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Primari atacați... penal

ASTdZlf Cuvântul liber vă oferă gratuit 
suplimentul TV cu 32 de pagini integral co
lor într-un nou format.

■ Pentru prima dată 
un prefect a înaintat 
plângeri penale 
împotriva unor edili.
Daniel I, Iancu________________
daniel.lancu@informmedla.ro

Deva - Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara 
i-au fost înaintate ieri, de că

| ’Wu e păcăleală. De astăzi intră în vigoare 
\ ;umpirile la utilități și majorările de accize. 
Toate acestea sunt prevăzute în modificările 
aduse Codului Fiscal. (C.P.)

Astăzi, la ora 18,30, se dă startul ? 
în prima etapă a Campionatului 
Național de Raliuri. Debutul va avea 
loc la Brașov, unde s-au înscris un 
număr record de echipaje (peste 60). 
Hunedoreanul Mihai Leu și Ciprian 
Solomon vor alerga pe un 
Mitsubishi Evo 8,5. /p.9 (Foto: Traian Mânui

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen- 

. tru a fi rezolvate cât mai re-
CUVANHjL pede cu putință. Ai vreo între- 

“ bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Pentru a ne-o transmite, 
telefonează între orele 08.00 și 10.00 la nu
mărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției 
sau trimite-ne un mail la adresa daniel, ian-
cu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine 
răspunsul edililor în cauză!

ClfÂTlL uit»
® Str 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

J^0801 030303

Adăpost
■ Victimele abuzurilor 
familiale au de ieri un 
refugiu unde pot locui 
timp de trei luni.
INA JURCONE_______________________________

lna.jurconeeinformmedla.ro

Deva - în premieră pentru 
Deva a fost inaugurat ieri 
Centrul de Urgență pentru Fe
mei victime ale violenței do
mestice. Centrul dispune de 
opt locuri și oferă logistică și 

tre Cristian Vladu, plângeri 
penale împotriva primarilor 
din Baia de Criș și Pui, Ro
meo Farcaș și Victor Stoica. 
Este pentru prima dată, după 
1989, când se ajunge într-o 
asemenea situație, prefectul 
afirmând că va solicita mi
nistrului destituirea celor doi 
primari din funcțiile de pre
ședinți ai comisiilor locale de 
fond fimciar. Motivul ambelor

de urgentă la Deva
consiliere pentru tinerele problemele vor fi consiliate
aruncate în stradă de familie. 
Apelând la telefonul 234433, 
devencele vor putea afla unde 
este centrul și cum pot ajunge 
acolo. „Au fost investiți din 
fonduri 'europene 72.000 de 
euro din care Consiliul Local 
Deva a cotizat 13.500 în par- 
teneriat cu Fundațiile Cone
xiuni, Mara și Europa. Feme
ile beneficiază și de asistență 
socială, de consiliere juridică 
și psihologică. După trei luni, 
cele care nu și-au rezolvat 

sesizări îl constituie „comi
terea infracțiunii de abuz în 
serviciu”. Potrivit lui Vladu, 
Prefectura a fost sesizată de 
mai multe persoane asupra 
modului nelegal în care cei 
doi președinți au procedat în 
cazul restituirii terenurilor, 
fapte care - în cazul în care 
instanța le dovedește ca fiind 
adevărate - se pedepsesc cu 
închisoare de până la 5 ani.

prin centre de asistență și 
integrare, printr-un alt pro
gram”, declară loan Inișconi, 
viceprimar Deva.

Potrivit statisticilor, doar 
în Deva au avut nevoie de 
ajutor 30 de femei, numai în 
acest an, iar în 2004, 66. Toate 
acestea sunt cazuri de vio
lență în familie, însă proble
me cu care se confruntă fe
meile sunt mult mai nume
roase, precizează Lenuța An- 
galita, președintă Conexiuni.

„Există un termen. Punerea 
în posesie pe actualele legi 
trebuie finalizată până la în
ceputul lunii mai. Cei ce nu 
înțeleg acest lucru vor părăsi 
funcțiile de președinți ai co
misiilor de fond funciar”, a 
declarat prefectul, precizând 
că probleme cu punerea în 
posesie există și la alte comu
ne, precum Bunila sau Orăști- 
oara de Sus.

Șefi noi la Ca
dastru și RAR

Deva (M.S.) - Noii di
rectori ai Oficiului Jude
țean de Cadastru și Re
gistrului Auto Român 
sunt, de astăzi, Constan
tin Ene (care a mai con
dus instituția până în 
anul 2000) și, respectiv, 
Tiberiu Balint, ambii 
membri ai PNL. Anunțul 
a fost făcut de prefectul 
județului Hunedoara.

Valoarea produselor exportate din 
județul Hunedoara.în 2004
Comparativ cu anul 200S, '/narea exporturilor hunedorene a 
înregistrat o crejtere.de 4*roximativ 30%. Practic, este cea 

mai mare creșfSre înregnwjă după )990
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Edili trimiși la... mouse!
■ Numeroase primării 
din județ au câștigat 
fonduri europene pen
tru instruire.

Deva (S.B.) - Conform Ho
tărârii nr. 1007/2001 și Ordi
nului Ministerului Adminis
trației Publice nr. 252/2003, 
care prevăd instruirea și spe
cializarea în domeniul infor
maticii a funcționarilor pu
blici folosind un standard eu
ropean, unii primari urmea
ză, în prezent, cursuri de cal
culatoare. Primarul Devei, 
Mircia Muntean, spune că „în

urma întâlnirii sale, la Praga, 
cu Bill Gates, și a ceea ce am 
văzut acolo” s-a hotărât să 
urmeze un curs de calculatoa
re. Tot în această perioadă se 
instruiește și primarul din 
Gerteju de Sus, Petre Câm- 
pian, interesați fiind și pri
marii din Hărău, Cârjiți, 
Vorța etc. Totodată, „la șco- 
lit” se găsesc mai mulți fun
cționari publici din primăriile 
aferente. Cursurile sunt ofe
rite de Institutul Internațio
nal Multimedia, care a lansat 
în județul Hunedoara, în pre
mieră în România, și concep
tul de clasă mobilă.

au adâncit misterul privind această răpire. începe să
se configureze tot mai mult ideea că această răpire este 
O înscenare, /p.2 (Foto: Al Jazeera)
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• Propunere. Un raport redactat la cererea 
administrației americane, referitor la servici
ile de informații, propune crearea unui cen
tru pentru lupta împotriva proliferării arme
lor de distrugere în masă.

• în vizită. 0 delegație a principalului partid 
taiwanez de opoziție a sosit la Beijing. Vizita 
intervine la câteva săptămâni după aproba
rea legii chineze antisecesiune, prin care 
China este autorizată să facă uz de forță da
că Taiwanul își va declara oficial independența.

Premier fără 
susținere

Praga (MF) - Premie
rul social-democrat ceh, 
Stanislav Gross, a pier
dut majoritatea în Parla
ment, după decizia creș- 
tin-democraților din coa
liție de a se retrage din 
Guvern. Uniunea Creș- 
tin-Democrată (KDU- 
CSL) cere demisia pre
mierului Stanislav 
Gross, afectat de un 
scandal referitor la ave
rea sa. KDU-CSL este u- 
nul dintre cele trei par
tide care formează 
coaliția aflată 
la putere, îm
preună cu 
social-demo- 
crații 
(CSSD -- 
liberalii 
(US-DEU)

j

i

Robert Mugabe 
(Foto: EPA)

Favorit în 
alegeri 
Harare (MF) - Cetă
țenii din Zimbabwe 
au începui să voteze, 
eu dimKiFațS. în că
dii alegerilor legisla
tive, partiduipreșe
dintelui Robert Mu- 

. gabe aflat la putere 
de 25 de ani, fiind 
considerat favorit

Atipic răpire fără revendicare
■ Grupul operativ de la 
Cotroceni analizează in
formațiile despre răpirea 
celor trei ziariști români

ra, o înregistrare video în ca
re sunt prezentați cei trei zia
riști - Marie-Jeanne Ion și ca- ' 
meramanul Sorin Mișcoci, de* 
la Prima TV, și ziaristul E- 
duard Ohanesian, de la coti
dianul România Liberă, și o a 
patra persoană, luați ostatici 
în Irak de un grup înarmat 
care nu a formulat revendi
cări pentru eventuala lor eli
berare.
N-au cerut nimic

Doi bărbați, cu capetele a- 
coperite cu keffieh, îndreaptă 
sumele ta direcția celor patru 

str așezați pe joș. iar tn 
fundal este vizibilă o carpetă 
înflorată care acoperă un pe
rete, conform secvențelor vi
deo difuzate de Al-Jazeera.

Al-Jazeera a precizat că zia- 
■ezentat pe rân$, 

adăugând că răpitorii nu «au 
identificat și nu au formulat 
nici o revendicare.pentru e- 
ventuala eliberare a ostatici
lor lor.

Reporterul Prima TV Marie 
Jeanne Ion neagă, în înregis
trarea transmisă de Al Jazee
ra, că s-ar fi cerut o recom
pensă hi schimbul eliberării

Răpitorii nu sunt teroriști
organizații sau alteia. Asta 
o fac în ipoteza unei even
tuale revânzări sau pentru 
țț• •* • 
Grupările radicale 
ar &ce în prunul 
rând propagandă 
și ar încerca să se 
facă cunosputc , 
prin tot Klul de 
senine.
Nicolas Henin

■ București - Lucrul cel 
mai important pe caseta 
privindu-i pe cei trei jur
naliști români este absența 
revendicărilor, a logo-ului, 
a numelui grupului de ră
pitori, a declarat, ieri, anal
istul politic francez Nicolas 
Henin, el subliniind că sin
gura certitudine este că nu 
sunt prizonieri ai unui 
grup politic radical. Specia
listul francez explică absen
ța indiciilor prin faptul că 
ar exista „sub-furnizpri” ai 
răpirii. „Aceștia sunt moti
vați în primul rând de 
bani, Făcând să circule a- 
ceastă casetă, arată că i-au 
capturat pe jurnaliști dar,

București (MF) - Grupul 
operativ reunit la Palatul Co- 
troceni, sub coordonarea pre
ședintelui Traian Băsescu, 
ieri, ora 11:30. la 12 ore de la 
difuzare de către postul Al 
Jazeera a înregistrării video 
cu ostaticii români, analizea
ză continuu informațiile acu
mulate despre răpirea celor 
bei ziariști români în Irak.
Proceduri standard

Conform unui comunicat al 
Administrației prezidențiale, 
acțiunea se desfășoară con
form procedurilor standard în 
astfel de lituații Autoritățile ■ riști! s-au prezentat pe 
române colaborează cu aliații 
pentru gestiona ei situației, 
se arată in comunicat.

Președinția precizează că 
singurul obiectiv al instituții
lor statului român este aduce
rea acasă, în cele mai bune 
condiții, a celor trei ziariști.

Postul de televiziune Al-Ja- 
zeera a difuzat, miercuri sea

............  -H 
că pur și simplu grupul 
respectiv nu are nici un 
nume”, a spus Henin. 
„Grupările radicale ar face 
in primul rând propagandă 
și ar încerca să se facă cu

ta același timp, nu se iden- noscute prin tot felul de 
tifică ca aparținând unei semne”, afirmă jurnalistul.

spune Marie Jeanne Ion în 
limba engleză. ;

grupului jurnaliștilor români 
răpiți în Irak.

„Am fost răpiți și am auzit 
de la răpitorii noștri că s-ar 
fi cerut o recompensă în 
schimbul libertății noastre^- 
Acest lucru nu este adevărat”,

(Foto: EPA)

■ Premierul buigar și-a 
sprijinul ț aoferit r , . ....

jurnaliștilor români răpiți 
în Irak

române asistenți și sprite 
pent i aducerea' in țară a. 

..-(uinalișîilor români dispăruți? 
in Irak, pe baza axperiei ței 
oficialilor bulgari acumulate, 
în urma unui caz similar.
' Premierul Gălin Popescu 
Tăriceanu s-j întâlnit teri, la 
Șbfia, cu omologai său bulgar, 
pentru a analiza stadiul reia- 
tiBor ffiBtre România și Bul
garia. unul dtitore subiectele 
cteeutate fi id situația celor 
trei jurnaliști români dispă
ruți în Irak.
AdoKxure paxaleiA.

Premierii român și bulgar 
au semnat teri o declarație co
mună in care se precizează că 
autoritățile din cete două ț|fi 
vcr colabora îndeaproape pen
tru a asigura aderarea parale
lă ! Roi Inie i și Bulgariei la 
Uniunea Europeană, conform

Mai multe amănunte: 
www.bihon.io/romania/

e

Adunâre de creoincioși în Bagdad

Atentat sinucigaș în 
timpul marelui doliu șiit

Kirkuk (MF) Un militai a fost ucis și 
zece persoane, dintre care șase soldați, au 
fost rănite ieri, intr-un atentat, sin ucigaș 
comis la un punct de control al armatei 
irakiene, în apropierea unui mausoleu șiit 
din orașul Tuz, în nordul țării, a informat 
poliția locală, citată de AFP.

Atentatul a avut loc în timp ce pele'rinii 
se deplasau la mausoleul lui Ahmad ibn 
Mussa al-Kazem, fiul unuia dintre cel 12 
imami șiiți, a afirmat colonelul de poliție. 
Abdallah Hassan aLBayati.

El a precizat că atacatorul sinucigaș a 
detonat explcftbilii afiați la bordul mașinii 
safe, într-o intersecție din apropiere ddr 
mausoleu. Printre răniți figurează și patru 
civili, a adăugat sursa citată.

Situat la 200 kilometri nord de Bagdad, 
orașul Tuz este locuit de o majm^tate tur^ 
cmnatiă. .

Ocnn iatea^șiltă a marcat ieri 40 de zile 
de la Actema (ndtoele doliu șiit), care rea- 
mintește înfi'ângerea și moar tea mamtdui 
Hussein, -ucis dă stmniți in anul 081).
......... - -1.------------------- -- -- - - — - -   - - - 
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Alte opțiuni j
Hong Kong (MF) - 

. Statele Unite au di larat 
că aii și alte opțiuni în 
cazul în care dialogul cu 
Guvernul de la Phenian 
in privința dosarului 
nuclear va eșua, a anun
țat, ieri, Christopher 
*............‘ j.a<.'

prexeuw -fa 
negocieri.

„Dacă dialogul nu va 
funcționa, este clar că 
va trebui să vedem care 
sunt celelalte mijloace 
de acțiune”, a declarat 
Hill, în timpul unei vizi
te făcute la Hong Kong, 
precizând că, în nici un Z 
caz, Statele Unite nu vor » 
abandona această pro
blemă.

Negociatorul american 
a menționat eforturile 
Chinei de a readuce 
Coreea de Nord la masa 
negocierilor multilatera
le și a precizat că trebu
ie văzut dacă eforturile 
acesteia vor fi suficiente.

Scopul negocierilor 
este de a determina Co
reea de Nord să renunțe 
la arma atomică.

dl Hill, spfiu ctelpgației
4 i ‘ ~ ■ - ----- -  - -7 prCZeîK©

(Folos EPA)

gional, stabilind noi coridoare ' 
pentru transportul energiei.

România și Bulgaria susțin 
împreună crearea unui nou 
coridor de tranzit pentru 
gazete i turale, legând Marea 
Caspică de Europa Centrală și

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a fost întâmpinat la Sofia de 
omologul săti buictar. Simeon Saxa-Coburg Gotha.

calendarului stabilit.
Guvernele de la București 

și Sofia vor colabora și în ce
ea ce privește dezvoltarea in
frastructurii de transport, in
clusiv prin deschiderea unor 
noi puncte de frontieră și
modernizarea celor actuale și de Vest, 
prjn construcția unui nou pod 
peste Dunăre.

Atât. România, cât și Bul
garia sunt hotărâte să-și u- 
nească eforturile privind cola
borarea bilaterală la nivel re-

Autoritățile celor două țări 
se vot sprijini reciproc, și în 
ceea ce privește ratificarea de 
către statele membre ale Uni
unii Europene a tratatului de 
aderare a celor două țări.

/

Ministru mort în 
accident aviatic

New Delhi (MF) - Trei per
soane. inclusiv un ministru 
regional, au murit și alte 
două au fost rănite,- ieri, în 
urma prăbușirii unui eli
copter în statul Uttar Prades, 
în nordul Indiei, au informat 
surse din cadrul poliției. Alte 
două pe ̂ soaie care se aflau 
la bordul elicopterului au fost 

■ •. rănite.
Cele treî persoane care au 

ifeceifet SnSima accidentului 
sunt ministrul Guvernului 
regional din Haryana (nordul 
IndieiJSurinder Singh, un om 

. de afeceri și pilotul aparatu
lui, de zbor.

Elicopterul s-a prăbușit la 
30 de minute după decolare, 
cauzele accidentului nefiind, 
pentru moment, cunoscute.

■t.
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• întâlnire SALVITAL. Ieri, a avut loc la 
sediul Prefecturii o întâlnire între reprezen
tanții autorităților hunedorene și medicul 
Arafat, șeful serviciului SMURD. Potrivit 

^vicepreședintelui CJ Hunedoara, Petru 
' Mărginean, în urma discuțiilor s-au stabilit 

prioritățile în vederea implementării proiecta-, 
lui SALVITAL la noi în județ. (T.S.)

Daniel Iancu-
tanlel.lancaftinfo«nn»dla,ro

Schimbarea la 
fața a Justiției

Ajungându-i la os cuțitul european, gata 
pregătit să ne taie crenguța comunitară 
- și așa firavă - de sub picioare, Guvernul ia 

chioara de justiție și se pregătește, lucru bun 
de altfel, să o orbească de-a binelea. Și să-i 
regleze odată balanța ce tot mai trage 
într-o parte.

Strategia de reformă a Justiției pentru anii 
următori are în vedere multe chestiuni 
inedite. în primul rând o „emisiune" de 
genul „camera ascunsă"! Mai precis, în viitor, 
funcționarii din domenii „cu risc ridicat de 
corupție" vor fi urmăriți prin metode tele- 
vizionistice dacă acceptă sau nu „atenții" - 
mai mult (după părerea lor) sau mai puțin 
(după a altora) cuvenite...

In ceea ce-i privește pe executorii 
judecătorești, aceștia nu își vor mai primi 
avans onorariile pe care le percepeau ast

fel doar celor cu venit redus. Că de la baștani 
aveau de unde să recupereze. Prevederea se 
completează de minune cu o alta referitoare 
la asigurarea unor condiții de viață la nivelul 
minim european pentru pușcăriași. Și să vezi 
atunci înghesuială la pârhaie. Că unde i 
altundeva mai poți trăi pe picior european, 
fără să faci nimic? Poate doar la Parlament...

Protocolul blocat de un om
■ Judelui Hunedoara 
pe ultimul loc la 
semnarea protocolului 
DA-PUR;UDMR.-

Valentin Neagu

Deva - Criza protocolului 
politic nesemnat între cei 
patru membri ai coaliției care 
„guvernează* județul este 
veche, antică și totuși de 
actualitate. în plus, acum 
pare că se acutizează. Pentru 
că puține mai sunt zonele din 
România în care protocolul 
alianței n-a fost semnat. „Și 
nu merge din cauza uma
niștilor, care țin cu dinții de 
postul de inspector școlar. 
Dacă noi nu ne înțelegem la 
nivel local, o să vină cei de la 
București să facă ordine.

Declarația lui Mărgineanu 
potrivit căreia noi suntem de

vină că nu se semnează pro
tocolul nu este adevărată. 
Mărgineanu trebuie să fie 
responsabil de ceea ce 
declară” - spune prefectul 
Cristian Vladu.
„Pogea m-a amenințat”

„Protocolul trebuie semnat 
nu pentru interese politice, ci

pe criterii profesionale. El 
trebuie gândit pe termen 
lung, nu de pe o zi pe alta. 
Noi avem disponibilitatea 
unui dialog.

Nu din cauza noastră nu s- 
a semnat protocolul. Pogea m- 
a amenințat pe mine, nu 
invers” - spune Petru Măr
ginean, președintele PUR

Hunedoara. „Este clar cî 
acum Alianța are dreptul si 
conducă. în nici un cai 
umaniștii nu sunt în măsuri 
să dea tonul. Am spus dt 
mult - învățământul trebuie 
depolitizat. Noi nu facem ce z 
făcut PSD-ul” - ne-a declarat 
Gheorghe Pogea, președintele 
PD, filiala Hunedoara.

Cristii Vladu

Partenedat

Gheorghe PogeaPetru Mărginean

■ Prefectul sprijină 
divizarea Asociației 
Județene a Vânătorilor 
și Pescarilor Sportivi.

Deva (M.S.) - Mai mulți 
membri ai Asociației Jude
țene a Vânătorilor și Pescar
ilor -Sportivi (AJVPS) Hune
doara âu solicitat schimbarea

conducerii acestei organizații, 
a declarat ieri, într-o con
ferință de presă, prefectul 
județului, Cristian Vladu. El 
a menționat că susține o 
asemenea inițiativă și că va 
milita pentru separarea aso
ciației In două organizații de 
gen: una' pentru pescari și 
alta pentru vânătorii sportivi.
Sunt adeptul schimbării.

