăr case, vile

• casă 4 camere, bucătărie, baie, minimum 130 
mp, curte si grădină minimum 500 mp, ofer 
88000 euro. Tel. 0720/437889.

Vând case ia tară (17)

• vând casă, anexe și i na grădină, favorabil 
aț icutailoi 'l«xiaoll25,C®rtij,re, 0742/375788
• vând casă, anexe, 10-ari grădină, Bârsâu, nr, 
118, com Hfcfiu. tel. 0742/375788

Vând garsoniere (19)

• amarafte*  modem, totul nou preț 520 
milioane lei, negociabil, In Deva.Tel. 0720/437889.
• ganonM Deva, central, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, apometre, preț 730 
milioane lei. Tel. 215212.
• gamtecri bl Geoagiu Băi, tractor U 445 DT 
plus utilaje. Relații Alba, tel. 0258/812602.
• ara Zarand (ștrand), etaj 1, faianță, gresie, 
contorteărl, 2 focuri gaz, parchet lăcuit balcon, 
530 milioane lei, neg. Tel. 2314580726/131693.

Vând terenuri (21)

• griM hdmlan, comuna Berthelot, 87 ari, 
lângă Primărie, 5 km de Hațeg, Tel. 770687.
• patent cmteratțli casă în Deva, spre Almașu 
Sec - Cozia, 1475 mp, loc plan, por fructif ri 
baracă metalică, împrejmuit porți metalice, 
fântână, curent gaz în apropiere, zonă deo
sebită. Tel. 232M5,0723/543062,

• teren Intenta 6500 mp, toate facilitățile, la 
Ieșire din Deva, preț 15 euro, negociabil Tel. 
0743/011772
• teren tetravta ieșire din Deva - Sântuhalm, 
2600 mp, preț 10 euro/mp, neg. TeL 231245.
• teren bdnvâan centru construcție casă. în 
Șoimuș, la asfalt S1200 mp, fs 12 m, facilități 
gaz, curent la poartă. Relații la tel. 220269,
0746/029058
• teren Intenta, acces la toate facilitățile, 

■ pentru casă sau cabană, suprafață 510 mp, fs 12 
m, preț 6 euro, negociabil Leșnic, nr. 122.
• urgent teren intravilan Deva, prelungirea 
Vulcan, la asfalt 850 mp, sub prețul pieței. Tel. 
0720/437889.
• vând UUI mp teren Intravilan la șosea, în 
Hunedoara, cartier Hășdat loc drept apă, gaz, 
curent FS-12 m. Preț 7 eura/mp, negociabil. TeL 
0723/005667.
• vând lâ parcele teren a 500 mp, zona 
Căprioara. Relațiitel. 211124
• vând 24M mp teren pentru agricultură și 
6000 mp teren pentru fa. cțil sau agricultura, 
amoeie tocaiitatsuorești - Hațeg, langa canton. 
Ti 1723/732560,212272.
• vândteren intravilan în Archia, suprafață 1000 
mp, toate facilitățile, preț 4 euro/mp, negociabil 
informații la tel70721/367718

șl hale Industriale la preț 
avantajos, Solinuș, tel. 0254/237533.

• închiriez gareonteă mobilată, contorizată, 
lângă piață, preț 70 euro/lună, plata anticipat 
fără intermediari, la o persoană serioasă. Tel. 
221647.
• ofer spre închiriere în Deva spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, fa prezent amenajat ca sediu 
de firmă. Tel. 0722/330084

imobile schimb (30)

• schimb apartament 3 camere decomandate, 
contorizat 2 balcoane, etaj 1, zonă centrală cu 
apartament 2 camere, plus diferență. TeL 228615.
• schimb apartament 2 camere, bdul l. Maniu, 
cu apartament 3 - 4 camere, exclus intermediari. 
Tel. 0720/449448

• 1310 L, af 1997, unic proprietar, vopsea ori
ginală, mașină ținută In garaj, impecabil, preț 71 
milioane lei Tel 0744/125698
• vând Dada 1310 L. af. 1997, stare foarte bună 
de funcționare, acte la zi, culoare bej-'metalizat 
mașină de garaj, cauciucuri noi, preț 85 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0740/708218 0741/264511.
• vând Dada 1310, af 1984 benzinâ, stare foarte 
bună, unic proprietar, preț 35 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 220269,0746/029058
• vând Dada 1310, af 1991, acte la zi, în stare 
bună de funcționare, radio casetofbn, alarmă, 
închidere centralizată. Tel. 229527,0723/687212
• vând Dada Solenza Confort af. 2003, roșii 
imperial stare impecabilă, 27.000 km. Preț 5000 
euro, neg<x:iabll. Tel. 3645 6
• vând DadaSetanza, al 2004 (maD,4geamtte 
slacMnlndddareeanbatalâ Suri, stemă ai 
p«nhu pag« ds la dstan& retatS) Swy cu 
mp3, hi garanția. Preț fix 4800 euro. TeL
0722/211323.
• vând Doria Solenza, full-option, af. 2003, 
28000 ta"

Auto străine (37)

• vând Otraoi XM Turbo Diesel, af 1992 - XII, 
clima, foii electric, stare foarte bună plus auto 
avariat pentru piese schimb, preț 5100 euro, 
negociabil. TeL 0744/508247,220839.
• vând Fad Sierra combi, af 1984 GPL, 8%, 2100 
euro, negociabil TeL 0723/455092.
• Vând Usrcades, 2000 cmc, stare bună, tel. 
0745/605814.
• vând «ies model de Peugeot Euro 3 și 4, an 
ăt icație 200.2005. tel. (1742/214WJ. ‘

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vândabricht cu circular ș, i fandrină cu motor 
monofazic 2,2, preț negociabil. Tel. 263598
• vând plug pentru tractor 15 ■ 20 CP șl piua cu 2 
șl 1 brazde pentru tractor 45 • 50 CP. Tel. > JMM

Piese, accesorii (42)

• aanpâr a» tett tel. 0724/278233, 
0745/662433.
• vând 2 discuri de frână ventilate Lucas, un set 
plăcuțe frână Lucas, semnalizator stânga față, 
toate noi de Audi 80 butoiaș. Tel. 0723/779477;
• vând teforite piese Lada, noi, originale, aripi 
fat*  usă tângaete. Tel. 77068

Mobilier și interioare (47)

• vând mp >’ire"tă. la preț roar e avantai s
Relații la tel. 228905

• Mașină rotativă pentru tipărit ziare 
(2 culori) - rotagazetă
• Turn de împachetare
• Mașină de tipar plană (tip Aurelia)
• Ghilotină

Informații la redacția Cuvântul liber, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A, parter sau la telefoanele: 
0254/211.275, 0722/402.044.

Persoană de contact Cornel Poenar.

CUVânb

Familia

Decese (75) . neinorarr (?6)
^5

Familia anunță cu durere că după o lungă și grea suferință s-a stins din viață cel care a fost un bun tată, socru și bunic
SABĂUIOANin vârstă de 77 de ani. Corpul neînsuflețit se află depus la capela cimitirului din Orașul Nou Călan. înmormântarea va avea loc azi, 30.03.2005, ora 12, la cimitirul din Orașul Vechi Călan. Dumnezeu să-i odihnească în liniște și pace sufletul lui buni

Amintim celor ce l-au cunoscut că s-au scurs 7 ani de la ( / trecerea la cele veșnice a iubitului și regretatului nostru * fiu, tată șj bunic, fost pădurar,
ALMÂȘANIOAN(COCU)din Trăiește și va trăi mereu în sufletele noastreneconsdaie.

• canapea txtencMA masă sufragerie, 
mod’ Irou, servantă, lustră jaluzele albe din 
pvc pentru 2 camere, mobilă hol, mașină 
automată, combină frigorifică etc. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045,0743/211074
• mobâter fa comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice și termopan, debitare bușteni, 
0724/642188
• vând comodă televizor, stere foarte bună preț 
500.000 lei. Tel. 0723/779477.
• vând eoivMtel masă panel extensibilă 1,0 x 
0,7m, pentru sufragerie șl 4 scaune taplțate, 
stare perfectă toate. TeL 220025.
• vM masă bucătărie, 400 mii lei, măsuță 100 
mii, geamuri + uși balcon, 200 mil, rolete Inte
rioare șl exterioare, galerii lemn, 200 mii, tel 
0722/161644

din panel 0,7 x 0,7 m, furnir 
zl toate lustruite, stare 
labil. Tel. 220025.

• vând pat dublu cu 2 saltele Relaxa 130x2,00 
m, 2 noptiere, masă tv cadru metalic șl sticlă, 
suport flori, bonus o măsuță 05x130 m cadru 
metalic șl stidă, preț 75 milioane lei transport 
gratuit Tel. 213483,0720/432448
• vând îngâni sufragerie foarte frumoasă 
multe corpuri, colțar mare cu stofă muștar, se 
poate ra pat toarte îngrijiți „returi atractive, 
negociabile, tel. 226043,0726/227314

• vând Mgkfar Arctic, stare de funcționare 
foarte bunlpreț 3.000.000 lei, negociabil. Tel. 

