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dimineața la prânz seara

• Director numit interimar. Consiliul Local 
al municipiului Hunedoara numește în func
ția de director executiv al Serviciului public 
local specializat Poliția Comunitară pentru 
ordine publică pe domnul Stoica Constan
tin, pe durată determinată, sub condiția 
obținerii avizului legal din partea Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici. (S.B.)

Chilipir
■ Păstrăvărie cu 13 
bazine mari și anexe, 
evaluate la numai 35 
de milioane de lei.

Deva - Ultima evaluare a 
unei clădiri cu parter, două 
etaje și mansardă, aparținând

Asociației Județene a Vânăto
rilor și Pescarilor Sportivi 
Huned a, clădire situată in 
localitatea Bulzeștii de Sus, a 
fost făcută în 1998. Acum șap
te ani păstrăvăria valora a- 
proximativ 32 de milioane de 
lei, preț ce s-a șăstrăt și în 
Declarația de impunere de
pusă de directorul Jan Calciu 
pe 15 februarie 2005. Pe lângă 
clădirea propriu-zisă, tot în

1998 au fost evaluate și ane
xele (Ia un milion de Iei), pre
cum și cele 13 bazine piscicole 
mari și șase mici (toate la 1,5 
milioane de lei!!!).

Prefectul Cristian Vladu a 
afirmat că săptămâna viitoa
re, o comisie de control de la 
Finanțe, va efectua verificări 
la AJVPS.

„Este vorba despre sustra
gerea de la plata impozitelor.

Valoarea mijloacelor fixe tre
buie reactualizată în fiecare 
an, fiind emise mai multe 
ordonanțe de urgentă în acest 
sens. Dacă exista o evaluare 
corectă, intrau și în bugetul 
primăriei niște bani, nu un 
mărunțiș de 3,4 milioane de 
lei pe lună. Nu s-a respectat 
legea! Nu știu încă de ce, dar 
este ceva la mijloc”, a de
clarat prefectul, /p.3

Invazie

acestoF jj

ie contravenție $i se sancțic
Legii 316/2004’’, precizează âf. Lucia 
Bulugean, director DSP Hunedoara.

? Obligații urbane noi
Deva (i.J.) - Potrivit Direcției de Sănătate 

Publică Hunedoara, locuitorii din mediul 
urban -au obligația ca adăposturile pentru 
creșterea animalelor în curțile particulare 
să fie amplasate la cel puțin 10 m de cea 
mai apropiată locuință învecinată. „Se in
terzice creșterea animalelor și păsărilor de 
orice fel in alte lacuri decât cele amenajate 
în acest scop, igienice și dezinfectate pen-

Cocoșul des munte creat de
Otilia Bocăniciu, 13 ani - Liceul 
Sigismund Toduță Deva, îndru-, 

tnător prof Ana Maria Rugescu, t
a adus, ieri, răsplata muncii: pre
miul cel mare si mult râvnit, Ia
grupa a II-a de vârstă, la concur
sul din cadrul proiectului „Aripi

■ în pădure”. (Foto: Traian Mânu)

fii expert în sănătate!
Ai dureri de cap, vrei să-ți faci analizele 

sau trebuie să-ți cumperi medicamente? 
Soluția ta este “Cuvântul Liber”! DE CE? 
Pentru că noi am lansat campania “Fii 
expert în sănătate!” Suntem ghidul tău în 
domeniul SĂNĂTATE și îți oferim soluția 
pentru problemele tale medicale! în fiec are 
sâmbătă alege SĂNĂTATEA din pagina 9!
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In
cunoașterii

Deva (S.B.) - Numeroși
specialiști In arheologie de la 
mai multe instituții din 
întreaga tară au participat, 
ieri, la lucrările unui sim
pozion științific intitulat „Pri
vat și public în Dacia pre- 
romană”.

Lucrările prezentate au 
cuprins 0 arie vastă a tema
ticii propuse. Printre acestea 
se numără și descoperirea 
unei locuințe dacice pe Mă
gura Uroiului.

Deva (S.B.) - La sfârșit 
de ianuarie cele două admi
nistrații de parcuri din Di
recția Silvică Deva (DSD), 
Retezatul și Grădiștea Mun- 
celului - Cioclovina, dar și 
Inspectoratul Școlar Hune
doara au pus la cale un 
concurs dedicat înaripa
telor care trăiesc în pă
durile noastre. Acesta face 
parte din proiectul „Aripi 
în pădure”, cuprins la rân-

dul său în „Luna pădurii”, 
și a fost finalizat, în faza pe 
județ, ieri, cu prilejul des
chiderii la DSD a unei ex
poziții impresionante care 
a cuprins peste 1500 de lu
crări ale copiilor. Aceștia 
au concurat pe două cate
gorii de vârstă: 5-11 ani și 
11-15 ani. A fost nevoie de 
patru zile lungi de muncă, 
pentru a disciplina „marea 
de păsări”.

t in parcare
Hunedoara (M.S.) - Un băr

bat din Hunedoara a răn as 
fără 220 de milioane de lei, în 
timp ce schimba o roată de la 
mașina personală, a informat 
ieri IPJ Hunedoara. Hoții au 
profitat de faptul că Iosif S. 
era ocupat și i-au sustras din 
portbagajul autoturismului o 
geantă diplomat în care se 
aflau banii și actele. Polițiștii 
au stabilit că posibilii autori 
ai furtului sunt trei indivizi. 
Prinși în apropiere de orașul 
Brezoi-Vâlcea, ei vor fi cer
cetați de Poliția Hunedoara.

de viroze
da 20-27 martie

i multe cazuri de viroze respira-

Frecvența ca 
respiratoHttn 
in județul Hunei 
torii,s-9tf întăă^ft 1nJn^Kipiyty«ttfdințâ de județ. Deva, - 

737 . la polijfi'opiis siftT 91 doar 54 de cazuri
înregistrate,)^'

Deva
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Protest pentru privatizare
■ Reprezentanții anga- 
jaților AMIDIP SA Călan 
au protestat ieri în fața 
Prefecturii Hunedoara.

Deva (I.J.) - Ei au cerut ur
gentarea procedurii de priva
tizare a societății AMIDIP SA 
Gălan. „Dorim finalizarea 
procedurii de privatizare a so
cietății la care lucrăm. Acțio
narul majoritar, PIPE Pro
duct, este dispus să cumpere 
activele societății, însă cre
dem că se obs cțîcmează >u- 
nerea în aplicare a O.G. 3 de 
către AVAS. în consecință, nu

au mai fost plătite salariile 
compensatorii pentru cei 400 
de șomeri, iar fondurile de 
salarii pentru cei 178 de anga
jați s-au terminat, pentru că 
PIPE refuză să le mâi achite 
ceva până cumpără socie
tatea. Călanul este singurul 
producător de fontă cenușie 
din tară, iar PIPE promite 
crearea a 600 de locuri de 
muncă”, declară Constantin 
Tîrlea, lider sindical.

Potrivit sursei citate, PIPE 
a investit deja 18 milioane de 
dolari în instalația de tuburi 
și va mai investi în societate 
încă 13 milioane de dolari.
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• Graniță închisă. Irakul și-a închis frontie
ra terestră cu Iordania până duminică, a 
anunțat, joi, agenția oficială iordaniană Pe
tra. Această decizie coincide cu sărbătoarea 
'șiită de joi, care a marcat 40 de zile de la 
Ashura, marele doliu care comemorează 
moartea imamului Hussein.(MF)

Dovezi noi de la răpitori
■ Televiziunile româ
nești au transmis, ieri 
la prânz, noi fotografii 
cu ziariștii români răpiți.

Combat 
terorismul
# Varșovia (MF) - Mi
nistrul polonez de Inter
ne, Ryszard Kalisz, și 
ambasadorul american 
în Polonia, Victor Ashe, 
au inaugurat, joi, pri
mul grup comun de 
combatere a terorismu
lui înființat de Statele 
Unite împreună cu o 
țară din Europa Centra
lă, transmite AFP. „Din 
nefericire, terorismul nu 
se limitează la câteva 
țări, ci este un fenomen 
global. De aceea este foar
te important ca Polonia 
și Statele Unite să lucre
ze împreună”, a declarat; 
Ashe. Potrivit ambasa
dei americane, este vor
ba de prima inițiativă 
de acest fel din Europa 
Centrală. Grupul de lu
cru se va reuni de patru 
ori pe an și va analiza. 
de fiecare dată subiecte 
referitoare la lupta îm- 
potriva terorismului. Ze
ce subcomisii ale acelu
iași organism se vor pu
tea întâlni mai des, a 
precizat Kalisz. 
Polonia este un 
aliat ăl SUA în 
Irak, unde co
mandă o dl(W- 
zie 
,nală de 4.60“ 
de militari.

Joschka Fischer 

Fischer va 
fi audiat
Belin (MF) - Ministrul 
german al Afacerilor 
Externe, Joschka Fis
cher. va fi audiat, la 
25 aprilie, de către o 
comisie parlamentară 
de anchetă în legătu
ră cu scandalul vize
lor germane acorda
te cu ușurință cetățe
nilor cfih Europa de > 
Est. Șeful diplomație 
germane, liderul eco
logicilor și vicecance
lar al Germaniei, se 
află de mai multe 
luni în eetnrtrul -pitici
lor opozițieiconser
vatoare ’ liberale, 
care îl aoiză că, prin 
poiftica'promovată, a 
permis, până în 2003, 
intrarea în spațiul 
Schengen a zed de 
mii de imigranți clan
destini. „Nimeni nu 
este perfect Ar fi tre
buit să acționez în 
manieră mai ener

, gfcă șț
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București (MF) - Fotografii
le, în care ziariștii prezintă 
documentele de identitate, 
preluate de Ia agenția Reu
ters, par a fi realizate după 
înregistrarea video difuzată 
marți seara de postul de tele
viziune Al-Jazeera. Imaginile 
au fost lăsate la biroul din 
Bagdad al agenției într-un 
plic. Marie Jeanne Ion, Sorin 
Mișcoci.și Ovidiu Ohanesian 
par a fi într-o stare fizică 
destul de bună și poartă ace
leași haine ca și în înregistra
rea video. MișCoci poartă 
ochelarii care îi lipseau în 
imaginile prezentate de Al-Ja
zeera, iar Marie Jeanne Ion 
are în continuare părul aco
perit cu o eșarfă galbenă. Cei 
trei sunt prezentați în picioa
re, în fața unui perete alb, lip
sind, de aceasta data, însoți
torul ziariștilor, Mohamad 
Munaf, cu triplă cetățenie ame
ricană, irakiană și română. în 
imaginea video, apăreau două

Cei trei jurnaliști arată actele de identitate și legitimațiile, 
persoane înarmate cu keffieh 
alb și negru, în timp ce în fo
tografii, unul dintre ei, cel 
din dreapta, are figura aco
perită cu un material alb-ro- 
șu. Armele celor doi răpitori 
sunt ținute într-o poziție ase
mănătoare cu cea din înregis
trarea video, nefîind îndrep
tate direct spre ziariști.
Fără comentarii

Ministrul român de Exter
ne Mihai Răzvan Ungureanu 
a refuzat, ieri, să dea amă
nunte privind demersurile fă
cute în cazul răpirii jurnaliș
tilor români la Bagdad, pre-

cizând doar că speră să poată 
avea „vești bune sau vești” 
cât mai repede. „Doresc să 
înțelegeți că facem un efort de 
proporții, fără precedent în 
statul român, construit pe un 
efort instituțional autentic”, a 
susținut Ungureanu,, mulțu- 
mindu-le „tuturor” pentru răb
dare și înțelegere, s*a  de
clarat convins că maturitatea 
de care pot da dovada cetățe
nii români, în aceste momen
te, reprezintă una dintre ga
ranțiile muncii autorităților 
române. Ministrul nu a dorit 
să răspundă întrebărilor lega
te de existența unor progrese

Marie Jeanne Ion
în cercetările făcute de grupul 
operativ creat pentru elibera
rea jurnaliștilor și nici dacă 
negociatorii trimiși în Irak de 
Omar Hayssam au girul auto
rităților de la București.
întâlnire cu Băsescu

Familiile celor trei jurna
liști răpiți s-au întâlnit ieri la 
palatul Cotroceni cu președin
tele Traian Băsescu.

Consilierul prezidențial Adri
ana Săftoiu a precizat că pre
ședintele i-a asigurat „per
sonal că instituțiile abilitate 
fac tot posibilul și a dorit să 
îi încurajeze”.

I
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cher,

wk* lușcenko a confirmat.

■ Președintele Viktor 
lușcenko a confirmat 
ieri că Ucraina a vân
dut Iranului rachete.•v .

Washington (MF) - într-un 
interviu acordat postului de 
televiziune NBC, lușcenko a 
confirmat vânzările ilegale,

„Confirm această vânzare, 
chiar dacă o fac cu mâhnire”, 
a spus litrul de la Kiev. luș
cenko a fâbut aceste declăi ații 
cu o zi înainte de prima vizi
tă.pe care urmează să o între
prindă în Statele Unite, de 
când a ajuns la putere. Pre

Paul Wolfowitz, pr 
al Băncii Mondiale

Washington (MF) - Americanul Pani Wol
fowitz a fost confirmat, joi, în postul de 
președinte al Băncii Mondiale, în unanimi
tate, de către Consiliul de Administrație al 
acestei instituții. „Consiliul de Adminis
trație al Băncii Mondiale a confirmat, astăzi 
(joi - n.r.), în unanimitate, numirea lui Paul 
Wolfowitz ca președinte al Băncii Mondia
le”, se arată în comunicat.

Noul președinte își va prelua funcția 
începând cu data de 1 iunie, după ieșirea 
la pensie a lui James Wolfensohn. Paul Wol
fowitz a deținut, până la numirea sa în frun
tea Băncii Mondiale, postul de adjunct al 
secretarului american al Apărării.

Atacurile continuă la Bagdad

ședintele a precizat că rache
tele X-55 (AS-15 în terminolo
gia NATO) au fost exportate 
In baza unui contract ilegal, 

' în care se menționa că țara 
de destinație era Rusia și era 
menționat numărul de 20 de 
rachete. Totuși, serviciile de 
spionaj americane susțin că 
atât China cât și lranul.au... 

. acJrizItîȘMit câtajșaseaeacheteu,:
din UcYaina, i iar autoritățile 
ucrainene'au oferit informații 
contradictorii privind numă
rul rachetelor vândute. Rache
tele au fost vândute fără fo
coase nucleare. Exjjeigl ame
ricani sunt de părere că ra
chetele pot ajuta Iranul la dez
voltarea programului nuclear.

• ?țy;d
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ă separatiști
Chișinău (MF) - Preșe- î 

dintele Comitetului Min
isterial al Consiliului Eu
ropei, ministrul polonez 
de Externe, Adam Daniel 
Rotfeld, este de părere că 
diferendul transnistrean 
ar putea fi soluționat dacă 
acfiiala administrație de 
la’Tiras^N ăr fi Mâtilrista 
de la putere. Adam Rof- 
feld a declarat, joi, în tim
pul unei vizite în Republi
ca Moldova, că populația 
din regiunea transnistre- 
ană este ținută ostatică de 
conducerea de la Tiraspol.

I

■ Cinci irakieni, printre 
care un șef local al po
liției, au fost uciși, ieri, 
în atacuri armate.

Nu se știe locul înhumării 
cuplului Ceaușescu

București (MF) - Ministerul Apărării Na
ționale și Administrația Cimitirelor au co
municat, ieri, instanței că nu știu dacă soții 
Elena și Nicolae Ceaușescu se află înmor
mântați în cimitirul Ghencea din București. 
MApN este acționat în judecată de Zoia Elena 
Ceaușescu, fiica dictatorilor, care solicită ca 
ministerul să dovedească faptul că părinții 
ei au fost înhumați în Cimitirul Ghencea 
Civil. Zoia Ceaușescu cere instanței deshu
marea părinților ei și efectuarea uneiexper 
tize medico-legale, pentru stabilirea iden
tității. Zoia nu este convinsă că persoanele 
înhumate sunt părinții ei. Zoia Ceaușescu 
cere și un loc de veci în același cimitir pen
tru a-și îngropa creștinește părinții. Judecă
toria sectorului 6 urmează să stabilească 
dacă este competentă în soluționarea cererii 
lui Zoia sau va înainta acțiunea acesteia 
Judecătoriei sectorului 5 din București.

Baaquba (MF) - Șeful poli
ției din Baladruz (70 de kilo
metri nord-est de Bagdad) a 
fost ucis, iar doi polițiști au 
fost răniți de insurgenți, în 
noaptea de joi spre vineri. Co
lonelul Hatem Rachid patrula 
în centrul orașului când rebe
lii l-au atacat, la puțin timp 
după miezul nopții. Un ofițer 
al armatei irakiene a confir
mat uciderea colonelului în 
atacul soldat și cu „rănirea a 
doi polițiști, unul fiind ofi
țer”. Un civil a fost ucis' și alți 
trei au fost răniți, printre ca-

re o femeie și un copil. într-o 
explozie produsă în fața Fa
cultății de Drept din Kirkuk, 
în jurul orei locale 11. Potri
vit poliției locale, atentatul a 
vizat o patrulă militară. Un 
militar irakian a fost ucis 
într-un atac comis în jurul 
orei locale 05:30, în apropiere 
de Dhuluiyah (75 de kilometri 
nord de Bagdad).

Un alt militar irakian a fost 
ucis la al-Muchadah, la 30 de 
kilometri nord de Bagdad, 
într-un atac cu mortiere co
mis în jurul orei locale 1. La 
al-Dujail (40 de kilometri nord 
de Bagdad), un civil a fost 
ucis și un altul a fost rănit, 
într-o explozie produsă joi 
seară de o bombă care a vizat 
o patrulă americană.

£

Atacurile armat? continuă pe teritoriul Irakului.
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Premier externat
Bruxelles (MF) ■ Premie

rul belgian Guy Verhof- 
stadt a fost externat, ieri, 
din spitalul universitar din 
Gând (nord-vestul Belgiei), 
la două zile după ce â sufe
rit o intervenție chirurgi
cală la o arteră coronară. 
Reveni, de urgență din Ita
lia, după ce s-a simțit rău, 
prim-mînistrul belgian a 
fost operat, miercuri.

împușcat de camarazi
explozie, într-o«<jpei 
forțelor ruse, lâ'8m.

v
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■ Autoritățile ruse au 
dezmințit versiunea ofi
cială a morții liderului 
cecen Aslan Mashadov.

Vladikavkaz (MF) - Parche
tul general rus a afirmat, ieri, 
că liderul separatist cecen 
Aslan Mashadov a fost îm
pușcat la cererea sa, de către 
camarazii de arme, dezmin
țind astfel versiunea oficială, 
potrivit căreia el ar fi fost

sra- 
mar-

ucis în < 
țiune a forțelor 
tie. „Mashadov a murit in'ur- 
ma mai multor răni prin îm
pușcare, care i-au fost provo
cate la cererea sa, de persoa
ne care se aflau împreună cu 
el în ascunzătoare”, a .decla
rat Procurorul general ad
junct, Nikolai Șepel, la Vla
dikavkaz. El a adăugat că toa
te expertizele judiciare au fost 
finalizate și a confirmat că,

potrivit noii legislațiDantite- 
roriste ruse, cadavrul nu va 
fi predat familiei.

Purtătorul de cuvânt al Sta
tului Major al forțelor fede
rale din Caucazul de Nord, 
llia Șabalkin, a declarai, în 
anunțul referitor la moartea 
liderului separatist;» că aces
ta a fost ucis de unda de șoc 
a unui dispozitiv explozibil 
amplasat de forțele speciale, 
în timpul unei operațiuni îm
potriva ascunzătorii subtera
ne în care se afla acesta, în 
Tolstoi-lurt (la nord de Groznîi).
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• Program. în perioada 4-8 aprilie, ITM 
Hunedoara organizează „campania națională 
în unitățile de învățământ privind

'i respectarea reglementărior legale referitoare 
la securitatea și sănătatea în muncă a anga- 
jațllor și ucenicilor, elevilor și studenților în 
perioada practicii profesionale". (I.J.)

ce vrea

’ Tiberiu Stupi*
OberitLStroka<lnfofWMdi4.ro

Când te uiți la filmul ăla american în 
care Bruce Willis se dă de ceasu' 
morții încercând să distrugă un asteroid, care 

vrea cu tot dinadinsul să parcheze pe Terra, 
îți vine să-ți scuipi în sân, să tragi o fugă la 
biserică, să bei vinul de împărtășanie, apoi 
să-l întrebi'pe popă cât mai. costă un loc 
călduț în Rai. Interesant este însă că în toate 
filmele astea capitaliste despre Apocalipsă, 
lipsește un amănunt important. Nu se pre
cizează ziua când vor începe americanii să 
încalece bolovanii ce se plimbă prin Cosmos 
încercând să-i devieze de la traseu.

■ Oreședintele AJVPS 
se consideră în regulă 
și vrea să fie lăsat să 
mai și lucreze.