Deva (I.J.) - Agenția 
Județeană pentru Ocu
parea Forței de Muncă 
Hunedoara a încheiat un 
protocol de parteneriat 

, cu Asociația Ihteretnlcă 
a Persoanelor Defa
vorizate, Primăria Deva 
și ISJ Hunedoara pentru 
promovarea și aplicarea 
proiectului „Integrare 
prin cultură și educație”. 
Scopul colaborării este 
rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă 
comunitățile de rromi 
din Hunedoara. Potrivit 
Marianei Băncilă, direc
tor AJOFM, în județ și- 
au găsit loc de muncă 
doar în acest an prin 
instituția pe care o con
duce 63 de persoane de 
etnie iromă.

Studiez modalitățile de sepa
rare a vânătorilor de pescarii 
sportivi. în Europa, cele două 
asociații sunt separate”, a 
spus prefectul Cristian Vladu.
E necesară întrunirea

în ceea ce privește schim
barea conducerii AJVPS, pre
fectul a menționat că acest 
lucru se poate face numai de 
către adunarea generală a 
organizației. Pentru întru
nirea acesteia este nevoie ca 
o treime dintre membrii 
AJVPS, Hunedoara -si solicite 
întrunirea aaunăriî generale 
a asociației. în următoarele 
zile, pescarii șî vânătorii vor 
fi consultați în privința opor
tunității convocării adunării 
generale, pe baza unor tabele 
de semnături ce vor fi trans
mise în teritoriu de o parte 
dintre membrii AJVPS.

vineri, 25 mânie - Ziua Poliției Ro
mâne este sărbă

torită la Deva, iar cu această ocazie hunedorenii 
au asistat la o demonstrație a luptătorilor SPIR 
și o expoziție.
- Prefectul Cristian Vladu anunță noi schimbări 
la șefia Inspectoratului Școlar și a Oficiului 
Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Vânătorii se desp. rt de cescai (Foto: arhivă)

Unificarea
m.-------------------termoncam

sămbătă, 26 martie ] ’ Polițiștii-din Călan 
--------------------------------------- 1 au fost nevoiți să 

. tragă mai multe focuri de avertisment pentru 
a potoli un scandalagiu care a atacat un agent 
de poliție.

- Un bărbat s-a sinu
cis aruncându-se sub 
un tren, în gara CFR, 

din Simeria. Ludovic Ardean, de 64 de ani, ăvea 
probleme psihice și a mai încercat în repetate 
rânduri să-și ia viața.

duminică, 27 martie

luni, 28 martie ' Emilia tânărului. Itie 
----------------------------------------  Halga, adus în țară 
fără organele interne, acuză medicii austrieci 
de furt de organe și chiar de crimă.
- Jandarmul care a dezertat în urmă cu o 
săptămână a fost prins într-o mănăstire din 
localitatea Sâmbăta de Sus, județul Brașov.

Deva (M.S.) - Conducătorii 
firmelor care produc noxe vor 
fi chemați lâ sediul Prefec
turii Hunedoara pentru a li se 
prezenta modalitățile prin 
care pot obține finanțări 
europene nerambursabile in 
vederea reducerii poluării, a 
declarat prefectul Cristian 
Vladu. El a arătat că firmele 
hunedorene pot beneficia de 
sprijin extern în baza con
vențiilor de mediu, model 
aplicat deja îh țară. România 
are senmat un protocol care 
prevede o scădere a emisiilor 
poluante cu 8 la sută, in 
perioada 3008-2012.

Orăștie (M.T.) - Cadavrul 
unui bărbat a fost găsit 
într-o pădure de lângă 
Orăștie. Nicolae Cornea 
avea 67 de ani și în Urmă 
cu mai bine de un an a 
dispărut de acasă. Un local
nic din Orăștie, în zona 
Valea Stricătii, într-un

pârâu, a găsit recent corpul 
bărbatului. După efectuarea 
autopsiei, medicii au 
declarat că bărbatul a dece
dat în urma asfixiei 
mecanice prin .spânzurare. 
Până în prezent nu există 
suspiciuni de comitere a 
vreunei fapte penale.

Cadavrul bărbatului a fost găsit la un an de la dispariția sa.

Deva (M.S.) - Prefectul 
Cristian Vladu a declarat că 
„analizează” modul prin către 
furnizarea agentului termic 
în Deva ar putea avea loc 
prin unificStaea producătoru
lui, Termocentrala Mintia, și 
a distribuitorului, Calor SA. 
El a precizat că variante ar 
putea fi pusă in practică doar 
cu condiția ca prețui Gcal să 
scadă.. El a dat exemplul 
Timișoarei, unde, după unifi
carea producătorului și dis
tribuitorului de agent termic 
s-a reușit eliminarea pierde
rilor și obținerea, de profit 
pentru societatea nou creată.

Scumpiri la serviciile poștale
Deva (I.J.) - Serviciile poș

tale interne Be vor scumpi de 
la 18 aprilie în medie cu 10%. 
Pentru ecwe»el Prioripost, de 
la 101 la St» de grame, tari
ful crește de la 85.000 la 90.000 
lei, pentru fracțiuni de până 
la 100 de grame - de la 63.000 
la 95.000 lei, iar pentru 
fracțiuni intre 101 și 500

joi, 31 martie

miercuri, 30 martie

Servidifcppoștale se vor scumpi.

] - La poligonul din
- Mintia are loc cupa 

presei la tir, organizată de Inspectoratul de Jan
darmi, cu prilejul Zilei Jandarmeriei (3 aprilie). 
- Medicii vienezi susțin că-ăd luat organele 
tânărului iiie Halga, pentru că nu e existat nici 
un act prin care familia să spună ca nu este 
de acord.

Rtetam* nai pot fi tatâfaite gj.gș ar
rutine'jta-pa raza localiiaillor 8». - Deva - Flap
Pefttoțani -Vulcan - Lupani.

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

-! - Două persoane și- 
j au pierdut viața într- 

un accident de circu
lație petrecut pe DN7, în afara localității Deva. 
- Cei doi comisari-șefi hunedoreni participă la 
concursul pentru ocuparea scaunului de șef al 
Poliției Județului Hunedoara.

grame - de la 145.000 la 150.000 
lei. Vor crește și tarifele pen
tru transmisia mandatelor 
„on line”. Cei care, vor dori ‘ 
să beneficieze de serviciul 
confirmării la primire vor fi 
nevoiți să plătească mai mult 
cu 3.000 de lei. Serviciul post- 
restant va avea de asemenea 
costuri mai mari, de Ia 6.000 
la 7.000 lei. Vor fi modificate 
și tarifele pentru abona
mentele lunare pentru căsuțe 
poștale - persoanele fizica vor 
plăti 33.000 lei, iar persoanele 
juridice vor achite 77.000 lei 
față de 70.000 lei până acum. 
Măsura de ajustare a tarifelor 
vine ca urmare .a creșterii 
prețurilor la carburanți, 
energie, materii primeai 
materiale.materiale.
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vă lipsește. Ăi

onoare

tourtria (trei răni

r._

OS Nuna faima. Cu:
0 Corina Dănilă, Alexan

dru Papadopol, Oana 

Zăvoranu, Bianca 
Neagu, lurie Darie, 

. Anca Pandrea, Vlad 
;' Rădescu, Tora Vasilescu,

> Dan Bordeianu, Carmen 
onesci oana Gingh- 
ină, Adela Popescu, 
Oliver Toderiță, Cristina 

Cioran, Pavel Barto;, 
Ana Maria Moldovan, 

' Octavian Sttunilă

EDITA - ATAS

' strident, e trimis șofer
ul Jimmy Tong, să-i 

. aducă la spital câteva 
'urniri de acasă.

□(acțiune, SUA, 1998) 
7£u: Kwt Russell Jason 

,jj Scott tee, Connie 
îWfctark'Sean Pertwee

(Fota
Trajan Menu)

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi In furnizarea energiei elec 

trice:

2030 Dragd de Raymond 
2030 Castele? mănăstiri tin 

13 Austria Episodul 5.
Regia Karel Fuksa. Sunt 

• prezentate 47 de 
castele și mănăstiri din 
Austria ce fac parte din- 
tr-o organizație numită 

IVIA IMPERIALS. Surit 

cele mai importante 

clădiri istorice din Aus
tria $i au avut legături 
cu împărații dinastiei 
Habsbutglce

' 'tPfrtArvnJ j-ul rompten

1330 Al șaselea simt 
1430 Far n pierduți ai 

NiAiei
1530 Pe urmele viperelor 

1630 Amante, Amanta și 
soția

1730 Câmpuri de bătălie 

1830 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunter
1830 Pasionat de pescuit. La 

pescuit de păstrăv 
1930 Curse asurzitoare, Hi

brizii
2030 Vânătorii de mituri 
2130 Pe urmele dinozaurilor 

2230 Viața secretă a 

curselor de Formula 

Unu
23.00 Curse, Decapotabile 
0030 Motociclete americane, 

Motocicleta lui Mikey 
01.00 Dosarele FBI

A. tie aiegere. Dar treoaie să hotărăști sin
gur varianta optimă în pian profafasmMl-flMncter sat 
sentimental.

06303730 Observator 
Deva (r) 

1130-1230 După canal 
(Em. de divertisment, 

1530-1535 Publicitate 

23.45-2430 Observator

M:
Sunt programate întreruperi In furnizarea apei în Deva: 
08.00-12.00 Străzile Banatului, T. Vuia, Digului.

N. Grigorescu și Bucovinei

830 Sonarid (Comedie, 
«SUA, 2002)

9*30 Pe platourăe de fitonare
Episodul 13

10*20 Anita și eu (Comedie, 
{3 Marea Britanie, 2002) 

Cu: Kabir Bedi, Max 
Beesley, Sanjeev 
Bhaskar, Chandeep 
Uppal, Anna Brewster 

1155 Phenomenon (Dramă, 
(ă SUA. 1996)

1435 tare (Comedie, Franța, 
fa 2002) Cu: Căcile De 

France, Bruno Putzulu, 
Olivier Srtruk

15:50 Party in lire Park 2004 
1830 Scenariul (Comedie, 

13 SUA, 2002) Cu: Jordan 
Bridges, Marisa Cough- 
lan, Heather Donahue, 
Dan Hedaya.

19*30 Cinema, dnema. cine
ma - Ep. 14 Episodul 14 

2030 La imită (Dramă, SUA, 
02002)2130 Trei șoareci 

orbi (Thriller, Franța, 
2002) Cu: Edward Fur
long, Emilia Fox, Chiwe- 
tel Ejiofor, Ben Miles 

23:15 Restaurantul (Comedie, 
0 SUA, 2000) 

030 Adversarii (Dramă, 
□Franța, 2002) Cu: Daniel 

Auteuil aki >. ail- 
has, Franțois Ckreet

Soluția integramei din 
numărul precedent:
P-A-O-U- 
JURNALIST - BETE -

Poliție
Oj.P.t. Htf

Dispecerat a_pă călit» 212225
Oitwcdrat Citrica/; , 929

NAI - ALDE— GS - R - 
-IA - ..ERAZÂ^U 
ACCIZE - IJ -ATA - 
UTA - ȘTIRE - ARS - 
IE - RAT - T - SI - 
PAGINI - O - ARTI
COL - LULEA - NAS -

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de joi

2030 Știrile TELE 7 Deva
20.10 Chestiunea hunedo- 

reană
2130 Publicitate 
2135 Week-end TELE 7

DISCOVERY

TV SPORT

10.00-16.00 Deva, Viile Noi - străzile M. Corvin, 
Luncii, Râului și Venus

08.00-18.00 Zona llia
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• Tarife la mate. Pentru litoral, tarifele vor 
fi mai mari cu o proporție între 8 și 12%, în 
lei, față de cele practicate în sezonul estival 
2004. Se estimează că numărul străinilor 
care vor petrece vacanța în stațiunile auto
htone de la Marea Neagră va crește cu circa 
20% față de cel înregistrat anul trecut. (C.P.)

• Impozit pe „noroc". Câștigurile din
jocurile de noroc se vor impozita cu 20 la 
sută din venitul net care nu depășește 100 
milioane lei și cu o cotă de 25 la sută din 
venitul net care depășește 100 milioane lei, 
începând cu 1 mai 2005. (C.P.) /

• Cazier pentru românii din Spania. Pen
tru obținerea cazierului judiciar sau a unor 
documente privind statutul profesional, ro-, 
mânii din Spania pot trimite prin poștă soli
citarea documentelor, pe adresa Consulatului
din Madrid și a celui din Barcelona. (C.P.)

Benzină Premium HOM M
Benzină fără plumb (Euroluk) fcă/1

, .S--- : - : ‘ ,
Mol * , _ _________ _______
Benzină fără plumb 498} 33300 teids ' s: /

Benzină fără pfamB (95) 30200 lei/1

Motorină 19189 lei/l

tulul KOVO, 
care reunește 
toți angajații

bile Skoda din 
Cehia au oprit 
lucrul timp de 
oră. Greviștii 
au solicitat 
creșterea , 
salariilor. Cei 
14000 de mem-

Artima preluată de polonezi1

' OMV_____________ ' ____-r-_____
Benzină fără plumb 30390 lei/l

Benzină Eca-Premium 30790 lei/1
Premium Diesel 30690 lei/l

‘ : Mtrom ' . ~ ______ _________ __ __
1 W Benzină fără plumb * 300» tai/1

Benzină Euro 96Q0B M/l
Benzină Eco 30400 lel/1

vestimentare în cadrul Festivalului Modei 
care s-a desfășurat la Hotelul Kempinski 
Zograviski din Sofia (Foiqzepaj

M Lanțul de supermar
keturi s-a vândut cu 
aproximativ 21 de mi
lioane de euro.
Cuu PAs___________________ _
<Uraj>as<in*onM*«dUzo

București - Polish Enter
prise Fund (PEF) V a cum
părat, după patru luni de 
negocieri, retailer-ul Artima, 
o ^tcere dezvoltată de omul 
de afaceri Florentin Banu și 
fondul de investiții SEAF 

*%>&&-Balkan Romania Fund.
Florentin Banu a încheiat 

astfel al doilea exit dintr-o 
afacere pe care a pornit-o de 
la zero, după ce la sfârșitul 
anului 2000, el și-a vândut 
către grupul Nestle acțiunile 
la producătorul de napolitane 
Joe.

Valoarea tranzacției în 
această afacere nu a fost 
făcută publică. De altfel, banii

Centru de instruire la Deva

te - -
3 J s'J SJ j Jjjj

1 dolar canadian 23444 lei
1 franc elvețian 23771 lei

1 euro 36825 lei
1 liră sterlină 53490 lei
1 forint ungar 149 lei
1 dolar SUA 28429 lei

1 gr AUR 390810 lei

——TTWBFW--------- --

M Obiectivul principal 
al proiectului este dez
voltarea spiritului 
antreprenorial.
Clara Păs____________________
clari?MjlaHrwHdh re

Deva - Ea sediul Camerei 
de Comerț și Industrie a 
Județului Hunedoara a avut 
loc ieri lansarea proiectului 
„Centru regional pentru 
instruire antreprenorială” din 
cadrul programului Phare 
finanțat de UE. Proiectul se 
adresează managerilor de 
firme precum și viitorilor 
antreprenori din orașele defa
vorizate aflate în județele 
Hunedoara, Timiș și Caraș 
din cadrul regiuiiîi V Vest. 
Grupurile țintă sunt 

obținuți din vânzarea Joe i-au 
permis lui Banu să-și des
chidă propria rețea de super
marketuri, Artima, în anul 
2001, având ca țintă constru
irea de supermarketuri în 
orașele mijlocii din Transil
vania.
Viitorul rețelei

Intrarea PEF V pe lista 
acționarilor Artima ar per
mite, potrivit analiștilor 
pieței de retail, pregătirea 
rețelei de magazine pentru a 
putea fi integrată în cadrul 
unor lanțuri de profil.

în prezent, cdle 14 maga
zine Artima situate în zona 
de vest a țării au o structură 
neomogenă, suprafețele de 
vânzare începând de la 600- 
800 de metri pătrați și ajung 
aproape de 2.000 de metri 
pătrați,

în aceste condiții, maga
zinele cu suprafețe mari ar 
putea fi preluate de rețele de 

potențiali întreprinzători, 
angajați, persoane care doresc 
să-și înceapă propria afacere 
și manageri de IMM-uri, în 
vederea deprinderii unui 
management performant pen
tru durabilitatea afacerii.
Cursuri gratuite

Activitatea principală_ a 
centrului se va materializa 
prin două cursuri modulate, 
oferite gratuit, turnate de con
sultanță pe problemele pun
ctuale ale participanților. 
„Cursurile se vor organiza la 
Deva, cel mai probabil de la 
începutul lunii mai. Vom 
avea două cursuri pe 
săptămână, după-amiaza,'iar 
modul de abordare a pro
blematicii specifice cursurilor 
va fi unul modem. Se va uti
liza metoda e-leaming. Va fî

de magazine de tip discounter 
anunțate pentru a-și face 
intrarea pe piața locală în 
perioada următoare.

supermarketuri, în timp ce 
magazinele cu dimensiuni 
mai mici ar putea intra în 
atenția unora dintre rețelele

Supermarketul ARTIMA va fi preluat de polonezi. (Foto: Traian Mânu)

în fapt un sistem interactiv 
între cursanți și profesori din 
Timișoara. Costul organizării 
acestor cursuri se ridică Ia 
circa 75 mii de euro și este 
subvenționat de Comunitatea 
Europeană”, a declarat Ghe- 
orghe Grun, responabil de 
proiect în cadrul CCI Hune
doara.

Gheorghe Grun

Venituri 
neimpozabile

Deva (C.P.) - Veniturile 
obținute în urma moș
tenirii sau donației unor 
imobile sau terenuri 
între rude până la gradul 
al patrulea, inclusiv, pre
cum și din transferul 
proprietății acestora în 
condițiile reconstituirii 
dreptului de proprietate 
nu vor fi impozitate, con
form noului Cod Fiscal. 
De asemenea, nu se 
impozitează nici veni- 

, turile obținute din trans
ferul proprietății con
strucțiilor cu destinația 

, de locuință, deținute pe o 
perioadă mai mare de 
trei ani.

- Distribuitor tractoare și utilaje 

agricole (inclusiv subvențio

nate);

- Distribuitor semințe (legume, 

porumb, cartofi, furaje);

- Tshogrsfe auto: montaj și veri

ficări;

- Inspecții tehnice auto (ITP);

- vânzări piese, service, re

parații.

S.C AGROMEC 
S.A Deva

Str. Depozitelor, nr. 10, 

tel. 224785, 221902, 222195

A
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Identitate

C-tin Cărăuș 
(Foto: Traiari Mânu) Ce mai uitam in taxi?

• Valabilitate. Durata de valabilitate a 
cazierelor juridice eliberate de către unitățile 
de poliție la solicitarea populației ar putea 
crește de la 30 de zile, cât este prezent, 
la șase luni. Modificarea legii a fost solicitată 
de cftre Ministerul Administrației șl Inter
nelor care a înaintat un proiect da lege pen
tru modificarea acesteia. (I.J.>

i

• Miting. în prima jumătate a lunii aprilie, 
confederațiile sindicale organizează uri mi
ting si un marș în capitală. Vor fi demarate 
și procedurile pentru grevă generală la nivel 
național, acțiune stabilită în mai. Până în 
prezent, la nivelul județului au avut loc 
acțiuni de pichetare a prefecturii. Numărul 
manifestanților a depășit 5.000. (I.J.) .

Petroșani (I.J.) - Po
trivit HG 112/1997, bule
tinele de identitate de 
tip vechi trebuiau să fie 
schimbate cu cărți de 
identitate până la 
1.01.20 La peste doi 
ani de la expirarea ter
menului, în Petroșani, 
doar aproximativ 10.000 
de cetățeni au CI.

Manifest
Compen
sate

Petroșani (I.J.) - 1% 
lin contribuția către 
stat este suma pe care 
reprezentanții OPT 
,PHOENIX” din Petro
șani o consideră că ar 
*1 suficientă pentru aju- 
orarea ONG-unlor în 
activitățile desfășurate. 
Dampania se desfășoară

I

■n Valea Jiului de o 
Săptămână.

’ zenit, oamenii pot să 
rolătească un procent 
pentru ONG-uri, consi-

„La com
pletarea declarațiilor de

rleră Gabriela Spitska, 
președinta OPT „PHOE- 
TtflX” Petroșani.

zeul de Etno- 

ă Populară.

