
r

imuuiuuii-------------
Mâncăm legume 
și fructe radiate?

/p. 5

Ia-ți primarul 
la-ntrebări

/p. 6

Divorț
Jiul - Multescu

/p. 7

Astăzi:
Sport
PagiM 7
JURNAL

cuvÂm FONDAT 1 989 
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 16, nr. 3934

Miercuri
6 aprilie 2005

12 pagini

5000 lei (0.50 lei noi)

Vremea va continua să se încălzească. 
Sunt posibile înnorări temporare. „L-am cunoscut pe Papa"

searala prânzdimineața

Președinția infirmă eliberarea ziariștilor.

■ Un preot greco-cato- 
lic, din Deva, a avut 
ocazia să-l întâlnească 
de trei ori pe Papă.
Tiberiu Stroia
tiberlu.strola@informmedia.ro

ricii Greco-Catolice “Imma- culata” din municipiul Deva a avut o ocazie unică la care aspiră orice preot. Aceea de a celebra trei liturghii alături de Papa loan Paul al Il-lea. „Prima invitație am primit-o imediat după revoluție, când a avut loc o întrunire a tutu-

sfintei liturghii am fost întrebat de Papa loan câți călugări greco-catolici mai avem în țară. Apoi, am primit din partea Papei 5.000 de dolari pentru a începe construcția bisericii de la Deva. Iar după ce a avut loc sfințirea bisericii am mai primit încă

dintre preotul greco-catolic și Papa loan Paul al Il-lea a avut loc în Slovacia la Kosice. Și aici a avut Ioc celebrarea unei liturghii.De altfel, preotul Emil Puni, a avut ocazia să-l cunoască personal și să poarte o discuție de mai multe ore șiDeva - La cei 89 de ani ai săi, Emil Puni, vicar degradul al Il-lea în cadrul Bise- ror vicarilor din fbstele țări comuniste, își amintește preo-
Omar Hayssan arestatDeva (A.S.) - Aseară, omul de afaceri Omar Hayssan a fost reținut de către Parchet. Există suspiciuni că el este implicat in răpirea jurnaliștilor români în Irak. Mai multe televiziuni au anunțat aseară, bazân- du-se pe surse neverificate că, în urma unei acțiuni de comando cei trei jurnaliști români au fost eliberați. Știrea nu a fost confirmată de către Adriana Săftoiu, consilier prezidențial. Până la închiderea ediției eliberarea celor trei ziariști a rămas incertă.

tul. După celebrareagțț^. 15.000 de dolari trimiși de la Vatican”, afirmă Emil Puni.Ultima întâlnire cu Papa Paul al Vl-lea, cel care l-a numit cardinal pePapa loan Paul al Il-lea.

Copil aruncat la gunoiHunedoara (M.T.) - Cadavrul unui nou- născut a fost găsit, într-o pungă de plastic, în curtea unei grădinițe din Hunedoara. Administratorul a anunțat polițiștii. Corpul fetiței a fost transportat la spital, în urma necropsiei fiind stabilit că decesul micuței poate data din perioada 30 martie -1 aprilie, in urma unei „hemoragii meningo-cerebrale difuze, cauzate de o naștere neasistată”. Pe corp nu au fost găsite urme de violență. Polițiștii hunedoreni continuă cercetările în vederea stabilirii identității mamei.

Trupul Papei loan Paul al II- lea a fost depus în Basilica Sf. Petru, unde va rămâne până vineri, când va fi.înmormântat. Peste 500.000 de persoane i-au oferit deja un ultim omagiu Sfântului Părinte însă, Ia Vatican, sunt așteptate alte sute de mii de pelerini, din întreaga lume. 7p2 (Foto: Traian Mânu)

Telefonul clienților CL0801 03 03 03 este noul număr la care cititorii Cuvântul liber pot solicita explicații sau ajutor. Dacă nu primiți ziarul la abona- . ment, dacă nu găsiți CL lafiyyÂNTIII chioșcuri sunați la 0801 03 03 03. Dacă doriți să vă abonați sau aveți întrebări privitoare la concursurile cu premii organizate de CL sunați la 0801 03 03 03. Pentru dvs. prețul unui apel se taxează la tariful unei convorbiri locale, diferența fiind suportată de ziarul Cuvântul liber.
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■ Copiii bolnavi de 
SIDA, din Valea Jiului, 
sunt refuzați de unii 
stomatologi.Petroșani (M.S.) - Anumiți medici stomatologi din Valea Jiului refuză sâ-i trateze pe copiii bolnavi de SIDA de teamă că maladia s-ar putea transmite și altor persoane, susține deputatul PUR Ionica Constanța Popescu. Ea pre

cizează că a fost informată de acest lucrp de mamele copiilor bolnavi de SIDA. Ionica Popescu solicită Ministerului Sănătății să intervină pentru ca acești copii să fie tratați „omenește și legal”, iar dacă acest lucru nu este posibil, să se înființeze un cabinet stomatologic special pentru bolnavii de SIDA. „Unor copii li se refuză dreptul de a-și îngriji sănătatea dentară. în Valea Jiului, există copii care sunt

dați afară fără a li se acorda ajutorul medical. Motivul - copiii sunt bolnavi de SIDA și medicilor, precum și altor pacienți, le este teamă că pot fi infectate”, afirmă parlamentarul. Asociația Noua Speranță din Petrila a făcut demersuri pentru constituirea unui cabinet stomatologic pentru copiii bolnavi de SIDA, prin atragere de finanțare privată. Inițiativa nu a dat rezultate.

Rețete 
compensateDeva (C.P.) - Câteva dintre farmaciile din județul Hunedoara au început de ieri să elibereze rețete compensate și gratuite, după ce le-au fost instalate noile programe informatice. în cursul zilei de astăzi activitatea majorității unităților farmaceutice, va intra în normalitate. /p5

•A

importurile efectuate în primele doua luni din anul 2005 au

Turda

'nsumat 4 miliarde de euro, în creștere cu 19,6% față de 
cerioada similară din 2004 în ierarhia țărilor partenere la 
mportun, pe primele locuri se află
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La ce liceu pot reuși?
■ Din acest an, elevii 
hunedoreni pot găsi și 
pe Internet Ghidul 
candidatului.Deva (R.I.) - Inițiativa, singulară în țară, a fost a Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică și a fost pusă în practică de informaticianul Alexandru Lugojan. „Noi încercăm să oferim elevilor o alternativă” spune el. Prin intermediul acestui ghid elevii pot afla liceul unde ar urma să intre cu nota pe care cred că o pot obține. Dan 01-

teanu, coordonator CJAPP, consideră că sistemul are mai multe avantaje: „în primul rând calculatorul are rolul de a simula repartizarea la școli, îi ajută să facă o analiză comparativă a locurilor existente pe „piața” liceelor. Totodată are și o funcție anticipativă: elevul va încerca să afle de ce notă are nevoie pentru a intra acolo unde vrea el. Sistemul este atractiv pentru ei, deoarece ei își doresc să lucreze cu mijloace moderne”, conchide el. Sistemul va fi făcut cunoscut tuturor școlilor în perioada următoare.
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• Răpit, U g ieral irakian a fost răpit ieri dimineață împreună cu gărzile sale de corp, în Bagdad. Generalul Jalal Mohammad în semn de solidaritate
0* oteio orSalah, șeful Brigăzii de Blindate a Ministerului de Interne, a fost răpit ieri dimineață, la ora 10:30, în cartierul Mansur.• Kofi Annan a desemnat patru politicieni pentru a promova reforma ONU.Pe Dermot Ahern, ministrul irlandez de Externe, Aii Alatas, fostul ministru indonezian de Externe, Joaquin Chissano, fost președinte al Mozambicului, și Ernesto Zedillo, fost președinte al Mexicului.