Damiel I, Iamcu_________________
dMtaUanai#bribnMmdh.ro

Deva - Ca răspuns la 
acuzațiile aduse, Jan Dorin 
Calciu, ne-a declarat că pro
blema este falsă și că prefec
tul nu este bine informat: 
„Noi suntem la zi cu 
evaluările, pentru că am apli
cat toate ordonanțele de 
guvern. în plus, AJVPS este 
o organizație obștească de 
drept privat, clădirea respec

tivă este privată și deci nu 
eram obligați să facem 
reevaluările. Domnul prefect 
este într-o eroare. Reeva
luările erau necesare numai 
în cazul în care păstrăvăria 
era scoasă la vânzare, dar noi 
nu avem de gând să facem 
așa ceva, deoarece ea 
reprezintă baza de puiet pen-, 
tru toate râurile și lacurile de 
munte din județ’’.
Controale la AJVPS

El a mai afirmat că un con
trol de la finanțe tocmai a ter
minat o verificare la AJVPS. 
„Practic am fost verificați de 
toată lumea și eu nu m-am 
opus controalelor, dar să ne

Un palat cu păstrăvi la doar... 32 de milioane de lei. (Foto. t. Mânu)

mai lase să mai și muncim. 
Nu știu ce vrea domnul pre
fect Vladu, dar eu trebuie să 
apăr proprietățile vânătorilor 
și pescarilor corecți și nu a

celor care reclamă și dezin
formează”, a mâi spus Calciu, 
care este acuzat de multă 
lume de conducere autoritară 
și discreționară a Asociației.

Pepinieră de blănuri de lux

O

I ată însă că, această zi, este cunoscută de
Ițăranii, din județul Alba. Spun sătenii de 

pe-acolo că sfârșitul lumii va veni în ziua 
când animalele vor purta cercei în urechi. 
Drept pentru care medicii veterinari din acest 
județ, care vor să marcheze urechile cailor și 
vacilor, sunt fugăriți de țărani prin sat de 
parcă ar fi trimiși de Scaraoschi în persoană.

Dacă țăranii din Alba au dreptate nu tre
buie să ne mai facem nici o problemă. 
La cum merg lucrurile la noi în România, în 

curând nu vor mai fi fonduri pentru marcarea 
animalelor. De aceea ar fi bine ca Diavolul 
să caute repede un alt motiv pentru a demara 
ictiunea Apacalipsa, Sau să înceree treaba cu 
cerceii în alta țarăi ' ‘ ,* u

■ Un hunedorean a 
înființat singura fermă 
de chinchilla din 
județul Hunedoara.
Tiberiu Stroia

Deva - Chinchilla este un 
animal originar din Anzii 
Sud-americani, unde trăiește 
în sălbăticie. Având o blană 
foarte căutată, la ora actuală, 
creșterea acestor animale în 
ferme se dovedește a fi o 
afacere deosebit de rentabilă. 
Prețul de vânzare a unetpiej 
de chinchilla, este cuprins 
între 30 și 50 de euro. Pentru 
confecționarea unei haine din 
blană de chinchilla simt nece

sare circa 1(M) de astfel de ani
male, iar prețul de vânzare a 
acesteia este, în medie 80.000 
de euro.
Desfacere garantată

George Nicolae din Băcia, 
este student în anul I al Fa
cultății de Medicină Veteri

nară din Timișoara. „Am 
demarat această afacere anul 
trecut în august, când cu 
45.000 de euro am achizițion
at 30 de familii de chinchilla. 
Consider că este o afacere 
deosebit de profitabilă. în 
plus, voi fi capabil să o admi
nistrez așa cum trebuie având

Blana unei chincilla costă între 30 și 50 de euro.
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în vedere că domeniul în care 
mă pregătesc are legătură cu 
animalele”, spune George. La 
ora actuală, în ferma de la 
Băcia, sunt crescute circa 300 
de animale. „în privința des
facerii nu-mi fac probleme, 
afirmă el. Am un contract pe 
10 ani, încheiat cu o firmă 
din Timișoara. Din calculele 
pe care le-am făcut. în apro
ximativ doi ani, îmi voi amor
tiza investiția, care până 
acum se ridică la aproxima
tiv 70.000 de euro. Urmează să 
extind capacitatea fermei și 
să ajung la un număr optim 
de -îâiWaie- Adidă la circa 
5.000. Atunci voi considera Că 
afacerea merge așa cum tre
buie” concluzionează viitorul 
medic veterinar.

Sub amenințarea cuțitului
Hunedoara (M.T.) - Un hunedorean de 60: 

de ani a fost dus la bancomat, sub amenin- 
| tarea cuțitului și obligat să scoată banii.

In noaptea de 30 spre 31 martie, Gheorghe 
S., din Hunedoara a fost bătut in propria-i 
locuință de doi indivizi. Constantin Pinka 
și Norbert Hâncu, ambii de 18 ani, elevi in 
clasa a zecea, din Lupeni au bătut la ușa 
bărbatului in jurul orei 22:00, l-au bătut, 
după care au părăsit locuința. în jurul orei 
4:00, băieții s-au întors, au intrat cu forța 
in casă și l-au amenințat cu un cuțit. L-au 
obligat să?i însoțească la un bancomat 
B.G.R., pentru a scoate banii. Pe drum, vic
tima a observat doi jandarmi și a Început 
să strige. Agresorii s-au speriat și au fugit. 
A »n mțat poliția, iar in urma verificărilor 
cei doi au fost identificați și prezentați Par
chetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 
Pe numele celor doi a fost începută urmă
rirea penală, pentru tâlhărie, fiind cercetați 
in stare de libertate.

Cred că intențiile 
doamnei ministru 

sunt excelente și va 
reuși să făcă din 
justiție un departa
ment mai puțin 
coruptibil. La această 
oră cota de încredere 
a oamenilor în justiție 
este foarte scăzută și 
acest lucru trebuie să 
le dea de gândit. 
Virginia LăcâTuș,
Deva

Sunt convins de 
acest lucru. Min

istrul justiției este o 
persoană corectă și 
modificările pe care le 
dorește și le-a impUs 
trebuiau efectuate mai 
demult. Numai cu 
oameni corecți putem 
lupta împotriva 
nedreptății și a oame
nilor corupți.
Radu, 

Deva

justiția ar trebui să 
<Jfie apărătoarea 
legilor, dar datorită 
unor judecători și 
procurori corupți, 
nimeni nu mai are 
încredere. Numai dacă 
inițiativele doamnei 
ministru vor fi duse 
la îndeplinire se va 
putea realiza cu 
adevărat o schimbare. 
Mirabela Rus,

Deva

Cinciș - lada de gunoi a zonei
Cinciș (I.J.) - Iarna grea și- 

a spus cuvântul și asupra la
cului Cinciș din comuna Te- 
liucu Inferior. Topirea zăpezii 
a dat la iveală mormane de 
mizerie și mii de PET-uri, la 
doar câteva zile înainte de 
deschiderea sezonului turis
tic. „Lacul se află în adminis
trația Sistemului de Gos
podărire a Apelor Deva în 
ceea ce privește luciul de apă, 
iar malurile aparțin de Pri
măria Teliucu Inferior”, pre
cizează Georgeta Barabaș, di
rector APM Deva.

„Terenul din jurul lacului 
se află în proprietate privată, 
deci proprietarii sunt obligați 
să facă curățenie în jurul la
cului. Avem însă în derulare

un program care a început 
ieri prin care am încheiat 
contracte cu firme de salu
brizare care yor colecta 
gunoaiele din jurul lacului în 
fiecare zi de luni a săp
tămânii”, declară Daniel Pu- 
peză, primarul comunei 
Teliucu Inferior.

Lacul Cinciș ca o ghenă.

Corupția a pătruns 
atât de bine în 

toate sferele justiției 
încât îmi este greu să 
cred că se va schimba 
ceva. Oamenii nu vor 
avea încredere în 
justiție atâta timp cât 
cei mai mari corupți 
ai țării sunt eliberați 
datorită unor „prob
leme de procedură”. 
Adrian,
Deva

r^red că justiția stă 
V>*cel  mai prost la 
capitolul încredere în 
instituțiile statului și 
de acest lucru se fac 
vinovați angajații din 
sistem. Sper ca doam
na ministru să 
reușească să schimbe 
ceva pentru că popu
lația României dorește 
o justiție curată. 
ANONIMă,
Deva
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0630 Apropo TV 09r15 Tom 
și Jerry show 09:55 Apropo 
de... vedete 1030 Icstrim Tivi
10:20 Teleshopping 1035
Insule de Vis 1130 Marcă
înregistrată 1155 Apropo de... 
muzică 1230 Redescoperirea

730 Ceasul deșteptător 
820 Taleshopping 
830 Desena animate Cl
0 Disney

930 JunaU TVR Sport 
Meteo

935 Avanpremieră 
1030 Portativul pitidlcr 
1130 Hamp miau 
1130 SpecteonU lumfl 
12300 Justiție militară 
1255 Fomute 1: Calflcări: 

Marele premiu al statu
lui Bahrain. Comentator 
și redactor Victor Boni- 
fadu. Transmisiune

. directă 
' 1*00  Jurnalul TVR Sport 

Meteo
1*15  Lumea to care oăim 
1530 Trevefltog 
1630 Școala vedetelor 
T730 Dtocolo de hartă 
1830 Teleendaopedia, Feni- 

Q denii. Ecosisteme;
Moștenirea Gondwanei. 
Culorile. Lamele. Real
izator Cornelia Rădules- 
cu

1930 Jurnalul TVR Sport 
■s Meteo

?

<

730 Triunghiul mani
B (reluare)

B30 Aventerite tai Sțfatotet 
□și Twoaty, episodul 9.

Vad: Joe Aiaskey, June 
Foray, Frank Wearer. 
Regia: Lenord Robinson, 
James T. Wsml

930 Pukafnon, episodul 5,6 
1030 Chopaba 2525 
1(k25 lcstrim tivi (reluare) 
1050 Dinastia CampkMIor 

(reluare)
1130 Sta Magazin 
1130 Promotor. Cu Roxana

Ciuhuiescu 
12:15 Magazin UCL 
1251 *TOTv  
1330 u rume dfepărută 
1430 Fără baterii (comedie,

BȘUA 1987)
1630 Soldăței (acțiune, SUA 

B1998). Cu: Gregory 
Smith, Kirsten Dunsț 
Jay fitohr, David Cross, 
Denis Leary, Kevin 
Dunn, Ann, Tommy Lee 

, Jones
18:55 
1930

mea

Sportive 
ProTv. Spart Vre-

I 
(

I

I

■J

1038 Cas» de piatră 
1030 Roata de rezervă 
1130 Vreau șf eu 
1130 GHIette World Sport 
1230 îngerul păzitor

B (episodul 63) 
1390 Știri 
13:15 Benny Hifl 
1430 Justițiarii Vestului

0 (western, SUA 
2003). Cu: Tom 
Berenger, Peter 
O'Meara, Amy Carlson 

15:15 Chlnurfle dragostei
fi Iragoste, India, 1998). 

Cu; Dharmendra, Sal
man Khan, Kajol, Ar- 
baaz Khan, Anjala 
Zaveri. Vishal o iubește 
mult pe sora lui Mus- 
kan, dar este exagerat 
de protctiv și posesiv cu 
ea și nu o lasă să ia 
hotărâri de capul ei.

1&40 Săptămâna flnandară 
1930 Observator

630 Gloria Estefan-Live 
from Las Vegas

735 O famiKe cu probleme
B (comedie, SUA, 2002). 

Cu: Monica Serene Gar- 
nich, Jonathan Aube, 
Jennifer Gareis, 
Adoni Marppis, Miguel 
Perez. Regia: Niels 
Nielsen .

M5 Clasa zburătoare
B (comedie, Germania, 

2003). Cu: Hauke Diek- 
amp, Ulrich Noethen. 
Regia: Tomy Wigand 

10J40 Strxfcafcta (comedie,
B Canada, 2003). Cu: Ali

son Pill, Sarah Gadon, 
Joe Dinicol, Barbara 

< Mambolo 
12:15 Un bărbat multiplicat

«3 (comedie, SUA 1996). 
1*15  Nancy Drew (suspans,

O SUA 2002)
15^5 Viața de după (dramă, 

B Spania, 2002)
17:40 Mafea aventură ă Por- 

> 13 cușoralui (animație,

SUA 2003)
1930 Gloria Estefan - Live 

from Las Vegas

MOB Suprizo, swprize. Cu 
Andreea Marin

21:10 Avanpremieră 
2120 Surprize, 

r , surprize. Cu Andreea 
riarin

11*6  Avanpremieră. Realiza- 
or Radu Dănilă 

2220 Surprize, surprize. Cu 
Andreea Marin 

2330 Jurnalul TVR Sport 
Meteo 
Taverna. Moderatori: 

. .■ Iulian Vrabete și Berti
"i Barbera. Realizator loan 

. Duma. Transmisiune 
directă

*K5 Bătăfia de la Isandl-
” Owona (aventuri, 

Statele Unite ale 
Ameridi, 1979). Cu: 
Burt Lancaster, Peter 
O'Toole, Simon Ward, 
Denholm EHiott, Bob 
Hoskins. Regia Douglas 
Hickox. Africa, aoul 
1879. Armata britanică 

' invadează ținuturile 
Zulu.

15

I

2030 Dtafcut ta misiune
«(acțiune, SUA 1984).

(Cu: Chuck Norris, 
M.Emmet Walsh, Lenora 
nasd I

2230 Captivi to lad (acțiune, 
«SUA 2003). CU: Jean 

Claude Van Damme, 
Michael Bailey Smith, 
Mamie Alton, Milos, 
Milicevic

Q3D Secrete bine ascunse 
«(dramă, SUA 1993). Cu: 

Joanna Kerris, Tim 
Matheson, LaTanya 
Richardson, Katherine 
Cortez, Elisabeth Franz, 
Brace McGill

2gH0 km depărată (relu- 

330 C^tivi fa iad (acțiune,
I J Statele Unite ale 

Americii, 2003). Cu: 
Jean Claude Van 
Damme, Michael Bailey 

J . Smith, Mamie Alton. 
Milos Milicevic

■’•'8 ((reluare) 
a!T5 Sky Magazin

730 Insula ptrațillor 
730 Quasimodo 
830 Teleshopping 
830 Fantomele Dun 
930 Buburuze și alte gâze 
930 StetaȘe pentru Europa 

1030 Umvetsul cunoașterii 
1030 Oala sub presiune 
1230 Televiziimea, dragostea 

mea
1330 Ovidiu Lipan Țăndărică. 

Concert organizat fa 
vederea promovării cul
turii aromâne cu partici
parea extraordinară a 
lui Ovidiu Lipan Țăndăr
ică. Invitați spedali: 
Fanfara 10 prăjini, Stelu 
Enache, Comeliu Stroe, 
Cristi Gram

13:55 Acum este MAXIMA 
1*00  Baschet: Clorland - 

Sacramente; meddfri 
NBA Rezumat 

1530 Amprenta dasei 
1645 Jurnalul TVR 
1730 Fotbal: Poli Timișoara- 

FCM Bacău, med din 
Dirâfa A Transmisiune 
directă.

1930 Culoarele puterii

2ft00 Dragul de
Raymond 

2030 Amy 
2130 Jurnalul TVR. Știri, 

sport, meteo 
2230 Imperiul: Nero

13 (istoric, coproducție, 
2004). Partea 
a ll-a. Cu: Hans Mathe
son, Laura Morante, 
Rike Schmid. Regia Paul 
Marcus. Imperiul; Nero 
este al doilea film din 
seria Imperiul, după 
Imperiul: Augustus. 
Astfel, ecranizările ce au 
la bază istoria Imperiu
lui Roman continuă cu 

; viața excentricului Nero, 
.. unul dintre cei mal con- 

. traversați împărați 
romani.

ffîâo Inspectorul 
«inside (Marea 

ritanie, 2000) 
Episodul jL Cte Cristo- 
pher Ellison, Zoe Zeles, 
Justin Pierre, Andrew 
Readmon

0630 Apropo TV 09715 Tom 
și Jerry show 09:55 Apropo 
de... vedete 1030 Icstrim Tivi 
10:20 Teleshopping 1035 
Insule de Vis 1130 Marcă 
înregistrată 1155 Apropo de... 
muzică 1230 Redescoperirea 
lumii 1255 Apropo de... cin-

530PMeștiria
■ (reluare)

530 Iubirea mea, păcriti 
Ș (reluare)

730 Extravaganta Anastasia 
(reluare)

8:15 Te voi Inrița să hfoeșli 
9:15 MfodUna. Cu: Kate 
S del Castillo,; Gi^ Edter, 

Eric del Castillo, Karia 
Alvarez; Rosa Maria 
Bianchi, Sergio Basanez 

11:15 Totul tfepre Camila. Cu: 
Șa riet Ortiz 

12:15 nop|L Cu: 
Cesar Evora

13:15 Răzbunarea 
1*15  Pisica sălbatică 
15:30 littea mea, pBotul
0 Cu: Yadhira Carillo, Ser

gio Sendel, Alexis Ayda, 
Alessandra Rosado, 
Syhria PasqUel, Renâ 
Casados

1730 Povestiri adevărate 
17:55 Vremea de acasă 
18:10 Gitonas. Cu: Saul 

BLisazo, Dolores Heredia 
19:15 Te voi învăța să kfoești. 
0 Cu: Danna Garda, 

Miguel Varoni

IbISNiinal
0l Cu: Corina 

, Dănilă, Alexandru 
Papadopol, Oana 
Zăvoranu, Bianda 
Neagu, lurie Darie 

2130 Cfooaiteă cu piper. Cu:
Q| Murifo Benicio, Mariana 
. “ Ximenes, Marcello 
' Novaes, Osmar Prado, 

Lilia Cabrai, Prisdla Fan- 
tfn

2330 Extravaganta 
EiAnastesia. Cu: Norkis 

Satirta, Juan Pabfo 
-Raba, Kiara, Hilda Abra- 
hamz, Dora Mazzone, 

‘ , Saul Marin, Ludano 
; D'Alessandro, 

Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale- 
jaridra

«i3B Dorința. Cu: Natalia 
EțOreiro, Soledad Sitveyra, 

Daniel Fanegft Daniel

730 Teleshopping 
830 Mutant X
0Cu: Forbes March, Vic

toria Pratt, 
Lauren Lee Smith. 
Regia: John Bell, 
Graeme Campbell 

9300ranouăa
RfimfinH 

1030Mnistar 
1030 Sport, dietă

și o vedetă 
1130 Motor 
1130 Viteză 

maximă 
1230 Bram

și Afla 
1330 The flavours; bei 

bucătari 
1330 A doua șansă 
1430 Ce vor

fetele 
1530 Vedeta

la mătură 
1630 Schimb 

de mame 
1830 Focus. Prezintă: Silvia

Nkula 
1930 Monica

20301^ to «țț». Chris
* ’ tian Sabbagh vă

așteaptă în fiecare 
■■ săptămână la o ora de 

suspans, fatr-oemisiune 
care vă va arăta

. adevărata față a 
meseriei de polițist și 
greutățile cu care acesta 
se confruntă clipă de 
clipă.

2130 Închisoarea monil 
{3 (dramă, Statele Unite

ale Ameridi, 2001) 
2330 Trădați to dragoste 
030 Omul dh 
q umbră. Cu: Joe Panto-

hano, Hill Haiper, Anna
■ Belknap; Lola GlaudinL

Regia: Lou Antonio, 
Mick 
Jackson. Joe Pantoliano 
(Clanul Soprano) inter- 

' preteaz rolul principal în 
'serialul Omul din

■ umbră; dând viață per ' AÎ 
. sonajului Joe Renato,

un agent FBI care 1i

4

1.

I-

lumii 1255 Apropo de... cin
ema 1330 Teleshopping 
13:15 Cei mai frumoși ani 
1430 S-a întâmplat într-o 
noapte 1630 Visuri americane 
1730 In jurul lumii 17:30 
Descoperii România 18:00 
Pantera roz (comedie, SUA, 
1964) 2090 Balanța (Româ-, 
nia-Franța, dramă, 1992) 
22:15 Sub Pământ SRL 2330 
Oz, închisoarea federală 0030 
Balanța (Românla-Franța, dra
mă, 1992, reluare) 0(2:15 Sub 
Pământ SRL

11.00-12.00 Emisiune diver
tisment Verde de Paris 
12.00-13.00 Emisiune: O 
femeie de nota 10

EUROSPORTt
V
i
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bteb 
j-Mlasi

ZZTa Observator
’ "8 MM (thriller, SUA 

w 1998). Cu: Nicolas 
Cage, Joaquin 
Phoenix, James Gan
dolfini. Tom Welles este 
un detectiv particular 
spedalizat fa tehnid de 
supraveghere, dar activ
itatea lui e departe de 

' - ceea ce și-ar dori. Are 
un birou modest unde 

■rezolvă doar cazurile de 
infidelitate, și duce o 
existență obișnuită fa 
așteptarea marii lovituri, 
într-o zi, un caz ti 
atrage atenția

Ml Ohrenretor (reluare) 
138 toms

l".

i i

s

t

Ai» VHtoma (SF, 
Statele Unite ale 
Ameridi, 2003). Cu: 
James Spader, John 

. , Lynch, Janine Eser,
■ Nikolai Binev, Leslie 

Stefanson. Regia: Ron 
Krauss.

21^1 Lovilura (thriller, Marea 
, IS Britanie, 2002). Cu: Guy 

Pearce, Rachel Griffiths, 
, Robert Taylor, Joel 

Edgerton, Damien
' Richardson. Regia: Scott 

'Roberts
"ereastra de vizavi 
idramă, Itefia, 2003). 
Cu: Giovanna Mezzo- 

’ giomo, Massimo Girotti, 
‘ Filțrpo Nigro, Raoul 

Serra Yilmaz.
■‘ Regia: Ferzan Qzpetek 

. J:15 Examen (dramă, Româ- 
Bnia, 2003). Cu: Coca 

Blocs, Gheorghe Dinică, 
Ăi^Mhai Donnie, Marius 
; '' ^tănescu, »'-‘-ntin 

Jrftescu. Retia: Ws 
Jury w

» £

1

t

I

930 Snooker 
1230 Tenis de mari: la 

Aarhus, Danemarca 
1430 Fotbal: Top 24 
1430 Fotbal: Dramul see 

Cta»MondHădn 
0 2006 

1530 Teres de mas*  CE, la 
Aarhus, Danemarca 

1745 Snooker Openul Chi- < 
net. Semifinale (deca- 
la$ . ('

2QăN mb: Turneul "■
feminin de la Mfaml 
SUA Finala.