Daa (I J.) - Ieri a fost 
prezentată lista medi
camentelor compen
sate. Ea cuprinde 3 ti
puri cu medicamente 
compensate 50%, 
90% și 100%. Lista A 
va cuprinde 119 me
dicamente generice, 
iar compensarea va fi 
de 90% din prețul de 
referință. Pe cea de-a 
doua listă vor fi 148 
de medicamente, 
care sunt fabricate de 
producători unid și 
vor fi compensate cu 
50%. Ultima listă va 
cuprinde 267 de 
medfcarrenfe și vor fi 
gratuite. „în cazul lis
telor B și C, pe pre
scripție nu pot fi mai 
mult de 3 rriedica- 
mente, iar valoarea 
totală nu poate de
păși 3 milioane tei", 
precizează Cărăuș.

f

leva: La Secția de 

tiințeleanaturii, amatorii 

cestor științe pot viziona 

' expoziție cu caracter 

ermanent.

irad: Muzeul Aurului

armizegetusa: Muzeul 

e Arheologie

etroșanl: Muzeul Mine- 

tului

Vicol și Oana Llciu. Regia 

artistică și scenografia 

spectacolului sunt semnate 

de Horațiu loag Apan. 
Prețul unui bilet este de 

40.000 de lei. _______ .
- Tot duminică; la ora 12, 

în cadrul manifestării 
„Poeții Văii Jiului", actorii 

petroșăneni Francisca
Chorobea, Izabela
Badovics, Oana Liciu și 

Dorin Ceagoreanu vor 

recita poezii din opera lui 

Rachein Barcan.

■ Graba clienților către 
o anume destinație 
face ca mulți sâ uite în 
taxiuri lucruri ciudate.

Iha Jurcome
lnaJurcon«ttafon*iMMfl«.ro

Simeria - Reticenți când 
este vorba de clienții lor, 
taximetriștii s-au lăsat cu 
greu înduplecați să spună ce 
se uită în taxiuri. O dată 
spartă tăcerea, afli că 
pasagerii lor sunt deosebit de 
neglljenți. Aceasta-sfe referă 
nu doar la lucrurile pe care 
în graba nebună le uită în 
taxiuri, ci și în ceea ce 
privește divulgarea unor 
informații personale.
Statistică

Dintr-o statistică județeană, 
afli că taxiuri nu există decât 
în orașele mai mari ale 
județului,' precum Deva,' Hu
nedoara, Simeria și munici
piul Petroșani.

în rest, nu este cazul fiind 
vorba de localități pe care le 
străbați la pas în doar câteva 
minute. Cei mai uitiici se 
dovedesc a fi clienții taxi- 
metriștilor din Simeria, un 
important nod de cale ferată.

„Nici nu vă vine să credeți 
ce se uită în taxiuri... La 
mine o femeie a uitat o dată 
o oliță. Dar am colegi la care 
s-au uitat în mașină un lap
top scump, un aparat de 
măsurat glicemia șl chiar 
bani. Suntem un oraș mic, 
dar taximetriștii care 
lucrează la firmă sunt foarte 
disciplinați și nu se dosește 
nimic. Toți cei care și-au 
reclamat pierderile și-au 
primit bunurile înapoi”, 
spune Ion Mitrache, taxi
metrist.
Lucruri haioase

Printre lucrurile uitate în 
taxiuri, haioase sunt cele 
descoperite de taximetriștii 
deveni. „Noaptea duc tot felul 
de persoane. Așa că nu m-am

mirat când am găsit în taxi 
jucării sexuale, prezervative 
căzute din buzunare sau 
chiar bani. Despre telefoane 
mobile nici nu mai pot spune 
pentru că sunt obiectele cel 
mai des uitate în taxiuri. Am 
mai găsit laptop-uri și echipa
mente hands-free”, spune 
S.B., taximetrist Deva.

Taximetrist în timpul cursei.

arii

wa: Galeriile de Artă 

:orma". Expoziția retro

activă de pictură „lar- 

a, piatra, pomul și . 
mul" aparținând artiștii- 

i plastic Ion Cârjoi.

ad - Expoziția de pictură 

artiștilor plastici amatori 

n Brad, dedicată femeii 

primăverii.

Dramatic „ID.Sâr- 
” Petroșani:
Duminică, 3 aprilie, ora 

.00, în propria sală de 

ectaeole, piesa „Dom- 

oara Juliaf, de August 

indberg. Rolurile princi-

ile sunt deținute de 

coleta Bolcă, Nkoiae

Carta

Bibliotecile sunt deschise 

șl sâmbăta între orele 9 - 

13._____________ •

Biblioteca Județeană ’ 
„OvH Densusianu* Deva. 

Expoziție despre biodiver- 

sitatea Terrei. Expoziție 
„Centenar Jules Verne’, 

în cadrul Săptămânii 

Francofoniei. Ambele 

expoziții pot fi vizionate 

pe holul instituției.

In toate librăriile puteți 

găsi, alături de alte volume 

prețioase ca și conținut; 
Semnate de scriitori de 

renume, volumul:
- „Psihologia Minciunii* de 

M. Scott Peck.

O carte tulburătoare, 
fascinantă, ce redeschide 

vechea discuție despre 

esența răului uman. Deși 
de-a lungul timpului, 

această 
problema
tică s-â în

scris mai 
degrabă în 

limitele filo
zofiei și ale 

religiei, iată

acum o abordare științifică 

- din perspectiva unui psi
hiatru cu o remarcabilă 

deschidere interdiscipli- 

nară, Un tur de orizont 
asupra naturii umane, un 

dialog deschis între psi

hologie și religie. Demer
sul principal al cărții con

stă în argumentarea nece
sității unei abordări 
științifice atât a răului 

uman, cât șl a purtătoritaf 

acestuia

lazWOP-AUDO-
50-Ht^ deschis

week-end (pentru vfci- 

zare) în incinta Superman 

ket-ului Ulpia Center, 

et.l. și (pentru vânzare și 

închiriere) magazinul de 

pe B-dul I, Maniu, des

chis incluși» sâmbăta 

între orele

a
1

■

I
I

cate a fi 

vizionate în 

zilele de 

sărbătoare, 
libere. Filme 

foarte recon
fortante cu 

personaje 

iubite de cei 
mici și chiar 

și de cei 

mari._________

tafeo npuâi colecție, dedi- 

cată lui Charlie Chaplin, au 

apărut mal multe DVD-uri 
cu filme celebre ale mare- 

U comic american. Dintre 

acestea recomandăm peri

na acest week-end „Dic
tatorul’ care trebuie 

«apărat st pentru 
că «ste lin 

film care 

face parte 

din cultura

toane!

Deva, Cinema „Patria". 

Preț bilet: 25.000 - luni și 
35.000 tei în restul zi
lelor, în perioada 1 -7 

aprilie 2005.
t „Exorcist: începutul* (The 

Beginning). Intriga acestei 

pelicule, gen horror, este 

de fapt povestea pre

mergătoare celei din cele- 
ița hprror al anilor '70, 

The Exorcist, care l-a avut 

în rolul principal pe cele
brul actor Max Von 

Sydbw. Noua versiune fil- 

mografică îl are în rolul 
părintelui Lankester Mer

rin pe actorul suedez Stel
las Skarsgard.

Părintele și-a pierdut 

credința în Dumnezeu, 
după ce a fost martorul 

brutalităților din timpul 

altri de-al doilea război 
ISEWffisl. Merrin își 

•oȘMfsețte țara natală,

Olanda, în încercarea de 

a uita tot răul întâlnit aco

lo. Ajuns în Africa, Merrin 

este rugat să participe la o 

expediție arheologică în 

Kenya, unde s-a descope

rit o biserică bizantină din 
secolul cinci, cu mult timp 

înainte de a ajunge 
creștinii în Africa. în inte

riorul bisericii, însă, se 

găsește ceva malefic, iar 

Părintele Merrin urmărește 

neajutorat cum atrocitățile 

războiului prind din nou 

viață.

belgieni
Petroșani (I.J.) - Hal

dele de steril inactive și 
abandonate din. Valea 
Jiului pot fi ecologizate. 
Intenția aparține unei 
firme din Belgia, Car- 
boneta (lider de piață în 
Belgia), care dorește să 
concesioneze haldele de 
steril în vederea tratării 
acestora, dar și pentru 
separația metalelor grele 
și a recuperării silica- 
ților. Compania Națio
nală a Huilei Petroșani 
a discutat deja cu un 
reprezent d ăl7 fir iei, 
mai ales că belgienii 
sunt interesați să cum
pere huila spălată de la 
societatea din Petroșani. 
Potrivit conducerii Com
paniei Naționale a Huilei 
Petroșani, reprezentantul 
belgienilor a prezentat 
modul in care s-a lucrat 
în Belgia cu halde de 
steril asemănătoare.

• „Aristocrat*- club de 

noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr.42, și 

Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004-

0 "3121382 _
• „Tip Rom'- Restaurant 

Orăștie. Program artistic: 

Marți-Duminlcă la ora 

20.00, cu formația ACTIV 

ce prezintă muzică de 

toate genurile.
• Barul RED-NIGHT din

Vața-Băi oferă distracție 
la maximum. începând 

cu ora 21.00 este dis

cotecă!_______________________
• La S.C. Crișana, tot de

la ora 21.00 se deschide 

programul de discotecă 

pentru toți tinerii dornici 

de dans. _____
• Burger&Ptzzeria „Casa- 

Grande", Deva. Aleea 

Transilvaniei, nr.7/23, și 

Deva, str. Horea, bl.4 

parter. 37 sortimente de 

pizza pe vatră, tortelinll, 

salate, desert. Orar: Zilnic: 

9.00-21.00; Duminică: 

12.00 - 21.00. Livrare la 

domiciliu cu transport 

gratuit. Comenzi: tel. 

215555.- Pizza Super 

Grand: 95.000 lei;- Torte- 

linii cu carne: 64.000 lei.

sc.2, tel. 0254/545284

Bazin defect. Hunedoara.
Zilnic: 10:00-22:00.
Sâmbătă: 09:00-13:00;

14:30-22:00. Duminică: 

09:00-14;00.
Costuri: adulți - 60.000 

lei; copii, studenți, militari 
- 30.000 tei.

Parâng: Din Petroșani, pe 

DN 66, se face la stânga 

pe Str. Cloșca, apoi Zo

rilor și Grai. Vasile Milea 

șl de aici încă aproape 5 
km până la telescaun. în 

partea de NV a Munților 

Parâng se află cabane, 

refugiul Salvamont, 5 pâr

tii de schi și teleferic. 

Posibilitățile de cazare, la 

cabane, vile și particulari.

• „Supreme Club', din 

Deva, B-dul N. Bălcescu, 

bl. 12A - parter, oferă, 

zilnic între orele 9.00- 

2.00, distracție cu ruleta 

electronică, cea mat 

savuroasă cafea și satis

facție deplină. Rezervări: 

02547221220.

Sala Sporturilor Deva: 

sâmbătă, 2 aprilie, ora 

18.00, handbal feminin: 

Cetate Deva - Astral 

Ppșta Câlnău.
„Chic - Salon*. Servicii 

complete de întreținere și 
solar. Petroșani, Cartierul 
Dimitrov, Str. 9 Mai, bl.4.

Straja: Accesul principal se 

face pe DN 66A - 11 km 

din Iscroni. (Punctul'de 

intersecție cu Șoseaua 

națională Tg. Jiu - Simeria 

sau pe linia CFR Petroșani 

- Lupeni. Accesul Se face 

cu mașina de la intersecția 

ballzată din zona Bfaia, 

până la stația superioară a 

telescaunului Capacitate 

de cazare 5000 de locuri; 

închirieri de schiuri; dis
cotecă; sală de jocuri; 

baruri; restaurante; pentru 

practicarea sporturilor de 

iarnă: - 6 teleschiuri și 2 

pârtii pentru copii. .
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• „festCo 2005". în perioada 9-16 aprilie 
se desfășoară la București cea de-a lll-a edi
ție a Festivalului Comediei Românești „festCo 

k 2005", în organizarea Teatrului de Comedie, 
r' Se vor desfășura spectacole, lansări de cărți 

și manifestări adiacente. (S.B.)

Premii de milioane
Deva (L.G.) - Ieri, a avut loc extragerea 

norocoșilor câștigători ăi concursului orga
nizat de Cuvântul Liber. Ei sunt așteptați 
la sediul redacției pentru a intra în po
sesia premiului câștigat:

Nistor Sofia, Vălișoara - 1.000.000 lei <100 
RON);

Drăgoesc Magdalena, Deva - 1.000.000 lei 
(100 RON);

Mandache Marin, Hațeg -1.000.000 lei (100 
RON).

■ „Perioada acneei" în
cepe la vârsta puber
tății și se termină în 
jurul a 20 de ani.

Deva (L.L.) - în unele 
cazuri poate persista și în 
timpul maturității, mai ales 
în cazul femeilor. în schimb, 
în perioada pubertății, acneea 
îi afectează in special pe 
băieți.

Spălarea are efecte bene
fice, întrucât îndepărtează 
celulele moarte și excesul de 
substanță uleioasă de pe față. 
Produsele pe bază de alcool 

nu fac decât să irite pielea și 
mai tare.
Tratamente naturiste

Scoateți carnea prăjită din 
alimentație, alegeți legumele 
și fructele proaspete, renun
țați la băuturile acidulate și 
dulci, la alcool, sare și oțet, 
în comerț se găsesc foarte 
multe produse care se pot 
folosi cu succes în dimi
nuarea efectelor produse de 
acnee, dar numai dermato
logul poate prescrie trata
mentul care să stopeze 
apariția de noi acnee și să 
Închidă cicatricile care sunt

Acneea, o problemă pentru cei aflați la pubertate.

deja pe față. între trata
mentele naturiste recoman
date de specialiști se află 
sucul de aloe (se unge fața cu 
partea gelatinoasă a unei 
frunze de aloe tăiate) și 

mușețelul. Acesta din urmă 
calmează, hidratează și re
zolvă multe probleme legate 
de coșuri, eczeme, acnee, 
infecții, arsuri de soare și 
alergii.

Doresc precizări
Mă numesc Tigoianu 

Florea și locuiesc in Deva, 
str. Bejan, nr. 3, bl. 67. 
Mă adresez dv pentru că 
simt un foarte vechi 
abonat al ziarului.

Am citit cu interes ta 
ziarul de marți, 22 martie, 
articolul „Țăranii și 
renta viageră". Mă intere
sează proiectul ministru
lui Agriculturii, Flutur, 
deoarece sunt un bătrân 
care posedă 3,5 ha teren 
tocmai la Făurei, 
jud. Brăila, l-am dat 
cuiva să-l lucreze dar 
doresc precizări legate de 
acest proiect: Cine dă 
banii? Pentru câte luni 
din an se dau acești bani? 
Dacă terenul va rămâne 
pe mai departe 
în proprietatea pro
prietarului.

A mai existat un 
proiect al foștilor guver
nanți care preciza că vor 
fi luate spre a fi lucrate 
terenurile nelucrate 

/“■wreme de doi ani. 
xJoar nu s-a pus în 
^practică și era necesar 

căci sunt mii de hectare 
, nelucrate.

Tigoianu Florea, 
Deva

N.R.: La această oră 
este doar un proiect care, 
probabil, se va aplica de 
anul viitor. Dacă va intra 
în vigoare, proprietarul 
va primi banii până la 
încetarea din viață. 
Dar terenul nu mai 
rămâne în posesia sa, ci 
trece în administrarea 
statului.

IV mon-

Opinii divergente
„Am făcut o școală și 

mi-ar fi rușine să țyiblic 
așa ceva” - este mesajul 
ce ne-a fost transmis, 
printr-un vânzător volant, 
de dna Grun, din Deva. 
Cele afirmate se referă la 
fotografiile „date aiurea 
cu cățeluși și pisici”.
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Aceasta e opinia dumnea
ei și o respectăm. Dar, 
cum se poate vedea chiar 
din cadrul rubricii de față 
alții sunt de cu totul altă 
părere. Este de înțeles că 
nu putem să împăcăm pe 
toată lumea. De neînțeles 
este legătura ce ar putea 
exista între școală și 

dragostea pentru animale. 
Sunt destui oameni fără 
prea multe studii care 
detestă necuvântătoarele, 
dar și. foarte mulți licen- 
țiați care le iubesc mai 
presus de orice. Motivația 
trebuie căutată în altă 
pai-te, căci sentimentele 
nu țin de instruire.

ș-oDe unde s-o 
recuperăm?

Pe aceeași temă, a 
cățelușei dispărute după o 
acțiune a Primăriei Hațeg, 
ne-a mai scris Sorin 
Andronache. De această 
dat| scrisoarea e semnată 
de Elvira Andronache și 
esența ei este dorința 

aceeași temă, a 
ișei dispărute după o 
ie a Primăriei Hațeg, 
nai scris Sorin 
mache. De această 
scrisoarea e semnată 
vira Andronache și 
a ei este dorința

celor doi de a recupera 
cățelușa dispărută cu ceva 
timp în urmă. „Este 
adevărat că a fost luată 
de pe stradă și avea drep
tul să o ridice, dar era 
dator (medicul veterinar - 
n.r.) să respecte legea și 
uman să nu o ia de la 
pui”. Semnatara consideră 
că lipsa de răspuns la 
sesizarea făcută la 
primărie s-ar datora faptu
lui că de fapt câinii mai- 
danezi n-ar fi fost castrați 
și eliberați ci 
„valorificați”, iar banii ce 
trebuiau cheltuiți cu 
îngrijirea lor economisiți.

Elvira Andronache, 
HAțEG 

’ <

N.R.: Contactat din nou, 
dr. Eugen lacob, medic 
veterinar în cadrul 
Primăriei Hațeg, a insistat 
pe răspunsul anterior și 
anume că toți câinii au 
fost castrați, vaccinați, 
deparazitați și eliberați. 
A mai precizat că s-a 
acționat conform legii și 
reclamanta a primit 
răspuns în termen de 10 
zile. Din păcate câinâle 
nefiind înregistrat, ar 
putea crede că e vorba de 
unul imaginar.

NOTA REDACȚIEI:
Așteptăm în continuare 
scrisorile cititorilor noștri: 
pe adresa reoacției - 
Ziarul „Cuvântul liber", 
Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 37A (în clădirea 
CEPROMIN, la parter); 
pe E-mail: roman.viori- 
ca@informmedia.ro.
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SC SARGEȚIA FOREST SA Orăștle
Convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor

Administratorul unic al SC SARGEȚIA FOREST SA ,cu sediul în Orăștie, Str. Gării, 
nr.3, jud. Hunedoara, J20/1224/1994, CUI R 6146243, în baza prevederilor actu
lui constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, republicată în anul 2004, convoacă adunarea 

-generală ordinară a acționarilor în data .de 21.04.2005, ora 10, la sediul societății, 
pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor emis la data de referință 
11.04.2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale, a raportului de gestiune al adminis
tratorului și a raportului comisiei de cenzori, aferente anului 2004.

2. Supunerea spre aprobare a bilanțului contabil încheiat la 31.12.2004, a con
tului de profit și pierderi, precum și a rapoartelor administratorului și a comisiei de 
cenzori.

3. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul 
financiar aferent anului 2005.

4. Aprobarea acoperirii pierderilor din anii precedenți din profitul obținut în exer
cițiul financiar al anului 2004.

în cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data mai sus menționată, 

adunarea generală a acționarilor se va ține ia data de 22.04.2005, ia aceeași oră 
și în același loc, cu aceeași ordine de zi. Documentele și materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularele de procuri 
speciale de reprezentare pot fi obținute de la sediul societății. După completarea și 
semnarea procurilor, un exemplar al acestora se va depune până la data de 
14.04.2005 la adresa mai sus menționată. Accesul acționarilor în sală se va face 
pe baza buletinului de identitate și, dacă este cazul, a procurii speciale de 
reprezentare.

mailto:roman.viori-ca@informmedia.ro
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• Arestați. Doi bărbați au fost arestați de 
către Poliția Petroșani. Constantin Dinu, de 
38 de ani, din municipiul Petroșani, are de 
executat 4 ani de închisoare pentru 
înșelăciune, iar Tiberiu Nicolae Petruș, de 26 
de ani, din Vulcan, opt luni de închisoare 
pentru furt. (M.T.)

• Amenzi. în urma acțiunilor efectuate de 
către polițiștii hunedoreni în ultimele 48 de 
ore, au fost aplicate Î33 de amenzi la legea 
circulației. Valoarea totală a amenzilor apli
cate a fost de aproximativ 200 de milioane 
de lei. (M.T.)

Cronica unei 
răpiri anunțate

Deva (M.T.) - Ana-Maria 
(Hunedoara) - Părinții mei 
sunt divorțați. Mama a reușit 
să-și recapete numele de fami
lie avut înainte de căsătorie, 
dar eu, fiind minoră la acel 
moment, am „moștenit” nu
mele tatălui. Vreau să mi-1 
schimb cu cel al mamei. Ce 
trebuie să fac?