CondoleanțeBucurești (MF) - Pre- = ședințele Traian Băses- cu a semnat, ieri, în car- ș tea de condoleanțe des- ; chîsă la Nunțiatura A- i postolică din București în memoria Suveranului Pontif.
l-a pierdut 
partidulRoma (MF) - Partidul lui Silvio Berlusconi, ș Forza Italia, a suferit o grea înfrângere Ia alegerile regionale, pierzând în șase dintre cele opt i regiuni în care deținea ș majoritatea. Aproximativ 40 de milioane de italieni-au fost chemați la \ urne pentru a desemna i președinții a 13 regiuni | ale țării din cele 14. în i Basfiicate, singura regiu- | ne în care nu s-au or- i

Vladimir Voronin

ganizat alegeri, populația va fi chi aată la vot pe 17 și 18 aprilie.

(Foto: EPA) :

Va fi 
reînvestit |Chșnău (MF) - Reîn- 
vestirea în funcție a 
președintelui moldo- i 
vean, Vladimir Voro- 
in, va avea loc la 7 
aprilie, la Palatul Re- ;
publicii. Voronin a ••
declarat presei că ;
problema renunțării 
la funcția de lider al i
Partidului Comuniști- =
tor din Repubfca j
Moldova va fi discu- i
tată la următoarea i
Adunare Generală a ;
formațiunii. El a pre- ;
cizat că acesta este j
ultimul său mandat. i
Vladimir Voronin a i

, fost reales topi cu o î
majoritate de 75 de Ț j
voturi în funcția de |
președinte ai Repu- j
blicii Moldova. ;

■ în București, partici
parea a fost reausă la 
mitingul de solidaritate 
cu jurnaliștii răpiți

București (MF) Un grup de circa 100 de sindicaliști, trecători și doar câțiva jurnaliști au protestat ieri în fața Casei Presei Libere din București, la chemarea Sindicatului Inițiativa R, în semn de solidaritate cu cei trei ziariști români răpiți în Irak. 
Au venit sindicaliștiiLa ora 11, cu cinci minute înainte de începerea oficială a mitingului de solidaritate, nu se strânseseră în fața Casei Presei Libere, în apropierea majorității redacțiilor ziarelor centrale, decât în jur de 10 persoane. Peste aproximativ o jumătate de oră, locul s-a mai animat, după ce au apărut mai mulți sindicaliști de la Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, Federația Generală Sindicală Familia, Asociația 21 Decembrie 1989, Asociația pentru apărarea drepturilor apatrizilor și refugiaților și Asociația Victimelor Mineriadelor 1990-1991.Breasla jurnaliștilor a fost reprezentată de un număr redus de persoane, majoritatea fiind angajați ai cotidianului România Liberă, colegii lui Eduard Ohanesian, unul dintre cei trei jurnaliști răpiți.
Prima TV a uitatPostul Prima TV, care are doi jurnaliști răpiți in Irak nu a fost reprezentat decât de '' reporterul care venise -să-realizeze un material de la fața locului. Dan Dumitru, șeful Departamentului de Știri al

Puțini jurnaliști s-au strâns în București pentru a-și manifest^ solidaritatea față de colegii lor răpiți 
în Irak. „, (Foto: EPA>Prima TV, a declarat că postul „a scăpat din vedere acest eveniment” și că, deși știau de organizarea lui, „au fost o- cupați”.Echipați cu pancarte și fotografii ale jurnaliștilor români răpiți, participanții la protest nu au scandat și nu au ținut discursuri. Romulus Cristea, președintele Sindicatului Inițiativa R, a motivat tăeerea participanților prin, faptul că nu se dorește decât să se arate solidaritatea față de jurnaliști și familiile lor.Președintele Sindicatului Inițiativa R, jurnalist și el, a explicat prezența la miting a unui număr redus de ziariști, dar și programarea întâlnirii la mai mult de o săptămână după răpirea românilor, prin faptul că solidar itatea'prfesei din București este diluată, fiind sub solidaritatea jurnaliștilor din provincie.

I „grupuri
ilf'iBucurești (MF) - Amba- re se exercită la nivelul po- sadorul Irakului la Bucii- porului irakian, la nivel re- rești, Adel Murad, a decla- ligios, asupra răpitorilor rat ieri, după o întâlnire cu pentru a elibera jurnaliștii președintele Senatului Ni- fără nici o răscumpărare, fiindcă toți irakienii, din toate păturile poporului irakian, nutresc sentimente de prietenie și respect față de români”, a declarat el.Referitor la cetățeanul irakiano-americano-român Muhamad Munaf, ambasadorul Adel Murad a spus că acesta i-a însoțit pe zia-

colae Văcăroiu, că, în .opinia sa, cei trei jurnaliști rp-. mâni au fost capturați de„grupuri de insurgenți”, de rebeli care se opun procesului democratic din Irak.întrebat la ce grupuri de insurgenți se referă, ambasadorul a spus că aceștia nu și-au dezvăluit numele și, de aceea, nu pot fi l|. și nfr se- poate spune care a 1 translator Și și-a exprimat fost scopul acestui act. ' speranța că tot grupul va.fi „Există mari presiuni ca- eliberat.
in memoria PapeiHavana (MF) - Președintele cubanez Fidel Castro a asistat la o slujbă religioasă celebrată în memoria Papei loan Paul al II-lea luni în catedrala din Havana.Potrivit unora dintre persoanele prezente, este a doua oară în ultimii 46 de ani când Castro asistă la o ceremonie religioasă în catedrala din Havana. Prima dată a făcut acest lucru în 1959, când a asistat la nunta unuia dintre frații săi.Aproape o mie de persoane s-au reunit în catedrală, printre care numeroși membri ai Guvernului. Mai mult de 2.000 de per- soane^ au asistat la slujbă pe esplanada din fața catedralei.Anterior, Castro, însoțit de fratele său Raul Castro, care este ministru al Apărării, s-a deplasat la sediul nunțiaturii pentru a semna în cartea de condoleanțe.„Odihnește-te în pace, luptător neobosit pentru prietenia între popoare, inamic al războiului și prieten al săracilor. Plecarea ta ne îndurerează și ne dorim din tot sufletul ca exemplul tău să rămână”, a scris Castro.Ca semn de omagiu adus Papei, Cuba a decretat doliu oficial de trei zile și suspendarea tuturor evenimentelor festive și sportive în această perioadă.

