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prezidat 138 de ceremonii de 
beatificare (a proclamat 1.310 
Fericiți) și 48 de ceremonii de 
canonizare. A ținut 8 Consis- 
torii, în care a creat 201 car
dinali.
• în plan ecumenic, Papa loan 
Paul al II-lea a continuat 
drumul de reconciliere cu bis
ericile creștine deschis de 
Papa Ioan al XXin-lea și Paul

lea a făcut 95 de. vizite pas
torale și 142 în Italia, 
străbătând o distanță de 1,1 
milioane kilometri.
• Nici un alt Papă nu s-a 
întâlnit cu atâtea persoane ca 
Papa loan Paul al II-lea; mai 
mult de 16.700.000 de pelerini 
au participat la Audiențele 
Generale.
• Papa loan Paul al II-lea a

al VI-lea (în 1964 bisericile 
Romei și a Constantinopolu- 
lui . au ridicat oficial 
anatemele reciproce din 1054). 
• Prin înțelepciunea sa, Româ
nia va rămâne în âlistoria 
creștinismului ca prima țară 
majoritar ortodoxă vizitată de 
un Suveran Pontif , la o mie 
de ani de la ruptura oficială 
dintre ortodocși și catolici.

iea Papă al 
trecut la cele

Paul al ll-leaȘa
al luptei anticomuniste și păcii pe Pământ.

(CL) Pontificatul său a 
început în anul 1978 când Car
dinalul Karol Wojtyla este 
ales succesorul Papei loan 
Paul I și își ia numele de 
Papa loan Paul al II-lea. Este 
primul ■ Suveran Pontif 
provenit dintr-o țară slavă, 
Polonia.
• De la începutul pontificatu
lui său Papa loan Paul al II-

«Ntftanr Karol Jozef Wojtyla sa născut la 18 mai 1920, Di Watfowica, 
un orășel aflat ta 50 de kilometri de Cr»«Ma (Polonia), 0# cel mal mic 
copH 81 lui Karol Wojtyla și Emiliei Kaczorowska

•Biserica: în 19*2 începe cursurile de teotopie la seminarul clandestin din 
Cracovia; 1958 este hirotonit Epttcop; 1964 este numit Arhiepiscop de 

Cracovia; 1967 este numit Cardinal
«Porififtdrtut: la 16 octombrie 1978. cardinalul Karol kizefWdjtyia «*«vine 

primul Papă nettalian după *55 de ani
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Polonia și polonezii au o datorie specială 
pentru loan Paul al ll-lea. Nu ar fi existat o 
Pblonie liberă fără un Papă polonez.

Aleksandr Kwasniewski 
- președintele Poloniei 

■***

Un neobosit avocat al păcii.
Kofi Annan - secretar general al ONU 

*★* y'
Lumea a pierdut un apărător al libertății.

George W. Bush - președintele SUA 
*■**

Personalitate excepțională a timpurilor noas
tre.

Vladimir Putin - președintele Rusiei
***

Istoria va păstra amprenta și memoria aces
tui Suveran Pontif de excepție, a cărui 
carismă, convingere și compasiune au făcut 
să răsune mesajul evanghelic cu un ecou 
fără precedent pe scena internațională.

Jacques Chirac - președintele Franței

loan Paul al ll-lea a scris Istoria: prin 
acțiunea și influența sa, el a schimbat 
întreaga lume.

Gerhard Schroeder - cancelarul Germaniei
***

Israelul, poporul evreu și lumea întreagă au 
pierdut, azi, un mare campion al reconcilierii 
și fraternității între religii.

Sylvan Shalom - ministrul israelian 
de Externe

în Piața Sfântul Petru de la Vatican, zeci de mii de oameni s-au rugat zi și noapte pentru Papa. (Foto: epa)

Doliu in întreaga creștinătate

I»

S"â riigât Patriarhul Teoctist s-a rugat 
pentru sufletul Papei și și-a exprimat pro- 
fundul regret la aflarea veștii morții Sfân- 
tului Părinte. (Foto ekaj

■ Sanctitatea Sa Papa 
loan Paul al ll-lea a mu
rit sâmbătă, la Vatican, 
la vârsta de 84 de ani

Vatican (MF) - Papa loan 
Paul al II-lea a murit, sâmbă
tă, la Vatican, la vârsta de 84 
de ani, în urma unor boli ca
re i-au marcat finalul celor 26 
de ‘arii de pontificat.

Papa loan Paul al II-lea, li
der spiritual pentru mai mult 
de un miliard de credincioși, 
va fi înmormântat îhtr-un in
terval de patru pînă la șase 
zile după declararea decesu
lui, iar în termen de 15 - 20 
de zile, colegiul cardinalilor 
se. va reuni pentru a desemna 
un succesor.

Rugăciuni
Decesul Papei loan Paul al 

II-lea a fost anunțat în fața 
mulțimii adunate în Piața 
Sfântul Petru de către cardi
nalul Camillo Ruini, vicar al 
Papei la Roma, conform tra

diției. După anunțarea dece
sului, clopotele bisericilor din 
Roma au început să bată.

La Wadowice, orașul natal 
al Papei, ca și în toată Polo
nia, mii de credincioși s-au 
adâncit în tăcere în momen
tul în care clopotele biserici
lor au anunțat moartea Papei.

în ultimele momente de 
viață ale Pgpfjfe milioane de 
credincioși's-au adunat pen
tru rugăciuni în întreaga lu
me. După două spitalizări 
succesive și p traheotomie 
suferită în fefiruarie, starea 
sănătății Papei s-a agravat 
brusc joi, în urma unei infec
ții urinare, a unei septicemii 
și a unei crize cardiace.

Retras în apartamentele sa
le după revenirea la Vatican 
în data de 13 martie, Suvera
nul Pontif a primit joi sacra
mentul pentru bolnavi. Pri
mul papă slav din istoria 
creștinătății, primul Papă nei- 
talian după 455 de ani, Karol 
Wojtyla, născut la 18 mai 1920

Credincioșii au fost alături de
Papa. (Foto: EPA)

Ia Wadowice, în sudul Poloni
ei, ales șef al Bisericii la nu
mai 58 de ani, s-a impus ca li
der spiritual dublat de un om 
de acțiune energic.

Un pontificat plin
Pelerin neobosit, poliglot, el 

a știut să își mediatizeze ac

țiunile, atrăgând mulțimi con
siderabile la fiecare deplasare 
-104 călătorii în străinătate și 
129 de țări vizitate.

Pontificatul lui a fost mar
cat de multiple probleme de 
sănătate, inclusiv de boala 
Parkinson, dar și de sechelele 
provocate de rănile căpătate 
în urma atentatului din 13 
mai 1981 din Piața Sflntul Pe
tru, un cancer intestinal și 
două fracturi.

După o primă spitalizare, 
între 1 și 10 februarie, pen
tru probleme respiratorii, Pa
pa loan Paul al II-leâ a fost 
din nou internat, Ia 24 februa
rie, la spitalul Gemelli din Ro
ma, unde a suferit o traheoto
mie. j

Rămas fără voce după a- 
ceastă intervenție, el a mai 
apărut de câteva ori la fereas
tra camerei sale, reușind să 
pronunțe numai câteva cuvin
te în public în data de 13 mar
tie, înainte de revenirea la 
Vatican.

Condoleanțe Vaticanului
București (MF) - Premierul Călin Popes- 

cu-Tăriceanu a transmis, duminică, un me
saj de condoleanțe în numele Guvernului 

României, în urma decesului 
Suveranului Pontif, Papa 
loan Paul al II-lea.

„Ioan-Paul al II-lea a fost 
un veritabil athleta Christi. 
Nu vom uita niciodată inega
labilul său devotament față 
de libertatea fiecărui om, 
pentru apropierea dintre Bi
sericile creștine și dialogul 
dintre diferitele religii. Nu

vom uita nici istoricul pelerinaj ecumenic 
din 1999, când Sfântul Părinte le-a adus tu
turor românilor binecuvântarea sa aposto
lică", a arătat premierul Tăriceanu. ț

Premierul 
Tăriceanu

Ultimul mesaj
Vatican (MF) - Papa 

loan Paul al II-lea a afir
mat, într-un ultim mesaj 
citit duminică de arhie
piscopul Leonardo San- 
dri, că „dragostea con
vertește inimile și oferă 
pace”. „Umanității, care 
pare uneori tulburată și 
dominată de puterea ră
ului, de egoism și de fri
că, Domnul reînviat îi o- 
feră darul dragostei sale, 
care iartă, recoriciliază 
și deschide sufletul spre 
speranță. Dragostea este 
cea care convertește ini
mile și oferă pacea”, a 
scris Papa în acest me
saj pregătit, înainte să 
moară, pentru slujba din 
această duminică. Mesa
jul a fost citit după slu
jba solemnă celebrată de 
cardinalul Angelo Soda- 
no în fața a peste 100.000 
de credincioși adunați 
în Piața Sfântul Petru.

Pregătiri pentru înhumarea Papei
Vatican - înhumarea Papei 

va avea loc la Roma, la Cate
drala Sfântul Petru, cu excep
ția cazului în care Suveranul 
Pontif a lăsat dispoziții testa-

Corpul neînsuflețit al Papei

mentare contrare. Potrivit u- 
nor compatrioți ai Papei, loan 
Paul al II-lea și-ar fi dorit să 
fie înmormântat alături de 
ceilalți membri ai familiei sa
le, la Wadowice. Problema va 
fi tranșată dacă Papa a lăsat 
un testament.

„Toate dispozițiile prevăzu
te de Constituția Apostolică 
«Universi Dominiei Gregis», 
promulgată de loan Paul al II- 
lea la 22 februarie 1996 au in
trat în vigoare”, a anunțat 
purtătorul de cuvânt al Vati-

Valls. Textul stipulează regu
lile ce trebuie urmate în cazul 
vacanței tronului Sfântului 
Petru, ceremoniile de înmor
mântare a Papei, precum și 
convocarea conclavului și re
gulile privind desemnarea u- 
nui succesor.

Vaticanul a anunțat că ră
mășițele pământești ale Papei 
vor fi expuse, începând de 
luni, la Basilica Sfântul Petru. 
Prima congregație a cardina
lilor, care va decide data fu
neraliilor, se va desfășura în
aceeași zi.canului, Joaquin Navarro-

Credincioșii au aprins mii de lumânări la Fatima (Foto: epa)
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Om al lui Dumnezeu si al w ■■
păcii

16.18.1978 Alegerea lui Karol Wojtyla,
— -— ---------- primul Papă polonez din

istoria Bisericii Catolice, sub numele 
de loan Paul al ll-lea. El i-a urmat lui 
loan Paul I, care a murit după doar 
33 de zile de Pontificat.

Prima întâlnire între Papă și
Patriarhul Ortodox al Con- 

stantinopolului, Dimitrios I, în timpul 
unei vizite în Turcia.

30.11.1979

Mehmed Aii Agca încearcă 
să îl asasineze pe Papă, la 

Roma. Suveranul Pontif este 
doar rănit în abdomen și la 
mâini. Cel care l-a împușcat, 
un extremist cunoscut cu 
legături în rândurile paramili

tarilor, a petrecut 19 ani în închisoare.

15.09.1982 loan Paul al ll-lea se 
întâlnește pentru prima oară 

cu liderul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, la Vatican. Vor 
urma alte 11 întâlniri între cei doi.

0
« Semnarea de către Vatican

■1SB4 a Țratatu|ui de pace între

Argentina și Chile, încheiat prin inter
venția Sfântului Scaun.

Mihail Gorbaciov merge la
Vatican, unde are loc prima 

întâlnire între un președinte rus și un șef 
al Bisericii Romano-Catolice.

1.12.1989

1
12.07.1992
I —

Papa este operat pentru o 
tumoare benignă intestinală.

26.12.1994 Suveranul Pontif a fost 
desemnat „Omul anului" de 

revista TIME, fiind caracterizat 
drept „o persoană dornică să-și 
impună idealurile asupra unei lumi 
care nu arată tot timpul deschidere 
pentru dialog".

o Papa loan Paul al ll-lea îl 
întâlnește pe președintele 

Cubei, Fidel Castro.

23.01.1998

I
Papa își începe pelerinajul 
istoric în Țara Sfântă, unde își 

cere iertare pentru greșelile 
împotriva evreilor. Acesta a 
fost cel mai important 
moment de la semnarea 
acordului fundamental între 

Sfântul Scaun și Statul Israel.

14.03.2004

20.03.2000

Pontificatul lui loan Paul al 
ll-lea devine al treilea ca

I durată din istoria Bisericii Catolice, după 
Sfântul Petru și Papa Pius al IX-lea.

Patriarhul Teoctist a oficiat Sfânta Li
turghie împreună cu Suveranul Pontif, în 
cadrul primei vizite pe care acesta a efec
tuat-o, în mai 1999, la București, într-o țară 
majoritar ortodoxă. (Foto: epa) |

I ______ ___________ _ _ ____ ____________ ■ _____ ____ )

■ Primul Suveran Pontif 
de origine poloneză a 
fost un luptător într-o 
lume în schimbare.

Vatican (MF) - Tenacitatea 
și hotărârea sunt principalele 
trăsături caracteristice care
I- au ghidat pe Papa loan Paul 
al II-lea pe parcursul pontifi
catului său, care a avut o 
strânsă legătură cu evoluția 
internațională. loan Paul al
II- lea, care este de origine po
loneză, s-a aflat la conducerea 
Bisericii Catolice de peste un 
sfert de secol, iar generațiile 
tinere nu îl cunosc decât pe 
el în calitate de Suveran Pon
tif. El și-a lăsat amprenta încă 
de la început asupra pontifi
catului său. în momentul în 
care a fost ales, la 16 octom 
brie 1978, Karol Wojtyla avea 
58 de ani. Foarte rapid, el a 
intrat în conflict cu forurile 
bisericești pentru că, spre 
deosebire de predecesorii săi, 
a mers în mijlocul mulțimii, 
surâzând, lăsându-se atins și 
luând copii în brațe.

Popularitate
Succesul Suveranului Pon

tif a fost unul imediat, mai 
ales în America Latină, unde 
presa l-a supranumit „Atletul 
lui Dumnezeu” și „Globe-tro- 
tter-ul Evangheliei”. Papa

Papa loan Paul al ll-lea va rămâne în istorie ca un om drept și iubit de credincioși.

loan Paul al II-lea nu a fost 
un om cu o constituție impre
sionantă, însă fotografii l-au 
transformat într-un gigant în 
primii ani ai pontificatului 
său, imaginea aceasta fiind 
păstrată până la atentatul de 
la 13 mai 1981. Problemele sa
le fizice au început în ziua în 
care și-a fracturat femurul, la 
29 aprilie 1994, ulterior insta- 
lându-se maladia Parkinson, 
întreaga lume a urmărit de
gradarea lentă a sănătății Pa
pei, arătată mai ales de came
rele de televiziune, pentru că 
loan Paul al II-lea a refuzat 
întodeauna să cedeze bolii 
sau să o ascundă. Inițial, Pa
pa s-a amuzat de problemele 
sale de sănătate. „Un papă

bolnav, dar care nu a murit 
încă, vă salută”, a declarat el, 
la 21 noiembrie 1993, binecu
vântând mulțimea cu mâna 
stângă, pentru că suferise o 
luxație la umărul drept.

Demersuri politice
Viața și pontificatul lui 

loan Paul al II-lea s-au între
pătruns cu modificările isto
riei. Papa a supraviețuit celui 
de-al doilea război mondial, 
a depășit două regimuri tota
litare - nazism și stalinism - 
și a contribuit la căderea Zi
dului Berlinului, care a mar
cat prăbușirea comunismului 
în Europa și reunifîcarea con
tinentului. Demersurile Papei 
- om al lui Dumnezeu și al

păcii - nu au fost integral în
cununate de succes. El a fost 
martor al instalării calmului 
în Orientul Mijlociu, al aspi
rațiilor regiunii la pace și a 
văzut și războaiele ulterioare, 
loan Paul al II-lea a trebuit să 
combată islamismul extre
mist, sectele evanghelice și te
rorismul religios. El nu a pu
tut împiedica violențele din 
Africa și nici nu a știut cum 
să contribuie la combaterea 
maladiei SIDA. Papa nu poate 
fi încadrat în vreun șablon, 
pentru că a fost întodeauna 
deschis problemelor lumii și 
dialogului interreligios, păs
trând totodată o atitudine con
servatoare față de problemele 
familiei și cele de morală.

Arafat a primit binecuvântarea Predicile sale erau ascultate de zeci de mii de credincioși.t Suveranul Pontif și Maica Tereza

Succesiunea, problemă politică
■ Tradiția canonică 
prevede ca după un 
pontificat foarte lung să 
fie unul scurt.

Vatican (MF) - Biserica Ro- 
mano-Catolică s-a pregătit 
pentru decesul Papei loan Pa
ul al II-lea încă de acum două 
luni, după deteriorarea brus
că a stării sale de sănătate, 
urmând să înceapă discuțiile 
privind succesiunea. Până la 
desemnarea viitorului Suve
ran, conducerea Bisericii va 
fi preluată de doi cardinali, 
spaniolul Eduardo Martinez 
Somalo, care va gestiona afa
cerile curente ale Vaticanu
lui, și monseniorul Ratzinger, 
președintele Congregației pen
tru Doctrina Credinței și de
canul Colegiului Sacru. Cardi

nalii electori cu vârste mai 
mici de 80 de ani sunt în nu
măr de 117, între care 58 de 
europeni, 14 nord-americani, 
21 sud-americani, 11 africani, 
11 asiatici și doi din Oceania. 
Aceștia se vor aduna în Cape
la Sixtină, iar viitorul Suve
ran Pontif va trebui să obțină 
două treimi din voturi. Tradi
ția canonică prevede un pon
tificat scurt după unul foarte 
lung, iar acest principiu ple

dează în favoarea unui Papă 
înaintat în vârstă. Cardinalii 
ar putea totuși decide desem
narea unui prelat tânăr, pen
tru a continua activitatea ac
tualului lui loan Paul al Il-a. 
La Vatican se conturează do
uă mari tendințe: fie reveni
rea unui papă italian, fie 
alegerea unui latino-ameri- 
can. loan Paul al II-lea a fost 
primul Papă în decurs de 455 
de ani care nu este italian.