2130 Bow Gafa Inter
națională, In Franța. • 
Med la categoria su
per pană, L. Kirakosian 
- A. Nzau (reluare) 

22:15 Curling: CM, fa Cana
da. Masculin, Germa
nia «■'fa (live)

I---. . , JIM . | J --------------- 1

.-Quinteros, Alicia Bruzzo; • (reportaje) 
Luis tuque, Maurido 1:15 Snooker, Openul 
Navarro Chinei (reluare)
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(episo-

'«tiu țațele Unite 
ale Ameridi, 1997)

ANTENA 1
730 Unhienul credhfel
830 Desene animate Clubul 
13 Disney

930 Jurnalul TVR 
&45SubSanew d ralul 

10:10 Ulța către
Europa

1025 tamula 1 OMdri: 
Marele Premiul ai statu
ări Bahrain. Transmisi
une directă

1130 Viața satului 
Magazin de internare și 
educare

1330 Agenda pofltică 
Comentator politic losif 
Boda

1*00  Jurnal TVR
Sport Meteo

1*15  Formute 1 Marele Pre
miu al stetukri Bahrain. 
Transmisiune directă 

1630 Dănutz SRL - Supermar
ket de divertisment 
Transmisiune directă 

1730Teayrfckteric 
rnpăneșbi 23 de ani 

1850 Ttagarile Loto 6(49 și 
Noroc Omologarea

1930 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

(reluare]
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I
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El tori le lui Sylvester și 
Tweety 

930Pokamon 
9:55 Dinastia c 

1030 PTOvest Cu Bogdan 
Chirieac 

1130 Parte da arte Realiza
tor Crisflân Tabără 

1230 Profețfi despre trecut 
Cu Silviu Burcan 

1250 Stale PRO TV 
133 ii

Radu Emisune pentru 
pasionați! de gas
tronomie, dar și de 
descoperi turistice 

1430 O vacanță de aur
S (aventuri. Australia, 

1999) Cu: Curtis - 
Williams, Brendon Ryan 
Barrett, Caitlin Bairett 

1630 Apropo TV / 
1730 Comando de cwte

Q (comedie, SUA 1991) 
Cu: Hulk Hogan, 
Christopher Lloyd, Shel
ley Duvall, Larry Miller 

1855 Stiffle sportive 
1930 Știrile ProTV Vremea

7:00 Concurs tot 
830 Program de
0 animate

Bșl Pumbaa 
; 1030 Omul oro știa prea 
« q mult (thriller, SUA

1956) Cu: James Stew
art Doris Day, Brenda 
De Banzie, Bernard 
Miles. Prea multe 
cunoștințe pot fl mor
talei Dr Ben McKenna, 
soția lui Jo și fiul său 
Hank tșl petrec vaanța 

J fa Africa, in timp a viz
itau Marocul fac 
cunoștință cu misterio
sul Louis Bernard.

;i 1330 Știri 
1 13:15 Misiunea casa 

1430 îXsrwnrtll 
1530 Duminla fa familie Cu:

Mihaela Rădulescu 
184C7zileCu: ValdPetre- 

anu
1930 Observator Cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

J

i

Bl Mm* RM-CFR
H i&B Med din Campi-
' J 'Jenatul Național. Trans

gresiune directă
aM Jurnalul TVR Sport

Meteo

•»
$

MM Garantat 100% Povești 
despre oameni simpli 
care au refuzat să se 
resemneze și cu invitați, 
mari personalități ale 
culturii române, 

ieșite? Statele Unite 

ale Ameridi,, 2000) Cu: 
țj ÎStan Abe, Lada Boder, 

" Jason Loughridge, 
t”' ' Michael Madsen, Cella 

Xavier. O tânără care 
are un site erotic pe 

rf Internet este găsită
> moartă. încetând să 

fle adevărul, poliția 
intră fa alertă. 
iSpectacokd

l

f

i
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I
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r MntaMara 
22X Mtaknipact

S(acțiune„SUA 1991) 
Cu: Jean-Claude Van 
Damme, Geoffrey Lewis^ 
Atan Sarfe, Bolo 

nj 
iMSkfentitate pierdută

facțiune, SUA 

.1992) Cu: James
' Cobum, ISm Delaney, 

Alex McArthur, Anthony 
■ Valentine. Ce fad dacă 
te trezești fatr-o lume 
'despre are nu-ți 

' " - amintești nimic și fa 
care granița dintre pri
etenie și dușmănie nu

> pare a fi trasă?
W Dublu Impact (aeflune, 
BSUA 1991, reluare) Cu: 
, Jean-Claude Van 

1 Damme, Geoffrey Lewis, 
Man Sarfe

«
Bucătăria Id Radu 
reluare)

«0B PmVest (reluare)
■ praMUdrapratraoit 

r (reluare)

?

2ft15 Foldorul contraatacă
'', Emisiune de divertis

ment Invitații acestei 
ed-ii sunt D'Vegas for- 
mația Cheny și interpre
tul de muzică populară 

« ' JGelUVoicu: 
2130 iJtartis 
'MtObsemrtor 
ihlSRacuisul

Mapei
130 Regele drogurilor 
0(thriller, Statele Unite 

. ale Ameridi, 2003) Cu: 
Yancey Arias 

2160 Puțin suflet
: B(comedie, Australia, 

1997) 
Cu: Geoffrey Rush,

' David Wenham, Frances 
. O'Connor, Heather 

Mitchell. Richard și 
. Kate, doi foști Iubiți 

are lucrează In cerc
etare, independent unul

.*:®Sfață de celliat, au 

'»>oi ie fonduri.
MDumHatafantilfo

- preluare)

?

1
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1
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I

t 
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I
' 630 fcnpraună (Dramă, Chi- 

El na, 2002) Cu: Yun 
Tang, Peiqi Liu, Hong 
Chen, Qiang Chen, 
Kaige Chen

830 Nopți aba (Dramă, 
O SUA 1985) Cu: Mikhail 

Baryshnikov, Gregory 
Hines, Isabella Rosselli
ni, Jerzy Skollmowski, 
Hellen Mirren
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Q turi, Olanda, 2003) Cu: 
Quintan Schram, Fren- 
sd) de Groot,

12:10 Doi bfcbațiau ptecat la
B itoc-’ (Comedie, Mare 

Brltanle, 2002) Cu: Ken
neth Cranham 

1*10  s Cinema, dnema, dna- 
ima Episodul 14 

1445 Întoarcere pa Tărâmul
13 de Nlcătofl (Animație, 

SUA 2002) Vod: Corey 
Burton, Jeff Bennett 

1635 Iubire Interzisă (Dramă,
B Estonia, 1999) Cu: Keith 

Carradlne 
1830 împreună (Dramă, Chi-

n| ha, 2002) Cu: Yun
- Tang, Peiqi Llu

730 Doctorii (reluare)
830
830
990 Ferma Prezintă Emest 

Mattel. Emisiune de 
Eugen Daniel lancu 

1CEOO Pitar hoinar
■ 1030ArcaluiNoe
l
I

I
I

l
I

I 
j
> 
j
1

I

I

.1
I

i
1

I

»
■f ■

l

ale Americii, 2002) Cu: 
Adam Sandler, Emily 
Watson, Philip Seymour 
Hoffman, Luis Guzmân, 

■ Mary Lynn Rajskub. Bar- 
■' ry, mic patron, își 

întâlnește iubirea vieții 
fafruchipată de Lena.o 

-. misterioasă cântăreață 
de orgă.

21140 Cadfflacul negru 
B (Thriller, SUA,

2003) Cu: Randy Quaid, 
, Shane Johnson, Josh 
: Hammond, Jason 

’ Dohring, KierstenWar- 
rw

M Cel rnta mare jaf 
‘<<Comadle, Spania, 

002) Cu: Antonio 
. . Resines, Neus Asensi, 

‘ Manuel Manquina 
■ Buffalo 66 (Dramă,

Statele Unite ale 
H imeridl, 1998) Cu: Vin

cent Gallo, Christina 
llcc Mickey Rourke

i

J

1130 H... ora 
rncnnaMor

1230 Doui ro| Prezintă 
Cristina Șoloc și Cătălin 
Henson.

1230 Adas Realizator 
Mihaela Brumă

1330 Atenție 
sa camă

1430 Casa mea Emisiune de 
Angela Avram

1430 Poflă bunii
19 (Anglia,1999) 

1530 Pforsk Show Cu Florin 
Piersic

16:00 Lols șl darie-noile 
0 aventuri ale tal Super-

16’45 Jurnalul TVR 
17j00 întoarcere fa Paradis

™ (thriller, coprod., 1983) 
1830 Farmece 
1930 Stăpânii Mafiei

2DEQ0 Dragul de Raymond
MSB CO&naa tflmcM 0 

emisiune 100% pentru 
.tineri

213ft Jurnalul TVR Sport 
leteo

223B Și dacă mâine va veni 
El Cu: Madolyn Smith, 

Tom Berenger, David 
', Keith, Jack Weston, 

Liam Neeson. Regia Jer
ry London.

23^0 Red Rode West
ia (thriller, Statele Unite 

ale Ameridi, 1992) Cu: 
Nicolas Cage, Dennis 
Hopper, Lara Flynn 
Boyle, J. T. Walsh. John 
Dahl este regizorul și 
co-scenaristul (alături de 
tratele său, Ride 
Dahl) thriller-ului ’Red 
Rock’, film care a fost

■ foarte bine primit la fes- 
. t. tivalul de film de ta 
< Toronto 
MBRambtRodc

Foram
135 COOLmoe dstrecției
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/ANDO-

dMo txuwaganta
HAnasteda

730 01*700
8:15Towlkwă|Bsili*aști  Î
H(reluare) ■'

9:15Minduna
Mtamrai

»
I

■i

1130
12g

1230 Orizonturi J

europene
1330Eaanzze
1330 Academia mămicilor Cu ■« 

Daniela Stolan 
Crowe/AN DOgrafia zilei

1430 Pet Show
1430 Levinta 

pmMfl
1530 Copiii spun iu_«n 

trăsnite Cu: Virgll lanțu
1630 Crania cârcotașilor 

(reluare)
1830 Focus Primele știri ale 

serii I
1830 Capitel 1V
1930 Monta

2S9 Sulnasa- 
w ’ acordurilor. 

-Guinness Books of 
Records a devenit un 

-' nume obișnuit pe 
buzele a milioane de 
oameni. Emisiunea 
cuprinde instantanee 

, dintr-o lume familiară și 
' totuși uimitoare a recor

durilor, fie ele legate de 
. jocurile pe computer 

au întrecerile sportive 
21» Schimb de

mame
? 'Pentru flecare dintre 

cele două femei care 
w ' concurează fa 
.. acestă ediție, 

adevărate provocar »» 
,1 să stea departe de 

familiile for o
/.. săptămână întreagă. 

SO Eurotombola Cu: 
. ..Romică Jociu, Comei 
' Palade șl Cristina Rus 

’ MB Focus (reluare) 
ifa Schimb da mame (relu- 

SRSare)

&

QbtinaCloran
1330 borl 
1*00  Corazon latino

Show de dhrertismet cu 
Dar» Zăvoranu. Profilul 
unul Idd: Manual 
Mljares și Gloria Este
fan. Cristina Show cu 
Lucero 

17:25 Vremea 
dtAosă

1730PuvMI 
adevărate. Emisiunea 
are tșl propune sâ-țl 
prezinte viața așa cum 
este. Reportaje ample 
despre Oamenii de 
lângă noi, tratate fatr-o 
manieră unică.

18:10Alșapteteaar 
’ 19:15 Te M>l1iw8|a 

Btflubaști

«15 Nuna) Iubim
2130 Un Instalator fa Holly- 

Bwood (comedie roman- 
Iftipă, Statele 
«Unite ale Americii, 

;■ '2002) Cu: Martin
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0630 Apropo TV 09:15 BatlO 

man 09:55 Apropo de... 
vedete 1030 Pățaniile Iu Amy 
Evehart (dramă, SUA 19997 
11:55 Apropo de... muzică 
1230 Redescoperirea lumii 
12:55 Apropo de...cinem» 
13:15 Visuri americane 1*00  
Pantera Roz (comedie, SUA 
1963) (reluare) 1630 Visutj, 
americane 1730 ProMotor 

; 1730 Lumea Pro cinema

I 
i-

i-, 
i 
r 
i

■L

1830 Frăția Saharel (război. 
SUA, 1943) 2030 Rain Mart 
(dramă, SUA 1988) 2245 Si± 
pământ SRL 0030 Oz - 

t închisoarea federală 0130
Când iubirea o ia razna 
(dramă, Germania, 1992).

k 1 DEVA

11.00-12.00 Emisiune de fol-
.H

12.00-13.00 Emisiune: Sta
rea de fam (reluare)

‘ clor “La Izvor de cânt și dor1 
T

'I

;■ 2002) Cu: Martin 
' ■ Donown, Mary-Louise

Parker, Rebeeca Gay
heart, Kevin Carroll, tn 

: afară de o toridă aven
tură de o noapte, David

.. (Martin Donovan) și 
Ton) (Mary Louise-Paik- 
et) nu par a avea nimic 
in comun. El e instala- 

>. tor, iar ea scenaristă și 
deocamdată amândoi 
sunt nemulțumiți de lip
sa de glorie a'profesiei 

rtor. David Insă descop- 
<r& cheia succesului 
aflat țri vizită la o pri
etenă director de cast
ing
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*00 Uw StaMtfalke: Cam
pionatul Mondial 

53Oth»Statanport:CM, 
In Australia *

630 Reluare Supert*»:  
CampionatulMondia

645 RetaM SUpMpoirt 
Campionatul Mondial

730 Uro SupoMte: Cam
pionatul Mondial, fa 
Australia Cursa a doua

830 Mta«e Supenpprt 
Campidhatul Mondial

930 Uve Snooker Openul'1 
Chinei Finala 

1230 Uro Tente de Masă:
CE, la Aarhus 

13:15 Reluare Smertâke: 
Campionatul Mondial 

1430 Uve ddtom: Circuitul
ProUCI-

1730 Live Tenis de Masă: 
1845

tonul Chir Finala 
QM fampi- 

otratole Mondiale 
2230 Retain Omniaport 

Watts
2230 Raportate Sporturi cu 

motor 
2330 Rotam Sumo

I.

x-

,i

3 M



SOCUL - ECONOMIC /5sâmbătă, 2 aprilie 2005

• Fără eșalonări. Guvernul României a 
abrogat o serie de acte normative care per
miteau acordarea de facilități fiscale la plata 
datoriilor bugetare sau eșalonarea obli
gațiilor neachitate, pentru a evita conti
nuarea acestui sistem, a anunțat Sebastian 
Bodu, președintele Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală. (C.P.)

• Subvenție. Persoanele care au un venit 
net lunar pe membru de familie mai mic de 
4,8 milioane lei vor beneficia în anul 2005 
de o subvenție de 30% din cumpărarea unei 
locuințe. Subvenția de 30% se va calcula din 
valoarea finală a locuinței și va fi acordată în 
special tinerilor căsătoriți cu vârsta până în 
35 de ani. (I.J.)

ca să înving
■ Adrian Hodiș lu
crează de doi ani ca 
bodyguard ia o firmă 
de pază și protecție.
Ina Jurcone

i na. jurconeginf ormmedia.ro

9

Dobânzi la da
>44444j4-?4 4 4 44 4 4 4 4 4 4

ipoztte m lai (populație)
4 4 4 4 .4 4 4'4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 lună 6 luni 12 luni
BCR 10% 9,75% 10%
BRO 11% 11,'25% 11,5%
BancPost 13,5»; 14% 15% -
Raiffeisen 9% 9,5% ț* 9.5% ■ ■•? a
CEC 12% '■ -
Carpatica, (2% 13,25% 13.5%
Volksbank 12,5% 14% 12,5%

Deva - Cu toate că hune- 
dorenii sunt oameni pașnici 
și nici un potentat al locului 
nu are nevoie de gardă de 
corp, în județ este nevoie de 
existența lor. însoțesc ma
șinile care transportă valori, 
intervin rapid la spargeri sau 
sunt alături de jandarmi la 
competiții sportive.

îndeplinești pentru a deveni 
gardă de corp?

A.H.: în primul rând trebuie 
să urmezi un curs de califi
care de 3 luni care are loc în 
unul din centrele mari ale 
țării. Eu am absolvit la Arad. 
Apoi, trebuie să ai o condiție 
fizică excelentă, pe care o 
dobândești în ani de antre
namente la sala de forță, de 
antrenamentele de apărare și 
autoapărare. Eu am făcut 
peste trei ani judo. însă toate 
acestea nu sunt suficiente. E 
nevoie și de o pregătire teo
retică temeinică, înseamnă să 
cunoști legile și să faci față 
unei situații care niciodată 
nu este identică cu alta.

______________ - 3299000 lei
______________ - 2599000 lei
- 8499000 lei- 94990OO leide spălat

Televizor - 4299000 lei - 14000000 lei
Combină frigorifică - 12999000 lei - 13599000 lei
Aragaz - 5200000 7999000 lei

Adrian Hodiș este bodyguard la doar 24 de ani. (Foto: ina Jurcone)

CUVÂNTUL LIBER: De ce ai 
ales să Si bodyguard când 
se știe că este o meserie 
riscantă?

Adrian Hodiș: Este o activi
tate în care ai parte de multă 
acțiune. Permanent se întâm
plă ceva, trebuie să intervii și 
să iei decizii rapid. Asta mă 
stimulează.

c.L: în ce constă dotarea 
unei gărzi de corp?

A.H.: Eficiența nu ține de 
dotare, depinde de felul con
tractului pe care l-ai semnat 
și de ce personalitate înso
țești. Am în dotare pistol, 
spray lacrimogen, baston, un 
mijloc de comunicare. însă nu 
este necesar să le ai pe toate, 
depinde de situație.C.L.: Ce condiții trebuie să

■ Aceasta poate fi de 
maximum un procent 
din impozitul pe venitul 
anual datorat.

Mihaela Boldor, 
de cuvânt al 

Fi
Clara PAs______
clar«.pas©mformmeti«,ilo

Adrian Hodiș

'A fi oooyguiafu presupune acțiune și 
decizu .rapide ~

M?. '■Ț ■: . W

C.L.: Ce satisfacții perso
nale îți aduce meseria?

A.H.: Este o profesie care te 
solicită la orice oră din zi și 
din noapte și nu ai cum să te 
plictisești. Apoi mai sunt sa- 
țișfacțiile financiare în fun-

Ea Richardson, de 74 de ani, va pregăti 
la cererea specială a prințului Charles tor
tul de nuntă. El a degustat vara trecută 
din prăjiturile făcute de aceasta fiind 
încântat de savoarea lor.

Prețuri mafii la
•1 4 4 4 4 4~4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4'4 4 4 4'4 4 -» 4 4 4 4 4 4 • 4 4 4 4 4 4-4-4 J'j iii 4’4 4 4 4 4 4 4 4

Robot de bucătărie - 3299000 lei
Aspirator - 259900Q lei
Mașină de spălat - 8499000 lei- 9499000 lei
Televizor - 4299000 lei - 14000000 lei
Combină frigorifică - 12999000 lei - 13599000 lei
Aragaz - 5200000-7999000 lei

. j

f 4 4 4.4 4 4 4 4 4 4-4 4 4 4‘j4 4'4 -4.J 4 44444444 4 4-J" 4 4 4 ^4^4J 4’ 4 44

Societatea Preț Variație
închidere (lei^acț)(%)

1. SNP PETROM . 3600 +2.56
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 11500 +4,55
3. TLV 14400 +3,60
4. BRD 49600 +3,12
5? taPACT oprit
6. AZOMUREȘ 3000 +7,14
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6500 +1,56
8. ROMPETPOL 

RAFINARE (RRC)
980 +8,53

9. HABER 6000 0
10. BCCARPATICA 4900 +3,38
11. DECEBAl 168 -4
Rubrică realizată de SVM IFB RNWEST SA DEVA,
txiut Decebal, bl. R, parter (IBngă QUASAR), tei.: 
221277.

: - .<<>1 \

DATA NAȘTERII: 30 decembrie 1980 
STARE CMIĂ; căsătorit
ACTTVTTATE PROFESIONALA: electrician 

bogyguard
HOBBY: filmele de acțiune și 
manelele cântate de Florin Salam 
și Nicolae Gută

C.L.: La ce acțiuni specta
culoase ai participat în cei 
doi ani de când lucrezi?

A.H.: Am intervenit la un 
meci de handbal la care un 
spectator din galerie a intrat 
pe teren și a sărit la gâtul 
arbițrsiluij**  A- , - i -eție de personalitateapentru

Am intervenit și în câteva 
secunde l-am imobilizat. Sun
tem solicitați la meciuri pen
tru ca terenul de joc să fie 
liber( escortăm arbitri, inter
venim la spargeri. Nici o • acțiune. îmi plac manelele, 
intervenție nu durează mai 
mult de un minut, depinde 
doar de distanță.

care lucrezi.

C.L.: Ce hobby-uri ai?
A.H.:îmi place mult să fac 

sport, dar și filmele de

iar printre preferații mei se 
înscriu Florin Salam și Nico- 
lae Guță.