Președintele cubanez Fidel Castro, la slujba 
celebrată în memoria Papei (Foto: epa>
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Cartierul al-Amiriya, locul exploziei uneia dintre cele două mașim-capcană. (Foiocepa)

Cardinalii nu au 
stabilit dataVatican (MF) - Cardinalii reuniți în congregație, ieri, nu au stabilit încă data exac- tă a debutului Conclavului care urmează să desemneze noul Papă, în urma decesului lui loan Paul al II-lea, a a- nunțat purtătorul de. cuvânt al Vaticanului, Joaquin Navarro-Valls, citat de AFP.Papa loan Paul al II-lea a lăsat un document, dar acesta nu a fost încă citit de cardinalii reuniți în congregație, a adăugat purtătorul de cuvânt.„Cei 88 de cardinali care au participat astăzi (ieri - n.r.) la o nouă reuniune nu au stabilit încă data exactă a debutului Conclavului”, a declarat Navarro-Valls.în conformitate cu Consti- tuția Apostolică, Conclavul trebuie să se reunească în termen de 15-20 de zile de la decesul Suveranului Pontif,

■ Atacurile, soldate cu 
un mort și șase răniți, 
au vizat forțele ameri
cane și armata irakianăBagdad (MF) - Două atentate care au vizat forțele americane și armata irakiană s-au produs ieri dimineață la Bagdad, provocând moartea unei persoane și rănirea altor șase, a anunțat AFP.O mașină-capcană a explodat la trecerea unui convoi militar prin cartierul Dura,

situat în sudul Bagdadului, rănind patru civili.Explozia, produsă în jurul orei locale 9 a afectat un vehicul de teren al armatei americane, au anunțat surse din cadrul Ministerului irakian al Apărării, precizând că nu dețin informații despre eventualele victime de la bordul mașinii.Patru civili, trei bărbați și o fetiță în vârstă de șase ani, au fost răniți în timpul atentatului, au anunțat surse de la spitalul Yarmuk, situat în

partea de vest a Bagdadului.De asemenea, un civil a fost ucis și alții doi au fost răniți în explozia unei mașini^,, capcană în cartierul al-Amiriya, situat în vestul Bagdadului, în jurul orei locale 9:45.Explozia s-a declanșat la trecerea unui convoi al armatei irakiene care transporta un înalt responsabil de la Bagdad. Acesta a scăpat nevătămat în urma atacului, au anunțat surse din cadrul Ministerului de Interne. ' Cardinali reuniți în congregație
(Foto: EPA)
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• Distrugeri armament, ului Deva aduce la astăzi, 6 aprilie 2005, 14.00 vor avea loc lucrări de distrugeri în Poligonul din Dealul Paiului. Populația este prevenită să nu intre în perimetrul poligonului pe timpul executării lucrărilor. (D.l.)
Drum prea scump la Vatican

Senatorul Arion 
ia atitudine
Adrian SăLăGEAN

Scriam ieri despre apatia parlamentarilor 
hunedoreni în fața lobby-ului susținut 
pro-auțostradă făcut de omologii lor de pe 

„axa" Borș - Cluj - Tg. Mureș. Referitor la 
acest subiect, primim la redacție o declarație 
a senatorului Viorel Arion. Domnia sa 
vorbește de o argumentație greșită pe care o 
are una din inițiativele recente a lui Gheor- 
ghe Funar. Acesta vizează constituirea unui 
grup de lobby pentru a determina Președinția 
și Guvernul să aibă o atitudine schimbată față 
de autostrada Transilvania. „Reprezint județul 
Hunedoara, județ care, în ipoteza în care 
autostrada va urma traseul dorit de domnul 
Funar și colegii de lobby ai domniei sale, va 
fi din nou frustrat poate de ultima șansă de a 
spera la o relansare economică.

A cțiunea grupului domnului Funar ar fi 
/ Xlăudabilă dacă nu s-ar dovedi și una 

egoistă, de excludere. Plecând de la ipoteza 
că nu există decât „un loc la masă", se 
merge pe varianta: „nu contează cine e mai 
flămând: ridică-te tu, ca să mă așez eu!" 
Vreau să reamintesc distinșilor noștri colegi 
că și Coridorul 4 slujește interesele econo
mice ale multor români, ale mai multor zone 
cu potențial dar fără o infrastructură puter
nică. Profit de acest moment pentru a face un 

i apel către colegii parlamentari din județele
Argeș, Dâmbovița, Vâlșea, Sibiu; Alba, Hune
doara, Timiș, Ărad’și jutfețele limfirofe 'aces-' 

i tora de a constitui și noi un grup de lobby în 
favoarea Coridorului 4", declară senatorul de 
Hunedoara, Viorel Arion.

■ Catolicii hunedoreni 
sunt mult prea săraci 
pentru a merge la 
funeraliile Papei.
Tiberiu Stroia
tiberkLstroia^nformmedia.roDeva - Moartea Papei loan Paul al II-lea, a făcut ca agențiile de turism din județ ,t să fie asaltate de telefoane din ’ partea catolicilor interesați să participe la funeraliile celui supranumit Atletul lui Dumnezeu. Din păcate însă prețul unui drum dus-întors până la Roma s-a dovedit prea ridicat pentru cei mai mulți dintre ei. „Imediat ce s-a anunțat data la care Papa va fi înmormântat, am primit sute de telefoane de la persoane care s-au interesat cât costă o
Hoții de fier bătuti de hoți

5 Ă 5

■ Doi tineri, aflați la 
furat de fier vechi, au 
fost bătuți cu răngile 
de „colegi" de-ai lor.
MlHAELA TăMAȘ
m i had a. ta ntasț informmedia.roHunedoara - Conflictul, dintre două „bande” de hoți de fier vechi, a izbucnit în noaptea de luni spre marți, în incinta societății „Mittal Steel”, în sectorul Aglomera- tor 2, din Hunedoara.Cei doi bărbați, Gabriel '..Avramescu, de ’30 ani și-MaT.rius Dorin Covaci, de 33 ani, ambii din Hunedoara au intrat în incinta acestei societăți de unde au vrut să sus

excursie sau un bilet de avion până la Roma. Și deși ne-am așteptat să fie o invazie de călători acest lucru nu s-a întâmplat. Un bilet de avion până la Roma costă între 200 și 400 de euro. De aceea, cel mai probabil, banii au fost principalul motiv pentru care majoritatea au renunțat să mai plece”, susține Irina Cos- ma, agent de turism.
Interes sporitAu existat multe persoane care s-au interesat de o călătorie până la Roma, susține reprezentanta agenției Nexus. „La ora actuală, nu mai sunt locuri decât la curse foarte scumpe. Dar situația se datorează faptului că biletele au fost cumpărate de persoane din alte orașe ale țării. Practic, de Ia agenția noastră 

tragă fier. La scurt timp s-au întâlnit cu patru persoane, aflate de asemenea la furat, dintre care două cu poreclele „Cuza” și „Lulă”.între cele două „bande” de hoți a izbucnit un conflict spontan, pe motivul că Gabriel și Marius au vrut să „ridice” fierul strâns de cei patru.
Aproape omorâtDupă ce au fost bătuți cu răngile, cei doi au fost transportați de urgență la Spitalul Municipal Hunedoara. Gabriel a fost internat cu diagnosticul: traumatism craniocerebral deschis, fracturi multiple în zona bolții craniene, comă profundă și a fost trans

1

Vineri, la Roma, sunt așteptați milioane de pelerini. (Foto:EPA)și-au cumpărat bilete de avion 35 de hunedoreni. Și din discuțiile avute cu ceilalți 

ferat la Spitalul Județean Deva. Cel de-al doilea a suferit un traumatism cranio-cere- bral acut, deschis, plagă confuză în regiunea vertex, plagă confuză occipitală, dar acesta nu a rămas internat.
CercetăriPolițiștii hunedoreni au format un cerc de suspecți și urmează ca în următoarele zile șă-i identifice pe agresori.în funcție de evoluția stării de sănătate a victimei și a concluziilor medicului legist se vor lua măsurile legale.' Dacă agresorii vor fi găsiți vinovați pentru tentativă de omor, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 20 de ani.

colegi situația este aceeași peste tot”, susține reprezentanta agenției Nexus.
Italieni în județDeva (D.L) - Președintele CJ, Mircea Moloț, a declarat că în perioada următoare sunt așteptate în județ două delegații de oameni de afaceri italieni. La sfârșitul acestei săptămâni, va sosi o primă delegație interesată de dezvoltarea agro- turismului în regiunea pădurenilor, în special în zona lacului Cinciș. A doua delegație de italieni, care va vizita județul în perioada 14-15 aprilie, are în vedere modernizarea infrastructurii pentru proiecte mari, cum ar fi dezvoltarea parcurilor industriale.