Urban VIII (1623-1644): 20 ani, 11 luni

■Hiat MII I hBM —M—HMM—

Apostolul Petru (33-67): 34 ani
Pius IX (1846-1878): 31 ani, 7 luni
loan Paul, al ll-lea (1378-2005): 26 ani
Leo XIII (1878-1903): 25 ani, 5 luni
Pius VI (1775-1799): 24 ani, 6 luni
Hadrian 1 (772-795): 23 ani, 10 luni
Alexandru al lll-lea (1159-1181): 21 ani, 11 luni

Tentativa de asasinare
Vatican - Presa italiană 

scrie că o serie de documente 
provenite din arhiva fostului 
serviciu secret est german ar 
confirma presupunerile care 
s-au vehiculat după tentativa 
de asasinat din 1981 asupra 
Papei loan Paul al II-lea - anu
me că fosta Uniune Sovietică 
s-ar fi aflat în spatele atenta
tului. Tentativa de asasinare 
a Papei este un eveniment 
încă învăluit în mister. La 13 
mai 1981, un bărbat de origi
ne turcă pe nume Aii Agca a

deschis focul asupra Papei în 
Piața Sfântul Petru, rănindu-1 
în abdomen și la un braț.

Aflat în stare critică, Papa 
a fost operat de urgență și, 
după cum declara chiar el ul
terior, abia a reușit să rămâ
nă în viață. Teoria împăr
tășită de cei mai mulți e că 
decizia de a-1 ucide pe Papă 
a fost luată de conducerea so
vietică, a cărei temere era că 
noul cap al Bisericii Catolice 
va submina influența sovieti
că în centrul Europei.

Probleme de 
sănătate

Vatican (MF) - Starea 
de sănătate a Papei loan 
Paul al II-lea, care a îm
plinit 84 de ani în mai 
2004, a fost precară de 
mai mult timp, chiar da
că Suveranul Pontif nu a 
acceptat decât foarte rar 
să își anuleze angaja
mentele oficiale din cau
za unor afecțiuni. Aces
ta suferea de maladia 
Parkinson de mai mulți 
ani și îi era greu să stea 
în picioare din cauza ar
tritei care i-a afectat 
membrele. în ultimii trei 
ani, Papa și-a terminat 
aproape toate discur- 

I șurile cu mari dificultăți, 
obosind foarte repede.

Papa l-a vizitat pe Aii Agca la închisoare în decembrie 1983.
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Ziua Academia Romane
1920 - Apare primul desen animat românesc: ".Păcală 
în lună", realizat de Aurel Petrescu.
2002 - Academia Română a organizat, cu prtejul împlinirii 
a 136 de am de ta înființare .Ziua ușilor deschise", s
2003 - A tost inaugurat Muzeul Național al Hărților și 

Cărții Vechi - la București. Acest muzeu reunește docu-
| mente rare, hărți de o mare valoare istorică.

2005 - Aie loc cea de a Xl-a ediție a Galei Premiilor 
UNITER.

ContpM_
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Berbec __ __ .... _ j g. _ ___ __
Succesul va fi al tău azi. Ai așteptat momentul ea să-i 
prezinți o idee șefului tău sau să ceri o mărire de salariu? 
Azi e ziua potrivita! Vei primi mai mult chiar decât ai cerut.

Calendar religios
Deva (S.B.) - Astăzi, 4 aprilie, în calen

darul ortodox sunt sărbătoriți Cuvioșii Iosif 
- scriitorul de cântări, Gheorghe de la Male- 

on, Zosima și Platon. Patria 
Sfântului Iosif a fost Sicilia, 
născut din părinți drept- 
credincioși și îmbunătățiți, 
anume Plotin și Agatia. Pen
tru Viata lor cea plăcută lui 
Dumnezeu, le-a făcut parte 
să nască un rod care a fost 
la toată Sfânta Biserică de 
bună trebuință și care a fost

mai pe urmă scriitor de cântări, împodobind 
Biserica cu cântări și canoane. Acest copil 
a fost crescut în buna învățătură a cărții 
și a fost povățuit la obiceiul cel bun. Mai 
apoi, ca bărbat, ce avea să fie desăvârșit 
pentru că era blând și smerit, înstrăinân- 
du-se încă din copilărie de jocurile co
pilărești, iubind postirea și înfrânarea a 
contribuit foarte mult în învățătura Dum
nezeieștilor Scripturi.

21_
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Taur
Romantismul plutește în aer azi. Ai muncit din greu, dar 
să nu crezi că ai trecut neobservat. Să nu te surprindă o 
promovare. Radiezi inteligență și încredere.

Ornai
Nu te agita prea taie astăzi. Mâine vor fi alte rânduri de 
treburi de făcut prin casă și proiecte de terminat. Cariera 

ta evoluează foarte bine și poți să sărbătorești asta în oraș

rl
Calitate

Tare ur* ►

Cântec

Oânsui
Incurii

E$i sensibil și introvertit, iar astăzi aceste calități Men- 
silicâte. Receptivitatea pe care o generezi va atrage oamenii 
la tine. O persoană va fi fermecată în mod deosebit.

Leu ___ ___ ______ ■ ,
La serviciu vei fi aglomerat de proiecte pe care ți le-a pus 
cineva pe cap Acasă ești sufocat de dezordinea pe dâre 
alții au făcut-o, dar până la sfârșitul zilei se va rezolvă totul.

îngâmfat 

Suta rtu

..S*».... ....  ...TIV

Energie electrică:___________ _____________________
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
09.00-18.00 Sâlciva,, Poioga, Căzănești,

Vața d« Sos, Trestia și Săliște

SeîntrerupefurnizateagaafctimefapfinDeva;
09.00-15.00 AJw*»»<1to»,U»L-9, sc. A și.9

Se întrerupe furnizarea apel în Deva:
08.00-1 S.00 Străzile Cetății, Ștefan O. Iosif,

Barbu Delavrancea ți Gh. Lazăr 
Str. 22 Decembrie, nr. 224A 
Str. Hărâului, nr. 14

& Fecioara
Vei avea o zi cu activitate socială intensă Așteaptă-te ca 
telefonul să sune toată ziua cu invitații de a Ieși în oraș. E 
o zi bună pentru a încerca o nouă formă de creativftste.

Banii tăi în sfârșit se înmulțesc. Acestea sunt vremuri pros
pere pentru tine. Este foarte probâbii ca așa să fie de acum 
încolo. Poți să fu generos cu cei din jur, dar fără exagerări.

Scorpion
Astăzi prevederea și intuiția te vor ajuta foarte mult, la 
orice informație cu care te întâlnești și păstreaz-o. Pot fl 
idei legate fie de casă fie de viața profesională.

Săegtărtor__________________ _____ ,, :'
Te poți aștepta să primești vești extraordinare prin telefon. 
Se apropie o promovare, sau o lucrare de creație a ta 
este acceptată pentru publicare sau pentru expunere. e

Soluția integrantei din numărul 
precedent: C - G - TAR — 
MAJORI - OM - PANOPLII - Ml- 

, LITAR - T - TE - IR - TR - FA -
UT - CEA - NOD - PAUL - FIR
- TIZ t I - U - DOP - ODE - 
SOIA - ONOR - SN - TRAGE - 
ST - SI - ITAN - FRONT - IȘTI

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

gaze. -
JrifațjnațH CFR

Urgențe . 112

Este 0 zi ideală să fii singur. Prietenii și familia nu te prea 
lasă în pace. Vei fi o gazdă perfectă. Retrage-te devreme 

(A. fi astă-seară; vei avea parte de câteva ore de reflectare.

Vărsător ________________ ;_________________
Muiția șl creativitatea îți sunt de folos, dar azi te vei spe- 
rla de tine. Qeși prietenii tăi te consideră simpatică, ție îți 

mw ăă o stare de neliniște.

Pompieri__________________-"'981

Jandarmerie 956

Poliție___________________ 955
Q.3.P.C. HD SKăW

» îV
...1... i ■ J.ll.l.i.llLiU... HI.KIPIIMiHIWMWWIH IIIOIWUBRI

Cariera este cel mai Important lucru în această perioadă, 
mai multă încredere în tine și ai curajul să Intri îrt eom- 

petiție cu partenerii. Ar fi bine să îți iei toate pauzele 
departe de locul de muncă.

06.30-07.00 Observator (r) ai- 
11.00-12.00 Emisiune de

divertisment
23.45-2400 Observator

700 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

7:45 Agenția 2 
fârâ un sfert

920 Gnd minute 
d y’lură

930 Teleshopping
1000 Surprize, surprize... Cu 

Andreea Marin
12-30 Teleenddcpedia 
1330 Desene animate: Yu-GL 

Q0h
1400 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
1430 Teleshopping
1500 Pro Patria. Emisiune 

realizată de Redacția 
Emisiunilor Militare de 
Televiziune din Minis
terul Apărării Naționale 

1530 Kronica. Emisiune în 
limba maghiară

1635 Sănătate pentru toți. 
Prezintă dr. Dantela Saf- 
ta

1730 Portul
El miracolelor

1830 Știrea 
18:50 Sport Pro 
1900 Jurnalul TVR Sport

Meteo

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

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

9:15 Tânăr și neliniștit Cu:
H Eric Braeden, Joshua 

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

10:15 Apropo TV 
(reluare) 

11:15 0 vacanță de aur
H(reluare)

1300 Știrile PRO TV. Sport.
Meteo 

1330 De râsul lumii 
14:00 Comonado de carder

13(reluare)
1600 Tânăr și neliniștit Cu:

B Etic Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

1700 Știrile PRO TV 
17:45 Teo 
1900 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo

2ftî5 Gala premior UNITER 
0:15 Prefontaine (dramă, 

lăSUA1997). Cu: Jared 
Leto, R.Lee Ermey, Ed 
O'Neill. Regia Steve 
James.

20:15 Un prieten deosebit
13 (comedie, SUA 1994). 

Cu: Thora Birch, Harvey 
Keitel, Mimi Rogers, 
Christopher McDonald. 

22:15 La Bloc Serial de
220 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo (reluare)
330 Fantezii pe 
.j Internet

(thriller, SUA 2000). Cu: 
Stan Abe, Laid Boder, 

Michael M sen , Celia 
Xavier. Regia Sherwood 
Ball. 0 tânără care are 
un site erotic pe Inter
net este găsită moartă, 
încercând să afle 
aaevaroi, poepa intra m 
alertă

500 SW» 
pentnitofl

54D0ndntauti * 

d» cutară
5jDAettine secret»

divertisment
Știrile Pro TV

2345 Dinastia campionilor 
23:50 Ele spionează (acțiune, 

pSUA 2002). Cu: 
Natasha Henstrige,
Kristen Miller, Natashia 
Williams, Carlos Jacott, 
Jamie Iglehart. Regia: 
Reza Badiyi,Chuck
Bowman

045 kstrimtivi
1:15 Știrii» PRO TV. Sport

Meteo
2:15 Apropo Tv (reluare) 
&15 Pate de carte (relu-

4t>iS kstrim tM (reluare) 
SjKI Bucătăria Iul Radu

(reluare)
600 Teo

700 Obervator. Cu: Sanda
Nicola

800 Canalul de știri 
1000 în gura presei 
1100 Concurs interactiv. Emi

siune în cadrul căreia 
poți deveni milionar în 
câteva minute

1200 Hercule 
1300 Observator. Cu: Simona

Gheorghe
1345 Divertisment Foldonil 

contraatacă
15:00 Dirtis 
1600 Observator. Sport.

Meteo
1630 Agenda electorală 
16:45 VÎvere- A trăi ai pasi-

Elune (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saftarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Ellsabeta De 
Palo

17:45 9595-Te învață ce să 
fad j

19:00 Observator. Sport. 
Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

20,15 Operațiunea Delta
H Force □ (acțiune, SUA 

1999). Cu: Trae 
Thomas, Todd Jensen, 
Anthony Bishop

2230 Observator. Sport 
Meteo. Cu: Letiția 
Zaharia

2330 Matrix: Amenințare 
—teroristă (acțiune, SUA, 
’’2003). Cu: James Den

ton, Kelly Rutherford, 
Mahetsfialalhashbaz Ali, 

Anthony Azizi, Will 
Lyman, Melora Walters, 
Shoshannah Stem.

030 în gura prowl 
(reluare)

100 Conan Weractiv. 
Emisiune to cadrul 

. căreia pop deveni mll- 
! ț* • lonar to câteva minute 

can Observator. Sport. 
Meteo (reluare) 

3900 Dinozaurii (reluare) 

330 Haitul» (reluare) 
«90Vhrere

500 Poveștiri adevărate 
(reluare)

530 lubi.-a mea, păcatul 
(reluare)

700 Extravaganta Anastasia
EJ(reluare)

8:15 Te voi învăța să iubești 
0(reluare)

9:15 A șaptelea cer 
10:00 Lori (reluare) 
11:15 Numai iubirea 
13:15 Răzbunarea. Cu:

EjGabriela Spanie, Josâ 
Angel Llamas, Maria 
Helena Doenng, Orlan 
do Miguel 

14:15 Pisica sălbatică. Cu: 
gMarlene Favela 

1530 Iubirea mea, păcatul.
HC u: Yadhira Carillo, Ser

gio Sendel 
17:30 Poyeștiri ad fete - 

emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru 

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

gLisazo
19:15 Te voi învăța să iubești. 

Cu: Danna Garcia

20:15 Rut». Cu: Barbara Mori, 
gEduardo Santamarina, 

Ana Martin, Jaqueline 
Bracamontes, Sebastian 
Rulli. Josefina Echanove, 
Antonio Medelin 

21:10 Mama vitregi. Cu : 
Victoria Ruffo, Cesar 

' gEvora, Jaqueline
Andere, Mauricio Aspe, 
Miguel Angel Biaggio, 
Eduardo Capetillo, Reni 
Casados, Margarita 
Isabel, Ana Layevska 

3200 De trei od fi 
emisiune cu Mihaela 

’Tatu
0:00 Extravaganta Anasta
sia. Cu: Norids Batista, 
“Juan Pablo Raba, Klara, 

Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Satil Marin, 
Luciano D' Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 

{ Rcdrfguez, Mayra Ale
jandra

100 Răzbunarea,

700 Miracole (reluare)
800 Teleshoping

830 Miniontăți sub trei de
latori

900 Poftă bună
930 Int In Paradis 

1030 O' ale Iu' Mitică 
11:30 Cin minute de cultură 
11x15 Pasiuni 
1240 Euro-dispecer (reluare) 
12:45 Farmece

5 13:30 Teleshoping 
1400 Quasimodo 
1430 Insula piraților 
1500 împreună to Europa.

Primul pas
1600 Zona de conflict 
1630 Clnd minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR Sport.

Meteo
1700 Sărotă-mă, prostule 
17:55 Euro-dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru Români.
18:15 Cina minute de cultură 
1830 Zestrea românilor 
1900 Fotbal to sală: A.F.C.

Bodu - CI.P. Deva, 
med ăn campionatoi 
Național. Transmisiune 
directă

2030 Partitură pentru 
Sakxneaa. Spectacolul 
Salomeea de la lași to 
regia lui Alexandro 
Hausvater

i 2100 Neuitatele peisonaje. 

Documentar de cultură 1 
teatrală. Prezentat de 
prof. Geotye Banu.

2130 Ji talul TVR. Sport. i 
Meteo

2200 Jurnalul Euronaws pen
tru România

21:15 Drumul țn Santiago
GKthrIller, Spania, 1999). 

Partea I. Cu: Anthony 
Quinn, Chartton Hasten, 
Anne Archir, Jose Luis 
Gomez.Regla Robert

' 23:50 DtarfctuL Cu: Craig

QT.Nelson, Janie Brook, 
Lyne Thigpen, Roger 
Aaron Brown, Sean 
Patrik Tomas. Regia: ' 

. Terry Gtorae
039 Magazin IT

700 Teleshopping
730 Ministar
7S5 Sport cu Fiorentina 
SSfâ 

930 Dragoste șl putere 
1000 Kensld Show (reluare) 
10:55 Clip art 
1100 Monica. Prezentatorea 

emisiunii este Monica 
Puiu (reluare) 

1200 filmul și televiziunea. 
Este un program spe
cializat de cronică, crit
ică și comentariu de 
film, produs într-un for
mat complex 

1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
1330 Teleshopping 
1435 Sunset Beach 
1520 Focus 
1525 Dragoste și putere 
15:50 Camera de ifls. Emisi

une de divertisment 
1630 Trăsniți to NATO 
16:50 Kensld Show 
1800 Focus. Sport. Meteo 
1900 Monica. Talk show 

prezentat de Monica 
Puiu

20900 Saginlo. Cu Sergiu 
Minaicea

2100 Tradațl to dragoste 
2200 Trăsniți to NATO. Sol- 

dapi prezentați in pn- 
mavară drept prima uni- 

•tate Nato de pa teritori
ul României apar In 
acest sezon cu totul 
schimbați.

2230 Fcxw Put. Cu:SHvla 
Tlcula

2300 Fanatik Show. 
0 emisiune care șl-a 
câștigat o puternică 
notorietate Intr-un timp 
foarte scurt, Fanatlk 
Show este un program 
dinamic șl agresiv, axat 
pa culise, scandaluri, 
Informații de ultimă oră, 
știri bombă.

100 Focus plus. Sport. 
Meteo, (reluare) 

230 Bani la greu 
«10 Clubul 

danoqrti

800 întoarcerea familiei
Q Seavers (comedie, SUA 

2004). Cu: Alan Thicke, 
Joanna Kems, Kirk 
Cameron, Tracey Gold, 
Jeremy Miller. Regia: 
Joanna Kems

930 Mișcări periculoase
S (dramă, SUA 2002). 

11:10 Nume înmărmurii
O (acțiune, Estonia, 2002). 

12:45 Pasiune (dramă, SUA
Q 2002). Cu: Gwyneth 

Paltrow, Aaron Eckhart 
1430 Vedete la Hollywood: 

Gwyneth Paltrow 
1500 Maisfieid Parte (dramă, 

O Marea Britanie, 1999) 
16:50 Hany Potter șl Camera 

secretelor (tantastic, 
SUA 2002) 

1930 Pe platourile de fil
mare. Episodul 14 

2000 Pi lltiri (comedie,
UBrazilia, 2001).

, 2135 Miș< I periculoase 
(dramă, SUA 2002). 

23:15 Viață c (thriller.
Id SUA 2002). Cu: Vai 

Kilmer, Vincent D’Ono- 
frio, Adam Goldberg, 
Luis Guzmăn, Doug 
Hvțchison.