Sponsorizările se pot deduce

Deva - Contribuabilii care 
au obligația depunerii de
clarației de venit global pot 
dispune asupra destinației 
unei sume de până la 1% din 
impozitul pe venitul anual 
datorat, pentru sponsorizarea 
entităților nonprofit, prin 
completarea poziției cores
punzătoare din formular. Este 
vorba despre rubrica denu
mită „Destinația sumei re
prezentând 1% din impozitul 
pe venitul anual datorat”, cu 
datele referitoare la entitatea

nonprofit, respectiv numele, 
codul de identificare fiscală și 
contul bancar ale acesteia, a 
declarat 
purtător
Direcției Generale a 
nanțelor Publice Hunedoara.
Exprimarea opțiunii

De asemenea, pot opta pen
tru această sponsorizare și 
contribuabilii care nu au 
obligația depunerii declarației 
de venit global, deoarece în 
anul 2004 au realizat venituri 
numai din salarii, iar anga
jatorul a efectuat operațiunile 
de regularizare anuală a 
impozitului aferent acestor 
venituri, contribuabilii având 
astfel fișa fiscală 1 regula
rizată.

în cazul acestor contribua
bili, opțiunea de sponsorizare

se exprimă prin depunerea la 
organul fiscal, în raza căruia 
își au domiciliul, a declarației 
de venit global, completată 
numai la capitolul care 
cuprinde datele de identifi
care ale contribuabilului pre
cum și la capitolul H - „Des
tinația sumei reprezentând 1 
la sută din impozitul pe ven
itul anual datorat”.

Sediu notarial
Ilia (I.J.) - Din cele 800 

de sedii notariale secun
dare ce vor fi înființate 
în mediul rural, înce
pând cu 1 mai, doar unul 
singur va fi deschis în 
județul Hunedoara. „Ilia 
este singura comună din 
județ care are peste 5.000 
de locuitori. Inițiativa 
Ministerului Agricul
turii, Pădurilor și Dez
voltării Rurale prevede 
doar în acest caz crearea 
unui sediu notarial pen
tru ca sătenii să aibă 
acces mai ușor la aceste 
servicii”, precizează Ma
rius Orșa, reprezentantul 
notarilor 
Numărul 
crește în 
cererile 
administrației locale.

hunedoreni. 
sediilor va 
funcție de 

autorităților

Mihaela Boldor

I

ormmedia.ro
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Administrația Piețelor din 
municipiul Hunedoara

cu sediul în strada Bicaz nr.2, organizează în data de 
21.04.2005, ora 09.00, licitație publică pentru închirierea 
de mese legume-fructe, în Piața Obor și Piața Dunărea, 
chioșcuri amplasate în sectorul III, Piața Obor, mese 
comercializare produse industriale Piața Dunărea, teren 
Piața Viorele pentru amplasamente chioșcuri cu profil 
comercializare produse agroalimentare și industriale sau 
prestări servicii.

Documentația de licitație se poate procura de la sediul 
Administrației Piețelor, începând cu data de 15.04.2005, 
ora 09.60.

Plicurile cu oferte se vor depune, până la data de 
20.04.2005, ora 13.00, la sediul Administrației Piețelor 
Hunedoara.

La licitație pot participa agenți economici autorizați să 
efectueze acte de comerț și care nu au datorii față de 
bugetul local al municipiului Hunedoara.

Informații suplimentare la telefonul 712.779.v__________ __ ________

SC MERCUR CORVINEXSA HUNEDOARA Piața Libertății nr. 16
Nr. ORC J/20/20/91; CUI 2124994

CONVOCARE
Consiliul de administrație al societății comerciale MERCUR CORVINEX SA, cu sediul în Hunedoara, 

Piața Libertății nr.16, jud. Hunedoara, având codul unic de înregistrare 2124994 și numărul de ordine în 
Registrul Comerțului J20/20/91, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 
19.04.2005, ora 20, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Ia sfârșitul 
zilei de 11.04.2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii societății' comerciale Mercur Corvinex S.A. Hunedoara cu societățile comerciale 
Romarta S.A. București, Adonis SA Alexandria, Comtexmet SA Vaslui, Mercur SA Ploiești, Muntenia SA 
Giurgiu, Metalo-Chimice Trading SA Iași, Rescopa SA Tâfgoviște, Total Terra 2000 SRL Constanța, pe baza 
proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 886 din data de 17.03.2005 
și adoptarea tuturor hotărârilor necesare înregistrării fuziunii.

2. Mandatarea dnei Iordan Maria in calitate de director general executiv al SC Mercur Corvinex SA 
care se legitimează cu Bl seria DA. nr. 784034, emis de Politia.Hunedoara la data de 28.02.1986 pentru a 
efectua toate formalitățile pentru radierea, ca urmare a fuziunii, a societății comerciale Mercur Corvinex 
S.A. Hunedoara din Registrul Comerțului.

în cazul in care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară 
se va ține la data de 20.04.2005, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.Documentele și mate
rialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi obținute de la sediul 
societății. ,

Informații suplimentare se pot obține la telefonul 0254/712136.
Președintele Consiliului de Administrație,

Felix Tudoriu
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SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, lichidator al 
SC REFRACTARA SA BARU MARE, convoacă Adunarea Generală 
a Acționarilor pentru data de 25.04.2005, ora 14.00, în sala 
mare de ședințe a societății situate în comuna Bani, Str. 1 
Principală, nr.314, Jud.Hunedoara, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 
31.12.2004;
2. Aprobarea raportului administratorilor și lichidatorului;
3. Raportul cenzorilor;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
5. Diverse:
- discutarea și aprobarea întocmirii auditului financiar extern;
; informare cu privire la încetarea activității societății.
în caz de neîntrunire a cvorumului, ședința se convoacă pentru 
data de 26.04.2005, cu aceeași ordine de zi, în același loc și 
în aceleași condiții.
Data de referință este 15.04.2005.

SC MULÎ1DINAMIC SERV SRL Simeria
Vă oferă:
- tâmplărie aluminiu și PVC Rehau 

Germania;
- geam termopan LOWE cu argon.
Calitate germană cu utilaje performante! <

MERITA SA NE CONTACTAȚI1

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

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA 
Unic distribuitor ai VIPROMIN 2000 SALONTA 

prip depozitul ANIMIX 
situs*  — ai i Zarandului, nr.79, Deva

•Nutrețuri combinate;
• Concentrate proteino-vitamino-mlnefrale; 
•Premixurî ți suplimente complete.

Produsele ANIMIX au implementate sistemele de calitate ISO 
9002-2000, ISO 14001 -1996 și sistemul de siguranță alimentară 

HACCP, conform normelor date de Uniunea European*.  
Calitate excepțională, la prețuri avantajoase!

Relații la teL 0254 - 219O71,0723 - 627031.
/ -ț;

Deva, Cuza * Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul”, etaj. 1, 

in spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
• .. ‘ I • ■ • 3/-'

f-J

DEva. boul Deceba. bl. 22 oarter
ist. ■ ...z .

Zilnic. 9-20, sâmbătă: 9 13. duminica iischit.

+AGENȚIE IMOBILIARA 
vânzări, cunpărări 

incterteri-imobiie, terenuri 
+CASĂ DE AMANET 

■fANTICRITÂ’n-OJNSffiNAȚȚE

&W. 8 <ii taî Mwu ft 11 wr

AGENȚIA IMOBILIARA
if

DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 14 
(lângă Univ. Ecologică)

Tel. 0254/211587,0745/253662
0723/660160

Agenția imobiliară

1EBIFAW
Deva, M. Eminescu, Bl. CI, parter 

(vizavi de Poliția Județeană) 
Tel. 228540, 0745^653531.

Dna, sir. I. Creaagi, N. 30, sc. C, parter 
(delaPiațispracMrtni, 
ntMUoc» dreapta) 

TEL 232 808. fiestaMiaMlliik.ra
CU BOI ȘANSA TA CREȘTI!

TATTVÂ.

FII EXPERT ÎN IMOBILIARE!

t.

S.C. IMOB INVESTMENTS S.R.L.
DF.VA CLĂDIREA IPH - PARTER, CAMERA 5 

tel. 229977; 0772/229977. 

Numărul face totul!

rGarant Consulting
11 ani de experiența

*W> |4tU!ta>MQltWI0i

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebai) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp!

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
, ___________________________________________ _

LIDER IMOBILIAR
A TESTA T SI LICENȚIA T
Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004.

Agenția imobiliară
Deva. I.L Caragiale, nr.20 (in spate la U.lt Fompieri) AGENȚIA IMOBILIARA

www.casabetanla.rdsllnk.ro
“... aproape de tine..
e-mail: casabetania6rdslink.ro

vă așteaptă în Deva la adresele: 
Aleea Salcâmilor, bl.
31, ap. 31, parter, tel. 

230324 și b-dul I.
Maniu, bl. L2, parter,

tel. 206003.

http://www.casabetanla.rdsllnk.ro
casabetania6rdslink.ro
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Presiune maximă pentru Jiul

• Șanse minime. Mijlocașul Dan lurișniți a 
declarat, ieri, că Apulum A.l. are șanse mini
me să învingă Steaua în partida de dumini
că, la ora 14.00. "Avem 1% șanse. Sunt 
convins că ele vor crește în timpul întâlnirii. 
E nevoie de mobilizare, de concentrare, dar 
și de noroc. Sper să-i dovedim, mai ales ca 
ei sunt și un pic obosiți''. (C.M.)
• Remiză. în prima partidă a etapei a 18-a 
a Diviziei A, desfășurată ieri la Pitești, FC 
Argeș și FC Farul Contața au terminat la 
egalitate 1-1. Gazdele au deschis scorul prin 
C. Tănasă în minutul 45, dar marinarii nu au 
cedat, reușind să obțină egalareâ în minutul 
58 prin Voiculeț. (C.M.)

■ UTA e motivată cu o 
primă de 1000 de euro 
oferită parțial de Gaz 
Metan Mediaș.

ClPRIAN MARIWUț________________
dpriân.marinuttinfaftnflMdlț.ro

Petroșani - Cursa spre pro
movare a Jiului Petroșani 
devine tot mai grea de la o 
etapă la alta. Partida cu UTA, 
programată azi de la ora 11.00 
Ia Petroșani, se anunță ex
trem de tensionată, întrucât 
dincolo de lupta din teren se 
pare că au început și jocurile 
de culise ale adversarelor 
minerilor la primele locuri.
Obligați să învingă

Zilele premergătoare me
ciului cu „Bătrâna doamnă” 
au fost pentru jucătorii Jiului 

unele ale săpunelii. Nemul
țumit de evoluția echipei în 
deplasările de la Deva și Clin, 
din Care s-au obținut totuși 
patru puncte, Alin Simota, 
patronul minerilor, i-a băgat 
pe jucători și antrenori într- 
o ședință de analiză.

După ce a criticat din- evo
luția slabă a echipei, Alin Si
mota s-a domolit și a amânat 
penalizarea financiară a fot
baliștilor, avertizând însă că 
așteaptă nu doar rezultate, ci 
și creșterea calității jocului. 
Astfel, minerii sunt obligați 
să câștige meciul cu UTA 
Arad nu doar pentru păstra
rea avansului de trei puncte 
față de principala contracan
didată, Gaz Metan Mediaș, ci 
și pentru a nu fi sancționați 
de patronul Alin .

De partea cealaltă, condu
cătorii clubului UTA Arad au 

ținut să se asigure că jucă
torii antrenați de Silviu Ior- 
gulescu nu vor avea motive 
de neliniște înaintea partidei 
programate azi pe Stadionul 
Jiul din Petroșani.
Primă de la găzari?

Din acest motiv, oficialii 
grupării arădene care se 
ocupă de finanțarea activității 
au achitat primele de joc pen
tru ultimele etape.

în plus, responsabilii clubu
lui UTA au anunțat oficial 
faptul că vor oferi câte 1000 
de euro drept primă în cazul 
unei victorii contra Jiului. 
“Banii sunt oferiți de patron 
și sponsorii și nu vin de la 
Gaz Metan așa cum se zvo
nește, întrucât UTA nu are 
nevoie de stimulente din alte 
părți.”, a precizat managerul 
Marcel Coraș.

Portarul Hotoboc nu a primit 
nici un gol în acest retur.

CS Deva - Oașul Negrești 
va fi reprogramat

r
Gkji 
Mulțescu

Deva (C.M.) - Comisia pentru Statutul 
Jucătorului din cadrul Federației Române 
de Fotbal (FRF) a ridicat sancțiunea de ne- 

programare in campionat a 
divizionarei B Oașul Ne
grești, deoarece și-a achitat 
integral datoriile către CFR 
Cluj. Astfel, meciul CS Deva 
- Oașul Negrești, care trebuia 
să aibă loc azi, în etapa a 19- 
a a seriei a IlI-a a Diviziei B 

, și a fost inițial neprogramat
' va fi reprogramat de Compartimentul Com

petiții al FRF. în aceste condiții echipa 
antrenată de Romulus Gabor renunță la dis
putarea partidei amicale cu Unirea Dej.
Mulțescu a avut dreptate

Oașul Negrești nu a fost programată eta
pa trecută tocmai la partida de pe teren pro
priu cu Gaz Metan Mediaș, pierzând meci
ul cu scorul de 3-0 la masa verde. Situația 1 
dezavantajează clar clubul Jiul care se află 
în luptă directă pentru promovare cu Gaz 
Metan Mediaș, întrucât „găzarii” au câștigat 
trei puncte în deplasare fără muncă.

în acest context i se poate da dreptate 
antrenorului Jiului, Gigi Mulțescu, care 
după meciul de la Cluj acuza FRF de 
favorizarea echipei lui Sabău și avertiza că 

~.„la FRF s au făcut deja jocurile pentru pro- 
ovarea găzarilor”.

ArtoltrH șl observatorii etapei a 15-a, duminică, 3 apriHe 
Știința lancu da Hunedoara - AS Sânâmlria Ortea: Adri
an Lina - centru. Adrian Popa $i Claudia Berbecar (toți 
Lupeni) - asistenți. Observator - Eugen Arribruj - Deva, 
CFR Marmosim ll - Victoria Dobra: Daniel Marineșcu - 
centru, Constantin Dănilă (ambii Hunedoara) și Florentin 
Văcaru (Brad) -- asistenți. Observator - Adrian Radu 
(Deva).___________ _ ____________________________________
Carino Illa - Zarandul Crișdor Vlad Biriș - centru. Emil 
Vîrtan și Cristian Măluțan (toți Deva) - asistenți. Qbser- 
vator - Doru Toma (Deva). _________________ '
Viitorul Pâdtșa - Unirea Zam: Cristian Lazâr - centru, Mar
ius Konicika și Gheorghe Radu (toți Lupeni) - asistenți. 
Observator - Zoltan Gherghely (Hunedoara).____________
AS Boșorod - COma Lunca Cernii: Daniel Thirt - centru. 
Alexandru Belgun (ambii Călan) și Adrian Romonți (Sime- 
ria) - asistenți. Observator - Petru Gheorqhiță (Deva).
Goanță Ghețari - Gloria Bretea Română: loan Mîndru - 
centru, Constantin lordache (ambii Hunedoara) și Adrian 
Costea (Simeria) - asistenți. Observator - Sorin Chiria 
(Deva).____________________
Strețui Simeria Veche - stă.

■ Cetate și U. Remin 
joacă în compania unor 
echipe din partea supe
rioară a clasamentului
ClPRIAN MARINUț________________
ciprian .m ari n ut @ ini o rmm edia.ro

Deva - Ultimele 10 etape ră
mase de disputat în cadrul Li
gii Naționale de handbal femi
nin vor fi de foc pentru echi
pele devene. Prinse în crânce
na luptă pentru evitarea re
trogradării, Cetate Deva și U. 
Remin Deva susțin, chiar în 
etapa de sâmbătă prin care se 
reia campionatul, examene 
foarte dificile.
Motivate să câștige

Cetate (locul 9) va juca, azi, 
de la ora 18.00, pe teren pro
priu, în compania revelației 
actualului sezon, Astral Poșta
— ARTICOL PUBLICITAR

SUFLET ȘI TEHNOLOGIE - THERANOVA
Singurul centru de protezare și ortezare 
Theranova din România se află la 
Oradea, fiind unul dintre cele mai mo
deme centre din Europa, dotat cu uti
laje și tehnologie de ultimă oră. Aces
ta este situat din anul 2002 în fostul 
Cimitir Olosig din Oradea, județul Bihor. 
Centrul de Protezare și Ortezare The
ranova produce dispozitive de ortezare 
și protezare pentru persoanele care au 
suferit o amputație de membru inferi
or sau superior, copii cu membre pa
ralizate sau copii cu scolioză. Thera
nova va încerca de asemenea, în cu
rând, aprovizionarea cu saci de co- 
lostomie a persoanelor care au nevoie 
de acest lucru, cât și proteze de sâni 
și dispozitive ajutătoare de mers. 
Theranova oferă servicii profesioniste 
copiilor și adulților care au suferit 
traume, cancer, diabet, boli vasculare, 
accidente rutiere, malformații congeni
tale etc. Theranova furnizează dispozi
tive medicale de cea mai înaltă calitate 
și încearcă întotdeauna să depășească 
așteptările pacienților folosind echipa
mente și utilaje la standardele cele mai 
ridicate, oferind dispozitive protetice

Câlnău (locul 6) și poate spera 
să obțină puncte.

„Echipa e motivată să câș
tige din toate punctele de ve
dere. E important ca jucătoa
rele să nu se teamă de adver
sare și să aibă un start de 
meci bun- Mizăm și pe spri
jinul publicului, motiv pentru

care intrarea la meci va fi 
gratuită”, preciza Marian 
Muntean, președintele deven- 
celor. Antrenorul Marcel Șer- 
ban afirma că echipa sa poate 
câștiga dacă va fi mai inteli
gentă decât Astral. „Adversa
rele sunt masive, puternice și 
bine organizate. Avem șanse

și ortetice la cele mai avantajoase 
prețuri, amintindu-ne că întotdeauna 
pacientul, cu nevoile lui fizice și psi
hologice, este pe primul loc și că nece
sitățile acestuia sunt prioritare.
Sursa principală a succesului Thera- 
novei este dedicarea și devotamentul 
față de pacienți, pregătirea și instruirea 
tehnicienilor și a celorlalți membri ai 
echipei.
Tehnicienii de aici și-au pus bazele unei 
expertize tehnice sub directa suprave
ghere și consiliere a specialiștilor în 
ortezare și protezare, membri ai Consi
liului American Atestat, la Centrul de Orte
zare și Protezare din Louisville, Ken
tucky și Westmed din Dakota de Sud, 
SUA, și educația acestora a rămas o 
priprițate cu participări regulate la cur
suri de specializare la Otto Bock Ger
mania, Ungaria și Croația, printre altele. 
Experți internaționali continuă să vină 
la Theranova pentru a ține cursuri și 
seminarii.
Standardele de la Theranova sunt 
recunoscute și aprobate de către insti
tuțiile abilitate de la Ministerul Sănătății 
și SVIAM din România.
Theranova stă la dispoziția tuturor 
pacienților care au primit decizia de la 
CAS, care oferă posibilități de achitare 
a costului protezei. Cei de aici sunt dis
puși să ajute pe oricine, chiar și pe 
aceia care nu mai găsesc nici o soluție. 
Pentru aceasta Theranova, în partene- 
riat cu Banca Transilvania, au găsit o 
soluție pentru a facilita plata unei pro
teze, persoanelor care nu au resursele 
și posibilitățile financiare pentru achita
rea întregului cost al unei proteze sau 
orteze la standarde foarte ridicate, al 
cărei cost depășește subvenția acordată 
de Gasa de Asigurări de Sănătate. 
Programul la nivel național conceput de 
Theranova și Banca Transilvania constă 
într-o modalitate de plată în rate care să 
se poată întinde până la o perioadă de 
3 ani, nefiind necesar un avans. Pentru 
detalii și informații suplimentare puteți 
contacta personalul de la Theranova'. 
Multe persoane din România nu au 
cunoștință de existența acestui centru 

doar dacă vom fi superiori ca 
Strategie și determinare”, co
menta tehnicianul.
Greu pentru „vipere”

Pentru Remin (locul 9) 
șansele unui rezultat pozitiv 
sunt mai mici, pentru că joa
că pe terenul ocupantei locu
lui secund, Rapid București și 
pentru că în perioada de în
trerupere a campionatului 
cinci jucătoare au fost plecate 
la lotul național de tineret. 
„Rapid are jucătoare foarte 
experimentate, iar noi nici 
măcar nu am reușit să facem 
un meci amical de verificare 
cu tot lotul la dispoziție.

Chiar dacă nu Vom lua 
puncte, ne propunem cel pu
țin să facem un joc bun pen
tru mbunătățirâa moralului 

■jeahipeb”v peeăzav Alexandu 
Mengoni, noul tehnician al 
viperelor galbene.