0723/779477,217286
• vând ladă frigorifică, nefolosită, 500.000 lei 
fără sertare, mochetă 1500.000 lei și covor 
900.000 lei, 3/4 m. Tel, 224838
• vând hoH plafon 3 brațe, completă și 2 aplice 
de perete. Tel. 220025.
• vând masM de spălat automată. în stare bună de fondare. Tel. 221039,0744/783018

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând S scroafe gestante, Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025.
• vând gâte tinere, ouătoare, rasă franceză, 
preț avantajos, tel. 0726/710758 șl 0254/282399.
• vând pavita apicol, 72 familii sat Tâmăvlța 

nr. 18 tel. 0741/162783.
• vând lânșl otavă de grădină, Hunedoara. Tel. 
0723/005657 -

instrumente muzicale (60)

Audio-video, antene si 
instalați- satelit (49)

• Ktea edesatellt digitale începând cu
dj mu. iei, receppooeaza programe romanești 
fără abonament șl 6C0 de prog^ne străine, 
montarea șl deplasarea sunt gratuite, 1 an 
garanție ia eoiipamente.

• tend «schimb telefon mobil EricssonT29SL 
preț 2M000 lei cu DVD eventual ceva 
(Wențtftl 0723/779477.
• teoMtai tei ;sh di
cu față șl butoane de schimb sau schimb cu alt 
telefon, preț 1500.000 lei, negoclabiL TeL 
0722/865168
• vând telefon Siemens A 57, melodii polifonice, 
alarmă jocuri, ceas, nou, în garanție, preț 
2300.000 lei, negociabil. Tel. 0727/911365

Calculatoare si accesorii 
(5!)

• hnnteMte ai scanner, Lexmark X74 în
23 milioane lei negodabh. TeL

• tend otefater Pentium: MHZ, preț 15 
mffioaneldâAM) Athlon 1 MHZ, nou, prețs 
milioane leLTet.0722/161644

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând teand de schi, căptușiți, bărbătești, 
manmea 42, naina oe piere lunga, Daroateasca, 
mărimea 52 Totul negociabil. Tel. 213053. .

• vsm racm oe mireasa mooei oeoseoit, aio 
cu fiori bleu, mărimea 40 - 42, preț 2500000 tel 
iwndabll Tel. 0721/248658

Electrocasnice (56)

• vând cânte electronic, 15 kg. Informații tel. 
0723/665300,0722/644083.

Reamintim celor care l-au cunoscut că mu scurs 6 săptămâni de când a plecat pe drumul fără Întoarcere cel care a fost
JUNIE IOANun deosebit soț, tată și bunic din Simeria. Dumnezeu să-i odihnească race sufletul său nobil. Familia

• gtateut _m. de sănătate pe numele 
BafahuaVasile. îi declar nul
• pierdut totehna|te persoană cu handicap pe 
nunele Ciocan Cahdin. Se detiarii nulăi

Solicitări locuri de muncă
(73)

• IWIdMMndadldln
lbozisl soția Kașier Ells

• vina te .axoo czapka Sm lanare iâ4z 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă, 
stare impecaniia, preț neguciaoii, tei. 611145, 
după ora 20.
• vând pian sintetizator Roland RD 700, clape 
dinamice, 71/2 octave, Ideal și pentru studiu, 
vocoder vocalist digitech (cor 5 vod), sequencer 
Korg. Deva, tel. 0722/629058

lemn muiUstratlficat, termopan, 
feronerie germană vopsit sau lăcuit calitate 

: Impecabilă, la preț d ducător, prin unic 
reprezentant zonal, tel. 0254/237533.
• parchrt hfahatralMcte șl masiv, lăcuit, gata 
de montat la preț de fabrică 0254/237533.
• tad2 litri de ulei de motor Arai Super Tronic 
OW 30.slgllat.la jumătate de preț față de 
^Sift^^ăfarălăzi. Relații tel’ 

0721/679647.
• vtal batooM de diferite culori șl mărimi șl 
artificii tort pentru nunți șl alte aniversări. Tel 
0723/779477.
• vând cartofi de sămânță roșii și albi, preț4000 
lei/kg. Relații la tel. 771190.
• vând ceas buzunar din aur Illinois, vechime 
pestp 100 ani șl ceas mână Longines cu aur elec- 
tropfaat perie:d funcționare, negociabil TeL 

0723/732560,212272.
• vând conhri militară veche cu o stemă pe 
pafta. Preț 150 eiro, tel 0723/005657
• tefad*cGD2A  TeL 0746/053165.
• tend raerado cu eclipsa. Preț 2 euro/bucata. 
TeL 0723/006657.
• vând «tai din fier cornier cu polițe de placaj, 
bune pentru cămară sau depozit Tel 220025.
• vând SRL capital majorat cu mașini la cheie 
stocată Volvo 244 GU VT 2006, CI, numere noi cu 
foile plus una neînscrisă și talon numere vechi 
ladă frigorifică frigider Arctic, cazan fontă TeL 
0721/614402.

Pierderi (62)

■nan «ante aslguterl sănătate pe numele 
Marian Grigore. Se declară nd.
• ptadte listau*  serviciu pe numele Sârbu 
Hena Monica, emisă de SATteăBraa a declar 
nulă
• ptadMt carate de asigurat de tenătate pe 
numeleSudoniVWa,dlnZeicaiă«declarnul

aKasler Martir'. 
____ __________ ,______ _____./fuCsoboth, 1872) 
sunt rugați să se prezinte-până in data de 1 
aprilie 2005, pentrudariftearee calității de 
moștenitori, după defimcțH sus-menționați, la 
NagyM^^teUi259/45ii956șau Gyulai

• coteterare deosebită persoane active, 
ambițioase. studii medii/superioare, câștiguri 
neiimitare, posibilitate carieră, afacerea anului. 
Tel. 0745/319410.
• luMMnMnM caut loc de muicăcompa- 
tlbH cu specializarea mea, vechime 2 ani en
gleză și franceză mediu, cunoștințe PC, stagiul 
militar satisfăcut TeL 0723/950296. TjJ

TdMHte4L

Consum BuCeș face cunoscut 
tuturor celor Interesați cătadăta de15032005, a 

fost afișat la sediul său din comuna Buceș,
JH cu top mernorii cooperatori registrap 

în evidențele noastre.
• Oanperata de Invalizi .Astra" Deva, în urma 
reorganizării cooperații, conform Legii 1/2005, 
anunță că lista cu membrii cooperatori fonda
tori se află afișată fa sediul cooperativei din 
Deva, bdul. Decebal, bl N, parter.

că a afișat la s^tSS^^mSescuh ul 

șl lă Complexul din Piața Unirii, or- 4 tabelul cu 
membrii cooperatori. Eventualele contestații 
privind capitalul social se vor depune la sediul 

nribal năla215.2005,

Mulțumiri (68)

• MdbMM Me doamnei dr. Oniciuc 
Antonela pentru devotament atenție și profe- 
sionafemfi^depadențiidlncadral5ecțieiBoli 
Infecyoaserevă dta partea luî Jiirca Cristina, 
Rotara Georgeta și Rada Florica

Matrimoniale (69 >
• tânăr Mtot, 27 ani, caut fată de la țară 
serioasă, harnică, W vicii, pentru prietenie și 
oătetorie, c(i stabilire lă mine. Am casă. Tel. 
0745/929743, după ora 20.

L . aoreatKAKsiustinDeva, cartier 
Oituz, execută rejparații de tinichigerie; 
mecanice, tarife negodabHe, informații 
0723/784787.
• NdraMtefi te cele mai avarifajoeae prețuri, 
garanție 10 aht ftefațil tatei ffWSMSK

• WMfc focal si interartraicu camion 
. săîtoiWuAXitegdInBBiaiide 

re 600 x 240 x 248 TeL 229611, 
0740/83297.

• Compania Hapal (Nigeria) Limited^ 

recrutează specialiști în construcția de 
dramuri și poduri pentru Nigeria ■ Africa:» 
manager proiect ingineri, muncitori,! 
informații la tel 23480422719510. Trans-*  

mitere CV tel/fax 0023442557944

• CMMdsraata-germană oferă sanșavrfel 
cariere cu câștiguri deosebite pentru dgflm- 
voastiă Ocazie excelentă ea șl job supOj/ir 
în timpul vostru liber. Tel. 07«v054005.
• &C DBIMBUTIE PROD ALIMENTARE âfig» 
jeazăGESnONAR(A), domiciliul Deva, experiență 
in domeniu minimum l an. Se acordă salanu 
7508000, SUPERVIZOR (cu experiență in 
vânzări). CV la fax: 0254/231068

personal ■ bucătar și
n'an-5 fta, xritran motel r 

Lăpugiu. Se oferă masă, se deuhtază 
transportul, preferabil zona ■ă Tetriî 
0726/737942,0722/239187.