Răspuns:
Puteți cere schimbarea nu

melui pe cale administrativă, 
dar în situația în care sunteți

a numelui se face, după caz, 
de părinți saU cu încuviința
rea autorității tutelare. Când 
cererea este făcută de unul 
dintre părinți, este necesar 
acordul celuilalt părinte, dat 
în formă autentică. Cererea 
trebuie să fie motivată și 
însoțită de: copii legalizate de 
pe certificatele de stare civilă 
ale persoanei care solicită 
schimbarea numelui, un e- 
xemplar al M.O. al României, 
Partea a IlI-a, în care a fost 
publicat, pe cheltuiala solici
tantului, extrasul din cererea

minoră cererea de schimbare de schimbare a numelui, e- 
xemplar de la publicarea că
ruia să nu fi trecut mai mult 
de un an; consimțământul, 
dat în formă autentică, al ce
luilalt soț, în cazul schimbării 
numelui de familie purtat în 
timpul căsătoriei; copia de pe 
decizia de aprobare a auto
rității tutelare; cazierul judi
ciar și cazierul fiscal ale soli- 
citantului.

Notă: Dacă aveți întrebări, 
ne puteți contacta la numărul 
de telefon 211275 (pentru Mi- 
haela Tămaș) sau la adresa 
redacției.

Deva (M.S.) - Activita
tea desfășurată, până a- 
cum, de Oficiul de Cadas
tru, situează județul Hu
nedoara pe ultimele cin
ci locuri din țară, a de
clarat prefectul Cristian 
Vladu. El s-a arătat ne
mulțumit de starea de lu
cruri existentă. Prefectul 
a menționat că în cadrul 
Oficiului au fost angajați 
oameni care nu sunt de 
specialitate, din cei 72 de 
salariați doar cinci fiind 
de meserie topografi. „A- 
vem nevoie de'o institu
ție performantă, informa
tizată”, a spus prefectul 
județului.

Tiberiu Stroia

Avalanșa de semne de întrebare rămase 
deocamdată fără răspunsuri, apărute odată 
cu difuzarea pe posturile TV a primei 
înregistrări video cu jurnaliștii români răpiți 
în Irak, riscă să transforme o tragedie 
națională într-o comedie demnă de statutul 
nostru balcanic. O cohortă de analiști mili
tari, specialiști în negocieri, psihologi și 
jurnaliști încearcă să înțeleagă ceea ce pare 
de neînțeles. Și asta pentru că răpirea nu 
respectă nici un tipar. Mai mult, există 
opinii ale experților care susțin că totul 
este o mare cacealma. Care, din nefericire, 
se poate transforma într-o nenorocire pen
tru jurnaliștii noștri.

VJolac peste pupăză, celula de criză, 
condusă de președintele Băsescu, nu 
scoate nici un cuvânt. între-timp, neoficial, 

t prin mass-media; circulă zvonuri care dacă 
: se vor confirma vom ajunge de râsul plane

tei. .Tocmai de aceea, președintele Băsescu 
' ar trebui să ne ofere niște explicații. Sau 

măcar să mfixroe. zvonurile despce caca*L 
maua răpirii. Dar cine știe, poate tăcerea 
președintelui ascunde de fapt adevăruri 
care, dacă ar fi rostite,! ne-ar îngrozi: Mai 

I există o explicație care, din punctul meu
de vedere, este neverosimilă. Anume aceea 
că celula de criză este depășită de situație.

După aparențe 
seamănă mult cu o 

înscenare. Ceea ce mă 
determină să cred 
acest lucru este și 
modul în care cei trei 
jurnaliști au ajuns în 
Irak. Este inadmisibil 
să te deplasezi intr-o 
zonă de conflict fără 
să anunți oficialitățile 
militare aflate în zonă 

-i ■ .
Deva

Denumire societate

OZANA PROD SRL

IZIMPEXCOM SRL

Localitate

ORĂȘTIE

Este greu de spus 
dacă este o 

înscenare sau nu.
Nu avem suficiente 
informații pentru a 
putea da un asemenea 
verdict și am 
încredere în struc
turile statului. Tre
buie să' așteptăm și să 
avem încredere că 
totul se va rezolva. 
Eusabeta(
Deva

M.EMINESCU

N.‘ BĂLCESCU, 5

Să sperăm că vor fi 
salvați! îmi e greu 

să cred că răpirea a 
fost pregătită din țară 
și că e doar o însce
nare. Organizațiile ca
re funcționează pe te
ritoriul Irakului sunt 
numeroase și fiecare 
are alt mod de ope
rare, fiind greu să 
găsești similitudini.

Deva

ospătar (chelner)

recepționar

Cred că este vorba 
despre un caz poli

tic. Situații asemănă
toare au fost și în alte 
țări, iar atâta timp 
cât vor exista trupe 
de ocupație tn Irak, a- 
colo nu se va instaura 
pacea și liniștea. Sper 
că nu se va întâmpla 
o tragedie^și că se va 
reuși eliMBMa lor.

CAMELEON FRUCT SRL DEVA, SCĂRIȘOARA secretar administrativ

WEST OIL ORĂȘTIE

HUNEDOARA
Farmacia .Energofarm”, non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. <B~» 717659. 
Narmada .Green Line',^orbstop,8d? 

Republicii, hn 8.O-» 7^8199.

Farmacia nr.1 .Remedia*, non-stop, 
«ața Victoriei, nr. 29. ®-4 2-11616, 
224488,________________________ _____

Farmacia «Tacomi - Humanists ii*, 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-* 

211949.

ORĂȘTIE
Farmacia .Oros', sâmbătă, orele
8 - 20 duminică, orele 8 14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ©-► 240976*.

PETROȘANI
Farmacia .Piață’, non-stop, str. 
Avram lahcu, nr. 5

BRAD
Farmada .Remedia', sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ©-* 612887?

• Prefectura Județului Hunedoara:

Qisttw Vladu, prefect 11.00-14.00

O8.0MO.OG

cate în paginile ediției de joi, 7 aprilie 
a.c.

• 3 premii x 1-000.000 lei
(100 lei noi) 

Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0254-211.275.

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

Comisar-țef Didel Babâș. adjunctul jafului Poliției Muni- 

cipiului Petroșani 10.00-12.00 .E-mail.

JURNAL

CONCURS
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• Intrarea liberă. Marian Muntean,
președintele clubului Cetate, a anunțat că la 
meciul echipei sale cu Astral Poșta Cîlnău, de 
sâmbătă, .oră 18.00 la Sala Sporturilor, 
intrarea publicului va fi gratuită. „Așteptăm 
cât ma muM suporteri pentru că e un meci 
important 9 publicul ne-ar putea ajuta 
mul& precizia oficialul devean. (C.M.)

• Med auricei. întrucât partida cu Oașul 
Negrești nu se va disputa din cauza proble
melor financiare ale Oașului, CS Deva va 
susține sâmbătă un med amical în compania 
formației U. Dej, care nu are adversar pentru 
că ar fi trebuit să joace cu Corvinul. (C.M.)

NkoiM Mftea (nr.11) a debutat la națională înscriind două goluri Jucătorul lui Ajax, felicitat de Veteranul Viorel Moldovan a 
foarte Importante. Victor Pițurcă. alergat mult.

Nicolae Mitea, arma secretă

•< . • ■ ■ • • ...

Cakuiete catificării la CM
Dsn (C.M.) - Cum speranța moare ulti

ma, am luat la puricat clasamentul și pro
gramul meciurilor rămase de disputai in 
Grupa 1 și am făcut calculele pentru o even
tuală calificare a României la CM Germa-

’ nia 2006. Am plecat de la premisa optimistă 
anunțată de selecționerul Pițurcă conform 

sia „ne propunem să câștigăm toate cele 
ici meciuri rămase de disputat”.

ictorie ta Olanda cu 3-0
Wire:

nci

ictChiar in condițiile realizării acestui 
obiectiv care depinde doar de tricolori cali
ficarea e condiționată și de jocul favorabil 
al rezultatelor. Astfel, ne calificăm ta dau
na Olandei dacă învingem la Amsterdam 
la un scor mai mare de 2-0, iar Olanda 
pierde ta Cehia și câștigă celelalte patru 
meciuri pe care le are. O altă variantă ar 
fi să învingem doar la un gol diferență ta 
Olanda, dar batavii să piardă în Cehia și 
să mai cedeze un punct fie ta Finlanda, fie 
apăsă cu Macedonia. în dauna Cehiei ne 
putem califica dacă plavii pierd, în afara 

> meciului cu noi de la București, meciul de 
acasă cu Olanda sau de ce nu ta Finlanda. 

’■ ......____ .____ _ ____________
i

ffocu G«n>

Arbitri: Horia Abrudsn ®mbor) -1 
Nturpp, Comei Avram (Tiintjoara).

■ Renasc speranțele, 
dar șansele rămân mi
nime, întrucât depin
dem de alții.

cant în zi fastă*/debutantul
Nicolae Mitea marcând două 
goluri prin care și-a salvat co
echipierii.
Noroc cu Mitea

ClMUAS MAllWUț__________________ -

fțpril ■■riwtglwhrwdta.fo

Skopje - Readus la realitate 
de „pițania” cu olandezii, se
lecționerul Victor Pițurcă a 
mutat inspirat, aducând patru 
jucători noi ta primul 11, iar 
naționala României a dres cât 
de cât busuiocul, câștigând 
partida cu Macedonia.

Fundașii laterali Contra și 
Raț, Închizătorul Gîlcă și mai 
ales, ataqantul Mitea au adus 
un suflu nou echipei, dar tri
colorii nu an câștigat grație 
unui joc foarte bun, ci mai 
mulf datorită slăbiciunilor ad
versarilor. în plus, Victor Pi 
țurcă a avut șansa unui ata

România a deschis scorul 
ta minutul 16 prin Mitea, ju
cătorul lui Ajax mereu igno
rat de Iordănescu și ținut pe 
bancă chiar și de Pițurcă la 
meciul cu Glanda.

„Lăncierul” a demonstrat 
că merita mai multă încrede
re din partea antrenorilor în 
minutul 16, când a primit o 
pasă ta adâncime de la Viorel 
MoldoVân, a scăpat singur cu 
portarul macedonean Milo- 
șevski, l-a driblat și a trimis 
din unghi ta poarta goală. 
Macedonia a speculat cunos
cuta retragere ta defensivă a 
românilor ta situațiile de a- 
vantaj pe tabelă și a egalat ta 
minutul 29 prin Maznov, care

a preluat o minge respinsă 
greșit de Cristian Chivu după 
o centrare a lui Vasoski.
Gol de generic

Repriza secundă a început 
fără căpitanul Chivu, rămas 
la cabine din cauza unei acu
te stări de oboseală și a jocu
lui modest din prima parte. 
Românii nu au dat semne că 
au resurse să forțeze victoria,

dar au fost salvați tacă o dată 
de Mitea (58) care a reușit un 
gol de generic, șutând ta vin- 
clu, după ce a depășit doi ad
versari ta careu. Naționala 
mai putea înscrie prin Petre 
și Cristea, dar acestora Ie-a 
lipsit inspirația și pe final am 
tremurat pentru victorie, aș- 
tepând fluierul arbitrului pen
tru că macedonenii au asaltat 
careul lui Lobonț.

s.Bucw :aa

Jucătoare

ClPRIAN HfaRiMUț

Antrenamentul de

■ Chiar dacă va semna 
cu echipa deveană, 
„straniera" nu va putea 
juca sâmbătă cu Astral.

cal și dacă ne vpm înțelege 
la bani, va semna pentru 
noi”, comenta Muntean, pre
ședintele clubului care a pre
cizat că săptămâna viitoare 
vor mai veni la Deva alte do
uă sîrboaice ta probe. Al doi
lea eveniment de care amin
team este unUl neplăcut por- 
tărița echipei Cetate, Diana 
Cupșe, suferind o accidentare 
la degetul mic de la mâna 
stângă care o face indisponi
bilă pentru jocul de sâmbătă 
eu Astral Poșta Cîlnău.

a spus antrenorul Șerban de
spre sîrboaica care a debutat 
la ZRK Sombor și a jucat apoi 
la Steaua Roșie Belgrad, ZRK 
Bambi Pazarevac, ZRK Kikin- 
da, ZRK Sombor și ta naționa
la de tineret a țării vecine.
Va semna pentru noi

„Va participa la antrena
mente și o Vom testa tatr-un 
meci amical, pe care-1 voi or
ganiza special săptămâna vii
toare. în plus, va fi supusă u- 
nui amănunțit control medi-

Raliuri 2005
■ Pilotul hunedorean 
Mihai Leu speră să o- 
cupe un loc pe podium 
la Raliul Brașovului.

Deva (C.M.) - Un număr 
record de echipaje (peste 60) 
s-an înscris la startul Raliu
lui Brașovului, prima etapă 
a Campionatului Național de 
Raliuri, ediția 2005 care va 
avea loc azi la ora 18.30. între 
participanți se află echipajele 
hunedorene Mihai Leu - Ci- 
prian Salomon care vor aler
ga pe un .Mitsubishi Evo 8,5 
9 _ T«M»n

Mihai Leu

Mitsubishi Evo 4. „Mașina e 
foarte puternică, dar pentru 
că e nouă și nu o cunoaștem 
foarte bine sunt posibile sur
prizele. E prima cursă din 
acest sezon și ne propunem 
totuși un loc între primii trei 
ta clasamentul- general”, co
menta Mihai Leu, campion 
național ta ediția 2003. între
cerea se va încheia sâmbătă 
seara la finalul a nouă probe 
speciale, dintre care două se 
vnr dtamiia tW* tiJnn il* mas» ,
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Ho Interes. Presa spaniolă 
scrie că gruparea Valencia 
este interesară de achiziționa
rea atacantului ceh al echipei 
Liverpool, Milan Baros, pentru 
sezonul viitor. Baros, în vârstă 

de 23 de ani, sosit la Liverpool în 2001, se 
află sub contract până în 2007.(MF)

• Deja vu. Organizatorii Turului ciclist al 
Franței au anunțat ieri oficial faptul că star
tul ediției din 2006 se va da la Strasbourg. 
Capitala Alsaciei va găzdui pentru a doua 
oară un start în Marea Buclă, după ediția 
din 1953, anul primei victorii a rutierului 
francez Louison Bobet.(L.G.)

Statut special
București (MF) - Ata

cantul echipei Real Ma
drid, brazilianul Ronal
do, dorește să obțină și 
cetățenia spaniolă. Po
trivit cotidianului AS, 
Ronaldo i-ar fi spus pre
ședintelui clubului ma
drilen, Florentino Perez, 
că atunci când va obține 
cetățenia spaniolă la 
Real va rămâne liber un 
loc de extracomunitar. 
Un alt fotbalist de la 
Real care urmează să 
primească dublă cetățe
nie este Roberto Carlos.

Ultimatum
Varșovia (L.G.) - Polo

nezul Adam Malysz, tri
plu câștigător al Cupei 
Mondiale Ia sărituri cu 
schiurile, a anunțat că 
se va retrage din activi- 

- tatea competițională da
că federația din țara lui 
nu va reînnoi contractul 
cu imprewB* său, aus 
triacul Edi Federer. Res
pectivul contract expiră 
luna aceasta,, iar forul 
de la Varșovia nu mai 
vrea ca Malysz să fie 
condus de Fede- 
rer,. conside
rând că acesta 
are o influ
ență nega
tivă asupra 
sportivului.

Jacques Rogge 

Echilibru 
Brisbane (L.G.) - 
Președintele Co
mitetului Interna
țional Olimpic, 
Jacques Rogge, a 
refuzat, ieri, în 
cursul unei vizite 
în Australia, să 
considere că 
întrecerea între o- 
rașele candidate 
la organizarea Jo
curilor Olimpice 
de vară din 2012 
se rezumă doar la 
o luptă între fa
vorite: Paris, Lon
dra și New York.

ne, uncie urmează 
să asiste la o reu
niune a delegați- 
lor olimpici din O- 
ceania, care vor 
primi dosarele ce
lor cinci preten
dente, Jacques 
Rogge a ținut să 
precizeze că toate 
candidaturile sunt 
de înalt nivel.

Japonia, primul advers tr
Durban (L.G.) - Naționala de tineret sud 

19 ani își începe astăzi aventura la Campio
natul Mondial de rugby, competiție al cărui 
turneu final se desfășoară în Africa de Sud. 
în primul meci din faza grupelor, selecțio
nata noastră întâlnește Japonia, adversar în 
fața căruia România și-a demonstrat supe
rioritatea la nivelul seniorilor în luna no
iembrie, când „stejarii” ș-au impus, la Bu
curești, cu scorul de 25 <40: Jăpitanul Că
tălin Fercu a condus- ieriultifhul antrena
ment, după care delegația Românie! a fost 
invitată să participe ^ an seminar aotiflo 
ping organizat 
de Rugby.. Partida ed reprezentativa »p<j 
niei are loc pe stadionul KîngBypp. Uk 
Durban, de la ora 16, și va fi iJMtrak 1 
un sud-african. în prima fază a cc mp°tițtei, 
echipa antrenată de Alexandru Achim și 
Marin alexandru vor mai juca împotriva 
Noii Zeelande, pe 5 aprilie, și Scoției, pe 9 
aprilie. Chiar dacă din punct de vedere valo
ric România este creditată cu prima șansă 
în meciul de astăzi, Japonia are de partea 
sa avantajul dat de condițiile atmosferice.

Dan Gârtofan a obținut, anul trecut, primul său titlu în Campionatul Național de raliuri,
’ .1» " ■ ’ ■ ■ .. ■

Vot de
■ Prima cursă autohto-

sub egida noului for
automobilistic.
Liviu Cordea

Brașov - Nou-înființata Fe
derație Română de Automobi
lism; Ia care au aderat majo
ritatea piloților, organizează 
in acest week-end, la Brașov,
prima etapă din ediția 2005 a 
Campionatului Național. Din 
cauza procesului in curs de 
soluționare între Federația

(Foto: Freelancer)

încredere pentru FRA
tribunal două contestații și, 
conform legii, procesul se ju-
decă acum lâ Curtea Supremă 
de Justiție.
Premieră

Față de sezonul trecut, s-a 
renunțat la două etape, Raliul 
Mănăstirilor (Piatra Neamț) 
și Raliul României (Brașoy), 
apărând în schimb o nouă 
rundă, Raliul BucureștiuluL 
Dintre cele nouăetape cu
prinse în calendarul compe- 
tițional din acest sezon, pri-

automobilismului autohton: 
Dan Gârtofan (Subaru STI/ 
Balkan Racing), Mihai Leu 
(Mitsubishi EVO 8,5), Ema
nuel Ilina (Mitsubishi EVO 
8,5/OMV Rally Team), Bog
dan Marișca (Mitsubishi EVO 
7/OMV Rally Team), Titi Aur 
(Mitsubishi EVO 7/OMV Rai-

plată incontestabilă care s-a 
adăugat la zestrea record de 
84 de puncte. Aflat la volanul 
unui Seat Cordoba WRC, „Gi
ri” a înregistrat cel mai bun 
sezon din carieră, cele 61 de 
probe speciale adjudecate re
prezentând aproape dublul 
scratch-urilor reușite în 2003.
Revenit pe scena naționala^ 
după un sezon anonim înt^ 
campionatul mondial, Cons- J

mele patru se vor desfășura 
pe asfalt, iar celelalte cinci pe 
macadam. întrecerea debutea
ză chiar astăzi, cu Raliul Bra
șovului, și se va încheia pe 6 

l-tfe «tuto- nofaffltariefdupă desfașkffarea 
mobilism nu poate apărea pe 
nici un document oficial al

Română *le Automobilism și 
Automobil Clubul Român, nu-

competiției. ACR a depus la

Rallului Moldovei. La startul 
cursei inaugurale nu lipsește 
nici unul din numele grele ale

ly Team), George Grigorescu 
(Subaru STI/ Balkan Racing) 
etc. Raliul cuprinde zece pro
be speciale - trei programate 
astăzi și șapte sâmbătă- în ' mulțumească doar 
lungime totală de 104,2 km.
Evoluție solitară

2004 a fost anul lui Dan 
Gârtofan. Cu șapte victorii

tantin Aur a trebuit să se,
l bron- 
de cel

___ „_______ _ dai de 
concurs, o Skoda ictav.c | 
WRC, Titi a obținut doar do
uă succese și alte două podi- | 

din zece posibile și alte două umuri, gând depășit in final i 
clasări pe podinm. irtteted tea i___________ ui de’WM»*»1'!* **

condus de Bogdan Marișca. 
rin Pulpea au obținut titlul de La Grupa N, titlul a revenit ?

lui Daniel Ungur.

ar cA br 
zul. Deși a beneficupdn 
mai performant material

șovean și navigatorul său Do-

campioni naționali răs-

Ferrari pregătește ofensiva
■ Bridgestone crede că 
scuderia italiană se va 
comporta mai bine în 
cursa din Bahrein.

l , ' 

cher, s-a clasat doar pe poziția 
a șaptea în cursa de la Sep<a șaptea în cursa de la SepgF~ 
ng, în timp ce coechipiera^ - 
său, brazilianul Rubens Bar
richello, a abandonat.