■ 105 Pactul tăcerii (suspans, 
U Franța, 2003). Cu: Gi

rard Depardieu

TELE 7 DEVA

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

bare (partea I)
21.05 Femeia, eterna între

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

(reluare)

HALLMARK

TV SPORT

0845 Prețul succesului -1 
(dramă, 83). Cu: Jenny 

Seagrove, Dianne Baker
1030 Furtună în mijlocul verii 

(dramă, 1999). Cu: Pe

ter Falk, Aaron Meeks 
»12.15 Providence II 
J1300 fiicele Iul McLeod IV

1400 Copacul fermecat 
(dramă, 2000) 

. 1545 Prețul succesului - 
partea 1 (dramă, 1983) 

J1730 Furtună to mitocul verii
19.15 Mânzul (dramă, 2004). 

Cu: Darcy Belsher 
■ 2200 Lega șl «dna: Intenții 

criminale 2
’ 23.00 Jordan

« fl ști
, 0900 Stirf» TV Sport 09:15 Fot- î

bal: Divizia B (reluare) 12:00 ; 0900 Călătoria prin Valea 
Știrile TV Sport 1220 Rugby , Regilor

1 Total (reluare) 1530 Să fatam ; țț)0O Aventuri la la pescuit 
, totull Cu Mata LudulM «x s-a nărcut un W

Motoare, motoarel 1600 Știr- * urn UmMmii* râzhoJ 
! lie TV Sport 1630 Fotbal: Med ,

Sport 1900 Box profotionoat , raukM* nrin vria» 
Legea pumnului 1930 Supăr ’1M0

Spania: RazumatufetKal 2030 !
Știrile TV Sport 2ftBRtoMi cu ’■£

Nlcoleta Ludu 2037 Motoare», ’ 
motoarel 2100 Fotbal: Cupa •1M0 *2™.* P*"” “ 

Angliei: Manchester United ■ . .
Balckboum Roveri Sheffield 1J*un*î|hdnim 
United a învins cu 3-1 West ' 9** ■J*®10*’ _
Ham United 2300 Lobai Kom- ‘ rraun to stere brud
bat 2330 Ștlrfla TV Sport ’ 2100 Ravetol» Wuetriate

t

/
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• Animator. Pe parcursul a opt zile, cu 
finalizare ieri, 3 aprilie, Centrul de Zi Orăștie 
a desfășurat un stagiu de formare în ani
mație pentru educatori și persoane care 
lucrează în domeniul protecției copilului. Par- 
ticipanții au fost instruiți de CEMEA Franța și 
vor deveni profesioniști. Stagiul s-a desfă
șurat în colaborare francezo-română. (IJ.)

• Ajutor pentru o scriitoare. Consiliul 
Local al Municipiului Hunedoara a aprobat 
alocarea, din bugetul local, a sumei de 
25.000.000 lei, în vederea editării și tipăririi 
unui roman cu titlul „Calea Sfâșierilor", 
având ca autor pe Raisa Boiangiu. Acest 
sprijin dovedește faptul că edilii hunedoreni 
nu au uitat cultura! (S.B.)

Jurnaliștii români răpiți in Irak.

1 l;?5.

wk».

r.*-
!• <<

Noul sef la IPJ Hunedoara
Miting de solidaritate

Deva (I.J.) - Răpirea celor trei jurnaliști 
români în Irak: Marie-Jeanne Ion, Sorin 
Mișcoci și Ovidiu Ohanesian n-a rămas fără 
ecou la Deva. Astfel, primarul municipiu
lui, Mircia Muntean, invită astăzi, de la ora 
12.00, toți cetățenii Devei să participe la un 
miting în fața Casei de Cultură „Drăgan 
Muntean” din Deva. Acest miting se dorește 
a fi modalitatea prin care devenii susțin 
eliberarea celor trei tineri jurnaliști români.

■ Sâmbătă, într-un 
cadru festiv, a fost 
instalat în funcție noul 
șef al IPJ Hunedoara.

Ina Jurcone

J j '-j yj j j jJ J J J >

Tuns
talie uriașă 350.000 lei
talie mare 300.000 lei
talie mijlocie 250.000 lei
talie mică 200.000 lei

Spălat - uscat - periat
talie uriașă - mare 200.000 lei
talie mijlocie - mică 100.000 lei

Deva - Noul șef al poliției, 
comisar șef Alexandru Dră- 
ghici-Roșioru a candidat pen
tru postul de șef al Poliției 
Hunedorene alături de comi
sarii șefi Dorin Martin, con
silier juridic în cadrul IPJ 
Hunedoara și Ionel Dobre, 
șeful Poliției Petrila, rămas 
liber la 1 martie, în urma 
pensionării chestorului Petru 
Coțolan. Alexandru Drăghici- 
Roșioru a absolvit Școala de 
Ofițeri și Facultatea de Drept. 
Lucrează din 1985 în Poliție, 
unde a ocupat funcțiile de

ofițer al Serviciului Econo
mic al IPJ Mehedinți, ofițer 
relații cu publicul al IPJ 
Mehedinți, șef al SCCOA 
Mehedinți, șef al Centrului 
Zonal de Crimă Organizată 
Craiova. în 2002 a fost șeful 
Poliției din Drobeta Turnu- 
Severin.

învestirea a avut loc într- 
un cadru festiv la Prefectura

Noul șef al IPJ Hunedoara

Deva în prezența chestorului 
de poliție Iancu Ștefan, 
adjunct al șefului IGP.

„în câteva zile de acum 
înainte tai voi forma echipa 
cu care lucrez. Pentru mine 
funcția este o nouă provo
care", a declarat comisarul

șef Alexandru Drăghici- 
Roșioru.

„Sper ca legea să fie instau
rată în județul Hunedoara 
unde legile au fost mai mult 
sau mai puțin aplicate”, a 
afirmat prefectul județului 
Cristian Vladu.

Ceremonia de învestire a noului șef al IPJ Hunedoara.

Eurolife Music a organizat o preselecție 
pentru înființarea unei trupe de dans în 
cluburi și pentru un nou proiect muzical. 
Preselcția a avut loc la Deva și încă în trei 
mari orașe din țară. (Foto: Traian Mânu)

„Cruciadă" împotriva primarilor PSD?

0
49600

Preț . Variație. 
închidere (iei/acțX%) 

. 8» 3600 +2.56

5. IMPACT__________ oprit_______ .
6. AZOMUREȘ 3000 ->7,14
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6500 +1,56___  :
8. ROMPETROL ' 980 +8,53

M Vânătorul PSD Cos- 
min Nicula atacă pre
fectul județului, care 
este pescar.

Valentin Neagu
valentin.neaqu@lnfanninedia.ro

Deva - Două subiecte au 
fost abordate ieri într-o con
ferință de presă de deputatul 
PSD de Hunedoara, Cosmin 
Nicula Ambele legate de ceea 
ce face sau nu face prefectul 
Cristian Vladu.

Primul ar fi cel legat de 
ceea ce se întâmplă în admi
nistrația locală care „de când 
este Vladu prefect, este în 
regres”. Nicula nu spune pri
ma oară acest lucru, dar 
repetă că nu poți construi 
ceva cu ceea ce distrugi.

Și se referă la directorii 
instituțiilor descentralizate 
sau irii pe care prerfec-

tul i-a schimbat sau vrea să- 
i schimbe.

„Să caute primari din 
cadrul Alianței DA. Acolo 
sunt mult mai corupți. Nu 
cred că un prefect care a citit 
și cunoaște legile nu a sesizat 
faptul că între Prefectură și 
primării nu există relații de 
subordonare”, mai spune de
putatul.

Un prefect “braconier”?
Legat de acest subiect, Ni

cula a precizat că primari 
Cum ar fi cei de la Pui, Baia 
de Criș, Băcia sau Sîntămăria 
Orlea sunt primari cinstiți, 
doar că aparțin altui partid și 
nu Alianței.

Al doilea subiect a fost cel 
legat de faptul că prefectul ar 
fi „braconier”. Merge la pes
cuit fără a avea cotizația 
plătită la zi.

Se știe, de altfel, că prefec
tul este pescar, dar nu am

știut că Nicula este un vașnic 
apărător al vânătorilor, de 
puțină vreme, dar este. Oare 
numai pentru faptul că pre
fectul este pescar? în acest 
context a fost pronunțat și 
numele primarului Mircia 
Muntean, care se pare că are 
același „bucătar” misterios ca 
și al prefectului într-ale 
vânătorii.

Cosmin Nicula, deputat-PSD

UE în gospo
dăria noastră

Lăpușnic (L.L.) - în 
cursul săptămânii tre
cute DADR Hunedoara a 
organizat întâlniri cu lo
cuitorii județului. Scopul 
a constat în informarea 
agricultorilor cu privire 
la ultimele noutăți în 
domeniul utilajelor agri
cole. Agricultorii au pus 
întrebări despre modul 
în care pot achiziționa 
sămânță, pesticide și 
insecticide pe cupoane 
agricole. „Agricultorii au 
manifestat interes major 
față de aceste întâlniri și 
încercăm pe cât posibil 
să rezolvăm toate pro
blemele cu care ei se 
confruntă”, afirmă ing. 
Emil Gavrilă, reprezen
tantul DADR.
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• Scumpire. Prețul unui bilet de călătorie, 
pe mijloacele de transport în comun din 
Hunedoara, a crescut la 10.000 de lei, con
form unei hotărâri adoptate de Consiliul Lo
cal. Creșterea de tarif a fost de 14%. (M.S.)

• Dezbatere cu temă religioasă. Joi, 7 
aprilie 2004, ora 18.00, la Sala Logos (str. 
Gh. Barițiu, nr. 19) Deva, va avea loc dezba
terea „Secularizarea sau desacralizarea lu
mii". Invitatul special va fi Pr. Prof. Nicolae 
Achimescu, fostul decan al Facultății de 
Teologie Ortodoxă din lași. (S.B.)

Papa a fost

Colecționari în expoziție
Deva (S.B.) - Filatelie, cartofîlie, numis

matică, cartele telefonice, insigne, obiecte 
de artă și orice domeniu de colecție au inva
dat, sâmbătă, lăcașul de cultură al Devei. 
Târgul a reunit peste 200 de colecționari 
sosiți din întreaga țară pentru a face con
tact cu devenii și pentru a se reîntâlni între 
ei. Astfel de târguri, organizate periodic au, 
în unele localități, o tradiție îndelungată. 
Așa este și la Deva. Spre exemplu, sâmbătă, 
la Deva, l-am întâlnit pe Thomas Remus 
Mochnacs - cadru didactic în specialitatea 
istorie la Universitatea de Vest Timișoara 
- care a venit aici pentru a zecea oară. A 
adus cu sine, pentru schimburi sau vânzare, 
foarte multe bancnote vechi și, ceva de 
ultimă modă: acțiuni diverse, din mai multe 
țări, care au atras în special pentru grafi
ca lor. Aceste documente erau, în trecut 
adevărate opere de artă! Ele nu au fost însă 
singurele obiecte valoroase ale colecționaru
lui timișorean. Pe mesele colecționarilor am 
mai remarcat o serie de săbii, paloșe, cuțite, 
brice etc. ce aveau diverse valori și o 
casetă de bijuterii din argint în valoare de 
580 de euro.

■ Hunedorenii au de
plâns dispariția celui 
care a păstorit cu dă
ruire întreaga suflare.

Deva (S.B.) - Dragostea cu 
care a fost înconjurat pre
tutindeni în lume și rugăciu
nile aflate pe buzele tututor, 
arată că înainte 'de a se 
înfățișa judecății lui Dum
nezeu, Papa loan Paul al II- 
Iea rămâne drept și plăcut în 
fața oamenilor și a Istoriei. 
Papa a murit sâmbătă seara, 
la Vatican, la vârsta de 84 de 
ani, după o îndelungată ago
nie, în apartamentul său par
ticular. Decesul a fost anunțat 
la încheierea unei rugăciuni 
începute la ora 21.00 (22.00, 
ora României), la care au par
ticipat circa 60.000 de per
soane. Totodată, în fiecare 
țară credincioșii se rugau 
pentru sufletul Papei. Ieri, în

toate bisericile au fost spuse 
rugăciuni pentru Papa loan 
Paul al Il-lea. La Biserica 
Greco-Catolică „Immaculata” 
din Deva slujba a fost pre
lungită cu o jumătate de oră. 
La fel au decurs slujbele la 
toate bisericile din județ.

Și eu m-am rugat
„Am stat cu ochii pe tele

vizor, zi și noapte, ca la un 
spectacol foarte trist, rugân- 
du-mă alături de toți cei care 
făceau în acel moment același 
lucru. De obicei nu prea merg 
la biserică, dar știu despre 
Papa loan Paul al Il-lea că 
este un om bun pentru care 
mă voi ruga și zilele urmă
toare, până la înmormântare. 
Sper să fie urmat de unul la 
fel de bun la suflet și de pu
ternic! Papa a fost un om pu
ternic, și deși a fost foarte 
bolnav a călătorit prin toată

Credincioșii s-au rugat duminică la Biserica Immaculata.

credincioșilor de toate nea
murile.” (Aurora L. Iacobesc
- Deva)

Va urma o schimbare
„Cine va urma după Papa 

loan Paul al Il-lea nu pot să 
știu. Mă gândesc că va fi o 
schimbare în bine, pentru că 
întotdeauna la Vatican 
lucrurile simt bune deoarece 
acolo domină credința! 
Credința poate dărâma și un
zid ca al Berlinului cu tot cu
anticriști și atei!” (Vasile 
Moldovan - Deva)

Sâmbătă, la Deva, la Târgul colecționarilor;

Aurora Iacobesc

lumea pentru a fi în mijlocul

Vasile Moldovan Rozalia Moldovan Iuliu Winkler

O pierdere importantă
„Vestea morții Papei m-a 

lovit puternic în suflet pentru 
că a fost o pierdere foarte 
importantă pentru omenire. 
A readus religia în sufletul 
oamenilor și toată viața sa și- 
a dedicat-o îndeplinirii meni
rii sale pe Pământ. Papa și-a 
dorit pentru această lume 
doar pace și numai bine!” 
(Rozalia Moldovan - Deva)

Rol reformator
Perioada în care biserica 

catolică a fost condusă de 
Papa loan Paul al Il-lea a fost 
una dintre cele mai impor
tante pentru istoria Europei 
de Est, a declarat ministrul 
delegat pentru comerț, Iuliu 
Winkler. în opinia sa, Papa 
loan Paul al Il-lea a avut un 
rol reformator în cadrul bi
sericii, prin poziția adoptată 
față de mișcarea ecumenică și 
față de procesul democratic 
din Europa.

Trei morți în accidente pe șosele

Denominarea face... victime.
Caricatură de Ovidiu Pascu

■ Două accidente 
grave au avut loc în 
numai două ore pe 
șoselele județului.

Deva (M.S.) - Trei persoane 
și-au pierdut viața în două 
accidente ce au avut loc, la 
sfârșitul săptămânii, pe șose
lele din județul Hunedoara.

Mergeau acasă
Primul accident a avut loc 

pe raza localității Totești, 
lângă Hațeg, în timp ce o fa
milie din comuna Râu de 
Mori se deplasa, într-o Dacia 
Solenza, spre casă.

Potrivit martorilor oculari, 
se pare că șoferul mașinii a 
dorit să evite mai multe gropi 
din șosea, moment în care a 
pierdut controlul volanului. 
Autoturismul a ieșit de pe 
carosabil și s-a izbit violent 
de un nuc aflat pe marginea 
drumului.

în urma impactului, șofe
rul Daniel Mălăieștian și 
mama sa, Elisabeta, au dece
dat pe loc. Sora conducătoru

lui auto a fost rănită și se află 
internată la spitalul din 
orașul Hațeg.

Nu s-au asigurat
Al doilea accident s-a pro

dus pe raza orașului Simeria, 
la intersecția drumurilor

naționale 7 și 68. Iancu și 
Maria Stănculea veneau din
spre Călan și intenționau să 
se îndrepte spre municipiul 
Deva.

Șoferul nu s-a asigurat la 
schimbarea direcției de mers, 
mașina fiind lovită în plin de

un autocar care circula regu
lamentar.

Șocul a proiectat autotur
ismul câțiva metri pe șosea.

Conducătorul auto a dece
dat pe loc, iar soția sa a sufer
it multiple traumatisme, fiind 
internată în spital.

Neatenția la volan a dus la producerea unor grave accidente. (Foto: Traian Mânu)

Situația de la UM Orăștie, 
discutată la Guvern
■ Conducerea Sindica
tului „Speranța" se va 
întâlni cu oficialii Mi
nisterului Economiei.

Orăștie (M.S.) - Discuțiile 
vor avea loc mâine și au ca 
scop analizarea situației cu 
care se confruntă UM Orăștie. 
Președintele Sindicatului 
„Speranța”, Nicolae Stoica, a 
declarat că se dorește sta
bilirea „foarte clar și concret” 
a unui calendar care să se 
refere la privatizarea secției 
de turnare a tuburilor din

fontă ductilă, vânzarea sau 
închirierea acelor active care 
nu au activitate. Sindicatele 
mai solicită scoaterea la vân
zare a pachetului majoritar 
de acțiuni de la Prelmac SA 
și perfectarea unui contract 
pentru un produs special al 
uzinei.

„Toate aceste obiective, 
odată îndeplinite, ar rezolva 
una din gravele probleme 
sociale existente în Orăștie, 
care se confruntă cu cea mai 
mare rată a șomajului din 
județ”, a spus liderul sindical 
Nicolae Stoica. /

RECLAMA



Minerii
■ UTA a dominat pri
ma repriză, dar tehni
cianul Jiului a făcut o 
schimbare inspirată.

ClPRIAM MAHINUț _________
cîprian.marinutgifrfornwnedlajo

♦ Meci importai Partida FC Bodu - FC 
CIR care se va desfășura, azi de la ora 19.00, 
în Capitală, în direct la TVR2, poate decide 
soarta titlului național la futsal. FC CIP (locul 
2) de la care va absenta Tibi Măgureanu are 
nevoie de victorie sau remiză pentru a mai 
putea spera că va recupera cele trei puncte 
care o despart de FC Bodu. (C.M.)