---------- —- ---------------------------- ------------- ------- ----- < 
Daci vrei cu adevărat ca anunțul tău ai*»  remarcat, 
încearcă wutantele speciale contra c

SI COMPLETEAZĂ TALONUU

• DaMMf Mb cotețe pentru studenti la 
Timișoara. TeL 074V42052L

x.



Vând garsonii .

• dac, otoM L pșe. toofeă. Odor închis, 
parchet nr.nnfi năt am Ukăa. TeL 
0741/154401 i&rat r Cnidfeqi
• casate-1, ^ese. Mcon ncrss.
parchet certraii anteA. Mb Item preț neg. 
TeL 074-V54M64 ffirat tWrts ig)
• da, patoat mtentete. apometre, 
instalații electnce noc iță teaiami . faianță 
et intermediar. 22 Draăe mț neg. TeL 
0743/549554 (Garart ~niritesj)
• Mkro li baton fetite. grase, faianță, 
apometre, izoi^ie, can 4H ni. te. TeL 231212 
(Garant Constating)
• zona cental dec. baton, amenajări, preț 
700 mil. lei TeL 2HJIZ 074/0BS71 (Garant 
Consulting)
• zona Dacta, et intermediar, amenajări 
modeme, contorizări, preț 520 mii. lei. Tel. 
231.212,0740/013371 (Garant Consulting)
■ zona Donăa^L ST 40 mp, centrală termică, 
balcon, termopan. amenajări. Tel. 231.212, 
0740/013.971 (Garate Consulting)
• et 1, Gojdu. baton, contorizat lavabil, preț 
730 mil. lei. TeL 231212 (Garant Consulting)
• dec, zona centrală, et bun, gresie, faianță 
podele laminate, baton închis preț 720 mii. lei 
neg. Tel. 0788/497515 (NR.1)
• dec, congăt mobilată nou, TV color, frigider, 
mașină de spălă automată, et 1, Dorobanți, 720 
mii. lei neg TeL 0745/411.449 (NR. 1)
• ocaziei Den, zona ultracentrală, dec., 
modificări și amenajări interioare ultramoderne, 
complet mobilată și utilată, preț 790 mii. lei neg. 
Tel. 211587,07^253.662 (Evrika!)
• Dada, et 2 knbuiătățiri, contorizări, preț 480 
mii. lei neg TeL 0723/660.160 (Evrika!)
• ZarantUA eL 2, balcon, cameră mare, 
parchet contorizări, fără îmbunătățiri majore, 
preț 460 miL lei neg Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• uHraci nh di, eL 1, dec., contorizări, gresie, 
faianță, ST32 mp, bine întreținută, preț neg. Tel. 
211587 (Evrika!)
• etaj 3, dec, balcon închis, contorizări, bine 
întreținută. Eminescu. Preț 490 mii. ROL? 49.000 
RON. TeL 0743-103622, 0724-169303 (Casa 
Betania)
■ dec, ai nouă la intrare, contorizări, balcon, 
Gojdu. Preț 730 mii. ROI/ 73.000 RON
Tel. 0741-120722,0720-387896 (Casa Betania)
• etaj 1 dec, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, balcon, parchet, Dorobanți. Preț 950 mii. 
Rpi? 95.000 RON. Tel. 0744-690918,0720-370753 
(Casa Betania)
• etaj Hemedar, contorizări, parchet balcon 
închis. Calea Zarandului. Preț 670 mii. ROL/ 
67500 RON. Tel. 0724-169303, 0744-690918 (Casa 
Betania)
• bricaa Mda, 2 focuri la gaz, parchet et supe
rior, preț 280 mil., lei neg. Tel. 716706, 
0745/354575 (Omega)
• zaaa cadrată, et. 1, gresie, faianță, parchet 
paluxat preț 420 mil. lei neg. Tel. 716706, 
0745/354579 (Omega)
• zaaa centrală, gresie, faianță, ușă metalică 
centrală termică balcon, preț 420 mii. lei. Tel. 
718.706,0745/354575 (Omega)
• zaaa Parc, boiler, parchet, ușă capitonată 
lavabil preț 320 mii. lei. Tel. 718.706,0745/354579 
(Omega)
• zaaa Dada, gaz contorizat apometre, ușă 
metalică proaspăt zugrăvit parchet laminat 
instalații sanitare noi, ocupabilă imediat, preț 
S» miL ta. Tel. 0745/653531 (Ella)
• aaadtec, zona Kogălniceanu, gaz contorizat, 
azmetre. parchet ST 32 mp, preț 17.500 euro. 
A 522/566,938 (Ella)
• BteeartateZ camere, zona Gojdu, gaz conto- 
■te axrretre, gresie, faianță parchet, reparti - 
h rateartă recent ocupabilă imediat, preț 
«ui ta TeL 0722/566538 (Ella)
• tead»Ms zona Dacia, curent contorizat, 
prcesta ag'ăaă ocupabilă imediat preț 210 
ni e.’» E®r2993O4(Ella)
• ata IMțte contorizată balcon închis, 

, tairtz. —’ parchet mochetă, ușă lemn 
ranw.gEhita’H. 0723/251498 (Fiesta Nora) 

^Beaa termos*,  s. L contorizată apă gaz 2

• el 1, balcon, zona Dorobanți, 27 mp. Ta 
206.003,0745/253.413 (Mimason)
• zona Ștrand, a 1, balcon, 460 miL lei. Ta 
206.003,074&/251413 (Mimason)
• lagenH dec, amenajată modem, tavan fals, 
gresie, faianță parter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg Tel. 0745/163.445 (Mimason)
• sbi M. Enanescu, etaj intermediar, suprafață 
extinsă amenajată parchet laminat gresie, CT, 
mobilată Preț 520 mii. lei ■ negociabil. Tel. 
0720/437389,0720/348089 (Green Contact)
• zona Dorobanț, etaj intermediar, deco
mandată 2 balcoane, amenajată st 42 mp. Preț 
800 mii. lei. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajată 
centrală termică ocupabilă imediat Preț 800 mii. 
lei. TeL 234401 (Rubin’s Home)
• zona Zandicaai, etaj 1, decomandată, st 35 
mp, parchet contorizată Preț 720 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/ 278051 (Rubin’s Home)
• zonă Jtracentraiă etaj intermediar, 
amenajată stil occidental. Preț 820 mii. lei, nego- 
dabi L TeL 0742/ 278051. (Rubin's Home)

reoa-ULare de căldură ușă metalică 
tavan tas. sraar. parchet 40 mp. Tel. 
0723/25L« nraavo-i
• zona Haste sawrac. grase, faianță în baie, 
contorizat. jdeneE awrar. -notificat spoturi, 
ușă nouă cr» 3 ui te. TeL 235.208, 
0724/620358 Tarar *
• zona girt, sbssbțJI -c. bdcui apometre, 
gaz contorizat *ara  mirăcațn preț 650 mii. 
ta. Tei. 235206. SX~J4S4.Bxan 3000)
• zaaa Btonate tei ta-Tăer mobilată
parchet zugrăvii z mracatn et inter
mediar. Preț arp. Ta 235208,
0724A52Q358 (Rocan 30BE
• mea Doatate set-mzăsăguse. faianță 
laminat ușă metado. dator rcns. et 1 preț 
700 mii. ta. Ta 235»*  271744534 (Jtocte 
3000)
•■te gart, 30 mp. oaton închis, certrafâ ’ 
2’ tacă bine întrețiruâ a irmneda. preț ■ 
is K lei. Tel. 235208, 0724'520358 Obor 

• BuMn amenajată, centrata ramau. 420 
T*.  iB. Ts. ’31129,0740/146.730 (Stil ImobSae

fcuteW gresie, faianță, parchet
=FWt» ÎS T i. ta. Tel 710.129,0740/146.780 
Sta ■■■ifeiiie'tiaiE&aa)
• "■ ta. balcon, boiler, 330 miL
ta -e. LZX jit78D (Stit imobiliare 
-Lrexarz.
■ jiat^ratafc. et 1, parchet
termopane. pator «eas, * 4 mp. complet 
contorizan jti vk #• Ti ta, tel. 
072&7U130B8 (PrrtB raes
• drc, parte, j-rsE-taarra. i irti i să r. 
noi, lavabil zona Daca, jzraț ui esț. et 
intermediar. TeL 0742/BOJ3» Jtane ne£
• za ă, Deva, modem arner^aă w» 
închis, 730 miL lei. TeL 206 PE. 3L3A 
0745/266071 (Mimason)
• amenajata, dec, zona PoSdnca Dada. SJI 
mii. lei. Tel. 206003, 230324, 0746(T59j60E 
(Mimason)