și de îngrijirea la standarde interna
ționale de care pot beneficia. Dacă cu
noașteți pe cineva care are nevoie de 
ajutorul Theranovei, puteți să le indicați 
pentru programare numărul gratuit TEL 
VERDE: 0800/800.505.

dpri%25c3%25a2n.marinuttinfaftnflMdl%25c8%259b.ro
edia.ro
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• Retragere amânată. Ata
cantul echipei Newcastle . 
United, Alan Shearer (foto), a 
anunțat că își va amâna 
retragerea prevăzută la finalul 
acestui sezon pentru a mai

evolua încă unul la gruparea engleză, unde 
va ocupa funcția de antrenor - jucător.(MF)

• Primele bilete. Tragerea la sorți care are 
ca scop atribuirea primelor 812.000 de 
bilete puse în vânzare pentru Cupa Mondială 
din 2006 va avea loc pe 15 aprilie, la Frank
furt, a anunțat, ieri, Comitetul de Organizare 
a Campionatului Mondial.(MF)

F1 în mijlocul deșertului

i 

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

Arbitri englezi vor oficia la 
finala de rugby

București (MF) - Finala Diviziei Naționale 
la rugby din acest an va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Anglia. Federația Româ
nă de Rugby (FRR) a solicitat forului englez 
de specialitate delegarea unei brigăzi de ar
bitri pentru finala Diviziei Naționale din 
acest an. Răspunsul federației engleze a fost 
pozitiv, urmând ca în viitorul apropiat să 
fie făcute și nominalizările pentru cei trei 
arbitri. Este al treilea an consecutiv când 
finala Diviziei Naționale ar urma să fie con
dusă de arbitri străini.

în sezonul 2002-2003, partida dintre Steaua 
și Dinamo, scor 39 - 19, a fost condusă de 
francezul Daniel Gillet iar finala din sezonul 
2003-2004, disputată între aceleași echipe, 
dar încheiată cu victoria formației Dinamo, 
scor 32 - 21, a fost condusă tot de un francez, 
Jean Cristophe Gastou. Finală Diviziei 
Naționale la rugby se va disputa pe data 
de 14 mai, la București.

■ Scuderia Ferrari 
aruncă în luptă noul 
monopost, Renault are 
de ce se teme.
Livro Gordea
Indu.gordea^tafonnmedia.to

Shakir - Al treilea week-end 
din Formula 1 a început pro
mițător pentru Ferrari, care 
a dominat prima sesiune de 
calificări. Indiferent însă de 
rezultatul cursei de duminică, 
această etapă va fi mereu amin
tită ca etapa în care F2005-ul 
celor de la Maranello și-a fă
cut debutul în Marele Circ. 
Scuderia italiană are-totuși 
nevoie de puncte bune în 
Bahrein, pentru a contracara 
dominația celor de la Renault, 
care și-au adjudecat toate vic
toriile până acum. Această a 
treia cursă a sezonului, desfă
șurată în plin deșert, creează 
unele probleme echipelor, 
nisipul împrăștiat de vânt pe 
circuit fiind principalul ina
mic al constructorilor și pilo- 
ților. El se poate infiltra în

Gn»pa G
Protom Trefl - Benetton Treviso Bl-85-

Doar o farsă
Lunara (MF) - Gazonul 

stadionului londonez Wem
bley va fi pregătit pentru 
redeschiderea care va a- 
vea loc în anul 2006 cu 
ajutorul unei turme de oi, 
susține cotidianul Daily 
Mirror, care face astfel o 
glumă de 1 aprilie. „Uitați 
de Beckham și de Owen, 
o nouă echipă a fost alea
să pentru a juca pe Wem
bley. Mai multe oi vor fi 
folosite pentru a pregăti 
gazonul stadionului în 
valoare de 757 de milioane 
de lire sterline”, scrie 
cotidianul Daily Mirror.

Cisse revine
■ Atacantul francez al 
echipei Liverpool ar pu
tea reveni pe teren pâ
nă la finalul sezonului.

Londra (MF) ■ Rafel Beni
tez, antrenorul „cormorani
lor”, așteaptă revenirea ata
cantului său de bază. „Cisse 
s-a antrenat cu echipa. El face 
antrenamente și atinge din 
nou balonul. Sunt foarte mul
țumit de el, mai ales că mun
cește foarte mult cu chinezi 
terapeuți. După ce am discu
tat cu asistentul meu Paco 
Ayesteran, însărcinat cu pre
gătirea fizică, noi credem că 
nu este imposibil să joace în 
acest sezon”, a declarat tehni- 

motor și îngreunează alegerea 
tipurilor de pneuri pentru 
cursă, previziunile asupra di
recției și intensității vântului 
fiind hotărâtoare în acest 
sens. Cursa de anul trecut, 
cea de debut, a ridicat aceeași 
problemă. Acum însă produ
cătorii de motoare susțin că 
au reușit parțial să scape de 
această amenințare venind cu 
filtre de aer potrivite.
Pronosticuri

Renault și Fernando Alon
so au venit în Bahrein din 
postura de lideri. Circuitul de 
la Shakir este totuși diferit 
față de celelalte, iar francezii 
nu uită de rivalii care pot 
oricând să revină. Toyota este 
revelația etapei trecute când 
a terminat cu ambele mașini 
în puncte, Jarno Trulli cla- 
sându-se chiar pe locul doi. 
Așteptările sunt pe măsură. 
Cei de la Williams abordează 
această etapă după o cursă 
care le-a provocat sentimente 
diferite. Pe de o parte Quick 
Nick a reușit să termine pe 
podium la Sepang iar pe de

Zenga îl apără pe Dorinei
M Antrenorul Stelei Bu
curești consideră că nu 
este normal ca Mun
teanu să fie contestat.

București (MF) - „Râd, este 
incredibil. în loc să spunem 
că Munteanu este un exemplu 
pentru toți fotbaliștii tineri 
din România, un model de 
profesionalism la vârsta lui, 
35, 36 sau 37 de ani, nu știm 
exact cât are, care se antre
nează cu maximă seriozitate, 
noi avem oameni care surit 
împotriva lui. Este inadmisi
bil”, a spus Zenga. Tehnicia
nul stelist a precizat că este 

cianul Benitez. Tehnicianul a 
precizat că a discutat cu me
dicii clubului despre starea 
lui Cisse. „Știm cât de mult 
își dorește să joace, dar medi
cii sunt cei care vor decide, 
însă, având în vedere că au 
mai rămas două luni până la 
finalul sezonului, credem că 
există destul timp și pentru 
el. Djibril este un om optimist 
și de aceea a reușit o recupe
rare atât de rapidă. De fiecare 
dată când am discutat cu el 
era pregătit să facă o gl.umă”, 
a spus Benitez. Cisse, care și-a 
reluat alergările la începutul 
lunii martie, a declarat săptă
mâna trecută că dorește să 
joace finala Ligii Campionilor 
cu echipa sa de club.

alta Mark Webber a abando
nat când era în luptă pentru 
poziția a treia. Problema cea 
mai mare pe care o au este 
motorul lui Heidfeld. Neamțul 
a schimbat propulșorul în 
cursa precedentă iar acum 
motorul său va trebui să re
ziste încă 57 de tururi (asta 
fără a lua în calcul antrena
mentele și calificările) la tem
peraturi infernale. îngrijorare 
și în tabăra echipei McLaren. 
După o evoluție modestă, „să
gețile argintii” simt obligate 

SsMSI Treaota de

©Sector pentru 
cronometrare

Viraie cfe-ie

O
Viraj 1

V14
Lungime circuit: 5,417 km 
Cursa: 57 tururi (308,769 km) Record pe tur: 1:30.252

normal ca impresarul loan 
Becali să fie împotriva lui Do
rinei Munteanu. „Lwn auzit 
într-o emisiune spunând că 
Steaua a avut noroc în cupele 
europene datorită noului re
gulament de desfășurare. 
Știm că nu este faniMielei și 
că tot ce se întâmplă la Stea
ua este o problemă pentru el”, 
a mai spus antrenorul stelist.
Se consideră norocos

„Dacă va veni timpul în 
care Dorinei Munteanu să se 
retragă de la echipă naționa
lă, va fi doar gândul Iui Pi- 
țurcă, nu al Iui loan Becali”, 

Djibrflt Cisse revine fie gazon. (Foto: epa)

să abordeze această cursă fă
ră Juan Pablo Montoya, acci
dentat la un meci de tenis. 
Pentru BAR, locul secund 
obținut anul trecut de Jensori 
Button reprezintă o mare pro
vocare. Din păcate, noul mo- 
nopost nu și-a dovedit încă 
fiabilitatea, ambele mașini ce
dând în Malaezia după numai 
două tururi. Ce va fi duminj-- 
că, e greu de anticipat. Cey
este că Ferrari va încerca să 
revină în lupta pentru titlu cu 
un nou look. |

a comentat italianul. Zenga a 
afirmat că în cariera sa de an
trenor a avut norocul să te 
creze cu jucători prect 1 
Gheorghe Popescu, care a ju
cat o lună la FC Național, 
Dan Petrescu și Dorinei 
teanu. „Orice impresar doreș
te să lucreze cu jucători cu 
această mentalitate. Nu tre
buie să fiu alături de Dorinul 
Munteanu, doar îmi doresc ca 
Steaua să fie lăsată in pace de 
cei care nu au legătură «6 
noi. Nu mi s-a părut frumos 
față de un fotbalist care joacă 
cu inima”, a mai spus tehni
cianul Walter Zenga.
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Cititorii Cuvân liberOameni bine informați!Ziarul familiei tale!
Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

orari
Reiat» la telefonul 220.050.

n 

NOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

OPTICĂ MEDICALĂ

CONSULTAȘI eofiniPUTERIZ»T® 
Deva. Piafa Victoriei, blool, parter 
Telefon: 221.250 • detalii fa mngnafrv

!

w w. w
Ipenîjv «dMmnsMM

Farmacia OROS

IO Mii DE EXPERIENȚĂ LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

[^GOuEGfe

Situată pe Str.Unirii, nr.S, Orăștie oferă produse 
specifice farmaciilor umane, precum și:

- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 
pentru copii.-

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat. Programul "inimi pentru inimi

Orar: LnnJ-Vineri 08.00-20.00 Relații la
Sâmbătă 08.00-14.00 telefonul

Duminică 09.00-12.00 241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOG!

Tratamente cu substanțe de origine waetală,

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatic, acupunduiă, 

Deva, Str.Dorobanți, bf 22, sc.C, ap.25, 
id .0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567208.

Eliberează rețete în regim compensat ți
gratuit!
Orar: LunkVInerl 0W1

Samtoată 09-14 
Oumhtfc* 09-1B

Situată in Dna, Aleea Tranallvanlal,
bl. 7, parter. 

Tel! 211.949VĂ OFERĂ:
gama da

*"produi« 
naturista

^produsa 
pentru copM 
^produse

Situată pa str. M.Eminescu, bl. 1 
(lângă foita piață a rușilor).

Vă oferă toată gama de medicamente.
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse natur
iste - ceaiuri - produse pentni copil - produse cosmetice 

Eituere' 'ețete în regim gratuit și compensat. 
One Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00

n
1*8H

' 4 % W

R
u In regim gratuit 

fl compensat

V ■ toată gama de medicamente; 
O ■ produse naturiste;
O ■ ceaiuri;
f ■ produse tehnico-medicale; 
• ■ toată gama de vitamine; 
fc. ■ produse cosmetice;
■L ■ produse pentru copii.

ARNica
Orar: 

NON STOF 
^Relații la telefonul 
KB 713.045

«produse pentru copii ‘ 
. Vtortă gama de vitamine •caaâti 
<tă tV$M» în regim gratuit fi

Lurw-Vineri: 08.00-20.00 1
- Sâmbătă: 08.00-15.00 
’-Duminică: 09.00-13.00 
lă telefonul: 230135 ■. <5

Dr. loan D.Balea -
medic primar pediatrie cardiologie

... ......... str.Tribumu SoRhnon. mau

Duminică: 09,00-14.00
Relații la telefonul: 219749 

Programul “irtlml pentru inimi'

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea ta!

VENIT! ȘI NU Vhf'I REGRETA’

Orăștie, Str.Pricazului nr.4

- Personal calificat și profesionist
- Onorăm rețete compensate și gratuite
- Medicamente preparate în farmacie
- Gamă completă de medicamente, pro
duse farmaceutice și cosmetice

Tel.0254-247923
ORAR: Luni-Vineri 8-20 _ jsjcl'-

Sâmbătă 8-14
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Felicitări (67)
•ta ratați ani Cristian, să fii iubit, sănătos si 
fericit acum când împlinești frumoasa vârstă de 
20 de ani îți urează Alina Mumuș.

Vând ap. 2 camere (03)
-fa- am**,faianță,greș»  aluzfaexte- 
rloan lidroizolație italiană nouă. Relații la 

domiciliu, Deva, Streiului 68/39 sau tel. 
0721/080395.
• dacomandate, Mean la bulevard, bL K, fadul. 
Decebal, preț 1,200 mid. lei, negociabil. Tel. 
0740/029399.

• 1000 mp teren, zona Deva, buh pentru 
construcție cabană, casă, facilități curent gaz. 
Te V 861
• taran htanfan, central, Deva, preț 25 
eura/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.
• teren Mravlan, Deva - Sîntuhalm, 2600 mp, 
preț 10 euro/mp, negociabil, fs 15 m, lângă DN 7. 
Tel. 231245.
■ vând MMO mp teren pentru agricultură și 
6600 mp teren perrtru construcții sau agri
cultură, ambele localitatea Totești - Hațeg, lângă 
canton.Tel. 212272,0723/732560.
• vând loc de casă, 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, 
curent loc drept zonă liniștită, parcelabil satul 
Hășdat preț 10 eura/mp. Tel. 0723/005657.

• vând imPM diferită, la preț foarte avantajos. 
Relații latei. 228905.
•vfad wgant mobilă dormitor, dulap 3 uși, pat 
dublu, 2 noptiere, comodă, masă machiaj, 
scaun, preț negociabil. Telefoane 0788/627025, 
218854.
• vând pai dublu cu 2 saltele Relaxa, 180x260 
m, 2 noptiere, masă tv cadru metalic și sticlă 
suport flori, bonus o măsuță 06x1,00 tn cadru 
metalic și sticlă, preț 7,5 milioane lei, transport 
gratuit Tel. 213483,0720/432448

Televizoare (48)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Decese(75)
■f ■

• dtcomaNtata, tta| intermediar, ultracentral, 
Deva, preț 1,175 mid. lei, negociabil. Tel. 227661, 
0745/888819.
• daaaawafafa ttmite, poziție centrală, 
centrala termica, grase, riuarța, condiție toarte 
bțmâ. prtț negociabil TeL 0724/190701.
• «fa L decomandat», centrală termică, garai, 
bdul. N.8Wcescubl. 23A,ap:17.TeL229426.
• parter, Owa, str. M. Emlneseu, pentru spațiu 
comercial, preț 21.000 euro. Tel. 0723/335189.
• praaroâtianarot lavaU, preț convenabil etaj
1. zona Zamflrescu Tel. 0746/168887,220843, 
0745/129160.
• taraMacamandafa tatracaatral preț 980 
milioane lei. Tel. 0745/253413,218234.
• Mm Confan, parter, bloc de cărămidă, 
părchet gre*  faianța, ușă capitonată, balcon, 
ideal pentru cabinet —birouri. Tel. 
0788/571401.

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• regent, kt Deva, zonă liniștită, plata imediat 
Tel. 215212.

Vând ap 3 camere (05)

• decomandate, M central etaj 2, 94 mp, 
centrală termică. Bdul 22 Decembrie, preț 46.000 
euro, negociabil. Tel 227661,0745/888619.
• bi Shnafa. central, acoperit interiori, etaj 3/4, 
80 mp, decomandate, 2 băi, centrală termică, 
contorizat, garaj, preț 13 mid. lei. Tel. 
0726/737953.
• bl Smefa. zonă centrală, preț 30.000 euro, 
negociabil. Tel. 0724/505932 261098.
• nodltat dki 4, zona Progresului, centrală 
termică, etaj 4, fără probleme, preț 14 mid. lei. 
Tel. 0722/569099.
• pom knptraUI Traian, posibilități de privări 
zare, fără intermediari. Tel. 260733.

Vând ap. 4 camere (07)
—d Dacâbr bl. D, sc. A, ap. 16, et 4, Deva, 

pre,, nciabil ref.2240120724/208211.

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• wgant, plus garaj și boxă, în Deva, plata 
imediat Tel. 0722/564004.

Vând case, vile (13)

• ZcMrera, bucătărie, baie, cămară, hol, acar» 
turi, grift*  «cupatWâS, preț 12 mW, lei, 

în Deva,Str. Gri viței, nr.J M236510.
• caaămwa cu gât, anexe, curte, grădină de 
1250 mp, apă, podi, vîe, telefon, cazan de țuică, 
mobilier, comuna Clugud ■ Alba Relații tel. 
221328.
• caaă modestă, curte, grădină și anexe 
gospodărești, în comuna Mărtinești, nr. 35. Tel. 
246391, după ora 20.
•Danșzoaă deosebită, 3 camera, bucătărie, 
2 holuri, baie, pivniță mare, centră® tetmlcă, 
teren 570 mp, preț negociabil. Tel. 
OTfc/437889.
• Mra toarta bună, în Săcămaș, nr. 98, lângă 
șosea, preț 450 milioane lei, negociabil, 
mfamații Brâznlc nr. 99 sau la tel 0741/162760, 
0744/133638 până la ora 17.

• vând cată, ultracentral, 4 camere, bucătărie, 2 
băl recent renovată, 600 mp teren, Deva, telefon 
0726972966. Nu sunt agent imobiliar.
• vând casă, ultracentral 400 mp, 130 mp 
construcție, 4 camere, decomandate, baie, 
bucătărie. 85300 euro, 0745/253413,218234.
• praferahl 2 corpuri, Deva, unul mai modest 
cameră, bucătărie, hol, baie, celălalt 3 ■ 4 
camere, hol, bucătărie, baie, nu necesită finisaje 
deosebite, teren 900 mp. Tel. 0720/437889.

Vând case de vacanță (15)

M casă de vacanță construcție 2002,
D+P+E, stațiunea montană Straja, 7 camere 
decomandate, 3 băl 3#C-uri, SC-180 mp, toate 
utilitățile. Accept «fante. Tel. 0723/320995.

Vând teseneri (21)

• reran Wravfan pentru construcție casă. In 
Șoimuș, la asfalt S. 1200 mp, fs 12 m, facilități 
gaz, curent la poartă. Relații la tel. 220269, 
0746/029058.
• jo paradi*  teren a 500 mp, zona Căprioara. 
RdațH latei. 211124.

SIMALEXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170,233.180
Fax: 224.550,

www.elmal.ro,shnalOsinart.ro

Mobilier de apartament, 
......... Mobilier de birou, 
uși PORTA ...........
— Tapițerii, Camere de 

tineret

Imobile chirii (29)

• toddfam rotate pentru birouri, 86 mp, în 
clădirea CEPROMIN, etaj 1 Tel. 214892, 
0727/347566.

• MMtan așațl șl hale Industries >a preț 
avantajos, Solmuș, tel. 0254/237533.
• tocNfaz psHonfaă mobilau» zona 
Zamfirescu, plata anticipat pe 3 luni, fără Inter
mediari, preț 3 milioane lei/lună- Tel 230922, 
0744/891264.
• ofa «ra închiriere în Deva spațiucomercial 
ultracefăral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă. Tel. 0722/330084

Auto romanești (36)

• achlmb c—atfi cu tractor sau vând. Relații 
tel. 0744/218479,
• vând Dada 1310 L,af. 1997, stare foarte bună 
de funcționare, acte la zi, culoare bej-metalizal 
le^M?^f^eL0Ma™2ia OwS"*

• vând DMa 1310 L,af 1996, stan burtă, preț 70 
milioane lei negociabil, sau variante. W. 
0722/318794
• vând Dada 1310, af 1984, wnzină, stere foarte 
bună, unic proprietar, preț 35 milioane Id, nego
ciabil. Tel. 220269,0746/029058.
• vând Dada 1310, af 1991, acte la zi, ta stere 
bună de funcționare, radiocasetofon, alarmă, 
închidere centralizată. Tel. 229527,0723/687212.
• vând Dada 1410, a.f. 1998, stare bună, albastru 
metalizat, preț 85 milioane lei negociabil. Tel. 
0254/237357.
• vând Dsda Break, af 1988,59.000 km, stare 
foarte bună, VT 2007. Tel. 0722/524983.
• vând Dada Solenza Confort, af. 2003, roșu 
Imperial stare impecabilă, 27X300 km. Preț 5XM0 
euro, negociabil. Tel. 0721/364696.
• vând Daci Super Nova. af. 2001-2003.85.000- 
120.000 km la bord, start bună, preț 3200 - 3400 
euro, negociabil Tel. 0722/581860

Auto străine (37)

• vând Otiaan BX19 D, 1905 cmc, Diesel Berlină, 
5 uși, VT 2006, baterie nouă, garanție 2006, 
suspensie hidraulică, închidere electrică, unic 
proprietar, 55%, cauciucuri pe sâmiă, preț nego
ciabil TeL 0723/656263.
• vând Fort Sierra combi, af 1M4 GPL, 8%, 2100 
euro, negociabil. Tel. 0723/455092. h

• vând Menadei 2000 cmc, stare bună, tel. 
0745/605814
• vând Opd Vadra 1Ă al 1993, multiple

a
ni, culoare albă stare foarte bună, preț 
euro, negociabil. Tel. 0722/161644

• vând oria*  model de Peugeot Euro 3 și 4, an 
fabricație 2001-2005, tel. 0742/214971.
• vând ușanl Ford Mondeo combi, af, 1995, TD, 
7%, 1800 cmc, antifurt climă, alarmă, instalație 
telefon, spațioasă, geamuri electrice, culoare 
negru- albăstrui metalizat 5500 euro, negociabil. 
Tel. 0723/370452.
• vând wgant Mercedes C180, Opel Frontera 
TD, ăutohilotă Opel. Tel. 0744/3161®.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând aMcM cu circular și mandrină cu motor 
monofazic 22, preț negociabil. Tei. 263598.
• vând moari de porumb, pe pietre, stare bună, 
preț negociabil tel. 0744/175286,0258/835128.
• eliniiidlgji tuiIcoir. ‘m211 cu mutai Dry 
și flh lucemă, prețuri negociabile. Tel. 
0256/325309.