Petroșani - Norocul, inter
vențiile miraculoase ale por
tarului Hotoboc și ratările 
incredibile ale arădenilor au 
făcut ca scorul la pauză in 
derby-ul Jiul - UTA să fie alb 
și nu favorabil arădenilor. 
Motivată de o primă de 1000 
de euro, „Bătrâna doamnă” a

Rezultatele etapei a 19 -a, sâmbătă. 2 aprilie: Iul Petroțani 
- UTA Arad 2-0; Gaz Metan Mediaș - Armătura Zalău 2- 
1; OHrnpiifSatu MmJsȘ.1 ®mpiaȘ®itai S-l; Tritotaja ineu 

liberty Oradea 0-4; Unirea Sînnicofau Mare - FC Bihor 
‘JțO;. ACU Arad - Universitatea Citafji’2- RartidadGS Deva - 
'Siajul Negrești va fl repragramată, îirttucSt FRF a ij£gtf 
sancțiunea cu neprogrwnarea in campionat Impusă echipei 

saspcte emrirr «u -a unei datorii de 10.000 de «urs 
către CFR Cluj, Partida Unirea Dej. - Condnut Hunetfaat® 
nu s-a ^sputat deoarece echipa oaspete a fost exclusă dțn 

campionat

rtami mitul
1. Jiul Petroșani 18 13 3 2 39-12

■

2. Gaz Metan 1? 12 3 3 27-14 ■-39
3. FC Bihor 18 8 ■■r 1. 24-12 3t
4. Olimpia S.M. 17 9 . 3 5 24-14 30
S. Armătura Zalău 18 6. 9 3 29-17 28
6. Liberty Sabnta ■'48 7 6 5 24.22 27
7. ISC Turzil 18 6 7 5 .19-19 25
8. U. Cluj 18 7. ■3 27-2S
9. Tricotaje Ineu 17 7 3 7 28-33 / 24
W. UTAtArad •18 6 8 J 6-2.1 -• 22
11. cs heva W 5 4 8 18-2S 19
12. U. Sîhnicotau 16 4 6  15^! 18
13. Oașul .Nearest! 17 4 1 12 13-31 13
14,'ACU Arad 18 1 7 IC 10-29. td

15: Unirea Dej 17 2 4 11 ' 13-34 10□
CofVinu Hd. a fost exclusă din campionat, din cauza datori-

. UdrcStre jucători.iar rezultatele l-au fciw anulatei. i<. ■ . 
Ette* 2b, dn**i 9 aprige: U. Cluj-UTA MiU;
Nejpețti - JW jtfoțarrf; Anriătura Zaiău - C.$.bwa;lSC 
Bnll - Unirea'EM®’-liberi^ .Salpffla - Olimpia Săto Marai 
FC Mtaf - Tricotaj Ineu;ACU Arad - Unirea Sănntaoto 

Mare; GazMetanMediaj <■ stă; • ’
..

Glgt Mulțescu

salvați
controlat autoritar prima 
repriză a partidei de la 
Petroșani, la finalul căreia 
putea conduce la cel puțin 2- 
3 goluri diferență.

Din fericire pentru Jiul, 
șansa a fost, la fel ca la Cluj 
și la Deva, un aliat al mine
rilor, mingea nevrând parcă 
să intre în poarta lui Hotoboc 
care după ce și-a sfințit 
mănușile se află la al patrulea 
meci fără gol primit. Arădenii 
au ratat incredibil, Hexan (6) 
șutând peste din fața porții 
goale, Rădoi (9) țintind bara 
din aceeași situație. Apoi, 
Hotoboc a intervenit oportun 
la dubla ocazie a lui Rădoi și 
Miculescu (33), iar în minutul 
37 asistentul Szabo a anulat 
corect pentru ofsaid golul 
arădeanului Aldea.

Inspirația lui Mulțescu
Soarta partidei s-a schim

bat după pauză, în urma în
locuirii inspirate efectuate de 
antrenorului Jiului, Gigi Mul
țescu, care a renunțat la nein
spiratul Apetri și l-a introdus 
în teren pe Nicolae Iorga. Mai 
experimentat și mult mai 
abil, Iorga a fost un dirijor 
perfect pentru ofensiva Jiului.

Tonul l-a dat în minutul 55 
când a șutat excelent din lovi
tură liberă de la 25 metri, 
testând reflexele lui Mîrne. 
„Opera” a fost desăvârșită în 
minutele 56 și 74 când Iorga 
a pasat decisiv, punându-1 tn

Cetate și-a "păcălit"

Alexandra Marinescu - 
Gimnasta DJ

Deva (C.M.) - Fosta gimnastă Alexandra 
Marinescu și-a descoperit o nouă vocație, 
debutând ca DJ, la Clubul Perla din Deva. 
Vineri noaptea timp de aproape patru ore, 
Alexandra a mixat pe ritmuri de house, 
.trance și progresive. „Am făcut un singur 
^compromis, la cererea publicului și am 
introdus și elemente de break beat”, a 
povestit Marinescu, care a adăugat că a fost 
nevoită să se descurce singură, alături de 
prieteni, însă fără sponsori, pentru a face 
rost de instalațiile specifice. „Cred că toată 
lumea s-a distrat și s-a simțit bine, apreci
ind atmosfera muzicală pe care am creat-o”, 
a încheiat fosta șimnastă, care a înregistrat 
tot ce a mixat,. pentru a realiza demo-uri 
care vor fi trimise caselor de discuri. 
Alexandra a afirmat că nu este de acord cu 
procesul intentat de Oana Petrovschi 
antrenorilor Belu și Bitang. „Și eu și orice 
alt sportiv de performanță ne-am confrun
tat cu probleme medicale. Nu e însă corect 
ca pentru astfel de necazuri să dăm vina 
pe antrenori”, preciza Alexandra.

■ Echipa deveană s-a 
dovedit mai bună decât 
revelația actualei ediții 
a Ligii Naționale.

ti. V -

ClPRIAM MARINUț__________________
cipriafi.marinut@infornimedia.ro

Deva - Surprizele pregătite 
de antrenorul Marcel Șerban 
pentru partida de sâmbătă 
împotriva revelației campi
onatului, Astral Poșta Cîlnău, 
au dat roade. Cetate a câștigat 
două puncte uriașe la'capătul 
unui meci halucinant, cu 
numeroase răsturnări de scor 
și un fined interzis cardiacilor 
și s-a îndepărtat de zona pe
riculoasă a clasamentului.

Schimbări inspirate
Cu un sistem de apărare 

nou (3-2-1) și cu căpitanul 
Simona Maior - Pașca 
„mutat” de pe extremă pe pos
tul de coordonator, Cetate a 
început ezitant, astral a con
dus pe tabelă mai mult de 20 
de minute: 1-3 (min. 4), 6-8 
(17), 7-9 (21), dar pe măsura 
scurgerii timpului mutările 
tactice ale tehnicianului 
devean s-au dovedit inspirate.

Blocul defensiv era tot mai 
mobil și mai greu de trecut, 
anihilând practic puternica 
linie de nouă metri a 
oaspetelor, iar ideeile ofen
sive ale ^"revizibile'’ Maior 
Pașca erau greu de prevăzut 
de adversare. Astfel, Cetate 
echilibrează jocul și benefici
ind de o superioritate numer
ică și de o ratare de la 7 metri 
a Astralului, înscrie de cinci 
ori consecutiv și preia con
ducerea (12-9), păstrându-și 
avantajul de trei goluri până 
la pauză: 13-10 (min. 30).

Relaxare și emoții
Diferența maximă de scor a 

apărut imediat după reluare 
14-10 (min.31), dar odată cu ea 
și obișnuitele momente de 
relaxare ale devencelor. 
Astral profită și egalează (16- 
16, min. 37), după care trece 
în avantaj 18-20 (min. 46). Cu 
cuțitul la os. Cetate egalează 
(20-20, min. 48) și după 23-23 
(min. 52) înscrie de trei ori 
consecutiv, prin Cartaș (2) și 
Filip, două dintre cele mai 
bune jucătoare ale partidei, 
ducând scorul la 26-23. Astral 
riscă și punctează de două 
ori, astfel că înainte cu trei

Programs etapei a 17-a, 2 aprilie: Tomis Constenpi - Uni
versitatea Timisoara 33-15; Cetate Deva - Astral Pojta 
Câinău 26-25; Rulmentul Brașov - ©țelul Galaji 22-24;

Mihai Leu a abandonat

Unlv. talldeș Cluj - HCF Batea Neamț 23-291 Baia
Mare - HCM 'om® 27-24; Oftchim Rm. yâtar, Sfc - 
tub Zalău 30-2$ Rapid GIR Buu—ești - tk Renin Ddsa 33-

28. ....'»
1. Rapid CFR Bucureștr17 V14 0 '-3 ' 551-462 28

Mare - HCM "'oman 27-24; Ottchim Rm. Vâtțeă Șifco-

2. SilcQtab Zalău 1? 13 1 63 539-421 27
3; SSfcea- 16 12. 2 2- W 391 26
4. Tdfcb Constanta 17 12 1 4 5OO- 4L28 25
5. RalMieoiuî Brașov 11 2 4 «-SB 24
6. As&al Roșia G3W1 9 515-486 $0
7. Octete Dsbh 1? r 397- 433 1«
8. Stemont Baia Mare 17 6 - 2. .8 îl

9. Oțefut 17 5 3 9 386- 418 13
W. HSsSÎ fieam 17 ? ? 9 454- 495 13
11. U. Umta Deva
12. U. Jolldon Elu|

17
17

5'
5

2
1

10
11 ' 417-458

12 
îl

13. HEM Roman 16 4 a. 407-440 8

Etapa a 18-a, 9 aprilie: Universitatea Timișoara- Rapid 
CFR Bucurași!. kJ. Ramln Eteva - ONchiffl Rm. USIcea; Silco- 
tub Zalău -SetaM1-țdaNf HCM Roman-W. Jolidon 
Cluj; HCF Piatra Neamț - Rulmentul Brașov; ©țelul Galați 
- Cetate Bem; Astral Poște Câinău - Tomls Constanța-

■

Deva (C.M.) - Raliul Brașo
vului, prima etapă a Campi
onatului Național de Raliuri, 
a fost cu ghinion pentru pilo
tul hunedbrean Mihai Leu. 
„în prima probă specială am 
derapat, Ir am reușit să re
dresez și am obținut locul 11. 
în a doua specială însă am in
trat prea tare într-un viraj și 
m-am răsturnat, lovind un co-

Mitrai Leu

pac și ajungând într-un șanț. 
Și eu și copilotul Ciprian So
lomon suntem teferi, dar ma
șina e cam șifonată. Cred că 
eroarea a apărut pentru că nu 
ne-âm obișnuit încă foarte 
bine cu noua mașină și nu 
știm cum se comportă în anu
mite situații”, afirma Mihai 
Leu. Celălat echipaj hunedo- 
rean participant la cursa de 
la Brașov, Vali Banciu - Lu
cian Budai, a avut un parcurs 
bun, clasându-se pe locul III 
la grupa H.

Cursa a fost câștigată de 
echipajul BKP Dan Gîrtofan - 
Dorin Pulpea, pe Subaru Im- 
preza, dar toți piloții care au 
urcat pe podium în Raliul 
Brașovului s-au arătat nemul
țumiți de organizarea compe
tiției, precum și de activitatea 
nou înființatei Federații Ro
mâne de Automobilism.

de Mulțescu

Atacantul Jiului, Adrian Dulcea (echipament alb), a marcat trei din
tre cele patru goluri ale minerilor în returul campionatului.

(Foto: Clprian Marinuț)

situație ideală pe Dulcea care 
a marcat golurile victoriei. 
Jiul mai trece un hop, ră

mâne lideră și își păstrează 
avansul de trei puncte în fața 
echipei lui Sabău

■Wței'M: Spectator-3LQO0.__________ . .. ■ : ,
1- (£ nin56):Dufcea punctează, din cotjul careului a®, o

minge întoarsă cu capul de Iorga.
2- 0, (min. 74): Iorga, centrează perfect de pe partea dreaptă, iar Dulcea
marchează cu capul, din opt metri. ______________ ________________________ ___

M MNNfM! HOTOBOC - Panaitescu, C. Luca, Irina, Bădolu - Mihart, 
Drida (61 Fritea), Voicu (80 - Perenyi) - DULCEA, Apetri (46 N. IORGA). 
Antrenor: Ghaorghe Mulțescu _________ _____________ .______________ _
UTA And! Mîrne - Șaridru, Buglea, Bogoșel, Aldea - Hexan (61 B. Apos- 
tu), Szilyer, N. Varga, D. RĂDOI - Miculescu, Bîntejudean; Antrenor silviu 

lorgulescu. _______________________________________

adversara
minute de final diferența era 
de un singur gol: 26-25. 
Ultimele minute au fost 
interzise cardiacilor, dar nici 
una dintre echipe n-a mai 
reușit să marcheze, victOEM - 
revenind echipei mai deter
minate. „Astral e una dintre 
cele mai puterneie echipe din 
țară, dar am reușit să o
păcălim. Jucătoarele au 
muncit mult și au respectat 

tactice, iar 
portărița Laura Poenaru a 
făcut cel mai bun meci al ei 
de când sunt eu la echipă.

indicațiile

Semne bune

Așteptați-vă și la alte surprize 
din partea noastră”, comenta 
antrenorul Marcel Șerban.

Laura Poenaru

Deva (C.M.) - U. Re- 
min Deva n-a reușit nici 
o minune în partida din 
deplasare cu Rapid, fiind 
învinsă la cinci goluri di
ferență 33-28 €18-12). Ți
nând cont Șe forța adver
sarei și de problemele 
Reminului, rezultatul 
poate fi considerat satis
făcător. „Fetele au jucat 
bine în special după pa
uză și sperăm să confir
me semnalul pozitiv și în 
meciul cu Oltchim”, co
menta Gheorghe Crișan, 
președintele U. Remin. 

s-a putut mai mult, 
că Rapid e puter

nică când joacă cu seri
ozitate. S-a simțit în 
jocul nostru absența de 
la pregătire a internațio
nalelor și faptul că Ia na
țională nu s-au antrenat 
cuib trebuie și n-au prea 
jucat. Va fi greu să evi
tăm retrogradarea, în a- 
cest campionat unicat în 
lume în care retrogra
dează patru din 14 echi
pe, dar nu renunțăm la 
luptă”, afirma tehnicia
nul Alexandru Mengont

Incidente la Lupeni
Lupeni (C.M.) - Antreno

rul echipei Rulmentul Bîr- 
lad, Ioan Harnagea, a decla
rat că unul dintre jucătorii 
săi a fost lovit în cap în 
timpul meciului pe care 
echipa sa l-a jucat, sâm
bătă, la Lupeni, cu formația 
Minerul, contând pentru 
etapa a XIII-a a Diviziei Na
ționale la rugby. „Cu șapte 
minute înainte de finalul 
partidei, jucătorul nostru 
Laurențiu Micu a fost lovit 
în timpul jocului de un ad
versar și a căzut. Atunci, 
un jucător de rezervă de la 
Lupeni a intrat pe teren și 
l-a lovit cu piciorul în cap”, 
a spus Harnagea. Tot el 
susține că jucătorul a fost 
dus de urgență la spital

unde a fost supus unui con
trol amănunțit. „L-am tran
sportat de urgență la spi
tal pentru că ne era frică 
de o comoție. După ce l-au 
consultat, medicii au spus 
că nu este nimic grav”, a 
precizat Harnagea. Antre
norul echipei Rulmentul 
Bîrlad a subliniat că medi
cii 1-âu avertizat că pot apă
rea în viitor efecte ale aces
tei lovituri. „Doctorii mi-au 
spus că trebuie să avem 
grijă de jucător și că există 
posibilitatea ca efectul aces
tei lovituri să se producă 
mai târziu”, a menționat 
Harnagea. Partida Minerul 
Lupeni - Rulmentul Bîrlad 
s-a încheiat cu victoria 
echipei oaspete, seen* 34-7.

mailto:cipriafi.marinut@infornimedia.ro
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Opel Astra Caravan 1,6, af. 2002, ben
zină, servo-total, airbag, trapă, fullelec- 
tric, linie audio cu CD, comenzi volan. 
Preț 8.7,00 euro, negociabil. 
«07227310591.

Daewoo Cielo, af. 1996, linie audio, 
aer condiționat, închidere centralizată 
Preț 142 mii. lei, negociabil.
® 0722/883590.

Daewoo Cielo, af. 2000, fulloption,
Preț 4.990 euro, negociabil.
Tel. 0723/382243.

Aro 10, af. 1987, benzină, 4X4, piele.
Preț 1.850 euro, negociabil.
Tel. 0722/955534.

Opel Corsa Confort 1,2, af. 2001, 16 
valve, climă, fulloption, fullelectric, ben
zină. Preț 6.100 euro, negociabil.
Tel. 0724/848144.

Dada 1310 Break, af. 2003, închidere 
centralizată, linie audio.
Preț 4.500 euro, negociabil.
Tel. 0722/644112.

Dada Break, af. 2002.
Preț 124 mii. lei, negociabil.
Tel. 0722/842037.

Dada 1310, af. 1987. 
Preț 36 mii. lei, negociabil.
Tel. 0721/989800.

Opd Monterei Isuzu, af. 1993, 
benzină, Preț 8.000 euro sau variante. 
Tel. 0721/408231.

Dada 1410, af. 1999.
Preț 89 mit. lei, negociabil,.
Tel. 0724/322606.

Dada Turte Diesel, af. 1981, motor și 
cutie VW, alarmă.
Preț 2.100 euro, negociabil.
Tel. 0720/370740.

Opei Astra Caravan 1,7 DTI, af. 2001, 
fulloption, fulielectric, fără piele.
Preț 7.950 euro, negociabil.
Tel. 0744/222553.

Opel Astra Caravan 2.0 TDI, af. 2001, 
fulloption, fullelectric, pilot automat, 
computer bord, car kit Nokia cu telefon. 
Preț 8.800 euro, negociabil.
Tel. 0741/416295.

Dada 1310, af. 1999 ,
Preț 95 mii.-lei, negociabil.
Tel. 0722/915313.

VW Santana, af 1983, diesel.
Preț 2.000 euro, negociabil.
Tei. 0723/915435.

VW Passat 1,9 TDI, af. 2002, diesel, 
nerulat in țară. Preț 11.500 euro, nego
ciabil sau schimb cu Dacia și diferență. 
Tel. 0740/688521.

SC angajeazS
1. șef serviciu 
aprovizionare - sala
riul net 6.000.000 lei ;i 
2 ig »t marketing - 
salonul net 6.000.000 
lei.
Informații la tel. 
0723/696.696.

VW Lupo College, af. 2001/frfloption, 
alarmă, închidere centralizată. ;
Preț 6.200 euro, negociabil, ft 
Tel. 0722/544169.

Dada 1310, af. 1997.
Preț 62 mii. lei, negociabil.
Tel. 0721/110332.

SC MULTIDINAMIC SERV SRL Simeria
Vâ oferă:
- tâmplărie aluminiu și PVC Rehau Germania;
- geam termopan LOWE cu argon.
Calitate germană cu utilaje performante!