foarte corect! Domnule senator, inițiativa 
f I dumneavoastră este bine venită cu o 

observație. Nu risipiți muniția parlamentară 
pe Funar. Pentru rezultate bune, vă reco-

- mandăm ca „ținte" pe aliatul dumneavoastră 
„dulce", Emil Boc, PD, primar al Clujului, cât 

1 și pe aliatul „vitreg", Marko Bela, UDMR, al 
căror lobby riscă să „ridice din nou de la 
masă" județul Hunedoara. Sau Funar nu e 
decât șaua bătută ca să priceapă iapa?

fa Județ___:___ _____ ___
DN 7 și DN 68AVețel - Ilia - Dobra - Zam 

ON 66 Simeria - Batiz - Călan

După 200 de aniDeva (S.B.) - Hans Christian Andersen s-a născut la 2 aprilie 1805. A publicat în diverse genuri literare: povestiri și povești, poeme, romane, piese de teatru, cărți de călătorie, inspirate din numeroasele sale drumeții. Andersen a murit la 4 august 1875, deci în acest an întreaga lume sărbătorește „Bicentenarul Hans Christian Andersen”. Evenimentul este marcat și de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Deva-Hunedoara, în perioada 26-30 aprilie, când, la Secția pentru Copii a instituției, vor avea loc diverse manifestări legate de renumitul scriitor danez și minunatele sale basme ale copilăriei.
Radarele mai pot fi întâlnite și pe principalele artere 

rutiere de pe raza localităților Brad - Deva - Hațeg - 
Orăștie - Petroșani - Vulcan -■ Lupeni

înșelăciune și falsOrăștie (M.T.) - O femeie din Orăștie a tranzacționat peste trei sute de acțiuni „PAS”, fără a avea acordul persoanelor care le dețineau. Nuța Crăciun, de 46 ani, lucra la serviciul financiar din cadrul societății „Vidra”. Aceasta a tranzacționat în cursul anului 2000, 330 de astfel de acțiuni ale Gabrielei M.

Vaida rămâne în cursăDeva (DJ.) - Victor Vaida, actualul lider al organizației județene a PSD, a declarat ieri că până acum în cursa pentru șefia filialei s-au înscris doar două persoane, alături de el anun- țându-și candidatura și deputatul loan Timiș. „Conform Statutului, candidaturile se pot depune cel mai târziu cu trei zile înaintea desfășurării conferinței județene pentru alegeri. Este însă posibil să fie amânată cu o săptămână Conferința, deoarece există un grafic la nivel național care trebuie respectat. Noi ampropus data de 9 aprilie, 

și loan A-, ambii din Orăștie. A efectuat tranzacțiile fără acordul celor doi și a fugit cu sumele de bani rezultate din vânzarea acestora.Femeia a dispărut de la domiciliu, este acuzată de înșelăciune și fals în acte, sub semnătură privată și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 12 ani.

dar vom ști sigur abia peste două zile, pentru eă la alegerile din județ urmează să participe și reprezentanți de la centru”, a afirmat Vaida. El a mai spus că în nici un caz nu își va retrage candidatura pentru șefia organizației județene, pentru că nu are nici un motiv să o facă.

Victor Vaida nu renunță.

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA 
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

prin depozitul ANIMIX 
ț situat pe Cate Zarandului, nr.79, Deva

{•Nutrețuri combinate;
• • Concentrate proteino-vitamino-minerâle; 
BoPremixuri și suplimente complete. 
|| Produsele ANIMIX au implementate sistemele de calitate ISO 

9002 * 2000, IS014001 * 1996 și sistemul de siguranță alimentară 
HACCP, conform normelor date de Uniunea Europeana 

Calitate excepționali la prețuri avantajoase!

Relații la tel. 0254 - 219971,0723 - 6271

Modernizări în 
cartierul GojduDeva (C.P.) - Rețeaua de termoficare din cartierul devean Gojdu va fi înlocuită în acest an. înlocuirea se impune pentru că în zonă s- a constatat o corodate accentuată a țevilor, deoarece sis- temui de canalizare este deficitar, iar nivelul pânzei freatice este ridicat. Concomitent cu aceste lucrări va fi modernizată și rețeaua de recirculare a apei calde, a declarat loan Cristea, directorul societății comerciale Calor SA Deva. Fondurile necesare realizării acestor lucrări, în sumă de 40 de miliarde de lei, provin de la guvern și bugetul local.

nformmedia.ro
informmedia.ro


miercuri, 6 aprilie 2005 cuvw COTIDIAN / ț

1795 - Apare pima carte românească de matematică, 
.Aritmetica", tipărită în Moldova ți datorată episcopului 
de Hotin, Amfilohie 
1877 - ■* publicat Decretul prin care armata română

1941- S-a născut naisiuî Gheorqhe Zamfir........... ’......

1990 - Ion Rațiu este ales președinte al PNȚCD

MNiiMMraNMMMWMNMMHIMMMteNMraumnnBmMUMMnmanMUMUM

Calendar religios
6 aprilie - Sfântul Irineu, episcopul din 

Sirmima. Sărbătoare ortodoxă
Deva (S.B.) - La începutul sec. al IV-lea, păstorea la Sirmium (azi Mitrovița), reședința provinciei romane Pannonia Inferior, un episcop cu numele Irineu. în provinciile dun&rene ale Hlyricului, unde creștinii erau numeroși, exista în acea perioadă cea mai grea persecuție a prigonitorilor a- supra creștinilor. Și Ep. Irineu a fost arestat și supus unor chinuri groaznice. Probus, guvernatorul provinciei, i-a cerut acestuia să se supună poruncilor împărătești și să jertfească zeilor, să se lepede de credința sa în Dumnezeu. Că Sf. Irineu era Episcopul Bisericii din Sirmium, s-a constatat din actul său martiric, alcătuit după procesul-ver- bal de la judecată. Porunca ocârmuitorului s-a repetat de câteva ori, însă pe chipul transfigurat de lumina cea neinsetată a ep. Irineu nu se observa nici o schimbare. Credința în Dumnezeu nu a fost lepădată. într- un final al suferințelor sale Episcopul a fost ucis, tăiat cu săbiile, trupul său fiind aruncat în râul Sava, care se vărsa în Dunăre.
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Dimineața aveți de făcut mai multe drumuri scurte, care vă încurcă planurile.
Inlenlionaji să. o afacere, darvăîipseștesimțul practic. Va Sfătuim să mai așteptați până cândsimțul practic.veți vedea totul mai clar.
Gemeni ___ .................................... _____Trebuie să luațl o decizie importantă pe plan sentimental, dar suntep-nehotărât. Țineți cont de sfaturile unei persoane nai in tâfrsxă.
Rac - . ■ '< Revigorează-te fizic și psihic ascultăTul zodiei tale. Asigură-te că teind apa, elemente protejezi azi, rămânând departe de: probleme.
Ifc ■ ... __________ __________—— . ■există îr jur o agresivitate intensă, care se . ispre tine. Acțiunea este cuvântul definitoriu pentru ziua de azi. Să nu ai rețineri.
Fecioara ' ■ . . ........... ._Iți vă fi greu să rălaționezi cu ceilalți, Bariere dure, agresive pot sta în calea ta în a rezolva problemele cu delicatețe.
Balanța............................... ............•Eăti foaăe încărcat ca eneigie emoțională și vei descoperi că în aer pJuftște foarte multă agresivități' S-art/Utea sâ fie"mai binesă stai deoparte.

fuuZ? Consumă-ți energia pe un sac de box sau pe terenul de fotbal. Asigură-te că îți îndrepți muniția în direcția corectă. Oamenii ar trebui să se ferească de tine.