Cumpăr garsoniere (20)

• Dota, ian*  faăștilă cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer 900 rri lei și peste, in funcție de ofertă TeL 
211587 (Evrika!)
• Den, de preferință dec. și etaj intermediar, 
Ofer prețul pieței. TeL 0745/253.662, 211587 
(Evrika!)
• zona Gojdu, etaj intermediar, amenajată Ofer 
670 mii. lei. TeL 0742/278051. (Rubin's Home)
• zona Dada, etaj intermediar. Ofer 410 mii. lei. 
Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• zona Dada, Eminescu, Progresul, oferta de la 
500 mii. la 640 mii lei, tel. 0788/165.702 (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

I

• rogent dec, 2 balcoane, parchet stejar, repar
titoare, ușă metalică etl, zona mag. Tineretului, 
preț 35.000 euro neg., tel.0742/019.418 (Prima 
Invest)
• urgent dec, contorizat apă și gaz 2 focuri, 
repartitoare pe calorifere, zona Kogălniceanu, 
et intermediar, tel. 0742/290324. (Prima Invest)
• decomandate, contorizat balcon închis, et. 2, 
zona Al. Transilvaniei, preț 9f»> mii. lei neg., tel. 
0740/210.780 (Prima Invest)
• zonă ultracentrală, parchet, 52 mp, 2 
balcoane, complet contorizat, Deva, preț 960 
mii., tel. 0726/710.903. (Prima Invest)
• urgent! decomandate, et. 3, zona Banca Tran- 
silvania, parchet gresie, faianță 2 balcoane, 
preț 32.000 euro neg. Tel. 0740/173.103 
(Mimason)
• ocupabil imediat amenajat modern, et. 2, 
Gojdu, preț 960 mii. lei neg. Tel, 0745/640.725 
(Mimason)
• urgent! parter, bloc cărămidă balcon, bdul 
Dacia, preț 700 mii. lei. Tel. 0740/173.103 
(Mimason)
• semidecomandate, et 1, 46 mp, împăratul 
Traian, 930 mil. lei. Tel. 206.003, 230.324, 
0745/253.413 (Mimason)
• decomandate, balcon închis, parchetat 
contorizat zona Piața Deva, preț 900 mii. lei neg.
Tel. 206.003,0745/640.725 (Mimason)
• zona OM, decomandate, 710 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146.780,  (Stil Imobiliare) ■
• Viorelei decomandate, et. 3, preț 350 mii. lei. 
Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Mcro 5, decomandate, et3,490 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Avram hncu, amenajat 650 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil imobiliare)
• OM, et 2, pod, beci, teracote, 600 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare) 1 *

• Parc Gambrinus, et 3/4, amenajat, centrală 
termică termopane,- 750 mii. lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Micro 5, amenajat, balcon închis, centrală 
termică 600 mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare)
• Avram lancu, amenajat balcon închis, 
centrală termică 520 mii. lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• zona Gojdu, semidecomandate, 50 mp, gresie 
în hol, parchet în camere, balcon închis, totul 
contorizat ușă metalică acoperit cu tablă, preț 
860 mii. lei. Tel. 235.208, 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zona Dada, circuit ușă metalică balcon 
închis, parchet, ocupabil imediat et 1, preț 800 
mii. lei. Tel. 235.208 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona. L Creangă decomandate, parțial 
mobilat termopane. centrală termică bucătărie 
modificată gresie, faianță et 1, preț 1,6 mid. lei. 
Tel. 235.208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, semidecomandate, modificat, 
gresie, faianță parchet în camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Aleea Straiului, semidecomandate, 
modificat, centrală termică balcon, gresie, 
faianță preț 600 mii. lei. Tel. 235.208,0724/620358 
(Rocan 3000)
• decomandatei gresie, faianță et 1, preț neg., 
zona Gojdu. Tel. 0743/549.654 (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, parchet gresie, faianță 
centrală termică Alega Teilor, preț 700 mii. lei.
Tel. 0743/549.654 (Garant Consulting)
• decomandatei parchet gresie, faianță balcon, 
bdul Decebal, et 2, preț 13 mid. lei. Tel. 
0743/549.654 (Garant Consulting) ’
• Scărișoara, parter, contorizat, fără 
îmbunătățiri, semidecomandate, geam baie, 
preț 650 mii. lei. Tel. 0743/549.654 (Garant 
Consulting)
• Aleea CumuI contorizat, gresie, faianță 
parchet, preț 650 mii. lei. Tel. 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• Aleea Strahihd, contorizat, fără îmbunătățiri, 
balcon închis, preț 500 mii. lei. Tel. 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• Dada, et bun, parchet gresie, faianță lavabil, 
ușă nouă preț 590 mii. lei neg. Tel. 0788/497.615 
(NR.1)
• dec, Bdirt. Decebal, lux, gresie, faianță 
modernă parchet, termopan, ușă noua, 
instalații sanitare și electrice noi, preț 1,2 
miliarde, tel. 0788497.615 (NR. 1)
• chodt zona Minerului, bine pus la punct, 
parchetat gresie, faianță centrală termică, 
baton, preț negociabil, tel. 0788497.615 (NR. 1)
• zob Gojdu, et bun, faianță parchet balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, preț 900 milioane, tel. 
0786497515 (NR. 1)
• zona hdta Maniu, st 75 mp, parchet, gresie,- 
faianță baie, balcon mare închis, centrală 
termică preț 33500 euro negociabil, 0788497.615 
(NR.1)
• semidecomandM mobiat contorizat, 
ocupabil imediat et 3, Al. Armatei, tel. 
0745.411.449 (NR.1)
•Atosa Armatei et bun, balcon, apometre, gaz 
araci rai preț 700 milioane neg. tel. 
3M«7515(NR. 1)
•■G 1. decomandate, balcon închis, 
taranraân. wiftfc Gojdu. Preț 800 mii. ROL/ 
XJDt KM W. O74I-I20722,0724-169303 (Casa 
Beona.-
• M % asranandaft, st 60 mp, parchet 
baton, car*  oăi ten Creangă. Preț 1,2 mid. 
ROL/ 12050B «X TS. V4D9U688,0720-370753 
(Casa Betania:
• etaj 2, parrtte. cârca izâri balcon, bine 
întreținut Aleea Armatei «ret 7» mi. rol Tel 
0742-005226 0720-370753 (Casa BeHrta)

repartitoare, LifiaoJu. Preț 1 mid. ROL' MQ5to 
RON. Tel. 0724-169303, 0744-770051 (Casa 
Betania)
• etaj Intenneilar, circuit contorizări, reparti
toare, parchet balcon închis, B-tta Dada. Deva. 
Preț 850 mii. ROL/ 85.000 RON. TeL 0741-120722, i 
0720-370753 (Casa Betania)
• ctadtetaj2din 4, contorizări, bine întreținut 
balcon, Bălcescu. Preț 870 mii. ROL/ 87500 RON. 
Tel. 0744-690916 0720-370753 (Casa Betania)
• parchet baton, contorizări, bine întreținut 
Aleea Teilor. Preț 670 mii. ROL 67.000 RON. 
Telefon 0744-770051,0720-387896 (Casa Betania)