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

Lansare proiect

TEAM Consulting lansează proiectul:
REȚEA PENTRU ASISTENȚĂ ȘI MENTORAT ADRESAT IMM-urilor.
Cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul 

Phare - Coeziune Economică și Socială - Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane.
Proiectul de adresează IMM-urilor din Deva, Simeria și Călan.
în cadrul proiectului se oferă gratuit următoarele servicii de bază:
■ Asistență pentru elaborarea de Politici de personal și Strategii de resurse umane;
■ Organizarea unui schimb de experiență la o firmă model care are o politică de resurse umane;
■ Formarea rețelei zonale de specialiști în resurse umane;
■ Construirea unei relații de asistență tip mentorat cu firma de consultanță.

Firmele interesate de acest proiect sunt invitate să ne contacteze până cel târziu 15 aprilie 2005 
la tel/fax 0254/230717, e-mail: anazsok@smart.ro. Persoană de contact: Ana Zsok

Daewoo Espero, af. 1995, benzină, ful
loption, numere valabile 2006 cu prelun
gire. Preț 1.800 euro, negociabil.
Tel. 0726/669768.

Dada Break, af. 1986.
Preț 41 mii. lei, negociabil.
Tel. 0721/365936.

ANUNȚ IMPORTANT H------------------------- ---------
Stimați cllenți, 
în perioada 08 - 16 aprilie 2005, BANCPOST Implementează un 
nou sistem Informatic, bazat pe o tehnologie de ultimă generație, 
menit să asigure în viitor servicii tot mal prompte și de mal bună 
calitate.
în spiritul transparenței, onestității șl al bunel colaborări promo
vate de banca noastră în relațiile cu clientela, vă cerem scuze an
ticipat pentru unele Inconveniente ce pot apărea ca urmare a modi
ficării temporare a programului normal de lucru cu publicul șl pen
tru eventualele temporizări în efectuarea anumitor tranzacții.

în data de 08 aprilie programul cu publicul va fl 9 -11.
în perioada 11 - 16 aprilie programul de lucru cu publicul va fl 
9.30 -15.00.

Contăm pe înțelegerea șl bunăvoința dumneavoastră șl vă asigurăm 
că echipa Bancpost depune toate eforturile pentru a vă oferi ser
vicii cât mal bune de la o zl la alta.

Conducerea Bancpost Sucursala Hunedoara - Deva

electrica
s.a.

Sucursala DEVA
INFORMEAZĂ:

în dat 4 aprilie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea izolației 
pe linia di nedie tensiune 20kV Ilia și derivațiile aferente acesteia. 
Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei elec
trice In rețelele 5sD.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în localitățile SĂLCIVA și 
POJOGA,
Electrica S.A. asigură toți dienții săi că echipele care efectuează lucrarea 
depun întreo ■ efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea 
cu energie electrică. în funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt 
cuprinse ta intervalul orar 9.00 -18.00.
Vă mulțumim pentru înțelegere I

mailto:anazsok@smart.ro
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• Produsele ecologice în vizor. Anul aces
ta vor fi acordate subvenții pentru producția 
ecologică de grâu și secară, floarea - soare
lui, legume de câmp, leguminoase alimenta
re pentru boabe (mazăre, fasole). Cele mai 
mari sume sunt alocate pentru grâu și 
secară - 400 miliarde de lei, pentru o pro
ducție de 725.000 tone. (L.L.)

• Asigurări la tractoare agricole. Pentru a 
nu întâmpina nici o problemă la un eventual 
control al agenților de circulație, proprietarii 
hunedoreni de tractoare și alte utilaje agri
cole au posibilitatea de a încheia contracte 
de asigurări lunare. (L.L.)

Oferta de Paști a 
pensiunilor turistice

fara
Zarandului 
.continuă să 
[fie una din 
țpele mai 
[importante 
zone în 
care tra
dițiile și 
meșteșugu
rile popu
lare s-au 
conservat 
foarte bine.

(Foto: Traian 
Mânu)

J

■ învierea Domnului, 
celebrată cu fast de 
credincioși, reprezintă 
esența creștinismului.

Loredana Leah
kiredana.leah0mfonnmedla.ro

Deva - Județul Hunedoara 
este începător la capitolul 
agroturism, dar beneficiază 
de un cadru natural de 
invidiat. Pentru creștini, 
învierea Domnului prile
juiește momente de înălțare 
spirituală inegalabile. Pensi
unile turistice din toată Țara 
Hațegului sunt pregătite să-i 
înțâmpine pe turiști. Turiștii

se pot caza la pensiunile 
Dumbrăvița, Mara, Alex, Coa
da Lacului sau Reza.

Mâncare tradițională
Locația pensiunilor este 

foarte aproape de poalele Re
tezatului și în apropiere se 
află Mănăstirea Colț, loc unde 
în fiecare zi de vineri se orga
nizează pelerinaj. Pentru 
600.000 lei/zi (camera de 2 
persoane) turiștii beneficiază 
de o masă festivă de Paști ce 
include pe lângă mâncăruri și 
bucate tradiționale (ouă roșii, 
drob, tocăniță de miel), posi
bilitatea de a petrece Noaptea 
Sfântă a învierii într-un 
cadru plin de spiritualitate.

Frumusețea peisajului natural și aerul curat al muntelui este moda 
litatea cea mai bună de a petrece timpul liber.

(Foto: arhivă)

Biserică 
ortodoxă

A Sîntămăria Orlea j 
(L.L.) - Cu ajutorul ad- = 
ministrației publice i 
locale, al sponsorizărilor 
și al donațiilor făcute de i 
locuitorii din Sînpetru, J 
aici se construiește un J 
nou lăcaș de cult pentru i 
credincioșii de rit orto- î 
dox. Fondurile necesare J 
pentru finalizarea lu
crărilor la noua biserică Ț 
sunt de aproximativ 250 î 
milioane lei.

Centenar
Râu de Mori (L.L.) - ; 

în iulie se va aniversa ț 
centenarul Castelului 4 
fel Carpați și cum anul | 
jeesta este declarat i 
„anul Jules Verne” J 
autoritățile locale doresc i 
să includă acest edificiu i 
într-un cuprinzător cir- i 
cuit turistic care să evi- i 
dențieze și să cuprindă i 
toate obiectivele turis- Ț 
tice din zonă. Turiștii i 
fiind foarte interesați de 
misterț 
Castele 
afirma 
pensiunile 
agroturisti- 
ce vor fi prin 
cipalele be
neficiare ale 
proiectului.

««înconjoară 
item 
că . ■'ifU

Wș
loan Filip '
(Foto: Traian Mânu)

Birou de 
informare
ShSmăria Orlea
(L.L.) - Comuna 
Sîntămăria Orlea este 
cunoscută și sub 
denumirea de „Poar
ta de intrare în Țara 
Hațegului". Consiliul 
local are în adminis
trare terenuri și 
munți care fac parte 
din rezervația Parcu
lui Național Retezat. 
Pentru a face cunos
cut vizitatorilor care 
sunt punctele de 
atracție turistică din 
zonă, primarul 
comunei, loan Filip, 
afirmă că „în cel mai 
scurt timp va înființa 
un birou de infor
mare turistică care să 
ofere informații 
despre întreaga zonă 
a Țării Hațegului. 
Numai așa vom 
putea deveni atractivi 
din punct de vedere 
turistic".

Eligibil
■ Doar 10 din cele 32 
de proiecte declarate 
eligibile pentru măsura 
2.1 au primit finanțare.

Loredana Leah
lorodanâ.leah»! nfonrnnetfta.ro

Deva - Principalul obiectiv 
al proiectelor SAPARD în 
ceea ce privește accesarea 
fondurilor alocate măsurii 2.1 
sunt îmbunătățirea situației 
existente a infrastructurii din 
cadrul spațiului rural, îm
bunătățire atât a condițiilor 
de viață cât și a standarde
lor de muncă.

Un obiectiv complementar 
este acela că ajută la men
ținerea populației în spațiul 
rural și la creșterea nivelului 
de trai al populației.

în comuna Sîntămăria Or
lea a fost câștigat un proiect

Credite pentru 
fermieri

Deva (L.L.) - Băncile 
hunedorene au început 
să prezinte mai multă 
receptivitate și disponi
bilitate în ceea ce pri
vește acordarea cre
ditelor pentru produ
cători și sectorul agricol. 
Solicitanții eligibili sunt 
producătorii agricoli sau 
societățile comerciale 
care doresc să achi
ziționeze semințe, îngră
șăminte chimice, ferti
lizatori sau produse de 
uz fitosanitar, animale de 
reproducție, pentru lapte 
sau îngrășat, utilaje și 
mașini agricole.

și nefinanțat
pe SAPARD cu o valoare de 
aproape 1 milion euro.

Din cauza faptului că pen
tru Măsura 2.1, măsură pe 
care s-a câștigat proiectul, 
banii s-au terminat, proiectul 
care prevede alimentarea cu

Unele localități au beneficiat 
deja de fonduri SAPARD.

apă potabilă a localităților 
hunedorene Vadu, Bărăști, 
Săcel și Sînpetru este trecut 
pe lista de așteptare.
țț..............

Infrastructura rurală e foarte 
redusă și spațiul rural se 

remarcă prin drumuri locale 
nemodemizate, iar rețeaua de ali
mentare cu apă în sistem centra

lizat este aproape inexistentă

Nicolae Roman, 
D.A.D.R. Hunedoara

Conform datelor prezentate 
de primarul comunei 
Sîntămăria Orlea, Ioan Filip, 
„proiectul a totalizat 55 de 
puncte, dar este de-abia al 55- 
lea pe țară și până la această 
dată nu știm dacă vor fi alo
cate fonduri suplimentare și 
când se va întâmpla aceasta”.

Bani în turism
Deva (L.L.) - Pentru 

dezvoltarea și diversifi
carea activităților eco
nomice în mediul rural 
au fost contractate 198 de 
proiecte, ce vizează înfi
ințarea atelierelor mește
șugărești, turismul rural 
și alte tipuri de turism 
rural, creșterea melcilor 
și a broaștelor, cultiva
rea ciupercilor, prelu
crarea plantelor medici
nale și aromatice, pre
cum și prelucrarea fruc
telor de pădure. Suma 
alocata prin Programul 
SAPARD pentru turis
mul rural este de apro
ximativ 68 de milioane 
de euro. Cei care doresc 
să acceseze fondurile 
SAPARD se pot adresa 
Oficiului de Consultanță 
Agricolă Hunedoara sau 
DADR Hunedoara.

Uxcă rawH ai șmm
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i mogwiMla: 
Blue Jeans 
Helene 

Mai Style

HYUNDAI Bfcrtra L2

Vino în perioada 15 martie - 31 decembrie 2005 în locațiile Raiffeisen Bank șl pentru flecare 
transfer de bani efectuat prin Western Union vei primi o ștampilă pe cuponul tău de 
promoție. Adună 5 ștampile și câștigi un portofel de piele*, iar din septembrie poți câștiga 
prin tragere ia sorți, în flecare lună, una dintre cele 5 Skoda Fabia.
Te așteptăm In locațiile Raiffeisen Bank din Romănla!
Poți afla informații suplimentare In legătură cu promoția în locațiile Raiffeisen Bank sau pe 
site-ul www.transferdebani.ro.
’In limita stocului disponibil
Campema este organizată gi desfâșuratA de SC LEO BURNETT & TARGET SA. cu numâr de Operator de Baze de date 2160. pe întreg 
teritoriul României. în locațiile participante ata partenerilor Campania va fi lansată la data do 15 martie 2005 ți va dura pânâ la data de 
31 decembrie 2005 La Campanie poc participa toete persoanele care au beneficiat de serviciile de transfer de bani Western Union în calitate 
de deshnatar sau expeditor al transferului pe teritoriul Rom Antei. în perioada promoției Valoarea totală a premiilor est» de 139 870 USD 

z De asemenea, organizatorul se obfigâ. prin Intermediul partenentor sAi. să respecte prevederile Legii or. 677/2001, privind protecția datelor 
personala stocata pa durata Campaniei.
Regulamentul Oficial poate fi obținut gratuit prin trimiterea unei scrisori la sediul S C LEO BURNETT & TARGET S A . str Monetftriei nr 8V 
sector 1, București. România seu accesând site-ui www.transterdeban) ro
© 2005 Western Union Holdings, Inc. Tonte drepturile rezervate.

Raiffeisen 
BANK

WESTERN
U N I O h!

kiredana.leah0mfonnmedla.ro
nfonrnnetfta.ro
http://www.transferdebani.ro
http://www.transterdeban
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Vând ap. 2 camere (03) Vând case la țara (15)

• ontntt femtică Deva, Al. Straiului, bl. 68, ap. 
39, sc. 2, preț 570 milioane lei, negociabil. Relații 
la adresa sau la tel. 0721/086395.

• tail decomandate, centrală termică, garaj, 
bdul. N. Bălcescu, bl. 23 A. ap. 17.TeL 229426.
• part», Ora, ștr. M. Eminescu, pentru'spațiu 
comercial, preț 21400 euro. Tel. 0723/335189. :
• »rgi"t. taataM, bdul. ual bL K, 
balcon la bulevard, preț 1200 mid. lei, negociabil. 
Tel. 074(^0293991

• casă mare cu gaz, anexe, curte, grădină de 
1250 mp, apă, pomi, vie, telefon, cazan de țuică, 
mobilier, comuna Ciugtid ■ Alba. Relațl tel. 
221328.

Vând case de vacanța (15)

Vând ap, 3 camere (05)

• vând casă de vacanță construcție 2002,
D+P+E, stațiunea montană Straja, 7 camere 
decomandate, 3 băi, 3 WC-uri, SC-180 mp, toate 
utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.

• vând Dada 1310 L, a-f. 1997, stare foarte bună 
de funcționare, acte la zl, culoare bej-metallzat, 
mașină de garaj, cauciucuri noi, preț 85 milioane 
lei, negociabil. Telefoane 0740/708218, 0741/ 
264511.
• vând Dada 1310, af 1991, acte la zi, ir stare 
bună de funcționare, radio casetofon, alarmă 
închidere centralizată Tel. 229527,0723/687212.

• vând Dada Break, af 1988,59.000 km, stare 
foarte bună VT 2007. Tel. 0722/524983.

• vtalDadl Super Novă a.f.2001-2003,85.000- 
120.000 km la bord, stare bună preț 3200 - 3400 
euro, negociabil. Tel. 0722/581860.

• vând moHâ diferită la preț foarte avantajos. 
Relații latei. 228905.
• vând pat dublu cu 2 saltele Relaxa, 130x2,00 
m, 2 noptiere, masă tv cadru metalic și sticlă 
suport flori, bonus o măsuță 0,5x130 m cadru 
metalic și sticlă preț 73 milioane lei, transport 
gratuit Tel. 213483,0720/432448
• parchet triptastratMcat și masiv, lăcuit, gata 
de montat la preț de fabrică 0254/237533.

Comemorări (76)

Televizoare (48)

• taaraatata, 2 băi, boxă, centrală termică, 
zona Creangă, Deva. Tel 0745/253413,218234, 
seara.
• *i2> zona Progresul, decomandate, 1,15 mid. 
TeL 0745/253413,218234
• te Stasria, central coperit, irtterfon, etaj 3/4, 
80 mp, decomandate. 2 băi, centrală termică, 
contorted, garaj, preț 13 mid. lei. Tel. 
0725^31961
• aaflkat *■ 4, zona Progresului, centrală 
termică, etaj 4, fără probleme, preț 1/ mid. lei. 
TeL 0722/5690991

Vând garsoniere (19)
Auto străine (37)

• vând tv color Grundig, model 2000 și stație
Yamaha 2x50 W. Tel. 0745/253413,218234, seara.

Vând case, vile (13)

• 2 CMMn, bucătărie, baie, cămară, hol, acare
turi, grădină, ocupabilă imediat, preț L2 mid. lei, 
in Deva, Str. Gri viței, nr. 31. TeL 236510.
• a»ă Mdaată, curte, grădină și anexe 
gospooareșo, in comuna Mamnești, nr. jo. i 
246391, după ora 20.
• dtactanM camere, bucătărie, 2 băi, recent 
renovată. 600 mp teren, Deva, telefon 
0726972966. Nu sunt agent imobiliar.

SC 1( SH SA 
HlNEDOARA

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

Informații supli
mentare la tel.

716.236<

• garsonieră, a mp, superamenajată, etaj 1, 
zona Dacia, lângă Policlinică. Tel. 0745/253413. 
218234, seara

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara 
Relații la tel. 211124.
• teren Wravflan pentru construcție casă, in 
Șoimuș, la asfalt S 1200 mp, fs 12 m, facilități 
gaz, curent la poartă. Relații la tel. 220269, 
0746/029058
• teren Mravlan, central, Deva, preț 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.
• vând 24700 mp teren pentru agricultură si 
6.000 mp teren pentru 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 euro/mp. Tel. 0723/005657.

• vând Foni Sierra combi, af 1984, GPL 8%, 2100 
euro, negociabil. Tel. 0723/455092.
• vând Mercedes 2000 cmc, stare bună tel. 
0745/605814.
• vând Opal Vectra 1,6, af. 1993, multiple 
opțiuni, culoare albă stare foarte bună preț 
4000 euro, negociabil. Tel. 0722/161644
• vând orice model de Peugeot, Euro 3 și 4 an 
fabricație 2001-2005, tel. 0742/214971.
• vând urgent Ford Mondeo combi, a.f. 1995,7D, 
7%, 1800 cmc, antifurt, climă alarmă instalație 
telefon, spațioasă geamuri electrice, culoare 
negru- albăstrui metalizat, 5500 euro, negociabil. 
Tel. 0723/370452.
• vând ugent Mercedes C180, Opel Froritera 
TD, autorulotă Opel. Tel. 0744/316169.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Imobile chirii (29)

• Caut de închiriat urgent apartament In Deva, 2 
■ 3 camere, zonă bună etaj 1 sau parter. Tel. 
0720/437889.
• Inchfrtafn șpațl și hale industriale la preț 
avantajos, Soimuș, tel. 0254/237533.
• ofer spre Închiriere în Deva spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, In prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.

• vând abricht cu circular și mandrină cu motor 
monofazic 12, preț negociabil. Tel. 263598
• vând matei de porumb, pe pietre, stare bună 
preț negociabil, tel. 0744/175236,0258/835128
• vând utafe agricole, Are 244 cu motor Brașov 
și fân-lucemă prețuri negociabile, tel. 
0256/325309.

Garaje (43)

• vtal garaL 20 mp, dotat: curent, canal, uși 
metalice, în zonaBălcescu, preț 170 milioane lei, 
negociabil. Tel. 229426.