MAzi exist!îndreaptă

i

Energie electrică:
Nu sunt programate întreruperi In furnizarea energiei 
electrice.
Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. Nicolae lorga; Str. 22 Decembrie;

Str. Zorilor; Bulevardul Decebal, 
blocurile A1, I, K, O, 11, C, E, F, G;
Str. Zamfirescu, blocurile D2, D3, Q1, 
Q2, Q3, Q4 și Q5 și bl. A sc. 1 și 3; 
Cartier Gojdu, bl. E14 și bl. A;

: - Al.~aizanteinelor, bl. Ml, M2 și M3
09.00-12.00 Str. I. Maniu, bl. ÎB, sc. A și B, bL 1A
Apfi:
Sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva: 
08.00-15.00 ' Punctul termic 27; B-dul Decebal, bl. 15;

Str. 22 Decembrie; Cartier Dacia, bl. 31; 
Micro 15, zona punctului termic 12

Soluția integrantei din 
numărul precedent: 
S-T-R-Z - LAPI
DARII - NARI - ODE
- GAMA - ACID - 
TANDRA-U-TON- 
OM - GT - STATUIE-■> 
Bl - TARTRU - I - DA
- AA - I - SPUSA - 
COT - OR - STANA - 
EV - SF - ALTA - 
AREAL - AIST

DIspiMOaX apă rece

Dispecerat apă caldă

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 22709Î

Informații CFR 212725

■■ ■•» ■—.9« >■ -
Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

O.J.P.C. HD___________ 214971 -

Urgențe .■ ' . 112.

ExIffiT

M de mijloacele necesare pentru a-ți con- energiâ intr-un mod constructiv. Profita de moment pentru a te revigora și pe plan psihic.
Ie țdpfrur^w o foarte mațe omzlție, datorită egoismului oamenilor și a agresivității date de ideea de a face lucrurile neapărat numai așa cum vor ei.

• Vărsător ’ ... •_Nu începea sa ia ca personală agresfwtaiea celor mai dur.
, . P*»tl ■ _____ _____ ______

MB» Este recomandabil să îți rezolvi toate problemele în prima parte a zilei, când dispui de energia necesară. Controlează-ți agresivitatea.

i

i

ANTENA 1
700 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
745 Agenția 2 fără un sfert
920 Ond minute de cul

tură. Emisiune culturală
930 Teleshopping 

1000 Avanpremieră 
tttIO Andy - o viată dublă.
0 Cu: Andy Richter (Dr T 

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

1100 Portul miracolelor 
1155 Eutxllspecer 
1200 Stefodednd stele 
1300 Sănătate pentru toți 
1330 Desene animate: Yo-Gi-

(3 Oh
1400 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
1500 Oameni ca noi.

Prezintă Dana Andreea 
Rusu 

1530 Sed Lexl Realizator Ion 
Mirea 

1600 Conviețuiri. Magazin 
pentru alte naționalități 

1655 Armonii In natură 
1730 Putui miracolelor 
1830 Știrea zilei 
1900 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

700 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

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

9:15 Tânăr șl neliniștit 
El Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott 

10:15 Doctoral de suflete 
11:15 Zâmbete 1htr-o pastilă 
12:15 Bucătăria lui Radu 
1300 Știrile PRO IV. Sport 

Meteo 
13:30 De râsul lumii 
1400 Danielle Steel: Inelul 

fă (dramă, SUA 1996).
Cu: Nastassia Kinski, 
Michael York, John 
Tenney 

1600 Tânăr și neliniștit. Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
1700 Știifle PRO TV. Sport 

Meteo
17:45 Teo 
1900 Șlirile PRO TV

630 In gura presei (reluare) 
7:00 Obovator. Cu: Sanda

Nicola
800 Canalul de pH 

1000 în gura presei 
11:00 Concurs

Interactiv
’ 1200 Hercule. Cu: Kevin Sor- 

13 bo, Michael Hurst 
Kevin Smith, Meighan 
Desmond

, 13.00 Observator.
Cu: Simona 
Gheorglie 

13:45 Divertisment Din 
dragoste

* 1600 Observator. Sport. 
Meteo

1645 Vhrare-AMU cu pasi-
B une. Ce însemnă să 

trăiești? Să hipți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 

. adevărată triumfe întot
deauna.

17:45 9595-Te învață ce să 
fad

1900 Observator. Sport 
Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

500 Poveștiri adevărate
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul 
(reluare)

700 Extravaganta Anastasia 
(reluare)

8:15 Te voi învăța să iubești 
(reluare) 

■ 9:15 Rubl (reluare) 
10:10 Mama vitregă (reluare) 
11:15 Totul despre Camlla 

(reluare) 
12:15 îngerul nopții. Cu:
0 Cesar Evora, Angelica 

Rivera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri
cia Navidad, Adriana 
Fonseca, Rene Strickler 

13:15 Răzbunarea. Cu:
0 Gabriela Spanic 

14:15 Pisica sălbatică 
1530 Iubirea mea, păcatul.
0 Cu: Yadhira Carillo 

1730 Poyeștlri adevărate- 
emisiune cu povești 

17:55 Vremea de acasă 
18rj0 Gltanas. Cu: Saul
0 Lisazo, Dolores Heredia 

19:15 Te voi fiwăța să Iubești.
O Cu: Danna Garda, 

Miguel Varoni

06.304)7.00 Observator

20:15 0 vedetă populară: ki
na Urghin

2200 Vorbe despre fapte 
2300 Jurnalul TVR. Sport.

nîcieu
2330 Ochiul magic 
030 Peștele cel mare
{3 (comedie, coproducție, 

1991). Cu: Bob
- Hoskins, Jeff Goldblum, 

Natasha Richardson, 
' Michel Blanc. Regia Ben 

Lewin. Louis, un 
fotograf specializat în 
fotografii religioase, 
este în căutarea unui 
model pentru imaginea 
lui lisus. Cel pe care îl 
alege îi devine și un 
foarte bun prieten. Cei 
doi nu știu însă că 
iubesc aceeași femeie.

200 Ond minute de cultură 
2:10 Junelui TVR. Sport.

Meteci
330 Secretele nopții 
Q (thriller, SUA 1999)

1W5 Jocul trădării
0 (acțiune, SUA 1996). 

Cu: Matt McColm, 
Amanda Pays, Jason 
Gould 

21:45 Fotbal:
, Med din Liga 

campionflor 
2345 șurile PRO

TV. Sport.
Meteo

0:15 Rezumat 
liga 
Camoionilor

130 Știifle PRO TV. Sport.
Meteo.

230 Jocul trădării
IS (acțiune, SUA 1996). 

Cu: Matt McColm, 
Amanda Pays, Jason 
Gould (reluare)

400 Zâmbete Intr-o pastilă 
(reluare)

500 Doctorul 
de suflete 
(reluare)

600 Teo (reluare)

20:15 îngerii răzbunării (aven- 
filturi, SUA 2002). Cu: 

Charlotte Avery, Nick 
Brading, Molly Culver, 
Rutger Hauer, Joanna 
Pacula, Arnold Vosloo.

2230 Observator.
Sport. Meteo. 
Abordarea știrilor este 
mult mai directă decât 
până acum. Observa
torul va lansa și se va 
implica în campanii care 
vor ajuta nu numai la 
întărirea și clădirea spir
itului civic, dar și la 
ideea de interactivitate 
cu telespectatorul, in 
cadrai Observatorului va 
exista un dozaj între

. două curente, rigoare și 
tabloid pentru a satis
face toate categoriile de 
public.