•M2. decomandate, 2 batoane, contorizări, 
parchet Calea Zarandukn. Preț 13 mid. ROL/ 
110500 RON. Tel 0741-120722,0724-169303 (Casa 
Betania)
• zone Gojdu, bloc de cărămidă balcon, 50 mp, 
centrală termică parchet lamelar nou peste tot 
contorizări, preț 975 mii. Ier, negociabil. Tel. 
0745/302200,232 809 (Fiesta Nora)
• zom Zamlkescu, 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)
• foarte urgent zonă ultracentrală balcon, 
contorizat parchet zonă liniștită gresie, faianță 
modificat preț 830 mii lei, tel. 0788/165.703.
• zona L Creangă dec, et intermediar, 64 mp, 
contorizări, balcon închis, fără amenajări, preț 
1,150 mid. lei, neg, tel. 0732/251.498 (Fiesta 
Nora)
• zona centrul vechi, etaj 2, bloc de cărămidă 
contorizat, parchet, fără modificări, preț fix 1100 
mii. lei, negociabil tel. 0723/251.498. (Fiesta Nora)
• zona Mkrenihd, etl, bloc de cărămidă balcon 
închis, parchet, contorizări, vedere la stradă, 
ocupabil imediat, preț 790 mii. lei neg. Tel. 
0745/302.200 (Fiesta Nora)
• ultracentral decomandatei vedere .în bdul 
Decebal, fără modificări interioare, et 2, preț 
neg. Tel. 0745/302.200 (Fiesta Nora)
• zona pieței, 60 mp, et. intermediar, hol central, 
bucătărie mare, 2 balcoane, contorizat Tel. 
0745/302.200 (Fiesta Nora)
• zona han Corvin, decomandat, et. interme
diar, modificări interioare, termopan, parchet 
nou, gresie, faianță ocupabil imediat Tel. 
0788/168702 (Fiesta Nora)
• Decebal decomandate, centrală termică 56
mp, parchet, balcon închis, preț 1,180 mid. lei. 
Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• Micro 5, et 1, gresie, faianță linoleum, balcon 
închis, apometre, 2 focuri la gaz, 300 mii. lei neg. 
Tăi. 718.706,0745/354.579 (Omega)
• Mfcro 8 multiple îmbunătățiri, preț 330 mii. lei. 
Tel. 718706,0745/354.575 (Omega)
• Micro 4, parter, boiler, ușă de lemn, interfon, 
zugrăvit, 2 focuri la ga?, preț 480 mii. lei. Tel. 
718706,0745/354579 (Omega)
• Mfcro 3, et 2, centrală gresie, balcon, preț 630 
mii. lei neg. Tel. 718706,0745/354.575 (Omega)
• Micro 3,2 convertoare, boiler, parchet, preț 
500 mii. lei. Tel. 718706,0745/354.579 (Omega)
• Micro 4, et. 3, centrală termică, termopan, 
parchet, preț 580 mii. lei. Tel. 718706, 
0745/354575 (Omega)
• Mkro 2, et 2, gresie, faianță parchet 2 focuri 
la gaz, 630 mii. lei. Tel. 718706, 0745/354579 
(Omega)
• semidecomandate, zona Bălcescu, et.2, 
apometre, gaz contorizat, balcon mare închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat preț 830 mii. 
lei. Tel. 0788/299.904 (Ella)
• decomandate, Bălcescu, et. intermediar, 
centrală termică, parchet, balcon mare închis; 
frumos amenajat, preț 900 mii. lei. Tel. 
0722/566.938 (Ella)
• semidecomandate, zona Straiului, et 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
preț 500 mii. lei. Tel. 0788/299.904 (Ella)
• decomandatei Gojdu, apometre, gaz conto
rizat faianță gresie, parchet laminat instalații 
sanitare noi, balcon închis, mobilă bucătărie 
inclusă în preț ocupabil imediat preț 1,1 mid. lei. 
Tel. 0722/568938 (Ella)
• semidecomandate, zona Armatei, etl, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat balcon închis, 
proaspăt zugrăvit, ocupabil imediat TeL 
0745/653531 (Ella)
• semidecomandate, zona Micro 6 Hunedoara, 
et 1, ușă metalică mochetat instalații sanitare 
noi, zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 260 
mii. lei. Tel. 0788(299.904 (Ella)
• urgent! zona I. Corvin, et. 2, decomandate, 
multiple îmbunătățiri, amenajări interioare, 
bucătărie modificata, gresie, faianță termopan 
peste tot, parchet laminat, instalație de aer 
condiționat suprafață mare, ocupabil imediat 
preț negociabil. Tel. 211587, 0745/253.662 
(Evrika!)
• zonă ultracentrală, et 2, bloc de cărămidă 
camere cu parchet contorizări, fără 
îmbunătățiri majore, preț 950 mii. lei negociabil. 
Tel. 211587,0723/660.160 (Evrika!)
• zona Dada, etl, camere cu parchet 
contorizări, gresie și faianță ocupabil în timp 
scurt preț 590 mii. lei. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• zona piață, et 1, decomandate, suprafață 
mare, 2 balcoane, contorizări, fără îmbunătățiri, 
preț negociabil. Tel. 211.587, 0745/253.662 
(Evrika!)
• 2 apartamente a 2 camere, în zona Bălcescu, 
etaje intermediare, contorizări, inclusiv reparti
toare, parchet în camere, suprafață 52 mp 
fiecare, preț 780 mii. lei fiecare. Tel. 0745/253.662, 
0723/660.160 (Evrika!)
• Gojdu, hol central, modificări multiple, par
chet faianță gresie, centrală termică, jaluzele 
exterioare, izolație italiană preț 820 mii. lei. Tel. 
0720/437.889,0720/348089 (Green Contact)
• Str. M. Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, centrală 
termică preț 775 mii. lei. Tel. 0720/437.889, 
0720/348089 (Green Contact)
• M. Eminescu, zona ANL, etaj 4, amenajat, 
balcon închis, preț 610 mii. lei negociabil. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• semldec, etaj intermediar, zona Al. Transil
vaniei, parchet gresie, faianță balcon deschis, 
apometre, gaz contorizat ■ 1 toc. Preț 985 mii. lei, 
negociabil. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• decomandatei Kogălniceanu, etaj intermediar, 
amenajat. Preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
234401. (Rubin’s Home)
• dec, zona Eminescu, et intermediar, ame
najat, parchet, gresie, faianță, contorizat Preț 
1,05 mid. lei neg. TeL 234401. (Ruțiin’s Home)
• zonă idtracentraiă et 2, decomandate, vedere 
la bulevard. Preț 1,3 mid. lei. Tel. 0742/278051. 
(Rubin’s Home)
• zonă idtracentrală et 2, decomandate, vedere 
în spate. Preț 32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubin's Home)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zona centrate, de preferință decomandate, nu 
contează amenajările, ofer prețul pieței. Tel. 
211.587 (Evrika!)
• Deva, zonă liniștită decomandate sau în 
circuit, etaj intermediar. Ofer plata pe loc. Tel. 
211587,0745/253.662 (Evrika!)
• Zona Dada, Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
nu necesită îmbunătățiri. Ofer 750 mii. lei. Tel. 
0720/437589,0720/348.089 (Green Contact)
• zonă (semDcentrală, etaj intermediar. Ofer 870 
mii. lei. Tel. 0720/437.889, 0720/348.089 (Green 
Contact)
• zona Gojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
ttata pe loc. Tel. 0788/507517 (Ella)
• «tea Astoria, Cioclovina, Scărișoara, 
Etanitecu, se oferă maxim 750 mii lei, cu plata 
"MfeLtei. 0724/254.051. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

M & Pachet, 2 focuri la gaz, bine 
întreținut preț 320 ^1. lei. Tel. 718706, 
0745G54575 (Omega)

• aM CBărală et 2, decomandate, centrală 
termică preț 27500 euro. Tei. 718706, 
0745954579 (Omega)
• Mkro 5, et 1, semidecomandate, parchet 
balcon, 300 mii. lei neg. Tel. 718706,0745/354575 
(Omega)
• Mkro 2, et 2, parchet boiler, geam termopan, 
2 băi, 2 balcoane, 900 mii. lei neg. Tel. 718.706, 
0745/354.579 (Omega)
• Micro 4, et. 2, centrală termică gresie, fainață 
parchet, 2 băi, 1,25 mid. lei. Tel. 718706, 
0745/354.575 (Omega)
• Decebal Udo, decomandate, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie, 
faianță, vedere în 2 părți, ocupabil imediat. Tel. 
0788/165.703,0724/254.051 (Fiesta Nora)
• zona Procesul centrală termică 2 bă, balcon 
închis, bucătărie modificată suprafață mare, 
parchet mochetă gresie, faiaință preț 1,450 mii. 
lei. Tel. 0723/251498,232 808 (Fiesta Nora)
• central decomandate, 2 băi, contorizat apă și 
gaz, repartitoare, balcon închis, vedere în 2 părți, 
preț foarte bun. Tel. 0788/165.703,232309 (Fiesta 
Nora)
• zona Progresul blocuri noi, decomandate, 
repartitoare, parchet, ușă nouă balcon mare 
închis, garaj cu toate utilitățile, canal tehnic. Tel. 
0745/302.200 (Fiesta Nora)
• dec» st 90 mp, parchet contorizat et. 2, zona 
Progresul, preț 1,2 mid. neg., tel. 0742/019.418 
(Prima Invest)
• urgent dec, complet contorizat gaz 2 focuri, 
repartitoare pe calorifer, zona Progresul, 2 
balcoane, et intermediar, preț 1,200 mid. lei neg., 
tel. 0742/290.0248 (Prima Invest)
• urgent el intermediar, amenajat recent, 
termopan, parchet nou, zona Bălcescu, preț 
31.000 euro neg., tel. 0721/815.781 (Prima Invest)
■ central renovat complet lavabil, 33.000 euro 
fix. Tel. 0722/564.004 (Prima Invest)
• decomandate, parchet faianță contorizat et
2, zona Progresul, preț 1,15 mid. lei. Tel. 230324, 
206.003 (Mimason)
• decomandate, et 1, centrală termică boxă 2 
băi, împăratul Traian, preț l',75 mid. lei. Tel. 
0745/253.413,206.003 (Mimason)
• semidecomandate, amenajat centrală 
termică 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, 
Deva, preț 135 mid. lei. Tel. 230324, 206.003 
(Mimason)
• Micro 5, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică preț 700 mii. lel.Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil-Imobiliare)
• zona OT, balcon, 2 băi, decomandate, et inter
mediar, preț 900 mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare)
• Micro 4, et intermediar, întreținut, preț 700 
mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• Avram lancu, et. intermediar, centrală 
termică preț 950 mii. lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• semidecomandate, parchet gresie, faianță 
contorizat et intermediar, preț 35.000 euro, neg. 
Tel. 0743/549.654 (Garant Consulting)
• semidecomandate, parchet et. intermediar, 
Dacia, preț 800 mii. lei neg. Tel. 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• decomandate, complet mobilat, centrală 
termică aer condiționat bdul. N. Bălcescu, preț 
32.000 euro. Tel. 0745/079.659 (NR. 1)
• zona Kogălniceanu, gresie, faianță lavabil, 
balcon mare închis, apometre, preț 34.000 euro 
neg., tel. 0788497.615 (NR.1)
• bdul Docebal et intermediar, 2 băi,'2 balcoane 
(1-închis), parchet, gresie, faianță, lavabil, 
centrală termică tel. 0788497.615 (NR.T)
• efal intermediar, decomandate, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, repartitoare, 
Bălcescu. Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303 (Casa Betania)
• etaj intermediar, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică proprie, lavabil, instalații noi, Decebal. 
Preț is mid. ROL/150.000 RON. Tel. 0742-005228, 
0724-169303 (Casa Betania)