Lwiu Gompca

nvKLooraaMMWiMMau ro

„Stejăreii" au u obiectiv menținerea în elita 
rugbiului montai. (Foto: www.rugby.ro)

Shakif- Compania japone

crede că așoderia italiană se 
va comporta mai bine în Ba- 

gfiiUHOfiă primele două eta- 
SȘpului de Formula 
ti. Încântați de deci- 

____Jț italiene de a uti- 
,lfa» noul mdnopost în acest 
week-end, unde sperăm Fer
rari &â-șt îmbunătățească per 
formanțele”, a declarat Hisao 
Șugțnuma.. șnul dintre ofi- 

Ia Bridgestone. După 
Materie Prențiu al Malaeziei, 
compania niponă și-ă asumat 
responsabilitatea pentru evo
luțiile - mașinilor Ferrari. 
Campionul mondial en titre, 

Reibcența va fi principate calitate a pn# rllor n acest week-end. germanul Michael Schuma-

Mourinho
■ Tehnicianul echipei 
Chelsea va urmări din 
tribună dubla cu Ba
yern Munchen.

Londra (MF) - Antrenorul 
echipei Chelsea, Jose MoUrin- 
ho, a fost suspendat de UEFA 
pentru două partide în Liga 
Campionilor, astfel că nu va 
sta pe banca tehnică la dubla 
manșă cu Bayern MUnchen, 
din sferturile de finală ale 
competiției. Decizia UEFA es
te o urmare a procedurii dis-

tone, care fumizea 
le echipei Ferrari,

Aderență ridicată

în cursa de la Bahrein echi
pele se pot baza pentru ale
gerea pneurilor doar pe datele 
adunate în sezonul trecut. 
Munca lor in această privință 

. este cu atât mai grea întrucât 
în acest an un set de pneuri 
trebuie să reziste în ambele . 
sesiuni de calificări și pe toa
tă durata cursei propriu-zise. 
Așadar, datele problemei ș-âix <. 
schimbat radical, iar alegerea 

i pneurilor corespunzătoare va 
fi îngreunată și de faptul că, ~ 
mai mult ca sigur, suprafața 
pistei va avea d adateriHBsaal 

siridicată decât în 2004.
în cursa de- mur1 recut, 

pneurile câștigăl ar m fost 
cele care echip < » art 
de la Maranello, tandemul 
Bridgestone - Ferrarifîlcând 
knock-out orice.echipă din 
tabăra Michelin.

P
ciplinare deschise împotrivă' 
clubului Cheisea, a manage
rului Jose Mourinho, a antre
norului secund Steven Clarke 
și a responsabilului cu securi
tatea, Les Miles, pentru deda-. din Regulamentul UEFA, un 
rațiile false făcute după meci
ul cu FC Barcelona, din pri
ma manșă a optimilor Ligii El nu are voie să intre la ves- 
Campionilor, de pe 23 febru- tiar, în tuneul de la vestiare 
arie. De asemenea, Mourinho 
a fost amendat cu 20.000 de 
franci elvețieni, Steve Clarke 
și Les Miles au primit câte un 
avertisment, iar clubul londo
nez a fost amendat cu 75.000

suspendat în Ligă
de franci elvețieni. Potrivit 
acestei decizii, Mourinho nu 
poate urmări meciul decât 
(fin tribună. „în conformitate 
cu articolul 70, paragraful 2

antrenor suspendat poate ur
mări meciul doar din tribună.

sau să stea pe banca tehnică 
înainte sau în timpul meciu
lui și nu are voie să intre în 
legătură cu echipa sa”, se pre
cizează într-un comunicat al 
forului european. Jpse Mourinho

1

http://www.rugby.ro


59.000 lei (5,9 RON) 
169.000 lei (16,9 RON)

319.000 lei (31,9 RON)
599.000 lei (59,9 RON)

• 6 luni
• 12 luni

• 1 lună
• 3 luni

doar 5.000 de lei costă în fiecare zi ziaru 
familiei tale!

Cuvântul liber îți oferă acum cel mai avan- la prima oră a dimineții, iar tu câștigi infor 
ttajos abonament, doar 59.000 lei (5,9 RON) mâții, timp și... bani, 6 zile din 7! 
pentru un ziar cu 6 ediții săptămânale! Nu mai 
e nevoie să dai fuga la chioșc și să te scotocești 
prin buzunare: zilnic, ziarul îți sosește acasă

1 i 17 V I! 1



vineri, 1 aprilie 2005 ■ /«

Vând ap. 2 camere (03)
• ctadfeMrit îmbunătățiri, zona liceeter, fără
Mermedtari. Tel 220575. *

TCLOra/582592

• detateririt
centrală termică.
faian|&emi>retU6MKleK
• ■.;noerargM«W3/40mp. 
contbrizat, preț 38000 wagodabil tel 
0723/4! 52^31^105.
• deMteteMteJtetalelabQterard, dl K,bdul 
Dexoat, preț 1300 nK leir negpdabti. TeL 
pnqimsm
• dMatete*ri ara*** contorizati zona lili
acului Deva, preț 1 mid. lei negodabU Tăi 
0M5/26607L
• dMMteririț tan, ultracentral, etaj 2 st 57 
mp,părehetzbala>ani chtse,compteteonte- 
riat preț U mid. lei. TeL 072^710903. 
zonaTo!Miiceteu preț 1 mfib^L

'4 St)C
• dKMnrilteb ta central 2 balcoane; uftra- 
ianbalăijl.sterefMitelMiăpreț 1250mid. 
lei negotienl TeL m«B733.

• 4B| 4 aecomanaaie. ce. € aia termea. garaj. 
bdU. H. 8tecescu bl 3 A ap. 17. TCL 229426.
• arifotetatetetaM, Deva, AL Saictepilor, bL 
32 etaj 1, fară rtermedtarl preț 990 ntataene lei 
ne biLTeL072&?61587.

• MteNKteMMhriM
Bau «t‘BOmtanel

* mmqmnmmmml comonz*L oarchet 
lametar, balcon închis, gresie, la\ str. 
Scărișoara, bl. 16, et 3, preț T~

• i . " 
Goidu, p

735 milioane tei, 
_________________ ________ >1071.
sfonâețăCmp multiple îmbunătățiri, zona 

pră 850 milioane tei, negoclabti. Tel.

•riforidreiMendate. Deva, central, etaj 3,60 
awtgulnr *. apă și gaz, preț 28000 euro Tel.

• m IMmmm, repartitoare, parchet, 
ț' tettîbuâtărie modificată preț 1,1 
mM-lei, ?x aL iuozn4je6u91
• ra*S.En6SCU, etaj 3, decornandate, gresie, 
- <i. inori,modlficat,pr^l2mld.tei,Tel

• ateridtamandMcontartHS, gresie, faianță,
2 'McotMblne întreținut, etaj 2 zoi MAI 
pn 34000 euro. Tel. 0742/290024

Vând case, vile (13)

Cumnar ap. 2 camere (04)
• <M|HMM*r,r milioane tel, fără
intermediari. Tel. 224182,0723/499284.

B**zoni bun*’ p'ata ,mediat Te|-

Vând ap. 3 camere (05)
• «■M tan, renovat, ușă stejar, parchet, 
gresie, faianță, apometre, balcon închis, bloc 
cărămidă, preț 33.000 euro. Tel 0722/WI004
• dKemeidata; centoHM 2 balcoane, 98 mp, 

etdhzona G. Enescu, preț 1320mld. lei, TeL

• IMMteii central acoperit; Interfon, efaj 3/4 
80 mp. decomandate, 2 bU, centrală termică, 
eonfortMZ. garai, preț 13 Md. tel Tel.

• 2 <mm t,j ucătărie, bale, cămară, hol, acare- 
friDm^&Mț^nîmW'

• 3 canare; bucătărie, "lânaă Deva, oanoramă 
deosebită $11 hateren, ptetlOOmll toane tel. Tel.

a
• casă 3 camere, central Brănișca, șl teren arabil 
sau schimb cu apartament 2 camere, în Deva, 
pius diferență. Tei. 0724/011398
• casă him cu gx curte grădină -ie 
1250 mp, apă, pomi, vie, telefon, cazan de țuică, 
mobilier, comuna Ciugud ■ Aba. Relații tel. 
221328
• cetei modestă, curte, grădină șl anexe 
gespodă  ̂ta comuna Mfrtineștl, nr. 35, Tel. 

« regret cari 3 camere, bucătărie. 2 băi, curte, 
central Deva, preț 52000 euro, negociabil. Tel 
0745/888619.
• rină cari, ultracentral, 4 camere, bucătărie, 2 
băl, recent renovată, 600 mp te«" deva, telefon 
0726/972968 Nu sunt agent imobiliar.

Depozitul de Calculatoare 
•ngriMzȘ 

ȘEF MAGAZIN

Cerințe:
• cunoștințe solide IT; '
• cunoștințe nestiune. eventual 

progrâ Neor r (constlute 
avantaj);

• minim o limbă străină (constituie

• domkâiustabti în Deva.

Depozitul da Calculatoare 
angatearil

CASIER
Carinae

*«Mriwt»>țWm2ani;

• minim olmMrirteni (constitute 
mranMD;

• minim olmtriatrălnă (constitute 
avxntafl; V-

.dometeuriaMînEMva.

Depozitul do Calculatoare 
•npdssț# p«nom ptrxru 

vânzare magazin

• cunoștințe soerie IT
• cunoștmțe ge«itar>e,eventual 

program Noomanagir (coreOpte 
avantaj);

• mWm o IM* Bttâttă (conepute 
■taltaf;

• domtamu rial* în Deva

£

Cumpăr case, vile (14)
> «■■■<« a eva sau Slmeria,
plata Imediat Tel. 215212

oferprețpemtaȘl______ ________ ___

euro/mp, 
• VlMlBI 
deSImerfapematal 
oata*pescari șip

• mMecBWtWMSknwta. Tel

• eteri «ari ite ‘.-jcnnță ccnsrructle 2002, 
D+P+ț, stațiunea montană s< aia. 7 camere 
itecaraMâe, 3 DM. 3 wc*i. SC- lăo rrftțap» 

mite. Accept A07Z3/3209K,

Vând case de vacanța (15)

Vând terenuri (21)
i parcate teren a 500 mp, zona Căprioara, 
platei. 211124.

an, w. M. hninesc.ana 
suprafață mare, parter, gresie, faianță, conto- 
rizată, rotate exterioare, beci, preț 570 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0741/169346.
• gmoiMin Geoaglu Băl, tractor U 445 DT 
pil- utili -Mâții Alba, tel. 0258/812602.

• 10
Rotat
• UW mp teren, zona Deva, bun pentru 
construcție cabană, casă, fadlltățl curent, gaz. 
Tel 0726/158688
• 1900 mp teren intravilan, fs 25 m, zona Fabricii 
deMătase Deva, ace ateat ti» xeț38 
Sstap rtfolWaM. Tei. 0745/096675, 2W» 

seara£-y
• foMtare 210 mp sl 4600 mp în Zăvoi mal sus 
tte tot Miiniâi K 68« preț 15 eum/nege*

*M*in pentru construcție casă, în 
1 asfalt 5 12W mo, fs 12 m, facllltăb 
nt la poarta stafii la tel. 

00029068
• CÎMăimMrariarLlnArcHe, sișrvn

<xec ca neutru 
societăți comerciale 

persattae fizice:
• ffcsonat și montat 
armături;
• învelitori din taSlă, 
țiglă etc.;
• jgheaburi, burlane, 
.settirietc.; 
•IfM^șiuși 
metafice;
• împrejmuiri din 
beton și metal.

Informații supli
mentare la tel. 

716.23B.

* preț s

WO 13 km
I Imobile (hiri;

• MMeni epa|l șl hai* hdustrtal li preț 
avantajos, Soimuș, tei. 0254/237533.

clădirea1 2M0&

.0P/34766Rchenv!!l

■eț70euro/lună.f

• rină ll Deva Imobil ultracentral P+t au 
terenulteeent pentru producție/comert 70 mp 
la parter g wreurt1 la etaj, obtate cu curent 
monarazKrtrihzlc,grupsOclal, centra* termică 
toate noi, preț 98000 euro, negociabil. Tel.

1-n.i-^illmVa ~ —t - -*~i 1 * * motMiata, contpnzati,

serfotaă/teii 
221647.
• efor m||n închiriat garsonieră, aeco- 

/ mandată, mqbltată. armaz, frigider, televizor, 
iurizătK fiMb l Manta, oreț 90 etn/tadL 

Tel. 0742/8024
închiriere îti De>« spațiu comercial 

—"amenajat ca sediu

, h*M DMa 1310 L, af 1997, uț*; proprietar, 
gwiîssjsffifexr"’'* 

* ’ efimmd®M»u,«akm.
ijterMrKnotcl, radio os^ihmrișltă 

1 "*** s

• rirai Bacte 1310 aflfoibenzină staftarte 
tudkiiticproDnetar, preț35 mllloanelel, nego- 
debil Tel; 22020,074908058
• riri brita 1318 af 181, acte la zi, îh stare 
benă de funcționare, radio pasetofon, ahrmă, 
MtiderBeermâllzetă ti. assi, 23/0/212 

•*MNda:
■nptetekflare

SCROMCAMION 
SA DEVA 

cu aediul tu Deva, 
Str. Dej dt nr.17, 

muteuA 
ȘOFERIPROFEȘIONIȘTI

Salsnat ’. 2003, roșu
________ j impecabiliSm km. Preț EooO 

etn^MbocM&TâoniAMSOi

• steri hrtStarra combi, af 1984, GPL, 8%, 21» 
euro, negocia». TeL «723/40092
• riM.Mms*» 2000 cmc, stare buni, tel. 
0743/605814. ' 
tetSuiSSoSStkWflliSSwiu03 ** 41

tOMj.
Cerințe; experiență ta 
transport interurban

Informații ta «cdiul firmei sau 
tatelefonul 0254/213.013.

. _____1 «ju stare tot .e bună de
forați ..tare șl remorcă. Tei. '4623a.
• rttelMei310 i, a* 1997, stare foarte bună 
defancț»nare,acte la zi, a/oareW-mețștizat 
marirt degerai, cauciucuri noi, orttaSmtaine 

740/7 «21X0741,264511.

imsisK

Utilaje, unelte, industriale ș 
agricole (40)

« ririmMtâmoarieebrichtgosIme.struĂ ))). 

de lemn, informații Hated. Str. Progresului 
Td.770958

SC CONTAUDIT EVALEX SRL, a sediul in Deva,>str. Avram lancu, bl. H3, parter, în calitate 
de adriiintatraior judiciar al SC ALMO CONSTRUCT SRL, cu sediul in. Deva, M Păcii, nr. 10, bl. 
B5, ap.2 (dosar nr. 8242/2004 Tribunalul Hunedoara) anunță că, în baza încheierii de ședință 
din 31.01.2005, instanța a dispus încuviințare rânzării prin licitare publică a uunaibateier 

bunuri, proprietatea debitoarei SC. LMO CONSTRUCT SRL Deva, pevatfe de garanții în 
favoarea Băncii Comerciale CMjatica» cu sediul in Deva, s i. N. Bălcescu, bl. 12 A, parter:

1. Rutou concasor static RCS26,-miiHreniiWd> i|rt| j|MM8 UMmOOOtafc - ->- ->•>W

2. Buldozer S 651-preț pornire - 50.000.000 Id; ‘
3. Buldozer S 1500- preț pornire -100.000^00 left
4 încărcător froaeai A 1802-preț pornire-250.000 Q00 Iei:
5 Autospecială încărcător frontal * cabină, marca UTEPS, tip IFRON 204D ■ pre or.iire ■ 200.000.000 lei:

6. Grup electrogen 10 KVA EP 10000 - preț pornire ■ 80.000.000 lei;
7. Buldoexcavator Borex 2621 un - preț pornire -150.000.000 fel;
8. Grinda din 3 țevi (îbuc. fa 6 ii; ■ preț pornire - 50.000 J ia;
î, i itrdă termită: cazan tonta cu a zap SN90-8D, vas de efosiastone, pompe ■ preț pornire • 100^00.000 lei;
10 Sming SN 560 - preț pornire -10.000.000 lei;
II. Mașină taftasși fasonat TOB - preț pornire - 50.000.0001*;
,12. Autoturism 2 voj. Brek. marca ARO - preț pornire 70.000.000 lei; <
13. Autoutilitară camion marca ARO, tip 320 • preț pornire - 75.000.000M 

ții. Autoutilitară camion, marca ARO. țip 320 - preț pornite - 65.00(k0001ei; 
țlS. Autotractor cu 2 usi, marca ROMAN - preț pornire - 220.000.000 Iei; ■

16. Semiremorcă plat, cu oH. și prelată num Automecanica - preț pornire - 80£00&00*]d;
17. Autotractorcabină avansată, marca ROMAN - preț pornire - llt'DBO.OOi >1;
18. Autobuz interurban/ntarca ROCAR ■ preț pornire - 350.000.000 leț

-19. Autoșpeqlaltaată basc,;3 planuri, marca IM MÎRȘA - preț pornire -i3d.00&000 lei;
20. Autospedtdii» tebg.jmarca IM MÎRȘA - preț pornire -140.000.000 Iei;

21. hficrobuz 1 voi., marca ROCAR - preț pornire -,120,000.000 lei;
22. ruiiotuiism 3 vei.'berna, marca DAEWOO, tipul CIELO - pre; pornire -120.000 PO tei.
Bunurile ce se vând ta licitație sunt prezentate și descrise în caietul de sarcini care poate fi acHziționat de la adgmnistratorul 
judiciar.
Prețurile nu conțin TVA.
iâdtațta va aVea k>c în ziua de 15.04J005, ora 12,00, la sediul Tribunalului Hunedoara, ffln Deva, Str. 1 Decembrie nr. 35, sala 
2D3. ’ \

Toți cei care pretind vremi tfcept asupra bunurilor ce urmează a fi vândute sunt invitați să anunțe Jn scris, pe atainistratorul 
judidar cu că purii ret zile înainte de data licitației.
Ofertanțli sunt obligați să depună până la termenul de vânzare o garanție de 10% din prețul de la care începe licitația. Suma 

re -ra com e>ana la CEC la dispoziția a iministramrului judicial.
Informații suplimentare se pot obține la tă. 0254/233081, persoană de contact ec. Dărăbanț Ioan Mihai

I

WOFERĂ

RECLAME

In
brifhnți«scule«țuruburj 

SSbluri tracțiuneecorpuri abrazive

Ubm* I
5
ăi ~ ✓ difuzoare și boxe auto:

wui DKtasi ✓ mufe și adaptoare.

, • *
i

4*0*
Dacă la noi nuc itiț 

a Munci nu pfe^lanctandel
is< 1 Tel.:4B4.MS.

Da* i vrei cu adevăra ca anunțul tău să fie remarcat, 
i ceara variantele speciale contra cost 

>■ ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!



vineri, J aprilie 2uuo 4

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (4C)

• cumpăr tun ■* tel. 0724/278233,
0745/662433.
• vând 2 litri pe wet oe motor Aral Super Tronic 
ow -30, sigilat, laJwnftate de preț față de 
magazin. Tel. 0723/179477.
• vând Dada 1304, papuc, acoperită, pentru 
piese. Tel 0744/843758,777543.
• vând piețe auto din dezmembrări pentru 
Dacia, Renault, Volvo, Peugeot, VW, Mercedes, 
Citroen, Audi, BMW,Ratfora, Opel Daewoo, cât 
și pentru motorete, motociclete, motoscutere, 
prețuri negociabile. Tel. 0727/596665.

• 2 geamuri termobandta aluminiu, oscilo- 
batante, culoare maro, second hand Germania, 
dimensiuni 125 x 88 cm, preț 100 euro bucata, 
negociabil. TeL 0746/096675,218308 seara.
• MNMM|MraMM și masiv, lăcuit, gata 
de montat la preț de fabrică, O2S4/237S33.
• vănd eanadâ pentru televizor, stare foarte 
bună, preț 500.000 lei Tei. 0723/779477.
• If0tolil,preț2ntaoan ufet 
bucătărie 3 uta preț 3 milioane lei cameră de zi 
Bonanza, preț 8 milioane lei, negociabil. Tel.

•văndiraMfe diferit*. la preț foarte evstajes. 
Relații latei 226806.
• vtadpat tfoblu cu 2 saltele Relaxa. ltax2J0 
n-, 2 noptiere, mata tv cadru metalic si stată 
suport tari, Mhtao muuță O^d.OO m cadru

M,tmrapon

• vănd ssbă teracotă cu uși. arzătoare de gaz, 
dulap 3 uși, 2 sertare mari, dulap vitrină, mata 
extenslblta toate furnir nuc, talerii mari de 
perdele. 1M.2U00&

n£Mmii» '„transport

Tclewo.ue (IS)

Decese (75)

Colectivul Liceului Teoretic „Silviu Dragomir” din Dia 
Împreună cu elevii iși exprimă Întreaga compa»iune feți 
de pierderea fulgerătoare a celui care a fost colegul

OLARI VALKRIU
și a soției sale

FLORICA
in tragicul accident din 30.03.2005. Suntem alături de 
familia Îndoliată și de fiica Andrada Ioâna. Dumnezeu să-i 
odihnească.