Auto românești (36) Mobilier si interioare (47)
• scWmb carență cu tractor sau vând. Relații 
tel. 0744/218479.

Depozitul de Calculatoare
anpruează

ȘEF MAGAZIN
Cerințe:
• cunoștințe solide IT;
• cunoștințe gestiune, eventual 

program Neomanager (constituie 
avantaj);

• minim o limbă străină (constitute 
avantaj);

• domiciliu stabil in Deva.

• canapea extendbllă masă sufragerie, 
mochete 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
• moMta la comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice șl termopan, debitare bușteni, 
0724/642188
• Iuta Ai lemn multistratiflcat, termopan, 
feronerie germană vopsit sau lăcuit, calitate 
impecabilă la preț de producător, prin unic 
reprezentant zonal, tel. 0S4/237533.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• sc vinde antene de satelit digitale începând cu 
63 mii. lei, recepționează programe românești 
fără abonament și 600 de programe străine, 
montarea și deplasarea sunt gratuite, 1 an 
garanție la echipamente. Tel. 0723/481776, 
0745/840474

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto, afișai electronic, cu 
casetofon încorporat Walkman V3000, casetă și 
căști audio, circular electric manual BosCh, nou, 
mașină autofiletantă nouă mașină șlefuit 
rotundă prețuri negociabile, Tel. 260570,

• vând Holda 6210. stare foarte bună calculator, 
jocuri, încărcător original, preț 2.600.000 lei. Tel. 
0726/080402.
• vând Semeni A 50, stare bună de funcționare, 
față și butoane de schimb sau schimb cu alt 
telefon, preț 1300.000 lei, negociabil. Tel. 
0722/865166.

Electrocasnice (56)

• vând ladă frigorifică nefolosită 500.000 lei, 
fără sertare, mochetă 1300.000 lei și covor 
900.000 lei, 3/4 m. Tel. 224838..

• vând frigider și congelator Arctic 5 sertare. 
Tel. 211237.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând fân și otavă oe graatna, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând găini tinere, ouătoare. rasă franceză 
preț avantajos: tel. 0726/710758 și 0254/282399.
• vând porc gras rasa Duroc. TeL 210920.
• vând femDI albine cu sau fără ladă Tel. 
0741/219977.
• vând 1000 kg cartofi pentru consum, preț 5000 
lei/kg, localitatea Băiești, nr. 173, comuna Pui. 
Tel. 0727/326717,779282

Depozitul de Calculatoare

CASIER
Cannte '
• cunoștințe operare calculator - 

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

avantaj);
• domiciliu stabil in Deva.

As ’Electronic
✓Csa sm! diversificate gaasă da Me-

Depozitul de Calculatoare 
angețjMOI personal pentru 

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

program Neomanager (constituie 
avantaj);

• miram o frnoă străină (constituie
avantaj); ,

• domiciliu stabil in Deva.

✓DVD DIVX - dtaște erfce CD, DVD.

Dacă la noi nu găsiți, 
atunci nu găsiți niciunde!

Tel.: 234.146.

VM.

Altele (61)

Astăzi 4 aprilie se Împlinesc 2 
ani de la despărțirea de soțul 
meu

col (r) OCTAVIAN 
FILIP AȘ

trecut în eternitate. Grea mi-e 
viața fără tine/Te plâng și acum 
mereu/Cât trăiesc tu vei 
rămâne/Veșnic în sufletul meu. 
Dumnezeu să-l odihnească!

• vând poartă metalică dimensiuni 53x13 m, 
preț 7 milioane lei, negociabil. Tel. Brad 610996.

• vând ceas de buzunar, din aur, Illinois, 
vechime de peste 100 de ani și ceas mână 
Longines, cu aur electroplacat, perfectă 
funcționare, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând dtK GD 2,4 Tel. 0746/053165.
• vând monede cu eclipsa, 2 euro/bucata, 
centură militară veche cu o stea pe pafta, 150 
euro. TeL 0723/005657.
• vând SRL capital majorat cu mașini la cheie 
stocată Volvo 244 GL VT 2006, CL numere noi cu 
folie plus una neînscrisă și talon numere vechi, 
ladă frigorifică frigider Arctic, cazan fontă Tel. 
0721/614402.

Pierderi (62)

• pierdut câlm brac 
german, femelă 5 ani, 

zona CâtagârenL Răspunde 
la numte tfe Sara. Recom
pensa » tnBoene H. TeL 
0254/Z255140721/779338

• pierdut plasâ cu rochiță de vară dungi orizon
tale, albe, albastre și mov și 4 dischete calcu
lator. Găsitorului recompensă Tel. 0723/673209.

Solicitări servicii (71)

• caut electronist pentru reparat orgă Yamaha 
TeL 0741/265410.

• pontau ponoane juridice, deducere impozit 
Soluționări la îndemână Tel. 0745/70298

• transport mobU cu auto acoperit de L2 tone 
șl 14 mc, asigur și demontare la cerere. Tel. 
225578,0744/934462.

Oferte incuri de muncă (74)

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

• Producător bâutud WcwHkț wrpftjMrii 
pMOU jUMtW nUMoOW* VM MMB 
risor șl mirchindtar. Cerințe: obidi 
țoodă^tetarbeteoriiwgteigraroe

program prawnpt ■ (MpnMri m V*** v» 
ia tax 0254/222M, până la dtei do 
1L042M&

acanta ta mare.

pentru “Vacanța ta mare... ta mare!” 0

Deva - 330025
Str A. lancu țvis-a-vis de Catedrală) 

Tel: 23.44.23 
e-matl. office@mareea.ro 

www.mareea.ro

Operating tn over TO countries, with more than 45 000 employees, the Holcim 
Croup Is one of the world's leaders In production and distribution of cement, 
ready-mixed concrete and aggregates.
Hofcim (Romania) SA is looking for professional persons to cover this 
challenging open position In the North Region:

’ Road Construction Engineer North ______ |

Main responsibilities:
® Develop and promote new business opportunities In road construction field
« Create and maintain relationships with road construction & 

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

lob requirements:
«At least 3 years professional experience in road construction activities 

Professional experience in sales, preferably within 
international environment

® University degree hr Civil Engineering * Faculty of Railways, Roads and 
Bridges is compulsory
Good knowledge rn cement and concrete Standards, Norms, testing 

. Strong interpersonal and communications skills, team worker spirit 
a Willing to travel more than 70% of time
»Initiative and dynamism,

The interested candidates should send their CVs together with a letter of 
intention, no later than 15* April
We are looking forward to receiving your application!

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

DATE PERSONALE VAMANTA ALEASĂ

StrenghtPerformance Passion

^Holcim Holcim (Romania) SA
B-dui Primăverii nr.57, sect ț, București 
Tel: 02123177 08/09; Fax: ozi 231 77 14/15 
Eh Amarle>hoicimxom

RECLAME

IPCAJU CUTM POȘTALE
• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Fonua;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu B dul Decebal.

cuvâjb

TEXT ,!i. PfWMA APARIȚIE—/—

Anunțurile se preiau zilnic, între orei» 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșf asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:office@mareea.ro
http://www.mareea.ro
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Vând garsoniere (19)

• dec, conforti, gresie, faianță parchet, balcon 
. închis, ocupabilă imediat,, zona Ulpia. 0741/

154401. (Garant Consulting)
• confort I, gresie, faianță, parchet, balcon 
închis, centrală, luHu Maniu, preț negociabil, tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• dec, parchet repartitoare, apometre, inst el. 
noi, ușă lemn masiv, faianță, et Intermediar, 22 
Dec., preț neg. 0743/549654. (Garant Consulting)
• Micro 15, balcon închis, gresie, faianță, apo
metre, izolație. 490 mii. lei. (Garant Consulting)

• zona Dada, etaj intermediar, amenajări mo
derne, contorizări. Preț 520 mii. lei. Tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
■ zonă contrată, dec, balcon, amenajări. 700 mit 
lei. Tel. 231212,0740/013971. (Garant Consulting)

• Dorobanți 40 mp, CT, balcon, termopan, ame
najări. 231212,0740/013971. (Garant Consulting)

• etaj 1, Gojdu, balcon, contorizată lavabil. Preț 
730mii. lei. (Garant Consulting)
• dec, zona centrală, et. bun, gresie, faianță, 
podele laminate, balcon închis, preț 720 mii. lei 
neg. Tel. 0786/497.615 (NR.1)
• dec, complet mobilată nou, TV color, frigider, 
mașină de spălat automată, et 1, Dorobanți, 720 
mH. iei neg. Tet 0745/411.449 (NR. 1)
•ocaziei Deva, zona ultracentrală, dec., 
modificări și amenajări interioare ultramoderne, 
complet mobilată și utilată, preț 790 mii. lei neg. 
Tet.211.5E 5/2 (Evrika!)

• Dada, et 2, îmbunătățiri, contorizări, preț 480 
mii. lei neg. Tel, 0723/660.160 (Evrika!)
• ZaranduM, et 2, balcon, cameră mare, 
parchet contorizări, fără îmbunătățiri majore, 
preț 460 mii. lei neg. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)

• idbacentrală, et 1, dec, contorizări, gresie, 
faianță, ST 32 mp, bine întreținută, preț neg. Tel. 
211587 (Evrikal)

• idbacenbală, balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet situată în blocurile din spatele comple
xului Romarta, în bloc cu 4 etaje. 780 mii. 230221, 
0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• dec, et 48 mp, parchet gresie, faianță, 
entrată termică proprie, termopane, blocurile

itiel toeț 920 mii. ROL/ 92.000 RON. Tel 
223400,0740-914688.0720-370753. (Casa Betania)
• dec, groela, faianță, balcon, contorizări, 
spoturi, Eminescu. 395 mH. ROL/ 39500 RON. Tel. 
230221,0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)
• zonă CMtmfa, etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

* • zona Teatru, etaj Intermediar, convector, bal
con, fără bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• zona Mcra 6 etaj intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt 240 milioane lei, negociabil,

_ tel. 718706, 0745/354579. (Omega Hunedoara) 
79 • zona Dada, gaz contorizat, apometre, ușă 
** metalică, proaspăt zugrăvit parchet laminat 

instalații sanitare noi, ocupabilă Imediat preț 
500 mii. lei. Tel. 0745/653531 (Ella)

• semidec, zona Kogălniceanu, gaz contorizat 
apometre, parchet ST 32 mp, preț 17500 euro. 
Tel. 0722/566938 (Ella)

• garsonieră 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță, parchet reparti
toare, zugrăvită recent, ocupabilă imediat preț 
485 mH. tei- Tel. 0722/566938 (Eila)

• cameră cămin, zona Dacia, curent contorizat 
proaspăt zugrăvită, ocupabilă imediat preț 210

. mitlei.Tel. 0788/299.9O4_(Ella)

• zmb Mârâști, contorizată, balcon închis, 
faianță, gresie, parchet mochetă, ușă lemn 
masiv,650 mii. lei. Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)

• Zamfewu, et 1, contorizată apă, gat 2 focuri, 
repartitoare, ușă metalică, tavan fals, spoturi, 
parchet 40 mp, TeL 0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Dada, semidec., gresie, fatență în baie, 
contorizat parchet laminat modificat spoturi, 
ușă. nouă, preț 550 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona gări, semidec, 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii, 
lei. Tel. 235.208,0721/744.514 (Rocan 3000)

O» Bulevard, dec, complet mobilată, parchet 
jap ăvită fără îmbunătățiri, et intermediar. 

'-*22.000 euro. 235.208,0724/620358 (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

a
iită et intermediar, preț 760 mii. lei. Tel 
0724/620358 (Rocan 3000)

• b-dul Corvin, etaj intermediar, ușă metalică 
convector + boiler, preț 420milioane, tel 710.129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

■ Georg* Enescu, gresie, faianță parchet 
convector, 320 mii. lei. Tel. 710.129,0740/146780 
(Stil Imobiliare Hunedoara) '
• Bucegl parchet balcon, boiler, 330 mii. lei. 
710.129,0740/146780 (Stil Imobifiare Hunedoara) 
• dec Deva, zonă centrală et2,parchetbalcon, 
contorizări, 720 mii, 0726/710903 (Prima-lnvest) 
• zona piață Deva, modem amenajată balcon 
închis, 730 mii. lei. Tel. 206.003, 230324, 
0745/266071 (Mimason)
• amenajată dec, zona Policlinica Dacia, 510 
mii. lei. 206003,230324,0745/159.608 (Mimason) 

• et 1, balcon, zona Dorobanți, 27 mp. Tel. 
206.003,0745/253.413 (Mimason)
• zona Ștrand, et 1, balcon, 460 mii. lei. tel. 
206.003,0745/253413 (Mimason)

• lanenti dec, amenajată modern, tavan fals, 
gresie, faianță părter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg. Tel. 0745/163445 (Mimason)
• «tr. M. Mnescu, etaj intermediar, suprafață 
extinsă'amenajată parchet laminat gresie. CT, 
mobilată Preț 520 mii. lei negodabIL Tel. 
0720/437889,0720/346089 (Green Contact)
• zona Dorobanți etaj intermediar, deco
mandată 2 balcoane, amenajată st 42 mp. Preț 
800 mii. lei. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• zona t Manii), etaj intermediar, amenajată 
centrală termică ocupabilă imediat Preț 800 mii. 
lei. Tel. 234401. (Rubin's Home)
• zona-Zandbcscu, etaj 1, decomandată st 35 
mp, parchet, contorizată Preț 720 mii. lei, nego
ciabil Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• aoadl idbMMbală etaj intermediar, ame-

Cumpăr garsoniere (20)
• zona Boțita, etaj Intermediar, amenajată Ofer 
679mil. lei. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
■ ana Dada, etaj Intermediar. Ofer 410 mii. lei. 
T<W42/278051. (Rubin's Home)

• Dan, ian* liniștită cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer 30 mii. lei și peste, în funcție de ofertă tel. 
211.587 (Evrika!)

• Deva, da preferință dec și etaj intermediar, 
ofer prețul pieței 0745/253.662,211587 (Evrika!)
■ Dadă parter, contorizat, parchet în cameră și 
hol, ușă metalică gresie, faianță recent reno
vat, 500 mii. lei nei,. 0724/254.051. (Siesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)

• Dove, aoâ bună et 3, balcon, preț 550 miL lei,

• decomendrte, nrohal gaz, apometre, zonal. 
Creangă contonzat preț 1,1 mid. neg., tel. 
0742/290.024 (Prima-lnvest)
• urgent dreuti, zonă liniștită, parchet balcon, 
contorizări, st 48 mp, preț 720 mii., 0726/710.903 
(Prima-lnvest)
• lagent dac, 2 balcoane, parchet stejar, repar
titoare, ușă metalică etl, zona mag. Tineretului, 
35.000 euro neg., teL0742/019.418 (Prima Invest)
• irgent dac, contorizat apă și gaz 2 focuri, 
repartitoare pe calorifere, zona Kogălniceanu, 
et. intermediar, tel, 0742/296024. (Prima-lnvest)
■ decomandată motorizat balcon închis, et 2, 
zona Al. Transilvanlei, preț 980 mii. lei neg., tel. 
0740/210.780 (Prima-lnvest)
• zonă uHracantală semidec,, et. 4, acoperit, 
parchet modificări, contorizat preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel.0726/826.624. (Temporis)

• zona piață decomandate, curat ușă metalică 
contprizat total, parter înalt, balcon închis, preț 
30.000 euro, negociabil. Tel, 0726/826.624, 
0720/354453. (Temporis)

• zona Gojdu, semidec., et 1, curat ocupabil 
imediat contorizat total, repartitoare, 970 mii. 
lei, neg. Tel.0726/826624,232420. (Temporis)
• urgent! dac, et 3, zona Banca Transilvania, 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, preț 32900 
euro neg. Tel. 0740/173.103 (Mimason)

• ocupaM hnedtat amenajat modern, et. 2, 
Gojdu, 960 mil. lei neg. 0745/640.725 (Mimason)
• urgenți parter, bloc cărămidă balcon, bdul 
Dacia 700 mii. lei. Tel. 0740/171103 (Mimason)
• eenddecemandetă et 1, 46 mp, împăratul 
Traian, 930 mil lei. Tel. 206903, 230324, 
0745/253413 (Mimason)
• decomandată balcon închis, parchetat 
contorizat zona Piața Deva, preț 900 miL lei neg.
Tel. 206003,0745/640.725 (Mimason)
• zona OM, decomandate, 710 mii lei. Tel. 
716129,C740/146.78C (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Viorele, decomandată et 3, preț 350 mii. lei. 
710.129,0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro ă decomandate, et3,490 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Avram lancu, amenajat 650 mii. lei. Tel. 
716129,0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• OM, et 2, pod, beci, teracote, 600 mii. tei. TeL 
716129,0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandată Trandafirilor, etaj intermediar, 
fără îmbunătățiri, preț 250 milioane, tel 710.129, 
0740/146.780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mtero & amenajat balcon închis, centrală 
termică 600 mii lei. Tel. 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• Avram lancu, amenajat Daicon închis, 
centrală termică 520 mii. lei Tel. 710.129, 
0740/146780 (Stil Imobifiare Hunedoara)
• zona Gojdu, semidecomandate, 50 mțț/gresie 
în hol, parchet în camere, balcon închis, totul 
860 mfiJeL 2^2^7'24/6M^ffioC^30M)r^

• zona Dadă circuit ușă metalică balcon 
închis, parchet, ocupabil imediat et 1, preț 800 
mH. feL Tel. 235206 0721/744514 (Rocan 3000)

• zona L Creangă decomandate, parțial 
mobilat termopane, centrală termică bucătărie 
modificată gresie, faianță et 1, preț 1,6 mid. lei. 
Tel. 235206 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dadă semidecomandate, modificat, 
gresie» faianță parchet în camere, totul canto-. 
rizat et 1, preț- ®0 mit tei. Tel. 235408, 
0724/626358 (Rocan 3000)
• zona Aleea Straiului, semidec, modificat 
centrală termică balcon, gresie faianță preț 600 
miî. tei. Tel. 235206 0724/62035e/Rocan30O0> --
• aamldacomandată parchet gresie, faianță 
centrală termică Al. Teilor, preț 700 mii, tel.
0743/549654. (Garant Consulting)
• decomandrte, parchet gresie, faianță balcon, 
bd. Decebal, et 2, preț 13 mid. negociabil, tel, 
0743/549654. (Garant Consulting)
• urgent Al Neptun, et 3, decomandate, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță contorizat balcon, 
preț 1,15 mid. lei. Tel. 227479, 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• Aleea Crișutal contorizat gresie, faianță 
parchet Preț 650 mii lei. (Garant Consulting)
• Aleea Strduhi, contorizat fără îmbunătățiri, 
balcon închis. Preț 500 mii. lei; (Garant 
Consulting)
• Dada, et bun, parchet gresie, faianță lavabil, 
ușă nouă 590 miL lei neg.Tel.O7B8/497.615 (NR.l)