• • etaj 3, decomandate, 2 băi, balcon mare, 
bucătărie mare, contorizări, repartitoare, Ion 
Creangă Preț 48000 euro neg. Tel. 0724-169303, 
074Z-005228 (Casa Betania)
• zona Aleea Moților, semidecomandate, 
parchet apometre, gaz contorizat zugrăvit et
3, preț 720 mit. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744.514 (Rocan 3000)
• zona Progresului decomandate, 70 mp, 
parchet în camere, bucătărie, baie, 2 debarale, 
suportă modificări, balcon, totul contorizat preț 
1,180 mid. Tel. 235.208 0724/620358 0721/744514 
(Rocan 3000)
• zona Aleea Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat, balcon închis, gresie, faianță, 2 băi 
amenajate, centrală termică ușă metalică boxă 
preț 15 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620.358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• George Enescu, decomandate, 100 mp, 
parchet baie, 2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț 44.000 euro. Tel. 235.208, 0724/620.358, 
0721/744.514 (Rocan 3000)
• zona Piață decomandate, 75 mp, hol pătrat 
parchet, centrală termică, balcon închis, boxă, 
preț 1,350 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Progresul et 1 decomandate, cu garaj, 
bloc de cărămidă hol central, amenajări interi
oare, centrală termică apartament bine între
ținut, preț negociabil. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• zona Micul Dallas, et. 1, cu garaj, multiple 
amenajări interioare, suprafață mare, ocupabil 
în timp scurt, preț negociabil. Tel. 0723/660.160, 
211.587 (Evrika!)
• zona Gojdu, et.l, semidecomandate, bloc de 
cărămidă contorizări, balcon închis, ocupabil 
imediat, 1,1 mid. neg. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• semidecomandate, zona Bulevard, et. inter
mediar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gaz conto
rizat, 2 focuri, îngrijit, preț 1,260 mid. lei. Tel. 
0745/653531 (Ella)
• decomandate, zona Liliacului, centrală 
termică, termopan, gresie, faianță, mobilă 
bucătărie, beci ■ 30 mp, preț 45.000 euro. Tel. 
0722/566938 (Ella)
• semidecomandate, Dada, parchet, gaz 
contorizat, apometre, bloc cărămidă ocupabil 
imediat, preț 750 mii. lei. Tel. 0788/134.022 (Ella)
• decomandate, zona Minerului, bloc de 
cărămidă, parchet de stejar, gresie, faianță, 
instalații sanitare noi, gaz contorizat 2 focuri, 
apometre, repartitoare, preț 790 mii. neg. Tel. 
0788/299.904 (Ella)
• semidec,zona Bulevard, CT, 2 băi, 2 balcoane 
(1 închis), gresie, faianță, parchet, lavabil, 
modificări interioare, renovat recent, vedere în 2 
părți, 1,55 mid. lei neg. 0788/888.818 (Ella)
• zona Decebal semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică parchet Preț 1,45 
mid. lei. Tel. 234401 (Rubin’s Home)
• zona Progresul parchet 2 balcoane, st- 98 mp, 
etaj intermediar. Preț bun. Tel. 234401. (Rubin's 
Home)
• zona Gojdu, etaj 3, termopan, parchet. Preț 
33000 euro. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• KogăJniceanu, contorizat în circuit. Preț 13 
mid. lei. 0742/278051. (Rubin’s Home)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent! Bdul Decebal, zona Lido, Progresul, 
cerere sigură cu plata imediat Tel. 0788/165.703, 
232.808 (Fiesta Nora) 

• bibU Deva, zona Dorobanți, Liliacului. 
| Mărăștiul nou, de preferință cu 2 băi etaj 1 sau 2.

Plata pe loc. Tel. 211587,0745/253562 (Evrika!)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona Dorobanți etaj 4 din 4, pod cu țiglă și 
boxă hol central, 3 terase, 2 băi, preț 1,6 mid. lei 
negociabil. Tel. 0720/437.889, 0720/348089 
(Green Contact)
• zona Eminescu, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat complet, centrală termică 
preț 1,15 mid. lei negociabil. Tel. 0720/437.889. 
0720/348.089 (Green Contact)
• Dorobanți cu două balcoane, 116 mp, con
torizări, repartitoare, parchet, vedere în două 
părți fără modificări interioare, tel. 0723/251.498
• etaj intenmdlar, zona Creangă centrală 
termică, 2 balcoane, aer condiționat. Preț 1,7 
mid. lei, negociabil. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• eta) intermediar, zona Eminescu, decoman
date, 3 balcoane, 2 băi. Preț 45000 euro. tel. 
234401. (Rubin's Home)
• zonă centrate, etaj 2, decomandate, garaj, 2 
balcoane, st - 90 mp. Preț 1,55 mid. lei. Tel. 
0742/278051. (Rubin's Home)
• zona Pieței centrală termică, aer condiționat, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată Tel. 0723/251.498 (Green Contact)
• Piața Viorele, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 680 mii, lei. Tel. 710.129, 0740/146.780 (Stil 
Imobiliare)
• UbertățHdecomandate, modificări interioare, 
centrală termică preț 36.000 euro. Tel. 710.129, 
0740/146780 (Stil Imobiliare)
• Micro 4, decomandate, amenajat, centrală 
te^ică beci, grădină preț 1 mid. lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare)
• decomandate, el 3, zona Ion Creangă, 
parchet, gresie, faianță, contorizat, 2 băi, 2 
balcoane, preț 49.000 euro. Tel. 0745/159.573 
(Mimason)
• decomandate, garaj sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 mid. lei. Tel. 0745/159.608 
(Mimason)
• decomandate, garai zona Progresul, preț 
avantajos. Tel. 0741/154.401, 227.542 seara, 
(Garant Consulting)
• etaj 2, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță garaj cu apă caldă și căldură loan 
Corvin. Preț 41.000 euro neg. Tel. 0724-169300, 
0743-103622 (Casa Betania)
• zona b(M 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. 0724/620.358 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Astoria, decomandate, ST 110 mp, 
parchet peste tot balcon închis, bloc acoperit 
preț35.000 euro. Tel. 0724/620358 0721/744514 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Liliacului, et 2, apometre, 
gaz contorizat, parchet, repartitoare, preț 
35.000.Tel. 0722/566938 (Ella)
• decomandate, zona Bejan, et 3, centrală 
termică, jaluzele' exterioare, 2 băi, gresie, 
faianță zugrăvit cu lavabil, calorifere noi, preț 
LI mid. lei. Tel. 0788/888818 (Ella)

• decomandate, zona Carpați, modificat, 2 băi, 
gresie, faianță parchet, instalații sanitare noi, 2 
balcoane (1 închis cu termopan), lavabil, vedere 
în 4 părți, preț 1,55 mid. lei. Tel. 0788/888.818 
(Ella)
• zona Miorița, et. 2, parchet, 2 băi, gresie, 
faianță centrală termică lavabil, ușăschimbată - 
preț 15 mid. lei, tel. 0726/710.903 (Prima Invest)
• urgent zonă centrală et. 3, parchet 
modificări, centrală termică balcon mare, st 94 
mp, preț 1,4 mid. lei, tel. 0726/710.903 (Prima 
Invest)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• zona Piață cu garaj, tel. 0740/126029 (Prima 
Invest)

Vând case, vile (13)