Garaje (43)
• InchHni garai Tel. 215202.
• vând gmâ 20 mp, dotat curant, canal, usl 
metalice, In zona Bălcescu, preț 170 milioane let, 
negociabil Tel. 229426.

Chirii (45)
jatImxmetdaltnDeva,• caut parau închin 

pe termen fisip. TeL
• sta neutra închiriat spațiu comentai 90 mp, 
centraft termică, grup social, termopane, ultra
central, Ideal sediu firmă, preț 600 euro/lună, 
negociabil. Tel. 0742/019418

Mobilier si interioare (47)

• vântftelwtatrcotorMI, tetetext, stereo, dlfts* 
onala 63 cm, preț foarte bun. Tel. 216326,
• vtaâ te cobe MW* ®1 cm sl Blaupunkt 66 
cm, prețuri negociabile. Tel, 0724/403492,

i
Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• ac vM antene de satelit digitale tncepănd cu 
W mil. lei recepționează programe românești 
rară abonament șl 600 de programe străine, 
montarea șl deplasarea sunt gratuite, 1 an 
garanția echipamente. Tel. 0723/481776,

Aparate foto sli telefonice 
(50

Familia anunță eu durere că după o lungă și grea suferință 
s-a stins din viață cel care a fost un bun frate, cumnat și 
unchi

ALIMPESCIOAN
in vârstă de 50 de ani. Corpul neînsuflețit se află depus la 
Capela Bisericii din Micro 15. înmormântarea are loc azi 1 
aprilie 2005 la Cimitirul Bejan Deva. Dumnezeu să-I odih
nească in liniște și pace.

1-

Cu adâncă durere in suflete familia anunță Încetarea din 
viață a celui care a fost

ing. POBREJINÂ PETRE
in vârstă de 83 de ani. Corpul neînsuflețit se află la Capela
de la Biserica “Adormirea Maicii Domnului" Din Deva, 
înmormântarea va avea loc sâmbătă, ora 13, la Cimitirul 
Bejan. Veșnică recunoștință și nu te vom uita niciodată.

CopiliTSugen șl Mlhaala, nora Dana, 
ginerele Constantin și nepoata Olivia

Comemorări (76!

Sâmbătă, 2 aprilie, se împlinesc 6 săptămâni de la trecerea 
in neființă a celei care a fost

BĂDOIU ROZALIA
Comemorarea va avea loc sâmbătă ia Catedrala Orfc.ioxă 
Sf. Nfoolat, Deva, ora 9,

Un ultim omagiu pentru ternii și dragii noștri prieteni

js Ww i«w TreCa*e 51 oresa tnox pentru filtrarea 
lichidelor allmeMarersuarL m etc, preț 320

Marin UMicteOttM*

• rend Holda 6210, stare foarte bună, calculator,

• rend sau schimb telefon mobil Ericsson T 29 S 
cu DVD, preț 2300.000 lei eventual ofer ceva 
diferență. Tel.ffl237779477.

mesă sutane, ro-
-,-F- „IU»

”hoL mașină

• canapea oxtanMă. i________ ___ ....
chete, birou, servantă; taittaWnie albe din 

pvc pentru 2 camere, 
automată, combină 
0742/939993,07
• maMer la comandă din palșl lemn maste. 
Bnale: clasice șl termopan, debitare bu stetta 

0724/642188
_ l.nmn Lsttllii.' Ijtahll-.-.v..-• rtrtfww Ir lemn muitbuwnAial, LWTnOțXUl, 
feronerie germană, vopsit sau lăcuit calitate

- Iihoecablii la oret de producător, orln unic 
reprezentăm zonal tei. ojSvaraB.

O • vând 3 uși noi cu tocuri late furnir stejar, 
Import Germania, dimensiuni 735 x 2000 mm, 
sesoWere pedreanta p^j too aura tea*.

sticlă. tTS 

combină Be 
0743/139681,0721/

ratata aptaă
Wtatae.

8 SonvtaaWI TeL

C.riciikito.-'ire s: 3» < /soni 1
(5i) )

• ImprimaM cu scanner, Lexmark X74 fh 
garanție, preț 2,8 milioane lei, negociabil. TeL 
0720/400438

:• vtaitaMMațPentiuml33MHZ, preț w 
milioareW$iAMDAihkml7toMHZ.-iou.pret8 
milioanet«LTei. 0722/161644.

lnîbîGv.!!i<iiite. {<■
articol vport (5?)

Electrocasmce;

Aiiimem .rt. .

e «ta tail frigorifică, nefolosită, 500.000 lei, 
fără sertare, mochetă laXMNO lei și covor 
900P00 lei y4m. TeL 224838

. frigider MM 
părPWâpar

n«»d«M.ia.ow3Ssa6.

vftnd aparat* medicale pentru terapii diverse 
domiciliu, omologate de Ministerul Sănttițil. 
! pot folosi de către oricine, orice vârstă. Tel,

Instrumente muzicolp (60)
• vănd plan Jakob Czapka Sohn Jahare 1842 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă, 
stare Impecabilă, preț negociabil teL 611146, 
după ora 20.

serate la LKKtațE/tiiĂMa de 

15.04JM5. cantitatea da >- 
567 w de material lemnos pe 

Wcior. esență r n partida 
2611- Frăteasa și 11 mc 

esență cireș.

Informații la sediul Primăriei

Il2ușli
”1 scat

_. —m —t. nJnf; • ' 4* »- — «> • -
stare at Tuncponare 

foarte bună, preț 3.000.000 lei. Tel. 217286, 
0723/779477.

1
R

?• '•< ■ ■ ...
rea1 UCwRfOOG® SQwwwWHI wiwlINVa fl

Administratorul unic al S.C. HAIEGTRANS S.A., cu sediul în Hațeg, str. 
Haea. or. 87A, jud. Hunedoara, J20/97/1991, CUI 2143228, în baza 
prevederilor actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, republicată în 
20Q4, ranvoa^i adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 
IW.2005, ofe 13, la sedM Wocletătii, pentru W Wonării linte- 
gjsțratf fti riegistail acționariler emis la data de referință 11.04.2005, cu 
urrtătoafea ordina de zi:

4. Prezentarea tatuayilor fina- clare anuale, a raportului de gestiune 
al aamiriisuaieruiui si raportul comisiei de cenzori, aferente anului 
2004; -•
2. Aprobarea bilanțului contabil încheiat a 31.12.2004, a contului 

. de profit $1 pierderi, precum și a rapoartelor administratorului și
âomisiți de cenzori;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 
aferentanului 2005;
4. Diverse.

în cazul în care cvorumul necesar nu . a» va întruni la data mai șus 
menționată, adunarea grașteta ordinară a acționarilor se va ține la diata 
de 20.04.2005, la aceeM^prtl și tti același loc, cu aceeași ordine de 
zi. Documentele șl materialele Informative referitoare la problema 
inclusă pe ordinea de zi, precum.și formularele de procuri speciale de 
reprezentare pot fi obținute la sediul societății. După completarea și 
semnarea procurilor, un exemplar al acesteia se va depune până la 
d^to de 14;^4.2005 la adresa mai sus mehțtonaȘf?Accesu! acționarilor 
în sală se vafece pe baza buletinului de identitate și, dacă este cazul, 
a procurii speciale de reprezentare.

e . SUCURSALA Deva
VidectniM INFORMEAZĂ:

în data de 1 aprilie 2005 vor avea loc tacriM pentru 
înlocuirea Izolației pe linia de medie tensiune 20 kV lila șl 
igprivaține aferente acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a 
fpmlzăril energiei elecMco în rețelele S.D.F.E.E. Deva a 
Electrica Banat, în localitățile GLODGHILEȘTI, 
RUNCȘOR, BRADAWL, PETREȘT1, ZAM-SAT, 
ZANkSMTAL, TAMAȘEȘTI, CBRBIA, ALMASEL, 
POOĂMEȘn, MICĂNEȘTI, VALEI ALMAȘ-SAUȘTE.

Electrica SJL asigură toți cllențll săi că echipele care 
efectuează lucran dora itreg efortul pentru a limita durata 
de ftrtwrupi«o BitatapisiMte cu energie electrics. în funcție de 
fazele locriH, cuprinse în Intervalul orar 9.00
- 19.0CI. **

Vă mtațumlm paotitilgfelegeie!

• «M vad bune de lapte, recent fătate, la 
prțțuri avantajoase, tel. 260416,
• vadra» Holstein și taiună românească 
cu sau AM vtțeL Tel 074OTasM25V747912; 
dupâora20.

• vând 3106 kg cartofi pentru consum, preț 5000 
lei/kg, tooMea eătești, nr. 173, comuna Pul. 
TeL 0727/326717,779282.
• vând «Ml albine cu sau ferii ladă. Tel;
0741/219977. ?
• vănd maiăra cu ovăz. Relații la tel. 
0788/207871
• vM 28 familii de albine, Ară lăzi. Tel. 
0721/679647.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

SC MULT1WNAMIC SERV SRL Simerh
Vâoferâ:

âmplârie aluminiu și PVC Rehau 
Germania;
- geam rn nan OWE eu argon. 
Calitate germana cu utilaje performantei

__________________________ rin, sic, preț 320 
tura rent, 350 euro presa, negociabil. Tel. 
0745/096675,218306, seara.

iStairtlBRta df Jtafte culori șl mărimi șl 
' aiWawpemruMnțlși alte aniversări. Tei. 

0723/779477.
• rend Man țuici in pentru prune din 
fibrirâpatitete SBp L Tel. 07443161®

• tata wwtnr MKW' «15 weie,
cane americana, stare nuna oe Tuncționare.

, Asigurăm consultanță pentru punere tn 
funcțiune, preț 300 euro, negociabil. Tel.

' 0746/096675,21S06 seara.
• vănd plapumă mătase, draperii, perdele,

- cuverturi de pat oersane. burduf perne, noi. Tel. 
0743/139581,0721/321578,
• vănd SRL capital majorat cu mașini la cheie 

vr 244 a, VT 2006. Ci, numere noi cu
neînscrisă și talon numere vechi, ;

începând din
• vănd 2 bazlm In fibră stal* cu rotatei 
capadtete 10® litri fiecare și 11 butoafefoox 
pentru bere, cwietateWlftri fiecare.prâți».« 
euro bazinul Ta iu butdul riatatafoll îw. 
0745/091 5,218306$eara.
• rtMZtazInelnoxdr ghl ire pe suport 
metalfcdlmensluni 250 x 180 x70 cm, capacitate 
XM llbl flecara, posiblIMțl Instalație frigorifică 
pentru lichide alimentare, preț 425 euro bucata, 
negociabil TeL 0745 W05,218308 seara.
• vârad2 discuri de frână ventilate Lucas, un sete»
plăcuțe frână Lucas, semnalizator stânga fată.£  ___________r_____ _ __________ ____ ______
toate noi de Au:ll 80 buțbiaș. Tel 0723/779477 * stocată volr 244 -31 VT 2006. a, rumen oi<xt
• vănd ki Deva unitate de oroducere si fmbute- foile plus una neînscrisă șl talon numere vechi, Sîffif&hS!' -”■ 

TeLff745/096675218308seara. : «vând rafturi din fier cornier cu polițe
cu eclipsa. Preț 2 eura/bucata. bune pentru cămară sau depozit Tel;

| •vândgieGD2,4Tel0746/t631®

Cel mal nou sistem defreceptle pHn outoHtl

licențe de______
TeL074S/09667S,
• vând monedei
Te). 0723/005657.

prin magazinele Snop
alături de sisteme audlovtddț), televizoare, 

electrocasnlce'
• Deva, str. A. Iancu, bl. HI, tel. 216196.
• Hunedoara, bd. Dacia, bl. 2B, tel. 719999.
• Brad, Bd. Republicii, bl. 19, tel. 610595.

METilTĂ SĂ NE CONTACTAT!!

TOP TECH SRL
Adresa: Deva, Piste Victoriei nr.1
Terfax: 0254-234437'625*234438
Web: www.to|MMftM>Etnait ulea8topiKh.ro

Gigabyte. FSB 533 
lifreceMK Intel Celenia, 24M MHz 

Mfema-ie Princeton DOR 2S6 MB POZOO
Maci rUeo: onboard. 64 MB shared

S/W; Sony 3.5", 1.44 MB •
HDD: Western Digital BB 40 GB, TIOOrpm 
Into optici: LG CO-RW 52x/32xZ52x 

JjW<m«r«r.-Belinea IT Hat. 1280x1024 maz, - 
I Tastaturi, twnae, pai

Frer en I VA: 'sw’OflCtet (l.2»9,J0jei am'

Maci it hrj:G&byte, FSB 8»
: Prawwr.-Intel Pentium 4,2800 MHz
Î iMmori*.- Princeton DDR 250 MB PCÎ2S0
i Maci rUeo: Gigabyte ATI Radeon 9550
i FDD: Sony 3.5". 1,44 MB
i UDO: Western Digital BB 80 GB.,7200tpm 
j tM. agdrf.-LG CD-RW/DVD 52x.3’v52VI6s 
: Monitor: Belinea 17" M 1280x1024 max.
? Tsstururi, ifMUSg, petd

> Pref cm TVA: 20,994.000 Ui (2M4O lei aw)

Sutem optnm: MicroseA Windows XP Home Ednten
Fret cu TVA: 2.982 MO tei (3D8.20 tei noii C dedgart 7->

Execută vopsire 
electrostatică cu pulbere, 

=f într-o gamă largă de
Dimensiuni de gabarit maxim: 4,7m x 1,5m x 0,5m

Timișoara Str. Lalelelor nr. 23

Teiefori: 0266-207.499 sau 0742-208.806 

Persoană de contact: Șulț Ibolya
RECLAME

l

ulea8topiKh.ro


vineri, 1 aprilie 2005 cwiljgi.

• vând cantori militari veche cu o stemă pe 
pafta. Preț 150 euro, tei. 0723/005657
• vând te» pentru albine tip Dadant, 10 rame. 
Tel. 0741/219977.

Pierderi (62)
• pierdut acte pe numele Macra Marius. Găsito
rului recompensă. Tel. 0720/010055 sau 237562..
• plantat piuă cu rochiță de vară, dungi orizon
tale, alb albastre și mov și 4 dischete calcu
lator. Găsitorului recompensă. Tel. 0723/673209.

Citații (63)
rob mm “<8 din partea Kasler Martin (n 

1862 și soția Kasler Elisabeta (n. CSoboth, 1872) 
sunt rugați să se prezinte în data de 5 aprilie 
12005, în fața notarului public Orșa Ana, la ora 13

Matrimoniale (69)
• domn uriaș, 52 ani,. 173/70, divorțat, anti al- 
zoolic, caut doamnă, vârstă apropiată pentru 
xietenle. Tel. 0722*855370

Solicitări servicii (71)
• caut coUMptari pentru vânzare produse 
tosmetice și de sănătate pe bază tie Aloe Vera, 
tomlsion lin vânzări (300 USD/Iună), 
nițiere gratuită, produse originale din Germania 
Ivem reduceri mari. Tel. 0746/779288.

• caut itocbonkt pentru reparat orgă Yamaha. 
Tel.0741/265410.
• coordonator Avon caut colaboratori serioși cu 
putere de muncă, câștig nelimitat, premii. Tel. 
0722/483349.
a CMfitanator Avon caut colaboratori serioși cu 
putere de muncă. Câștig nelimitat, premii. Tel. 
222902,0722/375315.
• Inginer economist caut loc de muncă compa
tibil cu specializarea mea, vechime 2 ani, 
engleză și franceză mediu, operare PC, stagiul 
militar satisfăcut Tel. 0723/M0296.
• ndctoto româno-germană caută colabora
tori, câștiguri nelimitate, posibilitate carieră, 
indiferent de vârstă sau pregătire. Totul se pune 
la dispoziție gratuit Tel. 0745/319410

audio "video la domiciliul 
clientului, în Deva. teL 0724/335790,

• efectuez transport persoane cu microbuz 14 
locuri, lă toate mănăstirile din județ și chiar în 
alte județe, la cele mai mici prețuri. Caut cureăîn 
sistem de convenție. 229034,746162,0722/770631.
• «secat gardoi și porti din material metalic 
turnat sau forjat și confecții metalice de orice 
fel Tel. 0258*863905,0728*889529.
■ txacWm ta cele mșO avantajase oreturi 
Constructs civile șl Industriale, ,<urutzoiavi.Tel. 
0726*076256.
• olar servirii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 0254/224182, 
07^/499284.

• ponsfonarâ $7 ani, gătesc, fee menaj ușor, cos 
și calc rufe, la o familie serioasă din Deva sau 
Simeria. informații tel. 220866 seara.

© »
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ssaac*
eotți la cele mai rrtd prețuri, 

executăm și urgențe. Tel 0722/803532.71322L 
■ reglai computertzat direcție la numai 198000 
lei «af^ntăpi. ei. «.’42/882269.713221

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• Mofer serviciile în calitate de coordonator al 
muncii, respectiv supravegherea, organizarea, 
coordonarea personalului de execuție sau ca 
tehnician aprovizionare. Tel. 0726/025051.
• studentă, cunoettațe program contabilitate 
CIEL. diplomă ECDL, engleză începători, caut de 
lucru ca operator, cu program flexibil, rog seri
ozitate. Tel. 0727/869964.
• tânără Mani, serioasă, ctasa a X-a seral, caut 
loc de muncă în Deva, program dimineața, 8 
ore/zi, preferabil casierii, birouri, magazin. Tei. 
0746*779288 rog seriozitate.

Oferte locuri de munca (74)
Start, zugravi. Reiațffla tel. 0726*075256.

• «rari ridrttarea ziare chioșc, zonă foarte 
. bună, salariu atractiv. Tei. 0743/139581.

rtore*. totop ta tai. 074V10822S.

• angtataplrotehntot cu experiență pentru 
fabricarea de jerbe, alte efecte pirotehnice. 
Salarizare deosebită Informații tel. 
0722/637978

• K anpafanzl personal ■ bucătar șl 
barman-ospâtar patru restaurant-motel in 
Lăpugiu. Se oferă masă, se decontează 
transportul, preferabil zona Uia. Tel. 
07267737942,0722/239187,

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

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

Persoană de contact Comei Poenar.

I
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$C MCM SANITFARMVET SRL DEVA
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

prin deporitd ANIMIX 
situat pe Calea Zaraadetai, nr.79, Deva

•Nutrețuri combinate;
•Concentrate proteino-vitamlne-inineri 
•Premixuri și suplimente complete.

FraAmie ANIMIX m implementate listeaMie de calitate ISO 
9002-2000, IS014001-1996 fi sstsawl 

HACCP, amfora normelor date de
Calitate Mceptfanala, la prețuri avantajoase!

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

GPS Monitor - Solutie moderna de fleetteMrl -Wr Iflvllllwl wwiwllv ■ ■ Mwi MV llwtel

management aferitâ de câlre Top Tech SRL 
te ee pe drumul diversificării alertei comerciale, firma Top Tech țl-a extins in ultima 
I gama de produse șl servicii oferite» Una dintre cate mal noi soluții puse la dispoziția 
riior este un sistem de monitorizare, urmărire fl localizare prin satelit a vehiculelor.

«te o soluție modems, flexibilă fl extrem de competitivă pentru suprave- 
elcr din parcul propriu de mașini. Tehnologiile avansate care stau la baza 

sunt d<

de adresabilitate sunt:
• transport de mărfuri

?• distribuție
• transport de călători
• închirieri de vehicule
• Intervenția cu vehicule utilitare fl service
• taxhnetrie
• pază fl securitate
• servicii de urgență

ue asemenea GPS Monitor poate fl util fl persoanelor
flzlce proprietari de vehtcuie (autoturisme, camioane, motociclete, ambarcațiuni) care 
doresc să albă sub observație aceste mijloace.

sistem puteți accesa sttenil www.toptech.ro, rubrica

Vino Tn perioada 15 martie - 31 decembrie 2006 în locațiile Raiffeisen Bank fi pentru flecare 
transfer de bani efectuat prin Western Union vei primi o ștampilă pe cuponul tău de 
promoție. Adună 5 ștampile fi câștigi un portofel de piele*, iar din septembrie poți câftiga 
prin tragere la sorți, în fiecare tuna, una dintre cele 5 Skoda Fable.

Te așteptăm în locațiile Raiffeisen Bank din România!

Poți afla Informații suplimentara în legătură cu promoția In locațiile Ratffeteen Bank sau pe 

site-ul www.transferdebani.ro.