2330 Matrix: Amenințare 
teroristă

030 h gura presei

20:15 Rubi. Cu: Barbara Mori, 
S Eduardo Santamarina, 

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

21:10 Mama vitregă. Cu: Vic- 
0 toria Ruffo

22:00 De trei ori femeie cu 
Mihaela Tatu. De 3 x 
femeie prezintă tele
spectatorilor cariera 
unor femei de succes 
din România, femei 
independente financiar, 
capabile să ia decizii 
importante, femei 
încrezătoare în forțele 
lor, femei fericite, împli
nite, cu sau fără familie; 
femei lipsite de 
prejudecăți, inventive, 
fie că e vorba de slujbă, 

. cuplu, familie sau sex 
ftflO Frtrwngnrrfn 

MMtaste. Cu: Norkis 
Batista

700 insula piraților
0 (reluare)

7:30 Quasimodo
800 Teleshopping (reluare)
830 CeZar șl tipar
900 Sărută^nâ prostule I 

1O0OTonomatulDP2 1 
1130 Clnd minute de cuhură 
11:45 Pratai 
1240 Euro-dkpecer 
1245 Te vezi din Banat 

Magazin Infoimativ.
Transmisiune directă de 

;la Studioul TVR - 
Timișoara 

1330 Tetoshoplng
1 1400 Quasimodo 

1430 Insula piraților 
1500 împreună In Europa 
1600 Zona de conflict 
1630 Ond minute de cultură 
1645 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
1700 Sănrtă-mă, prostulel 
1755 Euro-dlspecer 
1800 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Ond mhutede cultură 
1830 Minorități sub trei dic

taturi 
19:00 Soția lui Lorenzo

2000 Dragul de Raymond. în
0 distribuție: Ray Romano, 

Patricia Heaton, Brad 
Garrett Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal 

2030 Incursiune în muzeele 
de artă britanice 

2100 Omul îbtre soft și moft 
21130 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
2200 Jurnalul Euronews 
22:15 Nero Wblfe și uri caz 

ț,l de șantaj (acțiune, SUA 
2002). Cu: Timothy Hut
ton,Maury Chaykin, Col
in Fox, Beau Starr, 
Christine Brubaker.

2355 Cotecjkxwul de suflete 
0:45 Dragul de Raymond. In 
0 distribuție: Ray Romano, 

Patrida Heaton, Brad 
Garrett Doris Roberts,

’ Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

W Păpușta (dramă, 5UA 
£31956)

700 Telshoping
730 Esenzze 
755 Sport cu 

Fiorentina 
800 Tel tod - 
830 Sunset Beach

. 930 Dragoste 
0p putere 

10:00 Kansky Show 
10:55 CUP ART 
11:00 Monica 
1200 Casa

jowtril 
1230 Teleshopping 
12:55 Banl.

togreu 
1350T(M»pptog 
1425 Suoat Beedi 

1520 Focus
Cu: Anca Dinu

j 1525 Dragoste 
Hși putere 

16:15 Alșaselea simț 
17:10 Camera

derâs
1730 Trăsniți

Elfii NATO 
1800 Focus. Sport.

Meteo. Cu: Cristina 
țopescu

! 1900 Documentar

2fc0>] Cronica cârcotașilor.
Cu: Huidu și Găinușă. 
Șerban Huidu și Mihai 
Găinușă, adică cei doi 
cârcotași, împreună cu 
bebelușele, Puștiu' și 
Mistretu' neprietenos, 
vă prezintă o variantă 
unică și total diferită a 
celor mai importante 
noutăți din domeniul 
politic, social, cultural 
sau economic. în fiecare 
săptămână două oră 
fritreagi de cârcoteli de 
care oamenii momentu
lui ar trebui să se teama 
pentru că vor fi tocațr și 
disecați în maniera

■ binecunoscută a cârco- 
taților

2200 Trăsniți fit NATO 
223» Focus Plus. CuSilvia 

Ticula
f 2325 Vedeta la mătură 

0:l8Seq^to
MS Șapte sal cu Adbtern

800 Magnolii de oțel 
fa (dramă, SUA 1989). 

1000 Celine Dionlh Las 
Vegas 

10:55 Minciuni îngropate 
H (thriller, SUA 2001). 

12:45 Plege BeH (aventuri, 
fii Olandă, 2002). Cu: 

Quinten Schram, Fren- 
sch de Groot

1440 Calmul dinaintea furtu- 
O nil (dramă, Marea Bri- 

tanie, 2002) 
16:15 John Q (dramă, SUA 

fă 2002). Cu: Denzel Wa
shington, Robert Duvall, 
Anne Heche, James 
Woods, Ray Liotta. 
Regia: Nick Cassavetes 

18:10 Clipul de la fereastră 
0 (dramă, Marea Brltanie, 

2003). Cu: Angelo 
Andreou, Angela Down, 
Andrew Lancel 

2000 Afacerea Colierul 
(dramă, SUA 2001).

22:00 Campionul (dramă, 
0SUA2OO3). Cu: John 

Leguizamo, Clifton Co
llins Jr., Adrian Martinez 

2335 Mesaje secrete 
Sțacțiune, SUA 2002).

Cu: Nicolas Cage, Adam 
Beach, Peter Stormare, 
Noah Emmerich

145 Cinema, dnm^ cinema

.10:10 Super Spania: Rezumat
ul ultimei etape 1100 Știrile TV 
Sport 1120 Schi: Cupa Mondi
ală 1200 Știrile TV Sport 1205 
Snowboard: Freestyle, Cupa 
Mondială (reluare) 1400 Știrile 
TV Sport 14'10 Fotbal Anglia 
(reluare) 1JS0O Știrile TV Sport 
1630 Fotbal: Meci din Primera 
Division: Barcelona - Beds 
1830 Știrile TV Sport 1900 TV 
Sport Special: Faceți jocurile 
2tk3O Știrile TV Sport 2055 Fit
ness Cu Nicofeta Luciu 2057 
Motoare, motoare! Roxana, 
specialistă! în motoare, vine și 
la TV Sport. 21:00 Rodeo: 
Călare pe situație 2330 Știrile 

> TV Sport

A
Deva (r)

11.00-12.00 După canal * 

(Em. de divertisment, 
15.30-1535 Publicitate 
2345-24.00 Observator &

TELE 7 DEVA

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de marți

20.00 Știrile TELE 7 Deva I
20.10 Suntem aici pentru 

tine (partea I)
21.00 Publicitate p
2105 Suntem aici pentru 

tine (partea a ll-a)
21.50 Știrile TELE 7 Deva (r).#

HALLMARK

07.00 Despărțirea de casă 
(dramă, 1987)

0845 Prețul succesului - 
patea 3 (dramă, 19B3f 

1030 Orchestra din Sandy 
Bottom (dramă, 
2000). «

12.15 Providence II 
1300 Fiicele lui McLeod IV 
1400 Despărțirea de casă |

(dramă, 1987)
1545 Prețul succesului - p. 