• Deva,zona Ceangăi,3camere mari, bucătărie, 
baie, centrală termică nouă termopane, finisaje 
interioare de ultimă oră ocupabilă în timp scurt 
curte și grădină aprox. 500 mp, preț 69.000 euro, 
neg. Tel. 211587,0745/253.662 (Evrika!)
• Deva, zonă centrală 3 camere, living, baie 
amenajată bucătărie mare, CT, pivniță, pod, 
curte, anexe, grădină 450 mp. Preț 79.000 euro 
negociabil. Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green 
Contact)
• Vîă nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livinguri, 2 
băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră, hol, 
bucătărie amenajate modern, curte și grădină 
ST=1800 mp. Preț 76.000 euro negociabil. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Deva, zona centrală 4 camere, hol, bucătărie, 
2 băi, garaj, amenajări moderne: parchet 
faianță gresie, centrală termică, termopane; 
curte și grădină ST=700mp. Preț 95.000 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Deva, Eminescu, corp comun cu intrări sepa
rate: 3 camere cu parchet tavane false, spoturi, 
2 băi, 2 bucătării italiene; curte și grădină ST=700 
mp. Preț 3,6 mid. lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contart)
• Deva, zonă centrală, 4 camere, 2 băi, conto
rizat termopane, beci, teren 700 mp, preț 110.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima Invest)
• ultracentral Deva, 2 nivele, 5 camere, 2 băi, 2 
bucătării, 2 terase, centrală termică termopane, 
preț 130.000 euro. Tel. 0721/055.313 (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 tel. 
0721/815781 (Prima Invest)
• intravilan Deva, st 4000 mp, fS. 69 m, toate 
utilitățile, preț 31 euro/mp, tel. 0740/210.780 
(Prima Invest)
• Intravian la DN 7, Săntandrei, 3.000 mp, fs 66 
m, apă, gaz, curent, preț 20 euro/mp, tel. 
0722/564.004 (Prima Invest)
• casă p+1,4 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)
• zona Pietroasa, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, jacuzzi, 
living, parchet, centrală termică complet 
mobilată preț 118.000 euro. Tel. 235.208, 
0724/620358,0721/744.514 (Rocan 3000)
• zonă bună parter+etaj, 4 camere, scară inte
rioară parchet în camere, 2 băi, garaj, 2 
balcoane, beci, bine întreținută preț 75.000 euro. 
Tel. 235.208, 0724/620.358, 0721/744514 (Rocan 
3000)
• zona Horea, 2 camere, bucătărie, baie, 
cămară pod, parchet, curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. Tel. 235.208, 0724/620.358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Parc, ideală pentru firme, teren drept, 3 
camere, bucătărie, baie, apă, gaz, canalizare, 
teren 1100 mp, preț 100.000 euro. Tel. 
0788/497.615 (NR.1)
• zonă centrală ideală pentru firme, 2 camere, 2 
băi, podele laminate, gresie, faianță termopan, 
centrală termică, curte 400 mp, preț 65.000 euro, 
tel. 0788.497.615 (NR.1)

Cumpăr case vile (14)

• inșenU cu grădină în Deva sau Simeria, ptat 
imediat Tel. 0721/055313 (Prima Invest)
• Zona Deva sau Simeria, 2 camere, bucătărk 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300-450 miL le 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contart)
• Casă In Deva, minimum 3 camere, dotări, zon 
bună, grădină curte. Ofer 90.000 euro. Te 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)

Vând case la țară (17)

• Hășdat 3 camere, baie, bucătărie, garaj, curte 
grădină cu pomi, fântână curent gaz, sobe, S 
6.400 mp, preț 950 mii. lei. Tel. 718.706 
0745/354575,0745/354.579 (Omega)
• Peștiș, 4 camere, 2 băi, centrală termică p< 
lemne, dependințe, garaj, necesită finisări, terer 
13.700 mp, preț 850 mii. lei. Tel. 716706 
0745/354579 (Omega)

Cumpăr case la țară (18)

• urgent! modestă, dar locuibilă în jurul Devei, 
preferabil mijloc de transport în sat Ofer prețul 
pieței. Tel. 0788/888.818 (Ella)

Vând case de vacanță (15)

• P+E, curte, livadă, grădină, ST 4.000 mp, la 
poalele Retezatului, sat Clopotiva, preț 22.000 
euro. Tel. 710.129.0740/146.780 (Stil Imobiliare)

Vând teren (21)

• Clndș, 14M0 mp, FS 80 m, deschidere la apă 
80 m, preț 11 euro/mp, parcelabil. TeL 718.706, 
0745/354575,0745/354579 (Omega)
• intravilan, Peștiș, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent, preț 15 euro/mp. Tel. 
710.129,0740/146780 (Stil Imobiliare)
• la DN 7, ST 22.000 mp, FS 70 m, apă curent preț 
12 euro/mp. Tel. 0788/497.615 (NR.1)
• Cristur, zona centrală teren 400 mp, fs 15 m, 
preț 4500 euro, tel. 0786497.615 (NR. 1)
• la 15 km de Deva, pentru construcție casă de 
vacanță panoramă superbă ST 900 mp, FS 20 m, 
apă gaz, curent cablu TV, preț 6500 euro neg. 
0788/497.615 (NR.1)
• intravilan, 25 parcele cu suprafețe cuprinse 
între 500- 700 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile. Preț 15 euro/mp, neg. Tel. 0740- 
914686 0724-169303,223400 (Casa Betania)
• intravilan, st 5700 mp, la D.N. 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303 (Casa Betania)
• urgent! Zăvoi 2000 mp, fs 30 m, preț 25 
euro/mp. Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• Deva, intravilan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități în zonă Preț 400 
mii. lei.. Tel. 0720/437889, 0720/348089 (Green 
Contart)
• La 7 km de Deva, drum național, intravilan, 
ST=1500 mp, apă curent, gaz. Preț 5 euro/mp 
negociabil. Tel. 0720/437889,0720/348089  (Green 
Contart)
• Deva spre Cozia, intravilan, ST=5700 mp, 
parcelabil, acces din 3 părți, apă curent gaz. 
Preț 14 euro/mp negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contart)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau 
împrejurimi, plata imediat Tel. 215.212 (Prima 
Invest)
• Deva zonă centrală ST=200-500 mp. Ofer 40 
euro/mp. Tel. 0720/437889, 0720/348089 (Green 
Contart)
• Zona Deva, intravilan, ST=1000 mp, utilități. 
Ofer5-20 euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089 
(Green Contart)
• In Zăvoi după Casa Galbenă Ofer prețul 
pieței. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)

Vând spații comerciale (25)

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

Chirii imobile (29)

• garsonieră dec, complet mobilată conto
rizată centrală termică telefon, TV color, zona 
Mihai Eminescu. Tel. 0745/411.449 (NR.1)
• Apartament 3 camere, împ.Traian, complet 
mobilat și utilat preț 300 euro/lună tel. 
0786497.615 (NR.1)
• Spațiu, zona 22 Decembrie, st 300 mp, preț 10 
euro/mp, tel. 0745.411.449 (NR. 1)
• se oferă urgent spre închiriere garsonieră 
zonă ultracentrală mobilată și utilată pe 
termen lung, preț 80 euro/lunar și la trei camere 
cu centrală termică la blocurile Mintiei, la 160 
euro, tel. 0745/302.200.
• ofer apartament 2 camere, complet mobilat și 
utilat, contorizat, zona Piața, 4 mii. lei/lună TeL 
206003.230324 (Mimason)
• ofer ap. 4 camere, centrală termică mobilat și 
utilat, zona împăratul Traian Deva, preț 250 
euro/lună neg. Tel. 230.324, 0745/266.071 
(Mimason)
• oferapartament2camere,semimobilat,zona 
Bălcescu, Deva, 35 mii. lei/lună negociabil. Tel. 
230.324,206.003 (Mimason)
• ofer casă 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
curte, preț 31 euro/mp, tel. 0740/126.029 (Prima 
Invest)
• ofer spațiu comercial, centrul vechi, vad co
mercial foarte bun, ST 120 m, 3 puncte sanitare, 
amenajări interioare moderne, bun pentru 
diverse destinații, preț 20 euro/mp inqlusivTVA, 
negociabil. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• ofer garsonieră bdul Decebal, amenajări și 
dotări interioare de lux, et 2, doar contract pe 
termen lung, preț 100 euro/lună Tel. 
0723/660.160 (Evrika!)
• ofer apartament 2 camere, decomandate, 
centrală termică 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)
• ofer apartament 3 camere, mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, contorizări, garaj, Decebal. Preț 
250 euro/lună Tel. 0744-690916 0724-169303 
(Casa Betania)
• ta incinta complexului comercial se închiriază 
spații comerciale amenajate și compartimen
tate, cu suprafețe între 9 și 25 mp. Preț 10 
euro/mp. Tel. 0742-005226 0724-169303 (Casa 
Betania)
• st 2S mp, amenajat lavabil, termopan, vad 
comercial excelent Deva Preț 120 euro/lună 
Tel. 0744-690918, 0720-370753 (Casa Betania)
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• Ieșire în spațiu. Echipajul de pe Stația Spațială Internațională a realizat cu succes luni o ieșire în spațiu de peste patru ore și jumătate.
• Centrală oprită. Exploatarea centralei nucleare de la Leibstadt, în Elveția, a fost oprită luni din cauza unor probleme apărute în zonă.