• dec. Mul Decebal, lux, gresie, faianță 
modernă parchet termopan, ușă nouă 
instalații sanitare și electrice noi, preț 12 
miliarde, tel. 0786497.615 (NR. 1)

• circuit zona Minerului, bine pus la punct 
parchetat, gresie, faianță, centrală termică 
balcon, preț negociabil, tel. 0788497.615 (NR. 1)
• zona Golita, et. bun, faianță parchet, balcon, 

apometre, gaz 2 focuri, preț 900 milioane, tel. 
0786497.615 (NR. 1)
• zona tah Maniu, st 75 mp, parchet gresie,: 
faianță baie, balcon mare închis, centrală 
termică, 33.000 euro neg. 0788.497.615 (NR. 1)

• semidecomandate, mobiat contorizat 
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. 
0786497.615 (NR.1)
• etaj t 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)
• imxâficâri Interioare, gresie, faianță parchet 
laminat balcon, contorizări, bine întreținut, 
Aleea Crișului. Preț 650 mii. ROL/ 65.000 RON. Tel. 
0744-770051,0724-169303. (Casa Betania)

t ;• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie,
2 balcoane, modificări interioare, Dorobanți. Preț 
135 mid. ROL/135.000 RON, negociabil. Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj t balcon, contorizări, bine întreținut, 
Eminescu. 700 mii. ROL/70.000 RON, negociabil. 
Teî. 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,31.000euro 
neg., 0724/254051; 232809 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 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. 0732/251.496 (Fiesta Nora)
• zona central vechi, etaj 2, bloc de cărămidă 
contorizat, parchet, fără modificări, preț fix 1100 
mii. lei, negociabil tel. 0723/251.496 (Fiesta Nora)
• ultracentral decomandate, vedere în bdul
Decebal, fără modificări interioare, et 2, preț 
neg. Tel. 0745/302.200 (Fiesta Nora)
• zona lean Corvin, decomandate, et interme
diar, modificări interioare, termopan, parchet 
nou, gresie, faianță ocupabil imediat Tel. 
0788065.702 (Fiesta Nora)
• Decebal decomandate, centrală termică 56 
mp, parchet balcon inchis, preț 1,180 mid. lei. 
Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zonA contate, parchet centrală întreținut 
preț 75 lift el teL 718706,0745/354579,

• zona Mkre 5, balcon inchis, Instalații sanitare 
noi, etaj 1, jaluzele exterioare, 300 mii. lei, neg., 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Micro 2, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, stare foarte bună 630 mii. lei, 
neg, 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mkro 6 etaj 3, gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei, tel.718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• zona Micro 3, etaj 2, centrală gresie, faianță 
parchet balcon mare, 690 milioane iei, neg., 
tel.718706 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Micro 4, Centrală 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)
• semidecomandate, zona Bâlcescu, et.2, 
apometre, gaz contorizat, balcon mare închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat preț 830 mii. 
lei Tel. 0788/299.904 (Ella)
• decomandate, Bâlcescu, et. Intermediar, 
centrală termică, parchet balcon mare închis, 
frumos amenajat preț 900 mii. lei. Tel. 
0722/566.938 (Ella)
• semidecomandate, zona Straiului, et 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
preț 500 mii. lei. Tel. 0788/299.904 (Ella)

• 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 inchis, 
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.Tei. Tel. 0788/299.904 (Ella)

• urgenți zona I. Corvin, et 2, decomandate, 
multiple îmbunătățiri, amenajări interioare, 
bucătărie modificata, gresie, faianță, termopan 
peste tot parchet laminat instalație de aer con
diționat suprafață mare, ocupabil Imediat preț 
negociabil. Tel. 211587,0745/253.662 (Evrika!)
• zonă uHrataMâ» et. 2, bloc de cărămidă 
camere cu parchet, contorizări, fără 
îmbunătătirimajore.preț 950 mii. lei negociabil. 
TeL 211587,0723/660.160 (Evrika!)

• zona Dada, etl, cartere cu parchet 
contorizări, gresie și faianță ocupabil în timp 
scurt preț 590 mii. lei. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• zona piață et 1, decomandate, suprafață 
mare, 2 balcoane, contorizări, fără îmbunătățiri, 
preț neg. Tel. 211587,0745/253.662 (Evrika!)
• 2 apartamente a 2 camere, în zona Bâlcescu, 
etaje Intermediare, contorizări, inclusiv reparti
toare, parchet în camere, suprafață 52 mp 
fiecare, preț 780 miL tei fiecare. Tel. 0745/253562, 
0723/660.160 (Evrika!)
• Gojdu, hei central, modificări multiple, par
chet faianță gresie, centrală termică jaluzele 
exterioare, izolație italiană preț 820 miL lei. Tel. 
0720/437889,0720/348.089 (Green Contact)
• Str, M. Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, centrală 
termică preț 775 mil. lei. Tel. 0720/437589, 
0720/348.089 (Green Contact)

• Bl Eintasiui, zona ANL, etaj 4, amenajat 
balcon închis, preț 610 mii. lei negociabil. TeL 
0720/437889,0720/346089 (Green Contact)

.KtnldK»atOteuoediar.jonaAl. Transil , 
vaniei, parchet gresie, faianță baJcon deschis, 
apometre, gaz contorizat -1 foc. Preț 985 mii. lei, 
negociabil. Tel. 234401. (Rubin’s Home)

• decomandate ItogMMMiu, etaj intermediar, 
amenajat Preț .U mid. lei, negociabil. Tel. 
234401. (Rubln's-Mome)
• dat, zona Eminescu, et intermediar, ame
najat parchet gresie, faianță, contorizat Preț 
1,05 mid. tei, neg. TeL 234401. (Rubin's Home)

• zonă ufiiaiaitială et 2, decomandate, vedere 
la bulevard. Preț 13 mid. lei. Tel. 0742/278051. 
(Rubin’s Home)
• zonâultacentrafa, et. 2, decomandate, vedere 
în spate. Preț 32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubin's Home)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• ronrantratede preferință decomandate, nu 
contează' amenajările, ofer prețul pieței. Tel. 
211.587 (Evrika!)
• Dava, zonă liniștită decomandate sau în 
circuit etaj Intermediar. Ofer plata pe loc. Tel. 
211.587,0745/253.662 (EVrikaJ)
• ZUM Dacia, Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
hunecestă îmbunătățiri. Ofet 750 mît let. Tel. 
0720/437388 0720/346089 (Green Contact)
• rană (semfleentralâ, etaj intermediar. Ofer870
mii. lei. Tel. 0720/437.889, 0720/348.089 (Green 
Contact) ,
• zona Gojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507317 (Ella)
• zona Astoria, Cioclovina, Scărișoara, Emi
nescu, se oferă maxim 750 mii lei, cu plata 
mediat Tel. 0724/254.051. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona Cora, centrală gresie, faianță 2 băi, 
parchet balcon, preț 950 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Dunărea, dec, CT, gresie, faianță, 2 balcoane 
închise, 2 cămări, pretabil la modificări, 1,050 
mid., 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• zona Micro 5, decomandate, etaj intermediar, 
centrală gresie, faianță lavabil, termopan, 
interfon, ușă metalică 850 milioane lei, neg., 
tel.718706 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Micro 6, etaj Intermediar, centrală gre
sie, faianță modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• urgent decomandate, parter înalt zonă 
centrală amenajat, podele laminate, CT, gresie, 
faianță italiană ideal privatizare, preț bun. TeL 
0726/826.624,231108. (Temporis)
• ultracentral decomandate, contorizat total, 
parchet gresie, faianță 2 băi, suprafață mare, 
preț 35.000 euro neg. 0726/826.624. (Temporis)
• Decebal Udo, decomandate, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie, 
faianță vedere în 2 părți, ocupabil imediat Tel. 
0788/165.703,0724/254.051 (Fiesta Nora)
• contrai dec, 2 băi, contorizat apă și gaz, 
repartitoare, balcon închis, vedere în 2 părți, preț 
foarte bun. 0788/165.703,232309 (Fiesta Nora)
• zona Progress centralâtermică2băi, balcon 
închis, bucătărie modificată suprafață mare, 
parchet mochetă gresie, faianță preț 1,450 mid. 
lei, tel. 0723/251498; 232808 (Fiesta Nora)

• dec, st 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. 0722/564004 (Pnma-lnvest)
• decomandate psrata faianță contorizat et 
2, zona Progresul, preț 1,15 mid. lei. Tel. 230324, 
2060CS(Mimason)
• decomandata «t 1, centrală termică boxă 2 
băi, Impăratu țgfarțjreț 1,75 mid. lei. Tel.

• semidecomandat» «menalat centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Deva, 
135 mid. lei. TeL 230324,206003 (Mimason)

• Mfcro 5, gresie, faianță parchet lamelar, 
, centrală termică preț 700 mii. iei. Tel. 710.129,

0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• ama OT, balcon, 2 băi, decomandate, et inter
mediar, preț 900 mii. lei Tel. 710.129,0740/146780 
(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 etaj intermediar, preț 35.000 euro, 
negociabil, tel. 0743/549654. (Garant Consulting)

• Mmktecomandate, parchet etaj intermediar, 
Dacia, preț 800 mH. negociabil, tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• decomandate, complet mobilat centrală 
termică aer condiționat bduL N. Bâlcescu, preț 
32.000 euro. Tei. 0745/029.659 (NR. 1)
• zona KogâHcaamfețgresle, faianță, lavabil, 
balcon mare închis, apometre, preț 34.000 euro 
neg. tel. 0788.497.615 (NR.1) 1
• brhd Decebal et intermediar, 2 băi, 2 balcoane 
(1 închis), parchet gresie, faianță lavabil. 
centrală termică, tel 0786497515 (NR.1)
• decomandate, Imctfirii mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-1036H, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• ete| 3,2 balcoane, parchet contorizări bir* 
întreținut Aleea Păcii. Preț 35.000 euro neg. Tel. 
0744-770051,0720-387896. (Casa Betania)
• stal 6 decomandate, contorizări, jaluzele exte
rioare, balcon mare, parchet. Progresul. Preț 
l,150mld. ROL/115500 RON negociabil. Tel. 0741- 
120722,0724-169303. (Casa Betania)

• Alton Moțâor, semidecomandate, parchet, 
apometre, gaz contorizat zugrăvit et 3,720 mii. 
235.208,0724/620358,0721/744514  (RoCan 3000)
• Progroadid, decomandate, 70 mp, parchet în 
camere; bucătărie, baie, 2 debarale, suportă mo
dificări, balcon, totul contorizat 1,180 mid. Tel. 
235.208,0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)

• zona AIom Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat balcon închis, gresie, faianță 2 băi 
amenajate, centrală termică ușă metalică boxă 
preț 15 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744.514 (Rocan 3000)
■ Grage Enescu, decomandate, 10O mp, 
parchet baie, 2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț 44.000 euro. Tei. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Piață decomandate,' 75 mp, hol pătrat, 
parchet centrală termică balcon închis, boxă 
preț 1350 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514 (ROCan 3000)
• zona Promsid, et 1, decomandată cu garaj, 
bloc de căramidă, hol central, amenajări interi
oare, centrală termică apartament bine între
ținut, preț negociabil. Tel. 0745/253.662 (Evrika!)
• zona Mlad Dallas, et. 1, cu garaj, multiple 
amenajări interioare, suprafață mare, ocupabil 
în timp scurt, preț negociabil. Tel. 0723/660.160, 
211587 (Evrika!)
• zona Gojdu, etl, semidecomandate, bloc de 
cărămidă contorizări, balcon inchis, ocupabil 
imediat M mid. ne9- TeL 0745/253362 (Evrika!)
• samidaconiMdate zona Bulevard, et inter
mediar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gaz conto
rizat 2 focuri, îngrijit preț 1,260 mid. lei. Tel. 
0745/653531 (Ella)
• decomandate, zona Liliacului, centrală 
termică termopan, gresie, faianță mobilă 
bucătărie, beci - 30 mp, preț 45<O00 euro. Tel. 
0722/566938 (Ella)
• sarddacronandate, Dada, parchet gaz 
contorizat apometre, bloc cărămidă ocupabil 
imediat preț 750 mit tet Tel. 0788/134.022 (Ella)
• dac, zona Minerului, bloc de cărămidă 
parchet de stejar, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, gazrcontorizat 2 focuri, apometre, 
repartitoare. 790 mii. neg. Tel. 0786/299.904 (Ella)

• senddsc, zona Bulevard. CT. 2 băi. 2 balcoane 
(1 închis), gresie, faianță parchet lavabil, 
modificări interioare, renovat recent vedere în 2 
părți, 155 mid. lei neg. 0788/888518 (Ella)
• zona Decebal semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică parchet. Preț 1,45 
mid. lei. Tel. 234401 (Rubin's Home)
■ zona ProgresU, 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)
• Kogtlnfceanu, contorizat în circuit Preț 13 
mid. lei. 0742/278051. (Rubin's Home)

Cumpâr ap. 3 camere (06)

• Decabd, dac, hol central, cu 2 băi, 2 balcoane 
contorizări, parchet gresie, faianță, buc. mare, 
vedere în 2 părți, se vinde mobilat și utilat com
plet. 1500 mii. neg. OîSE/ieSJia (Fiesta Nora)
■ zona Projpesd, centrală termică 2 băi, balcon 
închis, bucătărie modificată suprafață mare, 
parchet mochetă gresie faianță preț 1,450 mid. 
lei. tel 0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• urgent! Deva, zona Dorobanți, Liliacului, 
Mărăștiul nou, de preferință cu 2 băi, etaj 1 sau 2. 
Plata pe loc. TeL 211587,0745/253.662 (P"’W>

Vând ap. 4 camere (07)

• zona gâri, instalații electrice și sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. Tel, 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Zona Mcro5, etaj intermediar, modificări inte
rioare, gresie, faianță zugrăvit 830 milioane, 
neg. 718706,0745/354579, (Omega Hunedoara)
• zona Micro 4, etaj intermediar, centrală 
balcon, parchet, gresie, faianță 1.250 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. 
0720/437389,0720/348089 (Green Contact)
• zona Eminasai, decomandate, 2 băi. 2 
balcoane, amenajat complet centrală termică 
preț 1,15 mid. lei negociabil. Tel. 0720/437389, 
0720/348089 (Green Contact)

• Ion Creangă etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, CT, ușă lemn masiv, parchet vedere 
în două părți, se poate ocupa repede, preț 52000 
euro negociabil, tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora).

• etaj intormodfar, zona Creangă centrală 
termică 2 balcoane, aer condiționat Preț 1,7 
mid. lei, negociabil. Tel. 234401. (Rubin's Home)
• et Intennedfar, Eminescu dec., 3 balcoane, 2 
băi. 45000 euro. 234401. (Rubin’s Home)
• zonă contate, etaj 2, decomandate, garaj, 2 
balcoane, st - 90 mp. Preț 155 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)

preț®) mii. lei. Tel. n0.iaj)740/1467W(Stii 

Imobiliare Hunedoara)
• Mkro 4, decomandate, amenajat Centrală 
termică beci, grădină preț 1 mid. lei. Tel. 71G129, 
0740/146.780 (Știi Imobiliare Hunedoara)
• riaceotaaMa aL % zona fon Creangă par
chet gresie, taanțăcontmzatz băl aicoa- 
— —Tai *-—r~~aiiii „i

• decomandate, garaj sub bloc, zona împăratul 
Traian, 23mld. lei. Tel. 0745/159.608 (Mimason)
• decomandate, garat zona Progresul, preț 
avantajos. Tel. 0741/154.401, 227.542 seara 
(Garant Consulting)
• decomandate,: centrate 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. 
Td. 0724/620358 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Aotoria, dec., ST 110 mp, parchet pește 
tot balcon închis, bloc acoperit preț 35.000 euro. 
Tel. 0724/620358 0721/744314 (Rocan 3000)

' • decomandata,zona Liliacului, et. 2, apometre, 
gaz contorizat, parchet repartitoare, preț 
35.000.Tel. 0722/566.938 (Ella)
• decomandate, zona Bejan, et. 3, centrală 
termică 'jaluzele exterioare, 2 băi, gresie,

• dec, zona Carpați, 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)
• decomandate, garai zona Progresul. Tel. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting)

• iigent, b<L Decebal, et 5, decomandate, 
centrală termică parchet de stejar, uși și 
geamuri din leton masiv, 3 balcoane, 2 băi, 
faianță și gresie, preț 1,65 mid. lei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zonă MHrița, et. 2, parchet 2 băi, gresie, 
faianță centrală termică lavabil, ușă schimbată 
preț 15 mid. lei, tel. 0726/710303 (Prima-lnvest)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• zona Ploțâ cu garaj, tel. 0740/126029 (Prima- 
lnvest)

Vând case, vile (13)

• Dna, ConngâL 3 camere mari, bucătărie, baie, 
CT nouă termopane, finisaje interioare de 
ultimă oră ocupabilă în timp scurt curte și 
grădină aprox. 500 mp, preț 69.000 euro, neg. Tel. 
211.587,0745/253.662 (Evrika!)
• la 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, 
0723/393395. (Temporis)
• zona Hunedoara, renovată recent gaz, apă 
hidrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină duș, anexe, curte betonată gră- 
dină și livadă st 1700 mp, preț 41000 euro, nego
ciabil Tel. 0726/826624,0720/354453. (Temporis)

• zona CăhigârenlCT, 3 eamere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet gresie, faianță st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2500 told. Tel. 0726/826.624, 
232420. (Temporis). ț
• Deva, zonâ centrală 3 camere, living, baie 
amenajată bucătărie mare, CT, pivniță pod, 
curte, anexe, grădină 450 mp. 79.000 euro neg. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• VBânouăDeva,P+l+M, 7camere,2livinguri,2 
băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie amenajate modem, curte și grădină 
ST=1800 mp. Preț 76000 euro negociabil. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Cpntact)
• Doh, zona centrală 4 camere, hol, bucătărie, 
2 băi’, garaj, amenajări moderne: parchet 
faianță, gresie, centrală termică termopane; 
curte și ^ădină ST=700mp. Preț 95.000 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)