Piese, accesorii (42)

• vând 2 discuri de frână ventilate, un set 
plăcuțe de frână, semnalizator stânga față, 
toate noi de Audi 80 butoiaș. Tel. 0723/779477.
• vând 2 litri ulei de motor Aral Super Tronic OW 

30, sigilat la jumătate de preț față de magazin. 
Tei. 0723/779477.

Garaje 1'43)

• Mdfaz po termen lung garaj, str. II. Căra- 
giale, Deva, bl. 9, sc. 5, ap. 44, preț L6 milioane 
lei/lună. Tel. 213671.
• vând garai, 20 mp, dotat curent canal, uși 
metalice, în ama Bălcescu, preț 170 milioane lei, 
negociabil. Tel. 229426.

Mobilier și interioare (47)

• canapea mfaniMă, masa suțragene, mo
chete, birou, servantă, lustră, jaluzele albe din 
pvC pentru 2 camere, mobilă hol, mașină 
automată, combină frigorifică etc. Tel 218084, 
0742/939993,0724/643045,0743/211074.
• moHtar I*  comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice șl termopan, debitare bușteni, 
0724/642188
• vând comodă pentru televizor, stare foarte 
bună, preț 500600 lei. Tel. 0723/779477.
• terestre dn lemn multistratificat termopan, 
feronerie germană vopsit sau lăcuit calitate 
impecabilă, la preț de producător, prin unic 
reprezentant zonal, tel. 025V237533.
• parchet MptartnMai șl masiv, lăcuit, gata 
de montat la preț de fabrică, 0254/237533.

• vând Hng 14 piese, furnir palisanc are 
perfectă covoare și carpete persane 36x23 m, 
3x2 m, congelator Arctic 5 sertare, prețuri nego
ciabile. Tel. 0723/656263.

• vând tv color Grundig, modei 6)00 și stație
Yamaha 2x50 W. Tel. 0745/253413,218234, seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• Kv— intene de satelit digitale începând «i 
63 mit lei, recepționează programe românești 
fără abonament și 600 tie programe străine, 
montarea și deplasarea surit gratuite, 1 aii 
garanție la echipamente.
■pachete da program TV prin satelit Sună acum 
la tel. 0724/039250 pentru a avea receptorii! tău 
Focus Sat Asigurăm si montajul antenei.

Aparate foteî și telefonice
(50)

■ vM aparat foto, afișa) electronic, cu 
casetofon încorporat Walkman V3000, casetă și 
căști audto. circular electric manual Bosch, nou, 
mașină autofiletantă nouă mașină șlefuit 
rotundă prețuri negociabile. TeL 2605%
• vfad fald*  2600 nou preț 95 euro: 6100 nou, 
140 euro, aparat foto digital Sanyo 4 MP. nou 200 
euro, toate cu garanție. Tel. 0722/565553.

• tahta Mata 62UL stare foarte bună calculator, 
jocuri. încărcător origina!, preț 2.800600 lei M 
072W80402.
• vfadMBSdftnb telefon mobil Ericsson T 29 S 
cu DVD, preț 2500.000 lei, eventual ofer ceva 
diferență. Tel. 0723/779477.

• vfad Staram A 57 polifonic, nou, garanție, 
preț 2.7 milioane lei. Tel. 0722/565553.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• faprtaMlt cu scanner, Lexmark X74. In 
garanție, preț 26 milioane lei, negociabil. Tel.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vfad iMfa de mireasă model deosebit albă 
cu flori bleu mărimea 4042, preț 2300.000 lei, 
negodablL Tel. 0721/248668

Electrocasnice (56)

• vânt fcfafar Arcx, stare de funcționare 
fbarteo, - ‘3600600 lei. Tel. 0723/779477.
• vând Mgldar și congelator Arctic 5 sertare. 
Tel. 211237.
• vMd EljlM ZanuSl cu congelator, 
dezghețare automată vechime 3 ani, fără 
reparații, funcționează foarte bine, preț nego
ciabil. Tel. 0723/950296.
• vând fală frigorifică nefolosită 500.000 lei, 
fără sertare, mochetă 1300.000 lei și covor 
900600 lei, 3/4 m. Tel. 224838
• vMm*șMdefe5tonatTriploc,  nouă mono- 
fetică și piese de schimb, motorelectric, pedală 
graifere, cuțite. TeL 217543.
• taM h ie spălat automata,. în stare 
bună preț negociabil. TeL 221039,0744/783015.
• CMrtMMporifcă Electrolux,Grecia. cu2ușl 
frigider Minsk, cască profesională pentru uscat 
păr. Philips, nouă Tel. 218760.

• vând lin și otavă de grădină Hunedoara. TeL 
0723/005657.
• Vând păkd tinere, ouătoare, rasă franceză 
preț avantajos, tel. 0726/710758 șl 0254/282399.
• vând An, satul Groși, tei. 0727/395458
• vând pfaitt Aloe Vera, înălțime 130 m, de 20 
ani, cu lăstari, preț negociabil. Tel. 0721/384304, 
zilnic.

• vând porc gras rasa Du ro& Tel. 210920.
• vând rad rasa Holstein și Bfațața românească 
cu sau fără viței. Tel. 07«u/»29399,0254/747912, 
după ora 20.
• vând 1000 kg cartofi pentru consum, preț 5000 
lei/kg, localitatea Bătești, nr. 173, comuna Pul 
Tel. 0727/326717,779282

A!‘ele
• vând batoane de diferite cutori și mărimi șl 
artificii tort pentru nunți și alte aniversări. Tel. 
0723/779477.
• vând caas de buzunar, din aur, Illinois, 
vechime de peste 100 de ani și ceas mână 
Longines, cu aur electroplacat, perfectă 
funcționare, negoclablLTet 212272 0723/732560.
• vând fac GD 2,4. Tel. 0746/053165.
• vând maned*  cu edlipsă 2 euro/bucata, 
centură militară veche cu 0 stea pe pafta, 150 
euro. Tel. 0723/005657,
• vând poartă metalică dimensiuni 53x13 m, 
preț 7 milioane lei negociabil. Tei. Brad 610996. 
•vând reȘMrtip prodige de^^^s^^ rețete

• vând SK capital majorat eu mașini la cheie. 
Volvo 244 Gl, VT 2006, CI, numere noi cu folie 
plus una netatofaă și talon numere vechi, ladă 
frigorifică frigider Arctic, cazan fontă Tel. 
0721/614402

• ptortut ornat asigurări săiătate pe numele 
Isac Valentina. Se declară nuL
• pfenkit ornat asigurări sănătate pe numele 
Rusu Constantin. Se declară nul.
• ■ * omit de asiourat de sănătate pe
numele OcdișanLavinia, din Hațeg. îl declar nul.

• gtartut cmM de sănătate pe numele Vradu 
Andrei Gheorghe. îl declar nul.

• plardut parafa de pescuit 9eria 044981 p» 
numele Vlșol DoineL Se declară nul,
• pianhdphaă cu rochiță de vară, dungi orizon
tale, albe, albastre și mov șî 4 dischete calcu
lator. Găsitorului recompensă Tel. 0723/673208.

Apeluri (65)

• Cooparafaa Arta Modei Deva anunță că a 
afișat la sediul său tista cu membrii cooperatori 
existenți la 31.12 2004, cf legii 1/2005.
• Coooaratfv*  atrWta călan anunță că încephid 
cu data de 3.042005, la sediul din Călan, Str. 
Libertății, bl. 5A, paler, va fi afișat tabelul 
nominal al membrilor cooperatori înregistrai 
conform ari 117, alin. 2 din Legea nr. 1/2005, 
privind organizarea și funcționarea coopera
tivei.

Matrimoniale (69)

• dam, 41 ani, caut doamnă pentru căsătorie 
dacă se poate să fie din Deva Tel. 0721/170245.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂCIA 
—————— anunța ————

Concesionarea prin licitație publică deschisă a unei părți din clădirea Dispensarului 
uman, pentru realizarea obiectivului .Farmacie”, situată în satul Băcia, nr.199, pe DN 66 : 
Simeria - Petroșani.

Durata concesiunii este de 10 ani.
Caietul de sarcini și instrucțiunile de participare la licitație se pot procura de la sediul 

Consiliului Local al comunei Băcia, contra sumei de 300.000 Iei, (3Q Jei noi) + 300.000 iei (30 
lei noi) taxa de participare la licitație care se achită la casieria instituției.

Depunerea ofertelor se va face până in data de 25.04.2005, ora 14.00, la registratura 
Consiliului Local Băcia.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Local Băcia, în data de26.04.2005, 
ora 12.00.

Informații suplimentare la Primăria Comunei Băcia, nr. 242, jud. Hunedoara.
r ■ , ’

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

ing. POBREJINĂ PEIBE
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 mcioaată.

SopHl Euapn și Mihaela, nora Dana, 
ginerele Constantin și nepoata Olivia

Comemorări (76)

Cu inima zdrobită și ochii plini 
de lacrimi / Noi te privim 
plângând / Și gândul de la tine / 
Nu-1 vom lua nicicând. în 4 
aprilie se împlinesc 10 ani de 
durere, nefiind nici o mângâiere, 
pentru cea care a fost

ILEANA MIRELA 
PLEȘOIANU

născută Crișovan.
Părmții Petru și Elena, fratele, 

cumnata, buniciL

Reaimntim celor care l-au cunoscut că s-au scurs 3 ani de la 
deceeul celui care a fost

lEDORANIES T ADIS1 AB (FIOU)
ui» <ebit soț, tată, ginere, cumnat. Dumnezeu să-i odih
nească în pace sufletul său nobil.

Familia ,

• tatefirtiial Sâ/WTâ, oUllgațfi, doresc 
cunoștință cu doamrtVdomniSMra stilstA tikă 
ohHsanl, faptil prezBatahiapentiBWfertle, 
Deva. TeL 0722/629058
• iraraaanâ cu handicap gr. 6,40tfeani, doresc 
prietenie ■ căsătorie cu persoană compatibilă, 
de preferință de ta țari Relații Bârcea Mică, 48 
șau tel 236871.

•Waâarswviclifeîn căutate de coordonator al 
muncii respectiv supravegherea, organteașei; r 
coordonarea peraoMutai de execuție sau-ea 
tehnician aprovizionare. Pentru relații sunați la 
tel. 0726/025051.

Soiicitan servicii (71'

Presfan servicii (72)

• exKUttra la cele mai avantajoase prețuri 
construcții civile și industriale, hlaroizolațiltel. 

0726/076256.
• prafau - meditez ore de chitară electrică stil 
muzică ușoară, rock. Deva, tel. 0722/629058
• transport mbKcu auto acoperit de 12 tone 
și 14 rrftesi^ur^i demontare la cerere. Tel.

• aâMhrai rapMfa audio video la domiciliul 
clientului, to Deva. Tel. 0724/335790.
• MMroMI I*  cele mai avantajoase prețuri, 
garanție 10 ani. Relații la tei.0726/078256.

• caut tiriWL zugravi. Relații la tel. 0726/07625^

• canveola nMm - germană oferă șansa unei 
cariere cu câștiguri deosebite. Ocazie excelentă 
ca job suplimentar în timpul dumneavoastră 
liber.Tel. 0746/054005.

Soliei tar: locuri tic nuii-xa
■ 73)

• fafaaracanaaM caut loc de muncă compa
tibil cu specializarea mea, vechime 2 ara, 
engleză și franceză mediu, operare PC, stagiu 
militar satisfăcut Tel. 0723/950296,

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul lău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra m
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUU

CtaMMf
I 460.000 tel

"-Î>■ iî ' ' ■ (40W Mf)

• chioșcul de ziare de rangă 
Comttrn;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro ÎS
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu U dul Decebal.

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl &4 la sediul redacției șl se vor publica fci pagina de i 
mică publicitate a cotidianului noctru. Redacta nu ișl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

shnalOsinart.ro
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l.gresie,  faianța, oafcon închis, 
parchet, ocupabilă imediat, zona Lllpia. Tel. 
O74r/i5M01 Want Consulting)

• confort 1, gresie, faianță, balcon închis, 
parchet, centrală termică, luliu Maniu, preț neg. 
Tel. 0743/549.654 (Garant Consulting)

• doc, parchet, repartitoare, apometre, 
Instalații electrice noi, ușă lemn masiv, faianță, 
et intermediar, 22 Decembrie, preț neg, Tel, 
0743/549554 (Garant Consulting)
• Mm 15, balcon închis, gresie, faianță, 
apometre, izolație, preț 490 mil. lei. TeL 23L212 
(Garant Consulting)

• z«M orirata, dec., balcon, amenajări, preț 
700 mil. lei. Tel. 231.212, 0740/013.971 (Garant 
Consulting)
• ața Dada, et intermediar, amenajări 
modeme, contorizări, preț 520 mii. lei. Tei. 
231-212,0740/013.971 (Garant Consulting)
• ama Dorobanți, ST 40 mp, centrală termică, 
balcon, termopan, amenajări. Tel. 231.212, 
0740/013.971 (Garant Consulting)
• et L Gojdu, balcon, contorizat, lavabil, preț 
730 mii. lei. Tel. 231.212 (Garant Consulting)
• dec, zona centrală, et bun, gresie, faianță, 
podele laminate, balcon închis, preț 720 mii. lei 
neg. iei. 0788/497.615 (NR. 1)
• dec, complet mobilată nou, TV color, frigider, 
mașină de spălat automată, et 1, Dorobanți, 720 
mii. lei neg. Tel. 0745/411.449 (NR. 1)
• ocaziei Dev*  zona ultracentrală dec, 
modificări și amenajări interioare ultramoderne, 
completmobilată și utilată, preț790 mii. lei neg. 
Tel. 211587,0745/253.662 (Evrika!)
• Dada, et 2, îmbunătățiri, contorizări, preț 480 
mii. lei neg. Tel. 0723/660.160 (Evrika!)
• ZarandiM, eL 2, balcon, cameră mare, 
parchet contorizări, Iară îmbunătățiri majore, 
preț 460 mii. lei neg. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• ultracentrali, et 1, dec., contorizări, gresie, 
faianță, ST32 mp, bine întreținută, preț neg. TeL

• zona uojdu, etaj intermediar, amenajată Ofer 
670 mii. lei. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• zona Dadă etaj Intermediar. Ofer 410 mii. lei. 
TeL 0742/278051, (Rubin’S Home)
• Dev* zonă liniștită cu sau fără îmbunătățiri.' 
ofer 500 mii. lei și peste, în funcție de ofertă Tel.
211.587 (Evrika!)
• Dev* do preferință dec. și etaj intermediar, 
ofer prețul pieței. 0745/253.662,211587 (Evrika!)

211.587 (Evrika!).
• ultracentrală, balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele 
complexului Romart*  în bloc cu4etaje, Decebal, 
Preț 780 mii. ROL/ 78.000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)
• dec, st 48 mp, parchet gresie, faianță, 
centrală termică proprie, termopane, blocurile 
Mintiei. Preț 920 mii. ROL/ 92.000 BON. TeL 
223400,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• dec, grașii, faianță,*  balcon, contorizări, 
spoturi, Eminescu. 395 miL ROL/ 39500 RON. TeL 
230221,0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)
• zonă centrata. etaj Intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

Cazona TUbu, et intermediar, convector, 
soalcon, fară.buqălărie, 310 milioane lei, nego

ciabil, tel. 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zona Nm6, etaj intermediar, gresie, parchet, 
zugrăvit proaspăt, 240 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Dada, gaz contorizat, apometre, ușă 
metalică, proaspăt zugrăvit, parchet laminat, 
instalații sanitare noi, ocupabilă imediat, preț 
500 mă; tei. TeL 0745/653531 (Ella)
• tentate*,  zona Kogătoiceanu, gaz contorizat 
apometre, parchet, ST 32 mp, preț 17500 euro. 
Tel.D722/566S38(EJIa)
• gteserieri 2 camere, zona Oojdu, gaz conte-

, gresie, tmwpltkFwmt, neparv - 
toare, zugrăvită recent, ocupabilă imediat preț 
485 mii. lei. TeL 0722/566938 (Ella)
• cemM Cămta, zona Dacia, curent contorizat 
proaspăt zugrăvită, ocupabilă imediat preț 210 
mil. Ier. TeL 0788/299904 (Ella)
• zona Miriști contorlzată balcon închis, 
faianță gresie, parchet mochetă ușă lemn 
masiv, 650 mii, lei. Tel. 0723/251498 (Fiesta Nora)

• zoi ta c*  etl, contorlzată apă gaz 2 
focuri, repartitoare de căldură ușă metalică > 
tavan fals, spoturi, parchet 40 mp. TeL 
0723/251.498 (Fiesta Nora)

-«ton*  Dadă semidec., gresie, faianță în baie, 
Jntorizat parchet laminât modificat spoturi,

Tșă nouă preț 550 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona gară semidec, 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
lei. TeL 235.208,0721/744314 (Rocan 3000)
• Bulevard, dec., complet mobilată parchet 
zugrăvită fără îmbunătățiri, et intermediar. ■ 
22.000 euro. 235.2060724/620358 (Rocan 3000)
• Dorobanți dec, mobilată gresie, faianță lami
nat ușă metalică balcon închis, et. 1, preț 700 
mii. lei. TeL 235.208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona gară 30 mp, balcon închis, CT, bine 
întreținută, ă. intermediar, preț 760 mil. lei. TeL 

235.208,0724/620 358 (Rocan 3000)
• b-dul Corvin, etaj intermediar, ușă metalică 
convector+ boiler, preț 420 milioane, tel 710.129, 
0740/146.780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• George Enescu, gresie, faianță parchet 
convertor, 320 mii. lei. TeL 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona Bucegi, parchet balcon, boiler, 330 mii. 
lei. TeL 710.129, 0740/146.780 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandată Deva, zonă centrală et 2, 
parchet balcoh, contorizări, preț 720 mil. lei, tel. 
0726/710.903 (Prima-lnvest)
• zona piață Deva, modem amenajată balcon 
închis, 736 mii. lei. Tel. 206.003, 230324, 
0745/266.071 (Mimason)
• amenajată dec, zona Policlinica Dacia, 510 
mii. lei. 206.003,230324,0745/159.608 (Mlrtiason)
• et 1, balcon, zona Dorobanți, 27 mp. Tel. 
206.003,0745/253413 (Mimason)
• zona strană et 1, balcon, 460 mil. lei. Tel. 
206.003,0745/253413 (Mimason)
• urgent! dec, amenajată modern, tavan fals, 
gresie, faianță parter, Gojdu, preț 695 mii. Ier 
neg. Tel. 0745/163.445 (Mimason)
• str. M. Eminescu, etaj Intermediar, suprafață 
extinsă amenajată parchet laminat gresie, CT, 
mobilată Preț 520 mii. lei negociabil. TeL 
0720/437389,0720/346089 «Steen Contact)
• zona Dorobanți, etaj intermediar, deco
mandată 2 balcoane, amenajată st 42 mp. Preț 
800 mii. lei. Tel. 234401. (Rubin's Home)
• rant L Maniu, etaj intermediar, amenajată 
centrală termică ocupabilă imediat Preț800mii. 
leL Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• zona zandkascu, etaj 1, decomandată st 35 
mp, parchet contorlzată Preț 720 mii. lei, nego
ciabil. TeL 0742/278051. (Rubin’s Home)

• zonă idtraeentratt, etaj intermediar, ame
najată stil occidental. Preț 820 mii. lei, negociabil. 
TeL 0742/ 278051. (Rubin’s Home)

Cumpăr garsoniere (20)

Vând

i

• wgenl doc, 2 balcoane, parchet stejar, repar
titoare, ușă metalică etl, zona mag. Tineretului 
35000 euro neg., teL0742/019418 (Prima Invest)
• wgenl dac, contorizat apă șl gaz 2 focuri 
repartitoare pe calorifere, zona Kogălniceanu, 
et intermediar; tel. 0742/290.024. (Prima-lnvest)

zona Al, Transilvaniei, preț 980 mit lei neg., tel. 
0740/210.780 (Prima-lnvest)
• Dev*  ani bună et 3, balcon, preț 550 mii. lei, 
tel. 0722/564304 (Prima-lnvest)
• decomandat*  pătatei gaz, apometre, zonal. 
Creangă contorizat preț 1,1 mid. neg., tel. 
0742/2901)» (Prima-lnvest)
• urgent ricu*  zonă liniștită parchet balcon, 
contorizări, st 48 mp, preț 720 mii., 0726710.903 
(Prima-lnvest)
• zonă iftracentata, semidec., et. 4, acoperit, 
parchet modificări, contorizat preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0726/826524. (Tempons)
• zona piat*  decomandate, curat ușă metalică 
contorizat total parter înalt balcon închis, preț 
30.000 euro, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona Gojdu, semidec., et. 1, curat ocupabil 

repartitoare, 970 mit 
232420. (Temporls)

Banca Transilvania,

imediat,
lei, neg. T
• unMtl __ _______
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, preț 32.000 
euro neft Tei.0740/trai03 (Mimason)
• ocupabB hnodfat, amenajat modern, et. 2, 
Gojdu, 960 mîl. lei neg. 0745/640.725 (Mimason)
• «genți parter, bloc cărămidă balcon, bduî 
Dacia, 700 mii. lei. TeL 0740/173.103 (Mimason)