■In Unita uocuh. asporetm

Campania este orpanixadb și dasfDșurat* de S.C. LEO BURNETT & TARGET SA. cu numtr de Operator de Baza de dale 2160, pe întreg 
teritoriul Romântot, tn tocațfee partiotpante eta pertwwnkx Campania va R lena «Ai la date da t5 martie 2006 w va dura pânâ la data de 
31 decembrie 2005. La Camparito po< participe toate pareoanete care au beneficiat de eeNtoSe de Ranefer de bani Western Union in calitate 
de deetawtar aau expeditor al tranatorutoi pe teritoriul României. în perioeda promote- Velowee Matt a yemitor eeto de 130.670 USO. 
De asemenea, organizatorul ee obfegA* prin intermediul partenenkM sta, M rwepeote prweMte Lega nr. 677/2001. privind protects datelor 
personate stocate pe durate Campaniei.
Regulamentul Oficial poete fi obținut gratuit prin trimrterea unei scrison la aedtot S.C. LEO BURNETT & TARGET SlA-, sir. MpnetAriai nr. 8, 
sector ț. București, România sau accesând site-ul vrww.transferdebeni.ro.

© 2005 Western Urson Holdings, Inc. Toate dceptunle rezervate

http://www.toptech.ro
http://www.transferdebani.ro
vrww.transferdebeni.ro
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it. >-1_ « • u —— *—J-t-e,TManța. twcon încnis, 
■ama Ulpia. Tel. 

Consulting)

• Dave, da preferință dec. și etaj intermediar, 
ofer prețul pieței. 0745/253.662,211587 (Evrika!)
• oeamoM imediat garsonieră In zona Dada. 
Emlnescu; Progresul, pe bd. Decebal, cu plata 
imediat tel. 0788/165.702 (Fiesta Nora)

2 balcoane, parchet stejar, repar
titoare, ușa metalică, eti, zona mag. Tineretului, 
35X00 euro neg, tel.0742/019418 (Prima invest) 
• regret, dac, contorizat apă Și gaz 2 focuri, 
repartitoare pe calorifere, zona Kogălnlceanu,

• m 2, aec., cocon încnis, comonzan, Dine 
întreținută, Zamfimcu. 685 mă KXZ 68500 

. RON.0742-00522&072MC8BCM&Mania)

Emlnescu. Pre 
. 0744-770051,07
• ateii, dec,

repartitoare pe calorifere, zona Kogălnlceanu, 
et Intermediar, tel. 0742/290.024. (Prima-lnvest)
• docomondta coatortM balcon închis, et 2, 
zona ai. iransiivaniei.pretsâo mii. iei negatei. 
0740/210.71
• Dovă zori bună et 3 balcon, preț 550 mil. lei, 
tel 0722/564004 (Prima-lnvest)
• dacomondtaoanhol,gaz, apometire, zonal. 
Creangă contorizat, preț 1,1 mid. neg, tel. 
0742/2901)M(Prima-lnvest)
• iqaă ctaț zonă liniștită parchet, balcon, 
contorizări, st 48 mp. preț 720 mii, 0726^10303 
(Prima-lnvest)
• «, mr loc, et 3 zona Banca Transilvania, 
parchet, gresie faianță 2 balcoane, preț 32.000 
euro neg. Tel. 0740/17X103 (Mimason)
• «dmM baadMj amenajat modem, et 2, 
Grridu, preț 960 mH. (ei neg. Tel. 0745/640.725 
(Mimason)
• WDMtl part», bloc cărămidă balcon, bdul 
Dade preț 700 mil. lei. Tel. 074Q/173.103 
(Mitoason)

MHdd4C4K>'''M»; < 1,46 mp, împăratul 
Traian, 930 miL tei. Tel 206503 230329 
0745/253413 (Mimason)
• dMOHHtelă bakan închis, parchetat 
contorizat zona Plata Deva, prațSOO mii. lei neg. 
Tel. 20603.0746/64CL725 (Mimason)
•OMta,M decomandate, 7K mii. lei Tel. 
7101290740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mteta docMMndteă eti 3, preț 350 mii. lei. 
TeL 710.129 0740/146.780 (stil tmobHlare Hune
doara),
•Moo 9 decomandate, et3,490 mii lei. TeL 
710129 ®4(W<780(SffllmoMteseH*iedoara)
• Awam teta amenajat 650 mH. lei. Tel. 
718129 ®«lZH6.rao (Stil Imobiliare Hunedoara)
• OM, et 2, pod, bed, teracote, 600 mii. lei. Tel. 
710.129 tWMfc/80 (Stil Imobaarefiunedoara)

• zona loan Corvin, decomandat et interme
diar, mOvinCo interioare, remopan, parchet 
nou, gresie, faianță ocupabil Imediat Tel. 
0788/166.702 (Fiesta Nora)
• Dooob» doconondfafa centrală termică 56 
mp. parchet balcon închis, preț 1.180 mid. tei. 
Tel-0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zonă centrală parchet centrală întreținut
preț 750 milioane lei, tel. 71879 mi
718706,0745/354579 (Omega Hunedoara) ,
• zona Mere 5, balcon închis, instalații sanitare 
noi, etaj 1, jaluzele exterioare, pteț300 milioane 
lei negociabil, tel 718706,0» 75 4579 )mega 
Hunedoara)
• zona Mm 2, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, stare foarte bună preț 630 
milioane lei, negociabil, tel 718706,0745/354579, 
(Omega Hunedoara)
• zona Mm 6, etaj 3, gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei, tel.718706, 074V3S4579. 
(Omega Hunedoara)
• soia Mm 3, etaj 2, centrală gresie, faianță 
parchet balcon mare, 690 milioane lei, nego
ciabil, tel.718706, 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zona Mm 4, centrală un geam termopan, 
parcnet faianță pretau milioane iei, negociabil, 
tel.718706,0745/35*579. (Omega Hunedoara)
• zona TVSHoidlnaetaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat făra alte îmbunătățiri, 400 mili
oane lei, neg. teL718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)

Straiului, et 3, gaz 
bloc 4 nivele,

*Hri preț250 milioane. tel 710.129
0740046.780. ($» Imobiliare Hunedoara.:
• Mkn ă amenajat balcon închis, centrală 
termică 600 mălel. Tei. 7M.129,0740/146,780 
(SR Imobiliare Hunedoara)
• Aram Meu, amenajat balcon închis, 
centrală tentecă 520 miL lei. Tel. 710329. 
07W146MQ»imobteare Mmodtiara)

aitometragtac^orizat balcon mare închis, 

proaspăt zugrăvit ocupabil Imediat preț830 mii. 
iei Tei. 0788799304 (Efia)
• dOMHNHdMă Nfeeoca, et Intermediar, 
centrala termica, parcnet, oaicon mare închis, 
frumos amenajat preț 900 mii. lei. Tel. 
0722/566938 (Ella)

•
-«a - Ju.-» conTonzati rara man 
preț 500 mii. lei. Tel.
• decomandate, Gojdu, apometre, gaz conto
rizat faianță gresie, parchet laminat instalații 

Sanitare noi, oaicori incnis, moona oucacane 
indusă in preț, ocupabil Imediat preț 1.1 mid. lei. 
TeL 0722666538 (EUa) 

falan^wnetragaz contorizat bfaconlnchiă 

proaspăt zugrăvit ocupabil Imediat Tel. 
0745/653331 (Ella)

mp. gresie

,balcon

• doc, st 90 mp, parchet, contorizat et 2, zona 
Progresul preț 1,15 mid. neg, tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
• 2 crenrete anexe, ST 500 mp, Banpotoc, neg. 
tel. «740/210,780 (Prima-lnvest)
• OMteiă renovat complet lavabil, 33.000 euro 
fix. Tel. G722/564jO« (Prima-lnvest)

• m MiMdM i MreM, ta , conronzat et 
2, zona Progresul preț 1,15 mttfeL Tel 230324, 
206.003 (Mimason)

• docMMteate, «t 1, centrală termică boxă 2 
băi, împăratul Traian areț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253413,206.003 (Mimason)
• MmMocbreandateh amanaM centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Devă 
ă35 mid. tei. Tel. 230324,208003 (Mimason)
• Mere ă gresie, iaianță «arene ameiar, 
«ntrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• z™eOT, balcon, 2 bă, decomandate, et inter
mediar. preț 900 mii. lei. Tel. 710129,0740/146.780 
(Stil imobiliare Hunedoara)
• Mm 4 et intermediar, întreținut preț 700 
mii. lei. Tel. 710129,074Q/146.780 (stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Avram lancu, et intermediar, centrală 
termică preț 950 mii. lei. Tel. 710129, 
074Q/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)

• MmMeomanarea, paicmt gresie, raianța, 
contorizat et Intermediar, preț 35D00 euro, neg. 
Tel. 0743/549.654 (Garant consulting)
• Mmktecanandnte, parchet et intermediar, 
Dedă preț 800 mii. lei neg. Tel. 0743/549.654 
(Garant Consulting)

• aii Htamotear, zona Creangă centrală
idl 2 balcoane, aer condiționat Preț 1,7 

mid. lei, negociabil. Tel. 234401. (Rubin's Home)

• ota) Intel amdir, zona Emlnescu, decoman
date, 3 balcoane, 2 băi. Preț 45000 euro. tel. 
234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală etaj 2, decomandate, garaj, 2 
balcoane, st ■ 90 mp. Preț 1,55 mid. lei. Tel. 
0742/278051. (Rubin's Home)
• zona Motel centrală termică aer condiționat 
termopan,'parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată Tel. 0723/251498 (Green Contact)
• Pfata Vloraio, decomandate, 2 bă. 2 balcoane, 
preț 680 rnll. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil 
imobiliare Hunedoara)
• Men 9 decomandate, amenajat centrală 
termică bed. grădină, preț 1 mid. lei. Tel. 710.129 
0740/M6.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate; et 3, zona Ion Creangă 
parchet gresie, faianță, contorizat, 2 băi, 2 
balcoane, preț 49D00 euro. Tel. 0745/159573 
(Mimason)
• docomondoto;gantsubbloc,zonalmpăratul 
Traian, «preț 23 mid. lei. Tel; 0745ZL59.60B 
(Mimason)

• P+E, curte, livadă, grădină, ST 4d00 mp, la 
poalele Retezatului, sat Clopotiva, preț 22j00D 
euro. Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare 
Hunedoara'

Vând teren (21)

• dKomanditBi compM mobilat, centrală 
termică aer condiționat bdul. te Bălcescu.preț 
32.000 euro, Tel. 0745/079.659 (NR. 1)
• nm KtftiNmnț gresie, ierbii, 
balcon mare închis, apometre, preț 34.000 euro 
neg, tel. 0788497.615 (NR.1)
• MMDacdMlet Intermediar, 2 băl, 2 balcoane 
(1 închis), parchet, gresie, Wan» lavabil; 
centralătermică tel. 0788497.615 (NR/1)

• (ta| 3, decomandate, contorizări, parchet 2 
băi, 2 balcoane, Mărăști. Preț 1,7 mid. ROI/ 
170D00 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)
• 014 htermedter, decomandate, gresie, 
f il- - I jf UvSlkn» tnnkto jT-r-L-n.+irxrî-»ț.ri Iîaianța, Dajcon incnis, contonzan, reparatoare, 
Bălcescu. Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103K2, 
0724-169303. (Casa Betania)

•

3, preț 720 mii. lei. Tel. 235.208.-i 
0721/744514 (Rocan 3000)
■ m ProgrMuU, decomandate, 70 mp, 

’ parchet In camere, bucătărie, baie, 2 debarale,
suportă modificări, balcon, totul contorizat preț 
1381 mW. TeL 235208,0724/620358,0721/744514  
(Rocan 3000)
• zone Atena Neptun, decomandate. 87 mp.
laminat bato .. ii 2 ba

. amenajate, cent-M
fa 15 m.d. lei Tel 6724/520351

£$21/7*4514 (Rocan ■

• Omega Emm ko «. 100 mp,
parchet bală 2 bofcone, MH contorizat et 1, 
preț 44.000 eura -Jet 238298 0724/620.358 
0721/7;

• decomandate, gând, zona Progresul, preț 
avantajos. Tel. 0741/154.401, 227.542 seara. 
(Garant Consulting)
■ otel 2, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță garaj cu apă czdtiă și căldură loan 
Corvin. Preț 41.000 euro neg. Tel. ‘ 
0743-103622 (Casa Betania)
• zona bdid Decebal, decomandate, SL 80 mp,
ST 100 mp, parchet 2 balcoane foarte mari, 2 băi, 
oueatane modificata, cenoiUa termica, gresie, 
faianță et 3, preț 50.000 euro. Tel 0724/620358 
0721/744514 (Rocan 3000) ‘

• zona Aztorii, decomandate, ST 110 mp, 
parchet peste tot sMi Inchiș,bloc acoperă 
preț 35.000 euro. Tel;<)M«»orai/î*l514 
(RocanJOOO)

0724-169300,

• ttooMMatetea, zon» 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 
1,1 mid. leL Tel. 0788/888518(Ella)
• decomandate, zona Carpațl, modificat 2 băi, 
gresie, faianță parchet instalate sanitare noi, 2 
balcoane (1 indlls cu termopan), lavabil, vedere 
In 4 părț, preț 155'mid. Iei. Tel. 0788/888318

modificat, 2 băi,

«taare, archet în camere, suprafață 52 mp 
fiecare, preț 780 ml lei fiecare. Tel. 0745/253662, 
0723/66IU60 (Evrika!)

mil.lei.T4L

etlcomo’iza»apădta2.3

Garant

focuri, repartitoare ctejcăldură, ușă metalică 
avat Wfc spoturi, parchet 40 mp. Tel

gț^jJâ at^Biăx" rtrocifi în
r-Litrul1 

C'JdC .leal, pfflOW iTOfflnCK. Spffllin,
ușă nouă preț 550 mH. let W, 236L298 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zondgorăsemidec«30mp,balco ipometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
lei. Tel. 235.208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona «teavret
parchet zugrăvită 
mediar. Preț 22. 
0724/620358 (Rocan

mobila» 
, et Inter- 

238208,

tefaianță, 
etifPieț 

(Rocan

termică,
760 mit
3000)
• Md Conte, etaj intermediar, ușă metalică, 
convenor * boiler, preț420 milioane,tel 710.129, 
074Q/I46.78Q. țSHI Imobiliare Hunedoara)

Policlinica Dada. 510

■ Gao* atarem 9resie, faianță parchet 
convectorJ20 miL lei. Tel. 710.129,0740/146.780 
(StillmobilareHunedorea)
• rana teMItt pnftet balcon, boiler, 330 mii. 
lei. Tel. 710.129 0740/146.780 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• decomandată Deva, zonă centrală et 2, 
parchet balcon, contorizări, preț 720mH. tel tel. 
0726/710.903(Prima-lnvest)
• zona plată Deva, modem amenajată bdegn 
închis, 730 mil lei. Tel. 20&W3, 23ft3«. 
0745/266371 («mason)
• amoi 
mil. lei
• et ă botean, ztm Dorobanți, 27 mp. Tel

■ &WSG «3M- K
• zona Stand, *1. balcon, 460 mii. lei. Tel 
206.003,074ăCT413(Mhason)
• ugentl dnc, amenaja» modem, tavan «s, 
gresie, faianță parter, Dcteu. preț 695 mit lei 
neg. Tel. 074^163445 (Wmifcon)

. «U. U. Ditai ULM, etaj Intermediar, sjprafafa 
extinsă amenajată parchet laminat gresie, CT, 
mobila» Preț 520 mii. lei negociabil. Tel. 
0720/437389 0720948089 (Green Contact)
• nan Dentari etaj intermediar, deco
mandată 2 balcoane, amenajată st 42 mp. Preț 
800 mii. lei TeL 234401. (Rubin's Home)
• znm L itafa, etaj Manete, amenajată 
centrrittemtarioaț^linedfaE Prețsoomfl. 

lei.Tel.234«lL(fo*in's!tome)
• zona Ztatattteetai 1. decomandată st 35 mp, parchet confotwl Preț 720 mă lei, nego

ciabil. Tel. 0742/ 27806L (Rubin's Home)

Cumpăr garsonin

• zonaGojdutetai intermedia,,am,.Ofer
670 miL lei. Tel 0742/278351 (Rubin’s Home/
• zona Dada, etaj intermediar. Ofer 410 mă lei
Tel. 0742/278051. (Rubin's Home)
• Deva, zonă liniștită, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer 500 mii. lei și peste, In funcție de ofertă fel. 
211587 (Evrika!)

greșie, faianță
entrală termică Aleea TeHor.pjeț 700 mil lei
te. 0743«48®4 (Grant ConsUeng)

mii. lei. Tel 074364655*

amenajat. Preț
234401.(Rubin'sHome) \ 
• dac* zona EMinesa.

Tel. 0720/437^89.-;

• teren Ctoca, 80 m deschidere la apă 80 m 
deschidere la'drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel. 718706,0746/354579L 
(Omega Hunedoara)
• teren zona Rotarilor-intravilan, 1000 mp, preț 
5 euro/mp. extravilan 3260 mp, preț 35 etn/mp. 
TeL 718706,0746/354879 (Omega Hunedoara)
• Hravlan, Fegllg, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent preț 15 euro/mp. Tel 
710.129,0746/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Marian, Mtm, ST 4000 mp, utiHfti la 
poartă urgent preț8euro/mp.telmt&OB 

(Prima-lnvest)
• regent, Marien lADN 7, front stradal mare, 
preț negocm tel 072V815 JQ (PrinxHnvest)
• la DN7.5T 22300 mp,FS,70m, apă curent preț 
12 euro/mp. Tel. 0788/497315 (NR.1)
• Crietur, ama centrală teren 400 mp, fs 15 m, 
preț 4500 euro, tel. 0788497815 (NR.1)
• ta 15 km de Deva, pentru construcție casă de 
vacanță panoramă superbă ST 900 mp, FS 20 m, 
apăgaz, curent cablu TV, preț 6500 euro neg. 
0788/497.615 (NR.1)
•' Mnriait 28 parcele cu suprafețe cuprinse 
între 500-700 mp, In zonă rezidențială tonte 
facilitățile. Preț 15 euro/mp. neg. Tel 0M0- 
914688; 0724-169303,223400. (Casa Betania)

• Pfafa w tel {740/126.029 (Prima-

parchet centrate 
preț 1358 mid. K. 
0721/744514 (Rocan

iii tl decor Mate, garaj.
IbIaa Ar. ti'n fi mirii KaJ ~r.nji.l_ 11 Izironwoc ae ceramioa, not ctouai, amenajari mten- 
oare, centrală termică, apartament bine între
ținut preț negociabil. Tel. 0745/253662 (Evrika!) 
• zona Mad Dallas, et 1, cu garaj, multiple 
amenajan internare, suprafața mare, ocupabil 

*B0eb6il Ta *7a,*Wt0’

3
ă ■..-An.-.-.-mmil li , înlltert/L3 cameraman. oucone, 
nouătermopane, finisaje 

oră ocupabl lă în timp scurt 
aprox, 500 mp, preț 68.<xeeuro, 
0745/2S.662ffivr9<al)

centrală 3 camere, living, baie 
mare, CT, pivniță pod, 

450 mp. Preț 79.000 euro

0724-169303. (Casa Betania)
• totravtan, st 5700 mp, la DN 7, situat Intre 
Sîntandrei șl Slntuhalm, front strada! 35'metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, neg. Tel. 223400, 0746«W68S 0724- 
169303. (CasaBetânia)
• txtatehn sere din circuitul agricol, st jlooo 
mp, front stradal 415 metri, teren ce poate fi 
extins In funcție de cerere, Strada Aeraportutul 
Preț 7 euro/mp, neg. Tel. 230221,0740-914688, 
0720-370753. (Casa Betania)
• urgent) Zăvoi 2000 mp, fs 30 m, preț 25 
euro/mp. Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• Deva, Intravfian, ST*700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități In zonă Preț 400 
mii. lei. Tel. 0720/437889. 0720/348089 (Green 
Contact)
• la T km de Deva drum național, intravilan, 
ST=1500 mp, apă curent, gaz. Preț:5euro/mp 
negociabil. Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green 
Contact) ■ ■

re Cozia, Intravilan, ST=5700 mp. 
. acces din: 3 părț pi. vei gaz. 

14 euro/mp negociabil. M. 07W43788B. 
648089 (Green Contact)

Garant
Daz^^teZiDiAi DfPdiii^E^ri8®b* lauabil 
jănouăn«590ri>a.telnsJ,Te TWWKBS.

Doc, DA» Decebal ta, gtesie, faianță 
odeml parchet, terniopot ușă nouă 

nstalații sanj > d etefter» h« preț U 
iliarde, d. 0788497.615 (NR. 1)

• dretet, zona Minerului, bine pus la punct 
parchetat gresie, faianță centrală termică 
balcon, preț negodabil tel. 0788497315 (NR 1)
• zona Șofau et bun, faianță parchet balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, preț 900 milioane, tel 
0788497.615 (NR1)
• zona Uto Maniu, st 75 mp, parchet gresie, 
faianță baie, balcon mare închis, centrală 
termică 33.000 euro neg. 0788497.615 (NR 1)
• ■emteocouiandate, moNat, contorizat 
ocupabil imediat et 3, Al. Armatei, tel. 
0745-411.449 (NR 1)
• Ahea ArnuM, et bun, balcon, apometre, gaz 
•ortorizat, preț 700 milioane neg. tel.