■ Dovu, Mnucu, corp comun cu intrări sepa
rate: 3 camere cu parchet tavane false, spoturi, 
2 băi, 2 bucătării italiene; curte și grădină ST=700 

mp. Preț 3,6 mid. lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348(89 (Green Contact)
• Deva, ronț centrală 4 camere, 2 băi, conto
rizat termopane. beci, teren 700 mp. preț 110300 
euro. Tel. 0722/564004. (prirta-lnvest)

• Zona CNzid, 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 260 mp, ST 1250,70.000 euro. Tel. 
718706 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• casă p+t 4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st 
1200 mp, Deva. Preț 100.000 euro, negociabil. Tel. 
0742-005228,0720-387896. (Casa Betania)
• zona Ptetroasa, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, jacuzzi, 
living, parchet centrală termică complet 
mobilată preț 118.000 euro. Tel. 235,208, 
0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• zonă temă parter+etaj, 4 camere, scară inte
rioară parchet în camere, 2 băi, garaj, 2 balcoa
ne, beci, bine întreținută preț 75.000 euro. Tel. 
235.208,0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Horea, 2 camere, bucătărie,, baie, 
cămară pod, parchet, curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)

• zona Para, ideală pentru firme, teren drept 3 
camere, bucătărie, baie, apă gaz, canalizare, 
teren 1100 mp, 100.000 euro. 0788/497.615 (NR.I)
• zonă centrală ideală pentru firme, 2 camere, 2 
băi, podele laminate, gresie, faianță termopan, 
centrală termică curte 400 mp, preț 65.000 euro, 
tel. 0788497515 (NR.1)

Cumpăr case vile (14)

• urgenți cu gradină In Deva sau Simeria, plata 
imediat Tel. 0721/0S313 (Prima-lnvest)

■ urgent cu teren fa Deva, ofer 15-25300 euro, 
tel. 0721/815.781 (Prima-lwest)
• Zona tava sau Simeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp» Ofer 300-450 mii. tei. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Casâ fa Deva, minimum 3 camere, dotări, zonă 
bună grădină curte. Ofer 90300 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)

Vând case la țara (17)

• 2 camere, 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/mp. Tel. 
718706,0745/354579.TOmega Hunedoara)

• 2 camere» anexă ST 500mp, Banpotoc, neg. 
teL 0740/210.780 (Prima-lnvest)
• casă In construcție» SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Toplița, 30.000 euro, negociabil. Tei. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

■ Crista,2 camere, bucătărie, baie neterminată 
anexă un miliard, negociabil. Tel. 718706 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

Cumpăr case la țară (18)

■ legend modestă dar locuibilă în jurul Devei, 
preferabil mijloc de transport în sat Ofer prețul 
pieței. Tel. 0788/888318 (Ella)

Vând case de vacanța (15)

• W. curte, livadă grădină ST 4300 mp, la 
poalele Retezahfoă sat Ctopotiva, 22000 eua 
num nzso/uitiMKHkiuMaBMaMmra)

Vând teren (21)

• teren Ckidț, 80 m deschidere la apă 80 m 
deschidere la drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel. 718706,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• teren zona Rotarilor- ihtravilan, 1000 mp, preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 euro/mp. 
Tel. 718706 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Intravfian, Pețtiș, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent, preț 15 euro/mp. Tel. 
710.129,0740/146780 (Stil ImobHiare Hunedoara)
• intravilan, țoknus, ST 4000 mp, utilități la 
poartă urgent preț 8 euro/mp, tel. 0740/126029 
(Prima-lnvest)
• urgent, tnbavfian, la DN 7, front stradal mare, 
preț negociabil, tel. 0721/815.781 (Prima-lnvest)
• la DN7,ST22.000 mp,FS70m, apă curent preț 
12 euro/mp. Tel. 0788/497.615 (NR.1)

• Cristw, zona centrălă teren 400 mp, fs 15 m, 
preț 4500 euro, tel. 0788.497.615 (NR. 1)
• la 15 km de Deva pentru construcție casă de 
vacanță panoramă superbă ST 900 mp, FS2O m, 
apă gaz, curent cablu TV, preț 6500 euro neg. 
0788/497.615 (NR.1)
• Intravilan, 25 parcele cu suprafețe cuprinse 
între 500-700 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitate. Preț 15 euro/mp, negociabil. Tel. 0740- 
914688,0724-169303,223400. (Casa Betania)

• totațta, st 4000 mp, frontstradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela teren situat în 
zona liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 0743■ 
103622,0724-169303. (Casa Betania)
■ krtravUan, sL 5700 mp, la D.N. 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• extravilan scos din circuitul agricol, st 8.000 
mp, fs 415 metri, teren ce poate fi extins în func
ție de cerere, Str. Aeroportului. 7 euro/mp. neg. 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)

• loganti Zivol 2000 mp, fs 30 m, preț 25 
eliro/mp, Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• Den, IntavUan» ST=700 mp, FS=13 m, pano
ramă deosebita uti l tăți in zonă Preț 400 mii. lei. 
Tel. 0720/437889,0720/M8089 (Green Contact)

• li 7 km de Deva drum național, intravilan, 
ST=1500 mp, apă curent, gaz. 5 euro/mp neg. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Den spre Cozia intravilan, ST=5700 mp, 
parcelabil, acces din 3 părți, apă curent, gaz. 
Preț 14 euro/mp negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact) ,
• fatavlan, fa Leșnia fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casă roate utilitățile, acces direct 
din șosea preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231106 (Temporis).
• Intravilan, fa Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, toate 
utilitățile, se poate șl parcela preț 25 euro/mp. 
Tel.0726/826624,0720/354.453. (Temporis)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare, Intravilan, lașosea în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat 215.212 (Prima- Invest)
• Den zonâ centrală 200-500 mp. Ofer 40 euro 
/mp. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Zona Den, intravilan, ST=10d0 mp, utilități. 
Ofer 5-20 euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089 
(Green Contact)
• In Zăvoi după Casa Galbenă Ofer prețul 
pieței. Tel. 07427778051. (Rubin’s Home)

Vând spații comerciale (25)
• hrobâcudestinațiadepozit  teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, 35.000 euro neg. 0745/163.445 (Mimason)

Chirii imobile (29)

• ap. 2 camere, semidecomandate. nemobilat 
zona Gojdu. Tel. 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting).
• garsonieră bd. Decebal, et 5, mobilată 
contorizată preț 100 euro/lună avans 2 luni. Tel, 
227479,0745/367893 (Garant Consulting)

• KogâHceanu, parter, 3 camere, mobilat deo
sebit contorizat 250 euro/lună avans 2 luni, ga
ranție. 227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• garsonieră dec, complet mobilată conto
rizată centrală termică telefon, TV color, zona 
Mlhai Eminescu. T el. 0745/411.449 (NR.1)
• Apartament 3 camere, împ.Traian, 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 otară urgent spre închiriere gars, zonă ul
tracentrală mobilată și utilată pe termen lung, 
80 euro/lunar 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, 
frigider, contorizări, interfon, 2 balcoane. Preț 3 
mii. lei/lună. TeL 0723/251.498 (Fiesta Nora)

• oier apartament 2 camere, complet mobilat și 
utilat contorizat; zona Piața, 4 mii. lei/lună Tel. 
206003,230324 (Mimason)
• ofer aM camere,centrală termică mobilat și 
utilat zona împăratul Traian Deva, 250 euro/lună 
neg. TeL 20.324,9745/266.071 (Mimason)
• clar apartament 2 camere, semimobfiat, zona 
Bâlcescu, Deva, 33 mii. lei/lună nepociabiL Tel. 
230324 206003 (Mimason)
• 30 mp, b-dul Corvin, amenajări, 200 euro/lună 
710.129,074W146780. (Sil Imobiliare Hunedoara)
• caut pe termen lung ap. mobilat în Deva, tel. 
0721/055313 (Prima-lnvest)

• ofer urgent ap. 2 camere, CT, contorizat 
mobilat complet utilat zona Gojdu, preț 140 
euro. tel. 0740/126.029 (Prima-lnvest)
• ofer spațta comercial, centrul vechi, vad co
mercial foarte bun, ST 120 m, 3 puncte sanitare, 
amenajări interioare modeme, bun pentru 
diverse destinații, preț 20 euro/mp Inclusiv TVA, 
negociabil. TeL 0745/253.662 (Evrika!)
■ ofergarseetart bdul Decebal, amenajări și do
tări interioare de lux, et 2, doar contract pe ter
men lung, 100 euro/lună 0723/660.160 (Evrika!)

• apartameni2camere,de<t,CT proprie,proas
păt renovat complet mobilat și utilat cu ai agaz, 
frigider, tv. color, mașină de spălat automată 
Decebal, zona piață Preț 140 euro/lună Tei. 
0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• ap. 4 camere, complet mobilat șl utilat cu 
aragaz, frigider, contorizări Decebal. 150 eu
ro/lună 0741-102722,0724-169303.  (Casa Betania)
• ap. 3 camere, mobilat și utilat cu aragaz, fri
gider, contorizări, garaj, Deo-bal. 250 euro/lună 
0744-690916 0724-10303. (Casa Betania)
■ ta Inctata complexului comercial se închiriază 
spații comerciale amenajate si compartimen
tate, cu supr. între 9 și 25 mp.10 euro/mp. 0742- 
005226 0724-169303. (Casa Betania)

imobile schimb (30)

• scMnbgpartaniM 3 camere zonă ultracen
trală 80 mp, 2 băi, balcon, contorizat fără 
modificări, cu apartament 2 camere preferabfi 
zona Gojdu, plus diferență evaluare la vedere, 
tel 0723/251498:0786065703  (fiesta Nora)
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• Demisie. Celebrul dirijor Riccardo Muți a 
demisionat, sâmbătă, din funcția de director 
muzical al Operei Scala din Milano.

• Seism în Iran. Un cutremur cu magni-1 
tudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a 
soldat cu 15 răniți, duminică, în regiunea 
Ravar, din provincia Kerman, în sud-estul 
Iranului.

O femeie alăptează tigri
Rangoon (MF) - O femeie din Myanmar 

s-a oferit voluntar să alăpteze doi pui de 
tigru născuți la o grădină zoologică din 
Rangoon.

Născuți in urmă cu două săptămâni, cei 
doi pui de tigru de Bengal, specie pe cale 
de dispariție, au fost despărțiți de mama 
lor, Noali Noah, care a ucis un al treilea 
pui.

Hla Htay (40 ani), mama unui paznic al 
grădinii zoologice și a încă trei copii, inclu
siv a unui bebeluș de șapte luni, a inter
venit în momentul în care a aflat că puii 
au nevoie de lapte natural pentru a 
supraviețui. „Am decis să-i hrănesc înainte 
să le crească dinții”, a declarat ea.

Veterinarul grădinii zoologice, Kyaw 
Myo Hlaing, a precizat că puii de tigru au 
fost hrăniți de femeie și că au dreptul și 
la biberoane.

L-au sărbătorit pe Andersen

Premiile Echo
Berlin (MF) - Trupa î 

O-Zone a câștigat sâmbă
tă, la Premiile Echo din j 
Germania, premiul JSin- 
gle-ul Anului” cu hit-ul 
„Dragostea din tei”.

Robbie Williams a fost = 
numit, pentru al patru
lea an la rând, „Gel mai i 
bun cântăreț rock al anu
lui” și „Cel mai bun ar- i 
tist pop".

Nominalizările au avut i 
la bază vânzările înre
gistrate în Germania, iar \ 
un juriu de specialitate a i 
desemnat câștigătorii.

Anastasia a obținut i 
premiul pentru cea mai 
bună cântăreață pop și 
rock, după ce a concurat i 
pentru acest titlu cu Nel
ly Furtado, Norah Jones, = 
Avril Lavigne și Katie i 
Melua.

Eminem a câștigat \ 
premiul pentru cel mai = 
bun cântăreț hip hop. 
Premiul pentru cel mai I 
bun debut a fost acordat î 
cântăreței Melua.

umm Femela lemur, împreună cu cei 
doi pbi în vârstă de numai 14 zile, se bucură 
de căldura soarelui In parcul Hagenbeck din 
Hamburg. (Fo»:epa)

■ Sâmbătă s-au împlinit 
200 de ani de la naș
terea scriitorului danez 
Hans Christian Andersen

Odense (MF) - Mii de da
nezi au celebrat, sâmbătă, 200 
de ani de la nașterea scrii
torului Hans Christian An
dersen, în localitatea natală a 
acestuia, Odense, în prezența

Tom Sneddon 
(Foto: EPA)

Acuzații 
mai vechi
Santa Monica (MF) - 
Jurați fri procesul lui 
Michael Jackson, a- 
cuzat de abuz sexual 
comis asupra unui 
minor, vor asculta, 
începând de azi, de
talii despre acuzațiile 
anterioare de pedofi
lie aduse starului 
american, ceea ce ar 
putea decide soarta 
acestuia.
Procurorul Tom 
Sneddon speră astfel 
să schițeze portretul 
unui recidivist în ceea 
ce privește abuzurile 
sexuale, un recidivist 
care nu reușește să-și 
stăpânească atracția 
pentru băieții de 10- 
13 ani. Dacă va 
convinge juriul, con
damnarea lui Jadcon 
ar fi aproape aspi
rată, spun juriștii care 
urmăresc procesul.

Copiii în poveste (Foto: epa)

Topul celor mai bogați
■ Șapte din cei zece 
aflați în topul bogaților 
din Marea Britanie sunt 
de origine străină

Londra (MF) - Omul de a- 
faceri indian Lakshmi Mittal, 
care se ocupă de afaceri cu 
oțel, este pe primul loc, cu o 
avere estimată la 14,8 mili
arde de lire sterline. El este 
urmat de Roman Abramovich, 
care are afaceri în domeniul 
petrolier și deține clubul de 
fotbal Chelsea. Averea aces
tuia este estimată la 7,5 mili
arde de lire sterline, scrie 
Sunday Times.

Cea mai bo gată femeie de 
pe listă este Christina Green, 
care își împarte averea de 
4,85 miliarde de lire sterline 
eu soțul ei, Philip Green.

Au men pe jos să ceară ajutor
■ Rămași fără mâncare, 
locuitorii din insula Nias 
au mers 18 kilometri 
până în Gunung Sitoli

Gunung Sitoli (MF) - Mai 
mulți locuitori din insula 
Nias au mers pe jos o zi și o 
noapte pentru a căuta ajutor 
după cutremurul înregistrat 
luni în nord-vestul Indoneziei, 
relatează AFP.

Aproximativ 40 de locuitori 
din satul Lalai au parcurs 18 
kilometri, într-o zonă muntoa
să, pentru a ajunge în orașul 
Gunung Sitoli. „Echipele de 
salvare nu au ajuns în satul 
nostru. Ei nu merg decât în 
orașe, și din acest motiv am 
și venit aici”, declară unul 
dintre locuitori.

El a adăugat că satul a

Amanta a fost otrăvită cu mercur
■ Muza regelui Carol al 
Vll-lea, care a domnit în 
secolul XV, a fost reîn- 
humată sâmbătă

Loches (MF) - Agnes Sorel, 
amanta și muza regelui Carol 
al Vll-lea, care a domnit în 
Franța în secolul XV, a de
cedat ca urmare a intoxi
cării cu mercur, potrivit 
analizelor efectuate înainte de 
reînhumarea osemintelor a- 

reginei Margareta și a mai 
multor personalități străine.

Locuitorii din Odense, care 
au arborat drapele alb-roșii 
distribuite de personaje din 
poveștile lui Andersen, s-au 
adunat în piața din fața Pri
măriei, fiind însoțiți de un 
grup de majorete. în acest loc, 
ei au întâmpinat cuplul regal 
și celebritățile care au venit 
împreună cu acesta, printre 
care Roger Moore și laureatul 
Premiului Nobel pentru lite
ratură, germanul Guenter 
Grass.

Hans Christian Andersen 
(1805-1875), ale cărui 156 de 
povești au fost traduse în 144 
de limbi, și-a petrecut co
pilăria, până la 14 ani, la 
Odense, apoi a plecat la Co
penhaga, în căutarea ce
lebrității.

Lakshmi Mittal (Foto: epa)

Sir Elton John este eel mai 
generos. Acesta a donat circa 
12 la sută din averea sa de 185 
de milioane de lire sterline 
organizațiilor umanitare.

Se roagă in fața bisericii distruse din Gunung Sitoli. (Foto: epa)

suferit pagube importante, iar 
locuitorii care nu mai aveau 
mâncare au plecat spre 
Gunung Sitoli, pentru a cere 
ajutor.

Activitatea echipelor de sal
vare este îngreunată de con

cesteia, care a avut loc sâm
bătă, la Loches.

„Nu au fost detectate urme 
de arsenic. Cu toate acestea, 
s-a putut constata un nivel 
ridicat de mercur. Este vor
ba, fără nici un fel de dubii, 
de o intoxicație severă cu 
mercur”, a declarat profe
sorul Philippe Charlier, me
dic specializat în studierea 
rămășițelor umane. Charlier, 
împreună, cu echipa sa, a efec

dițiile meteo nefavorabile și 
de ruinele întâlnite în cale. 
Conform estimărilor ONU, 
cutremurul de luni s-a soldat 
cu moartea a 1.300 de per
soane, majoritatea la Gunung 
Sitoli.

tuat o serie de teste timp de 
șase luni. Profesorul a făcut 
aceste declarații la finalul 
unei ceremonii în cursul 
căreia Agnes Sorel a fost în
humată la Saint-Ours de 
Loches, după 196 de ani petre- 
cuți la Logis Royal. Osemin
tele ei - craniul și mandibulă 
- au fost exhumate în septem
brie pentru a fi transferate 
provizoriu la Lille, în vederea 
clarificării cauzelor morții.

Echipele de intervenție au 
anunțat sâmbătă că au găsit, 
într-o clădire prăbușită din 
acest oraș, un bărbat care a - 
supraviețuit timp de cinci ziler' 
prins sub dărâmături.

Bărbatul, care era conștient 
în momentul in care a fost 
salvat, a declarat că nu știe 
nimic despre soarta soției și 
a copiilor săi.
Replică

Sâmbătă s-a înregistrat o 
replică seismică de 5,8 grade 
pe scara Richter in insula 
indoneziană Nias, afectată 
grav de cutremurul de săp
tămâna trecută.

Epicentrul a fost localizat la 
o adâncime de 15 kilometri în 
mare, la 195 de kilometri sud 
de principalul oraș din insulă, 
Gunung Sitoli
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Concurs încercarea 
de a prinde câmatul 
prins cu sfoară a făcut 
parte din concursurile ce 
au avut loc sâmbătă, la 
deschiderea semnului pen
tru Wtert tteiaAUnsk. - r