3 (dramă, 1983)
1730 Orchestra din Sandy 

Bottom (r)
19.15 Călărețul fără cap 

(dramă, 1999)
21.00 Fiicele lui McLeod IV 
22.00 Lege și ordine 
23.00 Jordan
00.00 Henric al Vll-iea -

I

\r

partea 2 (film istoric, 
2003)

1200 Natura în stare brută 
1400 Zboruri grele 
15.00 Viteză extremă 
16.00 Atiații în război n 
1830 Războaie la mulinetă 
20.00 Natura în stare brută 
2100 Confruntarea fiarelor | 
2200 Conspirații sub lupă 
2230 Vreme de război
0000 CiiminaEști



SOCIAL - ECONOMIC /5miercuri, 6 aprilie 2005
• Pichetare. Aproape o sută de apicultori din județ vor lua parte azi, între 10 și 12, la o acțiune de protest ce va fi organizată de Asociația Județeană a Crescătorilor de Albine în fața Prefecturii din Deva. Principala revendicare se referă la taxa de drum pe care trebuie să o achite stuparii care își transportă stupii în pastoral cu mașinile proprii. (M.S.)• Instruire pentru profesori. în aceste zile Școala Generală „Regina Maria" din Deva găzduiește cursuri de perfecționare profesională destinate profesorilor de limba franceză din județ. La cursul organizat de Centrul Cultural Francez din Timișoara participă 30 de cadre didactice. (R.l.)

Se dau din nou compensate
M Toate farmaciile din 
județul Hunedoara vor 
elibera rețetele com
pensate și gratuite.

Clara Păs ____________
dara.p as® ln<ormm«ll«.ro

• Scutiți de plată. Un număr de 11 societăți din sectorul minier aflate sub autoritatea MEC vor beneficia de scutirea la plată a unor obligații bugetare neachitate în valoare totală de 4.182,5 miliarde de lei. Printre acestea se numără și Compania Națională a Huilei, cu 1.379,9 miliarde de lei și Minvest Deva cu 254,5 miliarde de lei. (T.S.)
A •

Deva - Cele 79 de farmacii din județul Hunedoara, care au încheiate contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate vor dispune cel mai târziu în cursul dimineții de mâine de noul sistem informatic care permite acordarea medicamentelor în regim compensat sau gratuit. „Farmaciile au nevoie de reactualizarea programelor informatice. Pentru că au
Deva: Farmaciile 55 Remedia Gojdu, DaclaPharm, Humanitas, Pacomi 
Hunedoara: Farmaciile Amica, GreenLine ți Enerqofarm______________
Petroșani: Farmaciile Centrumlăsat șl JDfarm_____________________
Vulcan: Eamaciite Vldasfarm ți liefarm ~~

Or&știe: Farmacia Oros

Pensionarii sunt beneficiarii rețetelor compensate. (Foto: Traian Mânu)apărut modificări esențiale, medicii au fost informați despre conținutul noilor liste cu medicamente și de modul lor de prescriere în cursul 
dimineții de luni, ceea ce ne face să credem că numărul rețetelor compensate sau gratuite eliberate în aceste două zile ale săptămânii a fost relativ mic. Noi am apelat la înțelegerea farmaciștilor hu- nedoreni, în sensul eliberării încă de luni a medicamentelor pentru rețetele gratuite, mai ales acolo unde a fost vorba de nou-născuți sau gravide”, a declarat Ecaterina 

Cumpănașu, director economic în cadrul CJAS Hunedoara. Ieri în județ, aproximativ 20 de farmacii eliberau rețete compensate sau gratuite, conform noilor prevederi.
Lista compensatelorDe luni a intrat in funcțiune noul sistem de compensare a medicamentelor, care prevede că orice bolnav poate beneficia, lunar, de medicamente compensate in proporție de 90% (în limita plafonului de 1.000.000 de lei), la compensate în proporție de 50% (în limita plafonului de 3.000.000 de lei) și la subvenționate cu 100% (tot în limita plafonului de 3.000.000 de lei). Lista compensatelor cu 90% cuprinde 119 denumiri, cea a medicamentelor subvenționate cu 50% - 148, iar ultima categorie, 162 de denumiri. Rețetele pentru boli cronice sunt valabile 30 de zile din momentul prescrierii.

Consumăm legume

Pentru cei care utilizau drumul de sub cetate ca sâ ajungă în centrul Devei menționăm că el poate fi folosit și In continuare, cu un mic ocol în zona liniei de telecabină, ocol necesar pentru a putea fi evitat orice pericol. (Foto: Traian Mânu)

și fructe
■ în piețele agroali- 
mentare, legumele din 
import, fără etichetă, 
au umplut tarabele.
Loreoaha Leah______________
boredaMJeah®Mo<iWMdl*^oix j Rentau ea-produse-le să aibă un aspect căt mai comercial și o durată de valabilitate mai mare, mulți producători occidentali practică iradierea produselor alimentare. Cu toate că un efect secundar al iradierii este dis-
Scutirile la plata datoriilor - ilegale

Instituție guvernamentalaDeva (R.I.) - A apărut o nouă instituție guvernamentală prin fuziunea dintre Centrul Național pentru Programul de Formare Profesională Leonardo da Vinci și Agenția Națională Socratres. „Instituția a fost înființată printr-o hotărâre de guvern și se numește Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)”, precizează Iqana Jurca, inspector responsabil cu programele de cooperare internațională din cadrul ISJ. „Este o instituție cu personalitate juridică aflată în subordinea MEC care ne coordonează activitatea”.

■ Acordarea de faci
lități, eșalonări și scutiri 
la plata datoriilor res- 
tante a fost abrogată.
Clara Păs___________________
clăra.pas^ Ini orrnmedia.roDeva - Executivul a emis o ordonanță de urgență conform căreia, de acum încolo, orice facilitate fiscală devine ilegală. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Sebastian Bodu, a declarat, că nu vor fi nici un fel de derogări de la ordo

radiate?trugerea anumitor bacterii din compoziția produsului, România nu are posibilitățile tehnice de a controla nivelul de iradiere a produselor alimentare importate. Eventualele produse iradiate aduse în țară nu pot fi controlate. Trebuie să ne bazăm pe buna- credijață a producătorilor care exportă alimente la noi.
Reacția autoritățilorOficial nu se importă alimente iradiate, dar practic este posibil să consumăm alimente iradiate din import,
nanță și că nu există nici un fel de cazuri speciale în care să poată fi acordate astfel de facilități după publicarea în MO. Oficialul ANAF a motivat caracterul de urgență al documentului prin faptul că este posibil ca pe ultima sută de metri în teritoriu să se acorde astfel de facilități. Guvernul nu a mai aprobat începând cu 1 ianuarie 2005 nici un fel de facilități sau eșalonări. Ordonanța nu va produce efecte retroactiv. Vor fi menținute facilitățile de acest gen prevăzute prin clauze speciale în contractele

Mai sunt oare fructele sănătoase? (Foto: Tralan Mânu)pentru că în România nu se practică procedeul iradierii. „Noi nu suntem abilitați să facem controale în acest sens”, afirmă Ileana Tudor, idirector la OPțC Hunedoara.. țruorganismul uman, deter- întreaga responsabilitate cade minând slăbirea imunității pe umerii Ministerului Sănătății.Otilia Sfetcu de la DSP Hunedoara susține că vor face verificări pentru a vedea dacă există pericolul comer-
de privatizare, precum și în cazul societăților care au beneficiat de scutiri sau eșalonări la plata datoriilor în baza legislației anterioare.
Se așteaptă Monitorul„Deocamdată ordonanța de urgență nu a fost publicată în Monitorul Oficial. Doar atunci vom ști clar care acte normative, ce permiteau acest lucru, au fost abrogate. Oricum în ultima perioadă nu s-au mai acordat astfel de facilități fiscale”, a declarat Mihaela Boldor, purtătorul de cuvânt al DGFP Hunedoara. 

cializării pe piață a unor alimente iradiate.Consumate frecvent și în cantități mari, alimentele radiate au efecte nocive pen- 
organismului, paliditate, căderea părului și chiar îmbolnăvirea de cancer. Pentru a anihila efectele iradierii trebuie consumate alimente ecologice și vitamine.