-.0788497.615 (NR.1)
• otal 3, decomandate, 2 balcoane, parchet 
contorizări, st 60 mp, 22 Decembrie. Preț 31.000 
euro. Tel. 0741-120722, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• otai 2, decomandate, 2 balcoane;, parchet 
comortizări. zona Gării. Preț 1.080 mid. ROL/ 
ltttpoo RON. Tel. 0724-169303,0743-103622. (Casa

• st» ă balcon închis, faianță parchet 
contorizări, Gojdu. Preț 920 mii. ROI/ 92.000 RON. 
Tel. 0741-12002.0724-169303. (Casa Betania)
• decoHMiite; conMA termică proprie, aer 
condiționat proaspăt zugrăvit balcon, parchet 
Minerului. Preț 850 mii. ROI/ 85.000 RON. Tel. 
0742-005228 0720-387898 (Casa Betania)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă balcon, 50 mp, 
centralătermică parchet lamelar nou peste tot . 
contorizări, preț 975 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/302200,232 809 (Fiesta Nora)
• ana ZandkeKU, in circuit, 56 mp, contorizări, 
balcon închis, parchet faianță ih bucătărie și 
baie, preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/302200,232 809 (Fiesta Nora)
• Marfa iigoni, zonă ultracentrală balcon, 
contorizat parcnet zonă liniștită, gresie, faian» 
modificat preț 830 mii. lei, tel. 0788/165.703. 
(FiestaNora)
• zona l Creangă dea, et intermediar, 64 mp, 
contorizări, balcon închis, fără amenajări, 1,150 
mid. lei, neg., tel. 0732/251.498 (Fiesta Nora)
• zona contnd vechi, etaj 2, bloc de cărămidă

.................................................  ifixllOO
iNora) 

vedere în bdul

contorizat parchet, fără modificări, preț fi > 
mii. lei, negodabiltel. 0723/251488. (Fiesta i

Decebal, fără modificări interioare, et 2, preț 
neg. Tel. 0745/302.200 (Fiesta Nora)

(Rubin’s Home)

fasf!S®«țî3Ri

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zona centrală de preferința aecomarx,^, iu 
contează amenajările; ofer prețul pieței. Tel 

<211587 (Evrika!)
• Deva, zonă liniștită decomandate sau In 
circuit etaj intermediar. Ofer plata pe loc. Te). 
211587,0745/253.662 (Evrika!)
• Zona Dada, Gojdu, etaj ințermedlar, balcon, 
nu necesită îmbunătățiri. Ofer 7» mii. lei.fel. 
0720/437389,0720/3480891
• zonă (ecmOcentrală etaj intermediar. Ofer 870 
mii. lei. Tel. 0720/437389, 0720/348.089 (Green 
Contact)
• zona Drita, exclus parter și etajul 4,03 ofer 
plata pe loc. Tel, 0788/507âir(Ella)
• zona Astoria, cioclovina, Scărișoara, Emi- 
nescu, se oferă maxim 750 mH lei, cu plata 
imediat Tel.0724/254351. (FiestaNora)

Ita eti, senMeaomaaddte, bipede 
ă contorizări, balcon închis, ocupabil 
1,1 mid. neg. Tel 0745/253362 (Evrika!)

„•comanditei zoni Bulevard, et inter- 
mediăt2f»Ubalcoană apometre, gaz conta- 

,rizat 2 focuri, îngrijit preț 1260 mid. lei. Tel. 
0746/653331 (Ella)
• decomandate, zona Liliacului centrală 
termică termopan, gresie, faianță mobilă 
DUDUĂrie, beci - 30 mp, preț 45.080 euro. Tel. 
0722/566338 (Ella)

MMiimandate, Dada, parchet, gaz 
MZZă apometre, bl< amină i «nani' 
late: 750mii.lei. Tel.0788/134.022(Ella) 
tai - zt hm Minerului, bloc de 
nM.-parchet de stejar, gresie, faianță 
Mt sanitare noi, gaz contorizat 2 focuri, 

^J^fcre^utitoare, preț 790 mii. negi Tel. 

niKta.i'Hii» Bulevard. CT. 2 băi, 2 balcoane 
(I JjâiSX. gresie, faianță parcnet lavabil, 
morfificDd Inl.e, ioane, renovat i erect vedere în 2 
părțl^mld.leineg. 0788/888818 (EUa) ,

• zona Decebal. semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, parchet Preț 1,45 
mid. lei. TeL 234401 (Rubin's Home)

• zonatagnmri parchet 2 balcoane, st- 98 mp, 
et Intermediar. Preț bun 234401. (Rubin's Homd) 

« zona DoMu, etaj 3, termopan. parchet Preț 
33000 euro. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)

idcoanu, contorizaț în circuit Preț 13 
"■>42/378061. (Rubin’s Home)

(Green Contact)

• zona Cora, centrală gresie, faianță 2 băi, 
parchet balcon, preț 950 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Dutărea, decomandate, centrală gresie, 
faianță 2 balcoane închise, 2 cămări, pretabll la 
modificări, preț 1,050 mid. lei, tel.718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mdm 5, decomandate, etaj intermediat 
centrală gresie, faianță lavabil termopan, 
interfon, ușă metalică preț 850 milioane lei, 
negodabil, tel.718706, 745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• zona Mm 8 etaj intermediar, centrală gre
sie. faianță modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg. tel.718706.0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• Docotaă Udo, decomandate, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie, 
faianță vedere în 2 părți, ocupabil imediat Tel. 
0788/165.703,0724/254351  (Fiesta Nora)
• central decomandate; 2 băi, contorizat apă și 
gaz, repartitoare, balcon închis, vedere h 2 părți 
preț foartebun. Tel. 0788/165.703,232309 (Fiesta 
Nora)
• zona ProgrenA blocuri noi, decomandate, 
repartitoare, parchet, ușă nouă balcon mare 
închis, garai cu toate utilitățile, canal tehnic. Tel. 
0745/302200 (Fiesta Nora)

• 5 hectare, intravilan, la șosoi I Deva sau
împrejurimi, piața imediat Tel. 2I52I2 (Prima- 
invest) . ' ■ ; : ; .. .
• Dew «ană centrală ST=200-50u trip. Ofer 40

rzani Dafau intravilan. ST=1000 mp, utilități. 
Ofer 5-20 eura/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089 
(Green Contact)
• in Zăvoi, după Casa Galbenă Ofer prețul 
pieței. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)

ETd. 0720/437889,0720/348089 (Greet)
■ Contat» - ---------- - " ■ ■*“ —■»■
• WAnouăDevă P+l+M, 7 camere. 2 Unguri, 2- 
băi, CT, garai, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie amenajate modem, curte și grădină 
ST=10OO rhp. Preț 76.000 euro negociabil. Tel. 
0720/437809,0720/348089 (Green Contact)
• DMsMtecentrală 4 camere, hol, bucătărie, 
2 t®, amenajări moderne: parchet 
faianță grede, centrală termică termopane; 
curte și grădină ST=700mp. Preț 95.000 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Deva, fiitaocu; corp comun cu intrări sepa
rate^ cameM cu parchet tavane false, spoturi, 
2 băi, 2 bucătării Italiene; curte și grădină ST=700 
mp. Preț 35 mid. lei. TeL. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• Devă zonă centrală 4 camere, 2 băi. conta- 
rizat termopane, beci, teren 700 mp, preț 11O000 
euro. Tel. 0722/564004, (Prima-lnvest)
• Zona ChMd, 7 camere, hol 2 beciuri, toate

3le, SC 260 mp, ST 1250,70.000 euro. Tel. 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

• 2coipuă5camere,2bucătării, garaj,grădină 
st 2000 nfi), situată la 15 kni deDeva. 45.000 euro 

, neg. 0740-914688 0720-370753. (Casa Betania) 
prt, 6 camere, 2 bă, balcon, terasă 
instrucție nouă zonărezidentialăDeva. 
3000 euro neg. Preț 0742-005228,0720- 
(Casa Betania)

: Motarea, P+M, construcție 2004. 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, jacuzzl. 
living, parchet, centrală terfnică complet 
mobilată pteț 118000 euro. Tei. 235.208, 
0724/620358 0721/744314 (Rocan 3000) 
• zonă bală parter+etaj, 4 camere, scară inte- 
rioară parchet în camere, 2 băi, garaj, 2 balcoa
ne, beci, bine întreținu» preț 75.000 euro. Tel. 
238208 0724/620358 0721/744514 (Rocan 3000) 
• zona Honn, 2 camere, bucătărie, bak 
cămară pod, parchet, curte, încălzite pe gaz, 
preț 820 rnil lei. Tel. 235.208 0724/62035K 
0721/744314 (Rocan 3000)
• zona Parc, ideală pentru firme, teren.drept, 3 
camere, bucătărie, baie, apă gtffi canalizare, 

.teren 1100 ’ mp, preț 100.000 euro. Tel: 
0788/497.615 (NR.1)
• zonă conMă ideală pentru firme, 2 camera 2 
băl podele laminate, gresie, faian»; termopffl, 
centrală termică curte 400 mp, preț 65.000 euro, 
tel. 0788497.615 (NR.1)

Vând spații comerciale (25)
• kndM cu destinația depozit teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, preț 35.000 euro neg. Tel 0745/163445 
(Mimason)

Chirii imobile (29)

Bdd Dtv. u, zona Lido, Progresul, 
cerere Sigură cu plataimediat Tel. OW165.703, 
232508 (Fiesta Nora) 
bafcoane^ontorizări^archet gresie, faianță, 

bucătărie mare, vedere In 2 părți, se vinde 
mobilat și utilat complet Preț 1500 mii. lei neg. 
Tel. 0788/165.703 (Fiesta Nora)
• zona Promnd, centralătermică 2 băi, balcon 
închis, bucătărie modificată suprafața.mare, 
parchet mochetă, gresie faianță preț 1450 mid. 
lei. tel 0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• laganti Deva, zona Dorobanți, Liliacului, 
Mărăștiuf nou, de preferință cu 2 băi, etaj 1 sau 2. 
Plata pe loc. Tel. 2US87,0745/253.662 (Evrika!)

Vând ap. 4 camere (07)
• zona gări, instalații electrice și sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• ZonaMcre5.etajintermediar,modifică, rte- 
rioare, gresie, faianță zugrăvit, 830 miiieahă 
negociabil. Tel. 718705. 0745/354579. (Ome^ 
Hunedoara)
• zona Mfcro 4, etaj intermediar, centrală,
balcc parchet, gresie, faianță 1250 mid. lei. 
Tel.718706, Xnega Hunedoara)
■ zona DoretanA etaj 4 din 4, pod cu țiglă și 
boxă hol central, 3 terase, 2 băi, preț 1,6 mid. lei 
negociabil. Tel. 0720/437889, 0720/348.089 
(Green Contact)
• zona Bntaooai decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat compiet. ce rara t&nucă 
preț 1,15 mid. lei negociabil. Tel. (7720/437389, 
0720/348089 (Green Contact)
• Dorobanți cu două balcoane,116 mp, con- 
torizări; repartitoare, parchet, vedere In două 
părți fără modificări interioare, tel. 0723/251.498. 
(Fiesta Nora)

• garoonieiă dec, complet mobilată conto- 
rizată centrală termică telefon, TV color, zona 
Mihai Eminescu. Tel. 0745/411449 (NR.1)
• Apartamont 3 camere, 1mp.Traian, complet
mobilat și utilat preț 300 euro/lună tel. 
0788497.615 (NR1) >
• Spațiu, zom 22 Decembrie, st 300 mp, preț 10 
euro/mp, tel. 0745.411449 (NR. 1)
• se oferă urgent spre înc riere garsonieră 
zonă ultracentrală'mobilată și urna» pe 
termen lung, prețSOesro/lunar ți latrei camere 
cu centrală termică fabieotirile Mptiei, la 160 

euro, teL 0745/302298 (tipia Nora)
• se oferii urgent spre închiriere zțartameni cu
2 camere, în zona Dorobanți, mobilat aragaz, 
frigider, contorizări, interfon tafcoane. Preț 3 
mii. lei/lună Tel. 0723/251498 (FiestaNora)
• ofer apartament 2 camere, complet mobilat și 
utilat, contorizat zona Piața, 4 mii. lei/lună Tel. 
206.003.230324 (Mimason)
• oferop.4camere,centrală termică mobilat și 
utilat zona: împăratul Trai» Deva, preț 250 
euro/lună neg. Tet. 238324, 0745/266.071 
(Mimason)' ■
• olerapartaMont2panKre,semlmobllatzona 
Bălcescu, Deva 33 mii. Igflună msgticiabH. Tel. 

230324,206.003 (Mimason)
■ 30 op, tedul Corvin, amenajări, 200 euro pe 
■lună Tăi. 710.129,0748/146.780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
•. caut pe termen lung ap. mobilat fa Deva, tel. 
0721/055313 (Prima-lnvest)
• ofer lugoot 2 camere, CT, contorizat 
mobilat eon®® utilat zona Gojdu. preț. 140

• urgenți cu grădină în Deva sau Simeria, plata 
Imediat Tel. 0721/056313 (Prima-lnvest)
• uzganl cu teren in Deva, ofer 15-26.000 euro, 
tel. 0^1/815.781 (Prima-lnvest)
• Zona Deva sau Simeria, 2 camera b . ,
gr&firră minimum 1000 mp. Ofer 300-450 mii. lei 
Tel. 0720/437889 0720/348089 (Green Contact)
• Caiă te Deva, minimums camere. dotări, zonă 
bună grădină, curte. Ofer 98000 eun rd. 
0720/^7889 0720/348089 (Green Contact) .

Vând case la tara (1*
• 2 comore, bucătărie, bală garaj, piscină în 
construcție, ST 3600 mp, SC 186 mp, construcție 
de cărămidă podele, la apă pod de beton, zona 
Govăjdie, 10.000 euro casa + io euro/mp. Tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• casăln construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Topllta, 30.000 euro, negociabil. Tet 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Cristar, 2 camere, bucătărie baie neterminată 
apexă un miliard, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

Cumpăr case ia tară (18)
■ logartl modestă dar locuibilă în jurul Devei, 
preferabil mijloc de transport în sat Ofer prețul 
pieței. Tel. 0788/888818(Ella)

euro,tel.0740/12«)29(Prima-lnvest)
• ofer comercial, centrul vechi.vad co
mercial foarte bun, ST 120 m, 3 puncte sanitare, 
amenajări interioare modeme, bun-pWrtru 
diverse destinații, preț 20 euro/mp inclusiv TVă 
negociabil. TeL 07«/253J62 (EwikaD
• afar garsoidari bdul Decebal amenajări șl 
dotări interioare de lux et 2 doar contract pe 
termen lung, preț 100 eu i'îună Tel 
0723/668160 (Evrika!) "
• apafaMMlZcamere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat complet 
mobilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color,

(Casa Betania)
• ipDl amorfi» camere, complet mobilat și 
utilat cu aragaz, frigider, contorizări, Decebal. 
Preț 150 euro/tană Tel. 0741-102722.0724-169303.

‘(Casa Betania)
' • apNlaiMiit 3 camere, mobilat și utilat cu 

aragaz, friglder.contorizări, garai Decebal. Preț 
250 euro/lună Tel. 0744-690918, (S2M6S3O3. 
(Pasa Betania)
• MhcMatx. npfexurutuiomerdăj se închiriază 
spații comerciale amenajate și compartimen
tate, cu suprafețe între 9 și 25 mp. Preț 10 
euro/mp. Tel. 0742-005228, 0724-1693(3. (Casă 
Betania) -
• spațiu comercial st 25 mp, amenajat lavabil, 
termopan, vad comercial excelent Deva. Preț 
120 euro/lună Tel. 0744-690918, 0720-370753. 
(Casa Betania)
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Operațiuni de salvare (Foto: epa)

Psihologul Stan Keta

* Trei morți. Trei persoane, inclusiv un mi
nistru regional, au murit și alte două au fost 
rănite joi, în urma prăbușirii unui elicopter în 
statul Uttar Prșdes, în nordul Indiei. Alte 
două persoane care se aflau lă bordul eli
copterului au fost rănite

palul oraș din insula Simeu- 
lue, provocând pagube însem
nate. Lipsa de echipament a- 
decvat acestui tip de opera
țiuni încetinește căutările, 
dar chiar și în aceste condiții 
o echipă de pompieri francezi 
a reușit să salveze miercuri 
o femeie care supraviețuise 39 
de ore sub dărâmături.

Gazul iritant s-a răspândit cu 
repeziciune în mai multe sate 
din apropiere. 3.000 de familii 
au fost evacuate din zonă.

Contactul cu vaporii de 
clor poate produce stări de 
amețeală și de vomă, tuse și 
dificultăți la respirare.

Inhalarea a 2,5 miligrame 
dintr-un asemenea gaz este 
suficientă pentru a produce 
moartea.

285, a anunțat miercuri agen
ția China Nouă.Șoferul unui 
camion care: transporta 35 de 
tone de clor a pierdut con
trolul asupra autovehiculului 
în urma unei explozii de cau
ciuc.

Camionul a intrat în coliz
iune cu un alt autovehicul de 
mare tonaj. Cele două cami
oane s-au răsturnat, unul din
lye șoferi pierzându-și viața.

întrebe ce părere are despre 
credibilitatea presupusei vic
time sau a fratelui mai mic al 
acesteia.

Psihologul, care a discutat 
cu băiatul de două ori în 2003, 
nu a dezvăluit nici un detal-

■ Prăbușit în Sardinia. Un elicopter al 
poliției italiene s-a prăbușit, joi dimineață, în 
regiunea Nuoro, în centrul Sardiniei, 
provocând rănirea a trei persoane

B Stan Katz a auzit 
printre primii mărturiile 
ad lescentuțui care îl 
acuză pe Jackson

Santa Maria (MF) - Un psi
holog din Beverly Hills, a 
cărui mărturie era foarte aș
teptată în procesul hii Micha
el Jackson, nu a dezvăluit, în 
cursul audierii de miercuri, 
conținutul discuției sale cu 
presupusa victimă, în primă
vara anului 2003. .

Stan Katz este una dintre 
primele persoane care au auz
it acuzațiile adolescentului, 
care susține că Jackson l-ar fi 
agresat sexual în februarie - 
martie 2003, la Neverland.

Mărturia lui Katz a fost 
limitată cu grijă de judecător, 
care a interzis avocaților să-l

0, DOAR NIȘTE 
mârAieli și 

SCRÂȘNIT DIN 
DINȚI.

După regulament

Acuzarea, care l-a convocat 
pe psiholog, i-a pus foarte 
puține întrebări, ceea ce a

Va fi în opt 
limbi

Kiev (MF) - Contro
versata trupă Greenjolly, 
reprezentanta Ucrainei 
la concursul Eurovision, 
ce se va desfășura pe 21 
tnai la Kiev, și-a prezen
tat noile versuri ale pie
sei ,JRaaom nas bahato”, 
pare va fi cântată în nu
mai puțin de opt limbi. 
' în timp ce strofele noii 
versiuni simt prezentate 
In limbile ucraineană și 
engleză,' refrenul este 
repetat în alte șase li
mbi: poloneză, germană, 

■spaniolă, cehă, franceză 
și rusă.

. Trupa a fost nevoită, 
conform deciziei formu
late de European Broad
casting Union., să modi
fice versurile piesei „Raz- 
om Nas Bagato!" („împre- 
in suntem mulți”) pe 

footiv că acestea ar fi 
fost „prea politice” și nu 
ar fi respectat regulile 
concursului.

■ Curtea de Apel fede
rală din Atlanta a res
pins cererea de reexami
nare a cazului Schiavo

Pinellas Park (MF) - Pă
rinții lui Terri Schiavo, fe
meia aflată în comă de 15 ani, 
au pierdut miercuri ultimul 
recurs depus Ia un tribunal 
din Atlanta, deși sperau că

Ld SChî Prințul Char- 

în vacanța aniMdtde 
schi, în Monhiel, lângă 
stațiunea elvețiană Klost
ers. (Fote E(>A)

Bilanțul ajunge la 620 de morți 
■ Lipsa de echipament 
adecvat acestui tip de 
operațiuni încetinește 
căutările Dor ipierilor

Jakarta (MF) - Peste 700 de 
replici ale cutremurului pro
dus luni în largul insulei 
Sumatra au fost înregistrate 
în insula Nias, în timp ce bi
lanțul seismului de 8,7 grade 
pe scara Richter a crescut la 
620 de morți, au anunțat sur
se din cadrul Națiunilor Uni
te.

în insula Nias, cutremurul 
de luni seara s-a soldat cu 
peste 620 de morți, au infor
mat surse din cadrul Națiuni
lor Unite, precizând că, o dată 
cu trecerea timpului, șansele 
de a găsi supraviețuitori sunt 
tot mai mici.

Mai multe incendii s-au 
produs miercuri în princi-