Papa ar putea fi internat

Nu vor încă un 
turn înclinat

Roma (MF) - Construirea unui al doilea turn înclinat la Pisa a fost întâmpinată Ou proteste furioase de către localnici, care cred că acesta va strica peisajul. , Protestatarii susțin că proiectul, realizat de arhitectul Dante Oscar Be- nini, va deteriora aspectul micului oraș italian, care nu are nici o -construcție mai înaltă decât Turnul.Construcția concepută ide Benini va fi o clădire de birouri și locuințe, realizată din sticlă și oțel și având aceeași Înălțime ca originalul. Ea va crea iluzia optică a aceleiâșf înclinații.Autoritățile locale a.u aprobat construirea nuu*  lui turn la o distanță tfe» aproape cinci kilometri . de cel original, în ■ : j capătul celălalt al orașului Construcția ar trebui să înceapă anul acesta, urmând să coste 35 de milioane de lire sterline.

t
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Los Angeles (MF) - 
Actorii Will Smith și 
Jon Voight sprijină 
organizarea unui fes
tival de film pentru 
copii, care se va 
desfășura la Holly
wood, la sfârșitul 
lunii viitoare.
Giffoni Hollywood 
Film Festival va 
găzdui o competiție 
la care vor participa 
20 de filme pentru 
copii. Câștigătorul 
urmează să fie ales 
de un juriu format 
din copii cu vârsta 
sub 17 ani din 16 
țări. Festivalul este

l

«f inspirat de unul
; asemănător care se 
: desfășoară în Italia.

Panică Seismul și alerta Se tsunami au provocat o panică generală, locuitorii strângându-și câteva lucruri în grabă pentru a evacua zonele de coastă. (Foto: epaj

■ Papa are mari proble
me cu înghițitul, iar a- 
semenea analize nu pot 
fi efectuate la Vatican

1

Jon Voight
(Foto: FAN)

Roma (MF) - Papa loan Paul al II-lea, care a suferit, lâ 24 februarie, o traheotomie pentru că respira cu dificultate, ar putea fi internat din nou în spital, a relatat marți cotidianul Corriere della Sera.Noua spitalizare ar fi necesară pentru a controla tubul de plastic inserat în traheea

Festival 
pentru 
copii

Papa la Vatican (Foto: EPA )

Lovitură primită de Jackson
■ Judecătorul Rodney 
Melville a autorizat 
mărturiile câtorva presu
puse victime mai vechi

Santa Maria (MF) - Apărarea lui Michael Jackson, judecat la Santa Maria pentru agresiune sexuală a unui minor, a primit o lovitură luni, judecătorul autorizând mărturiile câtorva presupuse victime mai vechi.„Am decis acceptarea mărturiilor altor presupuse victime”, a declarat judecătorul Rodney Melville. Decizia se poate dovedi hotărâtoare pentru continuarea procesului, deoarece prezentarea acestor

■ Până la 2.000 de per
soane ar putea ajunge 
bilanțul morților după 
cutremurul din Indonezia

Banda Aceh (MF) - Un seism cu magnitudinea de 8,7 grade pe scara Richter s-a produs luni în Oceanul Indian și a afectat din nou insula in- doneziană Sumatra, la trei luni după cutremurul și valurile seismice din decembrie, soldate în total cu 270.000 de morți și dispăruți.
Bilanț provizoriuCel puțin patru sute de persoane au fost ucise în urma violentului cutremur, circă o sută pierzându-și viața pe insula Simeulue și trei șute pe insula Nias. Seismul s-a

cwAffiH.

Se aduc răniți pe aeroportul Sibolga, în nordul Sumatrei.
(Foto: EPA)

Numeroase victime nu au putut primi îngrijiri medicale . din cauza întreruperii curezi,' tului electric la principality spital de pe insula Sumatra.
Amintirea Iui (tsunami) este Încă 

vie, toată lumea a fugit

Joao Monteiro

repetă

Suveranului Pontif și pentru a stabili programul său de alimentație. Spitalizarea ar putea avea Ioc săptămâna viitoare, dar încă nu a fosț luată nici o decizie în acest sens.„Papa nu va mai putea vorbi niciodată, pentru că nu are forța să vibreze corzile vocale din respirație, fiind foarte slăbit”, susține Stefano Ruggieri, neurolog la Universitatea La Sapienza din Roma. „Tubul de plastic nu va putea fi scos, pentru că, în lipsa lui, pacientul nu va mai avea aer", a explicat Ruggieri.Duminică, Papa a stat timp de un sfert de oră în curent pentru a rosti binecuvântarea Urbi et orbi, fără a putea vorbi, în pofida eforturilor. De aceea, medicii Papei s-au opus unei noi ieșiri a Papei în aer liber luni, în a doua zi de Paști.
presupuse antecedente ale cântărețului poate fi devasta; toare pentru apărare.Acest lucru ar putea permite acuzării să-și consolideze argumentele, într-un moment în care cazul prezentat de procurori este fragil, mărturiile protagoniștilor fiind uneori contradictorii.Judecătorul Melville a acceptat ca noui martori, print- |e care o prâMpusă victimă, să fie audiafFTn cadrul prezentării a cinci cazuri precedente.în vârstă de 46 de ani, Michael Jackson riscă 20 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat de acuzațiile care i se aduc.

produs în jurul orei locale 23:15 (19:15, ora României) și a durat circa trei minute, a declarat Serviciul meteorologic și de geofizică indonezian. Epicentrul noului cutremur a fost localizat la 205 kilometri vest de Sibolga, pe Insula Suma

tra, și la 245 de kilometri sud- vest de orașul Medan.Mii de imobile s-au prăbușit,, iar sub dărâmături se află numeroase victime, a anunțat la postul de televiziune Metro TV Agus Mendrofa, un responsabil din districtul Nias. 

în plus, medicii și asistenții au fugit de teama valurilor tsunami. ONU a trimis eUcon- tere, ieri dimineață, pentru a evalua pagubele produse de cutremur.„Este al patrulea sau al cin-, cilea cutremur, te intensitate, din ultimii MO de ani”, a declarat Kerry Sieh, un specialist american.

Jakarta Cutremurul din Indonezia a fost
de 8,7 grade pe scara Richter. 

Seismul s-a produs în jurul orei 
locale 23:15 (19:15, ora Româ
niei) și a durat circa trei minute, a 

declarat Serviciul meteorologic și 
de geofizică indonezian.

Institutul de Fizică a Pământului 
de la Strasbourg a subliniat că 

„energia eliberată de acest 

cutremur este de circa 30 de ori 
mai mică dăecât a fost cazul 

cutremurului de la 26 decembrie.,

I

Strasbourg

Hong Kong O replică cu magnitudinea de 5,7 

grade pe scara Richter s-a produs 

ieri în insula indoneziana Suma

tra, a anunțat. Observatorul din 

Hong Kong. Epicentrul a fost 
localizat în Oceanul Indian, la 620 

de kilometri sud de Panda Aceh.

Seismul fusese anticipat
■ Britanicii au constatat 
energia acumulată în 
regiune după cutremurul 
din 26 decembrie

Paris (MF) - Cutremurul din Indonezia a*  fost anticipat în urmă cu două săptămâni de seismologii britanici, care au constatat energia acumulată în regiune după cutremurul din 26 decembrie 2004.

Intr-un studiu publicat de revista Nature, la 17 martie, specialiștii atrăgeau atenția că un seism de mare amploare se poate produce in .forgbl insulei indoneziene SumattăS..Seismul din 26 decembrie a provocat acumulartc Ie energie sub cele două plăci tectonice. Prima traversează extremitatea nord-’ sstto^ i Insulei Sumatra, a doua 'se termină sub mare, la sud <îe insulă.
-

Alerte privind1 tsunami au fost 

lansate în indoneztt. Sri karăa. 
India și Thallandlt care uite*» 

au fost ridicate. '

Un val seismic de mică intensi
tate a fost semnalat pe coasta 

insulekrGiamtfh Oceanul Indi
an, la Art-MM ite epicentru.

' Un val fojăt c^etrei metri a pro

vocat pagube importante în Insu

la indonerienă Șimeulue

Bjroul de meteorologie a infor

mat că seismul a produs valuri 

cm o înălțime de 50 de cen
timetri pe ceasta de vest a Au»*  ‘

_______________________________ _
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Alertatele tsunami a fod idicată 
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