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

k Creangă decomandate, partial

centrală 
TeL

contorizat, rara imounatațin, 
ț 500 mil. lei. Tel. 0743/549354

Traian, 930 
0745/253413
• închis, parchetat, 
contorizat, zona Piața Deva, preț 900 mii. lei neg. 
TeL 206.003,0745/640.725 (Mimason)
• zona OM, decomandate, 710 mii. lei. TeL 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Vforale, decemandraa, et 3 preț 350 miL lei. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mm 5, decomandate, et3,490 miL Jet Tel 
710.129.07408146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Avram tem amenajat, 650 mii. lei. TeL 
710.129,074Q/J46780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• OM, et 2, pod, beci, teracote, 600 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decaneMtat*TfantaMer,etaj  intermediar, 
fără ibunăttfirt, pn-ț 250 milioane, tel 710.129, 
0740/146780. (Sbl Imobiliare Hunedoara)
• MM 5, amenajat, balcon închis, centrală 
termică 600 miL lei. Tel. 710.129, 0740/146780 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
■ Avram tanc*  amenajat, balcon închis, 
centrală termică 520 mii. lei. Tel. 710.129, 
0740/l«806til Imobiliare Hunedoara)

• zona Gojdu, semidecomandate, 50 mp, gresie 
în hol, parchet în camere, balcon închis, totul 
contorizat, ușă metalică acoperit cu tablă preț 
860 mil. lei 235.208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, circuit, ușă metalică balcon 
închis, parchet ocupabil imediat et 1, preț 800 
mii. lei. Tel. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• ana k Creangă decomandate, partial 
nxxn&t Mtn&pane, centra® tenwca, Ducatane 
mor»®ată^esiec fMantă'et 1. preț 1.6 met «L 
Tel. 236206 0724/620358(Rocan 3000)
• zona Dada, semidecomandate, modificat 
gresie, faianță parchet în camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mil. tel TeL 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona AteofcȘfteiiilui, semidec» modificat 
centrală termită; balcon, gresie, faianță preț 600 

mil. lei. Tel. 235208.0724/620358  (Rocan 3000)
• dec, gresie, faianță et 1, preț neg, zona 
Gojdu. TeL 0743/549554 (Garant Consulting)
• s«midacflMndpt*.  parchet, gresie, faianță 
centrală termicăMec Teilor, preț 700 mii. lei. 
TeLOZfl^^țfflJrartConsuWng) ,,

• decaraenttefopvdM, gresie, faianță balcon, 
bdul Decebal, rt. 2, preț 13 mid. lei. Tel. 
0743/549.654 (Garant Consulting)
• Scărișoara, parte*  contorizat fără îmbună
tățiri, semidecomandate, geam baie, 650 mii. lei. 
TeL 0743/549.654 (Batant Consulting) .
• Afaai Ufa*  Contorizat gresie, faianță, 
parchet pre 550 mil. let Te). 0743/549.654 
(Garant Consulting)

• AM*  StreuM, contorizat, rara imounatațin, 
balcon închis, preț 500 mil. Id. Tel. 0743/549554 
(Garant Consulting)
• Dadă et bun, parchet gresie, faianță lavabil,
ușănoi ^îl/fei neg. Tel. 0788/497.615 (NR.1)
• dec, Mul Decebal. lux, gresie, faianță 
modernă pȘBiet termopan, ușă noua 
instalații sanitare șl electrice noi, preț 1,2 
miliard etrtfflR^ 6I5(NR.l)

• draft, zona Minerului, bine pus la punct 
parchetat gresie, faianță centrală termică 
balcon, preț negociabil, tel. 0786497.615 (NR. 1)
• zona Gojdu, et bun, faianță parchet balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, preț 900 milioane, tel. 
0788.497.615 (NR. 1)
• zona Ulu Maniu, st 75 mp, parchet gresie, 
faianță baie, balcon1 mare închis, centrală 
termică 33.000 euro neg. 0786497.615 (NR. 1)

ocupabil imediat- et 3, AL Armatei, tel 
0745.411.449 (NR. 1)
• Aleea Armatei et. bun, balcon, apometre, gaz 
contorizat preț 700 milioane neg. tel. 
0788497.615 (NR. 1)
• etaj l parchet balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut- bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mii. ROL/ 90.000 RON. Tel. 0744- 
690916 0724-169303. (Casa Betania)
• mdflcM inteifaua, gresie, faianță parchet 
laminat, balcon, contorizări, bine întreținut 
Aleea Coșului. Preț 650 mii. ROL/ 65.000 RON. TeL 
0744-770051,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
2 balcoane, modificări interioare, Dorobanți. Preț 
135 mid. ROI? 135.000 RON, negociabil. TeL 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 1, balcon, contorizări, bine întreținut, 
Eminescu 700 mil. ROI/ 70.000 RON, negociabil. 
Tel. 0742-005226 0720-387896. (Casa Betania)
• Decebal dec, 2 balcoane, ST=57 mp, parchet 
în camere și hol, în stare f. bună gresie, faianță 
contorizat posibilitate de extindere, 31.000 euro 
neg., 0724/254051; 232809 (Fiesta Nora)
• zona ZamRresc*  în circuit, 56 mp, contorizări, 
balcon închis, parchet faianță în bucătărie și 
baie, preț 30.000 euro, negociabil. TeL 
0745/302200,232 809 (Fiesta Nora)
• foarte urgent zonă ultracentrală balcon, 
contorizat parchet zonă liniștită gresie, faianță 
modificat 850 mii. lei. 0788/165.703. (Fiesta Nora)
• zona L Creangă dec., et intermediar, 64 mp, 
contorizări, balcon închis, fără amenajări, 1,150 
mid. lei, neg., tel. 0732/251496 (Fiesta Nora)
• zona cănind vechi, etaj 2, bloc de cărămidă 
contorizat parchet fără modificări, preț fix 1100 
mii. lei, negociabil tel, 0723/251496 (Fiesta Nora)
• ultracentral decomandat*  vedere în bdul 
Decebal, fără modificări Interioare, et 2, preț 
neg. Tel. 0745/302200 (Fiesta Nora)

• zona loin Corvin, decomandate, et interme
diar, modificări interioare, termopan, parchet 
nou, gresie, faianță dcupabll imediat Tel. 
0788/166702 (Fiesta Nora)
• Decabal doooawndteo, centrală termică 56 
mp, parchet baboii Tncfțis, preț 1,180 mid) lei. 
Tel. 0723/Sm(Eiesta Nora)

• zonă centrata, parchet, centrală întreținut, 
preț 750 milioane lei, tel. 718706, 0745/354579, 
718706,0749954579 (Omega Hunedoara)

, MM 5, balcon închis, instalații sanitare 
’' ’ tarte exterioare, 300 mii. lei, neg., 

------------ ------------ (Omega Hunedoara) 
;Mm2 etaj intermediar, gresie, faianță

noi, etaj 1, jaluzele exterioare, 300 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hi
• anal ____ ,__ ,_______ 7_______________ _
parchet 2 focuri stare foarte bună 630 mil lei, 
neg» 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mm 6, etaj 3, gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei, tel.718706, 0745/364579. 
(Omega Hunedoara)
• zona Mere 3, etaj 2 centrală gresie, faianță 
parchet, balcon mare, 690 milioane lei, neg., 
tel.718706 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mm 4, centrata, un geam termopan, 
parchet faianță preț 580 milioane lei negociabil, 
tel.718706 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona TVS Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat fără alte îmbunătățiri, 400 mili
oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)

apometre, gaz contorizat, balcon mare închis, 
proaspăt zugrăs ft, ocupabil imediat preț 830 mii. 
leLTel. 0788/299.904 (Ella)
• decomandate, Ulcesc*  et intermediar, 
centrală termică parchet, balcon mare închis, 
frumos amenajat, preț 900 mii. lei. Tel.

.0722/566938 (Ella) 

contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
preț 500 mii. lei. Tel. 0788/299.904 (Ella)

• decomandate, Gojdu, apometre, gaz conto
rizat, faianță gresie, parchet laminat, instalații 
sanitare noi, balcon închis, mobilă bucătărie 
inclusă în preț ocupabil imediat preț 1,1 mid, lei. 
TeL 0722/566938 (Ella)
• semidecomandate, zona Armatei, etl, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat balcon închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat. Tel. 
0745/653.531 (Ella)
• semidecomandate, zona Micro 6 Hunedoara 
et 1, ușă metalică mochetat instalații sanitare 
noi, zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 260 
mii. lei. Tel. 0786/299904 (Ella)
• «genii zona L Corvin, et 2, decomandate, 
multiple îmbunătățiri, amenajări interioare, 
bucătărie modificata, gresie, faianță termopan 
pește tot parchet laminat, instalație de aer con
diționat, suprafață mare, ocupabil imediat preț 
negociabil. Tel. 211587,0745/253.662 (Evrika!)
• zonă uMracentrata, At 2, bloc de cărămidă 
camere cu parchet contorizări, fără 
îmbunătățiri majore, preț 950 mii lei negociabil. 
Tel. 211.587,0723/660.160 (Evrika!)
• ana Dada, et.l, camere cu parchet 
contorizări, gresie și faianță ocupabil în timp 
scurt preț590 mii. lei. Tel. 0745/253662 (Evrika!)
• zona piață, et. 1, decomandate, suprafață 

mare, 2 balcoane, contorizări, fără îmbunătățiri, 
preț neg. Tel. 211587,0745/253.662 (Evrika!)
• 2 apartamente a 2 camere, ta zona Bălcescu, 
etaje interrriediătre. contorizări, inclusiv reparti
toare, parchet în camere, 
fiecare, preț 780 mii. lei fiecare. TeL 
0723/560.160 (Evrika!)

52 mp

dirt,
exterioare; itatatnăjpSțaamfiuteCTel. 
0720/437689, (Green Conta»)
■ Str. IA Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, centrală 
termică preț T15 mit lei. Tel. 0720/437689, 
0720/34608BlGreen Contact)
• M. EMhSSC*  zona ANL, etaj 4, amenajat 
balcon închis, preț 610 mii. lei negociabil. Tel. 
0720/437689,0720/346089 (Green Contact)
• semidec, etaj intermediar, zona Al. Transil
vaniei parchet gresie, faianță balcon deschis, 
apometre, gaz contorizat ■ 1 foc. Preț9B5 mit lei, 
negociabil. Țel. 234401. (Rubin’s Nome) 
a™n^t,'prețl?UmîdJrt?'negociabil. Tel. 

234401. (Rubin’s Home)
• dec, zona Eminescu, et. intermediar, ame
najat parchet gresie, faianță contorizat Preț 
105 mid. lei, neg. Tel. 234401. (Rubin's Home)
• zonă iftratentraiăet 2. decomandate, vedere 
la bulevard. Preț 13 mid. lei. Tel 0742/278051. 
(Rubin's Home)
• zantstateMMHii, et 2. decomandate, vedere 
în spate. Preț32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubin's Home) -

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• nna cantafo, de preferință decomandate, nu 
contează amenajările, ofer prețul pieței. Tel. 
211587 (Evrika!)
• Dm* zonă liniștită decomandate sau în 
circuit etaj intermediar, ofer plata pe loc. Tel. 
211587,0745/253.662 (Evrika!)
• Zona Dada, Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
nu necesită îmbunătățiri. Ofer 750.mil. lei. Tel. 
0720/437389,0720/348.089 (Green Contact)
• zonă (semijcentrală etaj intermediar.Ofer870 
mii. lei. Tel. 0720/437.889, 0720/346089 (Green 
Contact)
• zona Gojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507617 (Ella)
• zona Astoria, Cioclovina, Scărișoara, Emi
nescu, se oferă maxim 750 mii lei, cu plata 
imediat Tel. 0724/254.051. (Fiesta Nora)

vând ap. 3 camere (05)
• zona Cora, centrală gresie, faianță 2 băi, 
parchet balcon, preț950 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Duiărea, decomandate, centrală gresie, 
faianță 2 balcoane închise, 2 cămări, pretabil la 
modificări, preț 1,050 mid. lei, tel.718706 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona MKro 5, decomandate, etaj intermediar, 
centrală gresie, faianță lavabil, termopan, 
interfon, ușă metalică 850 milioane lei, neg., 
tel.718706 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mkro 6 etaj intermediar, centrală gre
sie, faianță modificări multiple, preț 580 mili
oane lei. neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)

centSăamenajat, podele laminate. CT, gresie, 

faianță italiană ideal privatizare, preț bun. Tei. 
0726/826624,231106 (Temporis)

parchet gresie, faianță 2 băl, suprafață mare, 
preț 35.000 euro neg. 0726/826624. (Temporis)
• Docobte, Udo, decomandate, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie, 
faianță vedere în 2 părți, ocupabil imediat Tel. 
0788/165.703,0724/254.051 (Fiesta Nora)
• central dec, 2 băi, contorizat apă și gaz, 
repartitoare, balcon închis, vedere în 2 părți, preț 
toarte bun. 0788/165.703,232309 (Fiesta Nora)
• zona Prograai*  centrală termică 2 băi, balcon 
închis, bucătărie modificată srnrafcță mare, 
parrtiet, mochetănresle. Wițăpreț 1450 mid. 
lei tel. 0723/25LBB; 232808 (Fiesta Nora)

• dec, ol 90 mp, parchet contorizat et. 2, zona 
•Progresul, preț 1,15 mid. neg., tel. 0742/019.418 
(Prima-lnvest)
• central renovat complet lavabil, 33.000 euro 
fix. TeL 0722/564.004 (Prima-lnvest)
• decomandate, parchet faianță contorizat et
2, zona Progresul, preț 1,15 mid. lei. Tel. 230324, 
206003 (Mimason)
• decomandate, et 1, centrală termică boxă 2 
băi, împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253.413,206.003 (Mimason)

. • semidecomandate, amenajat centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal. Deva 
135 mid. lei. Tel. 230324,206.003 (Mimason) 
*Mm 6 gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona OT, balcon, 2 bă, decomandate, et inter
mediar, preț 900 mii lei. Tel, 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 4, et intermediar, întreținut 700 mii. lei. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Avram lancu, et. intermediar, centrală 
termică preț 950 mii. lei, Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, parchet gresie, faianță 
contorizat et intermediar, preț 35.000 euro, neg. 
Tel. 0743/549.654 (Garant Consulting)
• semidecomandate, parchet et intermediar, 
Dacia, preț 800 mii. lei neg. Tel. 0743/549.654 
(Garant Consulting)
• decomandat*  complet mobilat centrală 
termică aer condiționat bdul. N. Bălcescu, preț 
32.000 euro. Tel. 0745/079.659 (NR. 1)
• zona Kogălniceanu, gresie, faianță lavabil, 
balcon mare închis, apometre, preț 34.000 euro 
neg., tel. 0786497.615 (NR.1)
• bdta Decebal et intermediar, 2 băi. 2 balcoane 
(1 închis), parchet, gresie, faianță lavabil, 
centrală termică tel. 0788497.615 (NR. 1)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara 
contorizări, parchet repartitoare, Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. TeL 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 3,2 balcoane, parchet contorizări, bine 
întreținut, Aleea Păcii. Preț 35.000 euro neg. Tel. 
0744-770051,0720-387896 (Casa Betania) ,
• etaj 2, decomandate, contorizări,  jaluzele exte
rioare, balcon mare, parchet. Progresul. Preț 
1,150 mid. R(V 115.000 RON negociabil. Tel. 0741- 
120722,0724-169303. (Casa Betania)
• zona Aleea Moților, semidecomandate, 
parchet apometre, gaz contorizat zugrăvit et.
3, preț 720 mii. lei. Tel. 235.206 0724/620358, 
0721/744.514 (Rocan 3000)
• zona Progresului oecomandate, 70 mp, 
parchet în camere, bucătărie, baie, 2 debarale, 
suportă modificări, balcon, totul contorizat preț 
1,180 mid. Tel. 235.206 0724/620356 0721/744314 
(Rocan 3000)
• zona Aleea Neu iecomandate, 87 mp, 
laminat, balcon închis, gresie, faianță 2 bai 
amenajate, centrală termică ușă metalică boxă 
preț 1,5 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744.514 (Rocan 3000)
• George Enescu, decomandate, 100 mp, 
parchet, baie, 2 balcoane, totul contorizat et i, 
preț 44.000 euro. Tel. 235.206 0724/620.358, 
0721/744514 (Rocan 3000) .
• zona Plaț*  decomandate, 75 mp, hol pătrat 
parchet centrală teffnieă balcon închis, boxă 
preț 1350 mid. lei. Tel. 235.206 0724/620356 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona INogreai*  et 1, decomandate, cu garaj, 
bloc de cărămidă, hol central, amenajări interi- 
oare, cecwaia lerrrwca, apiirtarnent t ® 
ținut, preț negociabil, Tel 0745/253.662 (Evrika!)
• zona Micul Dallas, et. 1, cu garai multiple 
amenajări interioare, suprafață mare, ocupabil 
în timp scurt, preț negociabiL Tel. 0723/660.160,
211.587 (Evrika')
• zona Gojdu, etl, semidecomandate, bloc de 
cărămidă contorizări, balcon închis, ocupabil 
imediat 1,1 mid. neg. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)

mediar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gaz conto
rizat, 2 tocuri, îngrijit preț 1,260 mid. lei. Tel. 
0745/653531 (Ella)
• decomandate, zona Liliacului, centrală 
termică termopan, gresie, faianță mobilă 
bucătărie, beci - 30 mp, preț 45.000 euro. TeL 
0722/566.938 (Ella)
• semidecomandate, Daci*  parchet, gaz 
contorizat, apometre, bloc cărămidă ocupabil 
imediat preț 750 mii lei. Tel 0788/134.022 (Ella)

cărămidă parchet de stejar, gresie, faianță, 
instalații sanitare noi, gaz contorizat 2 tocuri, 
apometre, repartitoare, preț 790 mii. neg. Tel. 
0788/299.904 (Ella)
• semidec, zona Bulevard, CT, Zbăi, 2 balcoane 
(1 închis), gresie, faianță parchet lavabil, 
modificări interioare, renovat recent vedere în. 2 
părți, 155 mid. lei neg. 0788/888.818 (Ella)
• zona Decebal semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică parchet. Preț 1,45 
mid. lei. Tel. 234401 (Rubin’s Home)
• zona Progresul parchet 2 balcoane, st- 98 mp, 
et intermediar. Preț bun. 234401. (Rubin’s Home)
• zona Gojdu, etaj 3, termopan, parchet Preț 
33000 euro. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• Kogălniceanu, contorizat în circuit Preț 13 
mid. lei. 0742/278051. (Rubin’s Home)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• Docebal decomandat*  hol central, cu 2 băi, 2 
balcoane contorizări, parchet gresie, faianță 
bucătărie mare, vedere în 2 părți, se vinde 
mobilat și utilat complet Preț 1500 mii. lei neg. 
Tel. 0788/165.703 (Fiesta Nora)
• zona Progresi*  centrală termică 2 băi, balcon 
închis, bucătărie modificată suprafață mare, 
parchet, mochetă gresie faianță preț 1,450 mid. 
leitei 0723/251498.232808 (Fiesta Nora)
• urgent! Deva, zona Dorobanți, Liliacului, 
MărăștiuI nou, de preferință cu 2 băi, etaj 1 sau 2. 
Plata pe loc. TeL 211587,0745/253.662 (Evrika!)

Vâna ap. 4 camere (07)
• zona gării instalații electrice și sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Zona Mm 5, etaj intermediar, modificări Inte
rioare, gresie, faianță zugrăvit, 830 milioane, 
neg. 718706,0745/354579. (Omega Huneooara)
• zona Mm 4, etaj intermediar, centrală 
balcon, parchet gresie, faianță 1350 mid. lei. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Dorobanți etaj 4 din 4, pod cu țiglă și 
boxă hol central, 3 terase, 2 băi, 1,6 mid. lei neg. 
0720/437389,0720/346089 (Green Contact)
• zona Eminescu, decomandate,' 2 băi, 2 
balcoane, amenajat complet centrală termică 
preț 1,15 mid. lei negociabil. TeL 0720/437.889, 
0720/346089 (Green Contact)
• zona Ion Creangă etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică ușă lemn masiv, 
parchet vedere în două părți, se poate ocupa 
repede, preț 52000 euro negociabil, tel. 
0723/251.498 (Fiesta Nora).
• etaj Interoiedtar, zona Creangă centrală 
termică 2 balcoane, aer condiționat Preț 1,7 
mid. lei, negociabiL TeL 234401. (Rubin's Home)

• eL kitennodtar, Eminescu; dec., 3 balcoane, 2 
băi. 45000 euro. 234401. (Rubin’s Home)

• zonă centrata, etaj 2, decomandate, garaj, 2 
balcoane, st - 90 mp. Preț 1.55 mid. lei. Tel. 
0742/278051. (Rubin’s Home)
• zona Pieței centrală termică aer condiționat 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată TeL 0723/251.498 (Green Contact)
• Piața Viorel*  decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 680 mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mfcro * decomandate, amenajat centrală 
termică beci, grădină preț 1 mid. lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandat*  eL 3, zona Ion Creangă, par
chet gresie, faianță contorizat, 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro. Tel. 0745/159573 (Mimason)
• decomandate, garai sub bloc, zona împăratul 
Traian, 23 mid. lei. TeL 0745/159.608 (Mimason)
• decomandat*  garai zona Progresul, preț 
avantajos., TeL, 0741/154.401, 227,542 seara. 
(Garant Consulting)
• decomandate, centrală termică proprie, 
balcon închis, zona poliției județene, Eminescu. 
Preț 45.000 euro neg. Tel. 0742-005228, 0720- 
387896. (Casa Betania)
• bdul Decebal dec., SL 80 mp, ST 100 mp, 
parchet 2 balcoane foarte mari. 2 băi, buc. modi
ficată CT, gresie, faianță et. 3, preț 50.000 euro. 
Tel. 0724/620356 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Astoria, dec., ST 110 mp, parchet peste 
tot balcon închis, bloc acoperit, preț 35.000 euro. 
Tel. 0724/620.356 0721/744514 (Rocan 3000)
• decomandat*  zona Liliacului, et 2, apometre, 
gaz contorizat, parchet, repartitoare, preț 
35.000.Tel. 0722/566.938 (Ella) 
• decomandat*  zona Bejan, et. 3, centrală
termică jaluzele exterioare, 2 băi, gresie,
faianță
1,1 mid.

zugrăvit cu lavabil, calorifere noi, preț 
lei. Tel. 0788/888.818 (Ella)

• dec, zona Carpafi. modificat. 2 băi. gresie, fa
ianță parchet instalații sanitare noi, 2 balcoane 
(1 închis cu termopan), lavabil, vedere în 4 părți,, 
preț 155 mid. lei. Tel. 0788/888318 (Ella) '
• zona Moriț*  et. 2, parchet 2 băi, gresie, 
faianță centrală termică lavabil, ușă schimbată 
preț 1,5 mid. lei, tel. 0726/710303 (Prima-lnvest)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• zona Piață cu garaj, tel 0740/126.029 (Prima- 
lnvest)

Vând case, vile (13)
• Deva, Ceangăi 3 camere mari, bucătărie, baie, 
CT nouă termopane, finisaje interioare de 
ultimă oră ocupabilă în timp scurt, curte și 
grădină aprox. 500 mp, preț 69300 euro, neg. Tel. 
211.587,0745/253.662 (Evrika!)
• ta 14 km de Deva construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță, grădină cu. livadă 1 ha 
preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0723/393.295. (Temporis)
• zona Hunedoara, renovată recent, gaz, apă 
hidrofor, fosă septică 2 camera Bucătărie, lipi, 
baie oi cabină duș, anexe, curte betonată gră
dină șl livadă st 1700 mp, preț 42.000 euro, nego-' 
ciabîl. Tel. 0726/826.624,0720/354.453. (Temporis)
■ zona Cătagăronl CT, 3 camere, curte, grădină
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda 
parchet gresie, faianță st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2500 mid.. Tel. 0726/826.624, 
232420. ffemporis).
• Don*  zonă centrală 3 camere, living, baie 
amendată bucătărie mare; 6T; pivniță pod, 
curte, anexa grădină 450 mo. 79.0()0eum heu. , 
Tel. 0720/437889,0720/348089  (Green CoMart)-

■ VB4nou*DevaP tl'fM,7camere,2livingui1,2 
băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră, hol, 
bucătărie amenajate modern, curte și grădină 
ST=180fl mp. Preț 76.000 euro negociabil. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Deva zona centrală 4 camere,, hol, bucătărie,
2 băi, garaj, amenajări moderne: parchet, 
faianță gresie, centrală termică termopane; . 
curte și grădină ST=700mp. Preț95.000 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Deva Eminesc*  corp comun cu intrări sepa
ratei camere cu parchet tavane false, spoturi,
2 băi, 2 bucătării italiene; curte și grădină ST=700. 
mp. Preț 3,6 mid. lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• Deva zonă centrală, 4 camere,' 2 băi, conto
rizat. termopane; beci, teren 700 mp, preț 110.000 
euro. TeL 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Zona CNzH, 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 260 mp, ST 1250,70.000 euro. Tel., 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara).

• caiă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st. 
1200 mp, Deva Preț 100.000 euro, negociabil. TeL 
0742-005226 0720-387896. (Casa Betania)
• zona Pietroasa, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, jacuzzi. 
living, parchet, centrală termică complet 
mobilată preț 116000 euro. Tel. 235.208, 
0724/620358,0721/744514 (Rocah 3000)
• zonă buta, parter+etaj, 4 camere, scară irite- 
rioară parchet în camere, 2 băi, garaj, 2 balcoa
ne, beci, bine întreținută P.ret 75.000 euro. Tel. 
235708,0724/620358,0721/744.514  (Rocan 3000)
• zona Hote*  2 camere, bucătărie, baie, 
cămară pod, parchet curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. Tel. 235.206 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan3000) •
• zona Par*  ideală pentru firm*  teren drept 3 
camere, bucătărie, baie, apă gaz, canalizare, 
teren 1100 mp, 100.000 euro. 0788/497.615 (NR.1)
• zonă centrata, ideală pentru firme, 2 camere, 2 
băi, podele laminate, gresie, faianță termopan, 
centrală termică curte 400 mp, preț 65.000 euro,. 
tel. 0786497.615 (NR.1)

Cumpăr case vile (14)
• «genii oi grădină în Deva'sau Simeriă plata 
imediat Tel. 0721/055313 (Prima-lnvest)
• «goni cu teren în Deva, ofer 15-25.000 euro, 
tel. 0721/815.781 (Prima-lnvest)
• Zona Deva sau Simeria. 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300-450 mH. lei. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Casă In Deva, minimum 3 camere, dotări, zonă 
bună grădină curte. Ofer 90.000 euro. Tel. 
0720/437889.0720/348089 (Green Contact)

Vând case la țară (17)
• 2 earner*  bucătărie, baie, 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 + 10 euro/mn Tei. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara,
• 2 earner*  anexe, ST 500 mp, Banpotoc, neg. 
tel. 0740/210.780 (Prima-lnvest)
• casă ta construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Toplița. 30.000 euro, negociabiL Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Cifetar,2 camere, bucătărie, baie neterminată 
anexă un miliard, negociabil. TeL 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara'

Cumpăr case la țară (18)
• «gaitt! modesta, dar locuibilă m jurul Devei, 
preferabil mijloc de transport în sat ofer prețul 
pieței. TeL 0788/886818 (Ella)

Vând case de vacantă (15)
• P+E, curte, livadă grădină ST 4P0C mp, la 
poalele Retezatului, sat Clopotiva, 22.000 euro. 
710.129,0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)
.teMCtad*  80 m deschidere la apă 90 m 
deschidere la drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel. 718706,0745/354679. 
(Omega Hunedoara)
• teren zona Rotarilor-intravilan, 1000 mp, preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 euro/mp. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Intravian, Peștlț, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent, preț 15 euro/mp. Tel. 
710.129.0740/146.780 (Stil imobiliare Hunedoara)
• intravian, Șoimuș, ST 4000 mp, utilități la 
poartă urgent preț 8 euro/mp, tel. 0740/126029 
(Prima-lnvest)
• urgent Intravilan, la DN 7, front stradal mare, 
preț negociabil, tel. 0721/815.781 (Prima-lnvest)
• la DN 7, st 22.000 mp. fs 70 m, apă curent preț 
12 euro/mp. TeL 0788/497.615 (NR.1)
• Cristur, zona centrală teren 400 mp, fs 15 m. 
preț 4500 euro, tel. 0786497.615 (NR. 1)
• la 15 km de Dev*  pentru construcție casă de 
vacanță panoramă superbă ST 900 mp, FS 20 m, 
apă gaz. curent cablu TV, preț 6.500 euro neg. 
0788/497.615 (NR.1)
• intravian, 25 parcele cu suprafețe cuprinse 
între 500-700 mp, în zonă rezidențială toate 
. jc iii tații e. Preț 15 euro/mp, negociabiL TeL 0740- 
914688,0724-169303,223400. (Casa Betania)
• intrayia*  st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcei*  teren situat în 
zona liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)
• intravian, st 5700 mp, la D.N. 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri,' 
toate Utilitățile, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, neg. Tel. 223400, 0740-914686 0724- 
169303;(€asa Betania)-

• extravilan scos din circuitul agricol, șt 6000 
mp, ronț stradal 415 metri, teren ce poate fi 
extins în funcție de cerere, Strada Aeroportului. 
Preț 7 euro/mp. neg. Tel. 230221,0740-914688, 
0720-370753. (Casa Betania)
• urgenți Zăvoi 2000 mp, fs 30 m, preț 25 
euro/mp. TeL 0740/173.103 (Mimason)
• Dev*  intravian, ST=700 mp, FS=13 m, pano
ramă deosebită utHități în zonă Preț400 miL lei. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• La 7 km de Dev*  drum național, intravilan, 
ST=15OO mp, apă curent, gaz. 5 euro/mp neg. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Deva spre intravilan, ST=5700 mp,
parcelabil, aci .....................
Preț 14 euro/mp negociabil M 
0720/348089 (Green Contact)
• intravian, ta Leșnic, fs 12 m, st 510 mp, ideal 
construcție casă toate utilității*  acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231106 (Temporis).
• inttaMta*  ta Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, toate 
utilitățile, se poate și parcel*  preț 25 euro/mp. 
Tel.0726/826.624,0720/354453. (Temporis)

14 euro/mp

intravila,,, la șase*  în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat 215212 (Prima- Invest) 
^'ZMB (5eî!ttW2araWfTt. W40 euro 

/mp. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Zona Dev*  intravilan, ST=1000 mp, utilități. 
Ofer 5-20 euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089 
(Green Contact)
• ta Zăvoi după Casa Galbenă Ofer prețul 
pieței. Tel. 0742/278051 (Rubin’s Home)

Vând spații comerciale (25)
• imobil cu destinația depozit teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, 35300 euro neg. 0745/163.445 (Mimason)

Chirii imobile (29)
• garsonieră de*,  complet mobilată conto
rizat*  centrală termic*  telefon, TV color, zona 
Mihai Eminescu. TeL 0745/411.449 (NR.1)
• Apartament 3 camere, tmp.Tralan, complet 
mobilat și utilat, preț 300 euro/lună tel. 
0788.497.615 (NR.1)
• Spațiu, zona 22 Decembrie, st 300 mp, preț 10 
euro/mp, tel. 0745.411.449 (NR. 1)
• se oferi urgent spre închiriere gars, zonă ul
tracentrală mobilată și utilată pe termen lung, 
80 euro/tanar și la trei camere cu CT la blocurile 
Mintiei, la 160 euro, 0745/302.200. (Fiesta Nora)
• se oferi urgent spre închiriere apartament cu
2 camere, în zona Dorobanți, mobilat, aragaz,

• oferapartament 2 camere, complet mobilat și 
utilai contorizat zona Piața Amil, lei/lună TeL 
206.003.230.324 (Mimason)
• oferap. 4 camere, centrală termică mobilatși 
utilat zona împăratul Traian Dev*  250 euro/lună 
neg. Tel. 230324,0745/266.071 (Mimason)
• ofer apartament 2 camere, semimobilat zona 
Bălcescu, Dev*  35 mii. lei/lună negociabiL Tel. 
230324,206.003 (Mimason)
• 30 «*  b-dul Corvin, amenajări, 200 euro pe 
lună TeL 710,129,0740/146.780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• caut pe termen lung ap. mobilat în Dev*  tel. 
0721/056313 (Prima-lnvest)
• ofer urgent ap. 2 camere, CT, contorizat 
mobilat compfei utilat zona Gojdu, preț 140 
euro, tel. 0740/126.029 (Prima-lnvest)
• ofer spațiu comercial, central vechi, vad co- 

: mercial foarte bun, ST 120 m. 3 puncte sanitare, 
amenajări interioare modern*  bun pentru 
diverse destinații, preț 20 euro/mp inclusiv TVA, 
negociabiL TeL 0745/253562 (Evtika!)
• ofer garoonieri bdul Decebal, amenajări și do
tări interioare de lux, et 2, doar contract pe ter
men lung, 100 euro/lună 0723/660.160 (Evrika!)
• apartamantZcamere. dec» CT proprie, proas
păt renovat complet mobilatși utilat cu aragaz, 
frigider, tv. color, mașină de spălat automată 
Decebal, zona piață Preț 140 euro/lună Tel. 
0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• ap. A camere, complet mobilat ți utilat cu 
aragaz, frigider, contoriz&ri, Decebal. 150 eu
ro/lună 0741-102722,072*169303.  (Casa Betania)
• apartament 3 camere, mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, contorizări, garai Decebal. Preț 
250 euro/lună TeL 0744-690918, 0724-169303. 
(Casa Betania)
• ta Incinta complexului comercial se închiriază 
spații comerciale amenajate si compartimen
tate. cu supr; foire 9 și 25 mp.10 euro/mp. 0742- 
005226 0724-169303. (Casa Betania)

Imobile schimb (30)
• v -"b apartament 3 camere zonă ultracen
trală 80 mp, 2 băi, balcon, contorizat fără 
modificări, cu apartament 2 camere preferabil 
zona Gojdu, plus diferență evaluare la vedere, 
tel. 0723/251498; 0788/165703 (Fiesta Nora)
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• Nou bilanț. Aproximativ
1 .?00 de persoane și-au pierdut 
viața în urma cutremurului pro
dus în noaptea de luni spre 
marți, în apropierea insulei 
indoneziene Mias, a anunțat

vineri un responsabil al Națiunilor

Prevenirea cancerului
Washington (MF) - Peste 60% dintre 

decesele cauzate de cancer ar putea fi evi
tate dacă oamenii s-ar lăsa de fumat, ar 
face mai multă mișcare, ar mânca mai 
sănătos și ar merge regulat la medic.

Potrivit estimărilor medicale citate de 
American Cancer Society (ACS), în jur de 
o treime (190.000) din numărul de decese 
cauzate de cancer în 2005, în America, vor 
fi motivate de alimentația nesănătoasă, 
excesul de greutate, fumat și alți factori 
legați de stilul de viață. Numai fumatul va 
fi responsabil de peste 168.000 din aceste 
decese, a precizat asociația.

ACS estimează că în 2005 1,36 milioane 
de americani vor afla că au cancer și 
563.700 își vor pierde viața din cauza aces
tei boli. ACS desfășoară de ani de zile o 
campanie de conștientizare a importanței 
prevenirii acestei boli.

Prințul Albert a devenit regent

Se țin de 
păcăleli

1 Londra (MF) - Ziarele j 
britanice continuă și ; 
anul acesta tradiția de 1 l 
Aprilie, păcălindu-și citi- l 
torii. The Sun anunță că 1 
□ șatră de țigani și-a i 
instalat corturile pe pa- 
jiștea reginei de la cas- i 
telul Windsor, folosindu- i 
se de un decret regal ve- •; 
jchi (te 6S0 de ani. Agonii î 
și-ai*  fi motivat preten- i 
țiile prin faptul că sunt j 
descendenți ai celor cape ; 
au construit castelul. i

Daily Mirror anunță 1 
jcă iarba de pe stadionul i 
Wembley va fi tratată cu \ 
excremente de capră în i 
loc de chimicale, la care i 
jucătorii sunt alergici, j 
Metoda ar fi fost deja tes- j 
tată cu succes în Aus- •' 
tralia.

Daily Mail publică o i 
fotografie în exclusivi- î 
tate cu prințul Charles și i 
fiul său mai mic, Harry, I 
într-un magazin de lenje- 
rin cavtr

MICul PUI de cangur a stat 235 de zile 
„învizibir’ în marsupiul mamei sale,. Ruby, 
la grădina zoologică din Hanovra.

(Foto' EPA)

■ Tatăl său, principele 
Rainier, se află în 
imposibilitatea de a-și 
exercita atribuțiile

Monaco (MF) - Consiliul 
Național (Parlamentul) din 
Monaco i-a acordat „tot spri
jinul necesar” prințului Al
bert, care a fost numit regent, 
joi, în condițiile în care tatăl 
său, principele Rainier, se 
află în imposibilitatea de a-și 
exercita atribuțiile.

„Acest lucru atestă funcți
onarea mecanismelor institu
ționale din țara noastră, gra
ție clarviziunii prințului Rai
nier al Ill-lea, care a decis în 
2002 să confere un nou statut 
familiei suverane, pentru ca
zul în care principele nu își 
mai poate exercita atribuții
le”, continuă comunicatul 
Parlamentului.

Decizia rară în istoria prin-

Jackson, cel mai ridicol
dintre americani. în acesta

William (Foto: EPA)

■ Cântărețul a obținut 
pentru a treia oară 
nedoritul titlu de cel mai 
ridicol american

Los Angeles (MF) - în jur 
de 80% din cele 1.030 de per
soane chestionate de compa
nia de relații publice Jeff 
Barge l-au plasat pe cântăre
țul Michael Jackson în frun
tea topului celor mai ridicoli

Deocam
dată 
burlac
Londra (MF) - Prințul 
William a infirmat 
zvonurile privind o 
eventuală căsătorie 
după ce a fost 
fotografiat la schi, 
pentru al doilea an 
consecutiv, cu tânăra 
Kate Middleton. 
La o zi după ce tatăl 
său și-a arătat 
neplăcerea față de 
contactele cu presa, 
William a mărturisit 
că i se pate prea 
devreme să se gân
dească la căsătorie. 
„Nu am decât 22 de 
ani. Sunt prea tânăr 
să mă gândesc la 
căsătorie. Nu vreau 
să mă căsătoresc 
înainte de 28, poate 
chiar 30 de ani", a 
declarat el.

Jackson. (Foto:EPA)

■ O tânără discretă și 
timidă a devenit un sim
bol al dezbaterilor 
despre eutanasie

Pinellas Parc (MF) - Terri 
Schiavo, o americancă aflată 
în comă de 15 ani și lăsată 
fără alimentare artificială de 
la 18 martie, a murit joi, a 
anunțat un apropiat al fami
liei, părintele Paul O'Donnell, 
la Pinellas Park.

Soțul său, Michael Schiavo, 
a obținut un ordin judecă
toresc pentru a sista menți
nerea acesteia în viață, con
trar dorințelor părinților ei, 
Bob și Mary Schindler. Soțul 
femeii și părinții acestuia s-au 
confruntat în justiție timp de 
circa șapte ani.

Părinții, fratele și sora lui 
Terri Schiavo nu au fost

Mândru de implanturile sale capilare
■ Premierul Silvio 
Berlusconi a spus că 
mulți dintre omologii săi 
europeni îl invidiază

Roma (MF) - Șeful Guver
nului italian, Silvio Berlus
coni, în vârstă de 68 ani, s-a 
declarat mulțumit de regene
rarea artificială a podoabei 
șale capilare, în cadrul unei

Prințul Albert (Foto: epa>

cipatului Monaco intervine 
după trei săptămâni de spi
talizare, între care zece zile la 
reanimare, a principelui Rai
nier, în vârstă de 81 ani, din 
cauza unei infecții pulmonare.

Prințul Albert a anunțat că 
își va asuma imediat, „cu con
vingere și pasiune (...), pleni
tudinea prerogativelor”.

mai figurează Janet, sora mai 
mică a lui Michael Jackson, 
și Martha Sțewart, recent 
eliberată din închisoare.

„A devenit greu să ne ima
ginăm o Americă în care ci
neva să-l depășească în ridi
col pe Michael Jackson”, a 
estimat Jeff Barge, într-un 
comunicat.

Poziția a doua în acest top 
este ocupată de Scott Peter
son, un bărbat condamnat la 
moarte zilele trecute pentru 
uciderea soției sale însărci
nate în luna a opta.

Președintele Bush se află 
pe poziția a opta în topul 
americanilor ridicoli, având 
votui ile a 5G%( dintre parti
cipant! i la sondaj.

Sora, tatăl și fratele lui Terri (Foto: epa)

alături de aceasta în momen
tul morții ei, a precizat Paul 
O'Donnell, care s-a prezentat 
ca fiind consilierul spiritual 
al familiei Schindler.

emisiuni politice de Ia postul 
de televiziune RAI. „în plus, 
toate firele de păr de pe capul 
meu sunt ale mele.

Medicii au făcut doar o 
deplasare a acestora dinspre 
ceafă înspre frunte”, a expli
cat el.

Premierul italian și-a făcut 
implanturi de păr vara tre
cută și în decembrie, și este

Timp de două săptămâni, 
americanii au fost „bombar
dați” de imagini cohțradic- 
torii cu tânăra femeie brunetă 
care surâdea și care ă sufer

foarte mulțumit de rezultat, 
arătând că părul său se dez
voltă minunat. Intervenția a 
durat cam cinci-șase are.

Șeful Guvernului italian, 
Silvio Berlusconi, magnat 
media și om al ynâgMi, nu 
și-a ascuns niciodată cochetă
ria și a mărturisii că face a- 
pel la ch ir urgia estetică- pen
tru a arăta întotdeauna bine. 

it un atac cardiac la vârsta de 
26 ani.

Tear! Schiavo nu s-a gândii 
niciodată că va deveni tm caz 
celebru în întreaga hune; era 
o femeie obișnuită, o ființă 
discretă și timidă, care își 
iubea soțul și visa să aibă 
copii. !

în 25 februarie 1990, Terri 
Schiavo s-a prăbușit în locuin
ța sa din Florida. Soțul ei, 
Michael, a fost trezit de un 
zgomot puternic.

El a găsit-o pe soția sa 
căzută la pământ. Terri nu și- 
a recăpătat cunoș-tința nicio- 
dată.Un tribunal l-a desemnat 
pe soțul său, Michael, drept 
tutore. Timp de 15 ani, o lună 
și șase zile, ea a rămas „într-o 
stare vegetativă persistentă”, 
potrivit expertizelor medicale, 
validate de justiție.

Otrăvite s-auW 
peste o sută de 
mpârte lângă - 
kut, la 150 km de Shite- 
pesta. Experții spun că 
păsările ar fi mâncat 
grâu cu pesticide toxice.

(Foto: EPA)