Declarațiile 
de venitDeva (M.S.) - Aproape 35.000 de persoane din județ sunt așteptate până în 15 mai să depună declarații de venit global pentru câștigurile realizate în cursul anului trecut. Contribuabilii, persoane fizice, vor primi acasă un plic care conține un pachet informațional cu formularele de declarații' de venit aferente anului fiscal 2004

388136 iei 
42647 lei
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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

Trimat - descâlcit
talie mare 450.000 tei
talie mijlocie 350.000 tei
talie mică 300.000 lei

Toalete păr urechi 50.000 lei

>
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1 franc elvețian 23500 lei
1 euro 36522 tei
1 liră sterlină 53418 lei
1 forint unqar 148 lei
1 leu moldovenesc 2247 tei
1 dolar SUA 28473 lei
1 gr aur
1 DST

SECRETARA
CERINȚE:
• Studii medii
• Experiență in domeniu
• Cunoștințe avansate de limbi străine(engleza c obligatoriei
• Cunoștințe temeinice de operare PC (Word. Excel)
• Aptitudini de comunicare și organizare

o companie puternică și in continuă dezvoltare, din domeniul importului, comercializării și distribuției de produse de.larg consum și telefoniei mobile

ANGAJEAZĂ
GRAFICIAN

CERINȚE:
• Experiența anterioară obligatorie în domeniul graficii și designului web .
• Creativitate și originalitate
• Cunoașterea perfectă a programelor de editare grafică Adobe Photoshop 
și CorelDraw precum și cunoștințe Flash și HTML
• Capacitatea de a lucia în condiții de stres și sub presiunea termenelor 
limită
• Capacitatea de a lucra la mai multe proiecte simultan

Domiciliul în DEVA constituie un avantaj.
SEOFERÂ:
Prișibiltatea de a lucra intr-o echipă tânără, într-un rnedi.ii modern, profesional și în plină dezvoltare.
Pac I ict de beneficii motivant. '

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus șt doresc să-și depună candidatura pentru posturile scoaJe la concura stniț rugate să trimită până cei târau in 
14A)4/2O0'5 € V-ul c u fotografie și scrisoarea de intenție în care sâ se menționeze postul solicitat (prin poștă, tex sau e-maii) fi:

Deva. Str. 22 Decembrie tir. 37. telefon: 0254 222 999. fax: 0254.206.291, e-mail offltee@quasar.rc

orrnmedia.ro
mailto:offltee@quasar.rc


acrvaurm/emiercuri, 6 aprilie 2005
• Adio, dar mă-ntord Consilierul județean Costel Avram va fi reprimit astăzi în PPRM, de unde a demisionat în urmă cu 4 ani, afirmă surse bine informate. Fost vicepreședinte al CJ Hunedoara, în perioada 2000- 2004, Costel Avram a solicitat revenirea la prima dragoste politică printr-o scrisoare adresată direct liderului Vadim Tudor. (M.S.)
• Cercetați. Cinci tineri din Hunedoara au fost prinși de polițiști după ce în noaptea de 3/4 martie au furat din vagoanele CFR, staționate în zona Peștișu-Mare, aproximativ 3.500 kilograme de șutaje. Tinerii sunt cercetați în stare de libertate pentru furt. (M.T.)
ț Flagrant. Un bărbat de 43 ani, din Târgu Mureș a fost prins în flagrant de polițiștii de la ordine publică, după ce a spart geamul unui chioșc din Deva. Nicolae V., încerca să sustragă din încăpere țigări, acum fiind cercetat în stare de libertate. (M.T.)

Asociația deTurism Montan “Kogaion” Orăștie a efectuat, Ia sfârșitul săptămânii trecute, o tură montană în Cheile Rînețului (M-ții

Vor numai SAMTID... ieftin

Căzut probabil în capcana discursurilor 

agramate cu care primarul Vanghelie, 
încerca să amețească de cap electoratul 
bucureștean, președintele organizației PSD 
București, Dan loan Popescu a ieșit la 
rampă cu o declarație de efect. Astfel, 
înainte de alegerile pentru primăria Gene
rală a Bucureșțiului, marele PSD-ist a afir
mat că „dacă Marian Vanghelie va obține 
un scor inferior lui Mircea Geoană voi 
demisiona din funcția de președinte al 
organizației PSD București".

■ Deși nu sunt de 
acord cu SAMTID-ul, 
edilii sunt nevoiți să-l 
pună în practică.

Daniel I. Iancu_______________
da ni el, iancu0lnfonnmedia.roOrăștie - Recent, într-o discuție purtată cu autoritățile locale din municipiul Orăștie, s-au făcut precizări legate de stadiul de implementare a proiectului SAMTID privind extinderea și modernizarea u- nei părți a rețelei de apă, mai precis pe o distanță de 17 kilometri. Valoarea totală a proiectului este de 1,425 milioane de euro, din care 712.000 de euro reprezintă un credit obținut de la Banca Europeană

de Investiții. împrumutul va fi achitat in următorii ani din încasările primite de la populație, prețul unui metru cub de apă urmând să atingă in 2007, la Orăștie, valoarea de 11.200 de lei.
Nu le place operator unic„Orăștia nu a fost de acord niciodată cu operatorul unic, însă acum suntem constrânși de gândirea europeană”, a declarat primarul Iosif Blaga. „Eu am rezerve în ceea ce privește raportul preț/calitate în oraș. însă dacă lucrurile nu vor merge bine și dacă prin SAMTID prețul apei va crește p^a mult, Primăria va merge d mâna ei. Vom suporta o parte a costurilor din fondurile deja alocate pentru

investiții, în general, lucrurile sunt pozitive, dar ca primar am cerut să mi se pună Ia dispoziție, până Ia semnarea actelor, conținutul elementelor de cost și modul
cum fondurile ulterioare vor fi-folosite și pentru dezvoltarea Orăștiei, nu numai a altor zone. Nu o să lăsăm Orăștia la mâna nimănui”, a mai declarat Iosif Blaga.

Centrul municipiului Orăștie.
Și pentru că istoria e dată dracului, pri

marul „care este" a obținut un scor inferior 
celui lui Mircea Geoană. Și așa cum era de 
așteptat, Dan loan Popescu a început s-o 
scalde măi ceva ca Ion Creangă. Numai 
că, spre deosebire de primarul „care este", 
care ne zăpăcește cu fraze fără sens, șeful 
PSD-iștilor din București ne-a amețit de 
cap cu niște calcule matematice care l-ar fi 
făcut invidios și pe Pitagora. în plus, în 
apărarea sa a sărit și bunicuța tuturor 
românilor care ne-a transmis așa de la 
obraz că nu se face să te iei de-un om 
doar pentru că și-a dat cuvântul de onoare. 
Până la urmă, din toată treaba asta, cel 
care va avea de suferit, va fi obrazul par
tidului lor. Care, pe zi ce trece, devine din 
ce în ce mai gros.

Gregorian Bivolarii arestatMalmo (D.I.) - Liderul MISA, Gregorian BiVolaru, dat în urmărire internațională, a fost arestat provizoriu de către autoritățile suedeze, luni, în vederea extrădării sale în România. Judecătoria sectorului 5 București emisese, împotriva lui Bivolaru, în 31 mai 2004, mandat de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de raport sexual cu o minoră, faptă pedepsită cu închisoare de la trei la 12 ani. Gregorian Bivolaru, în vârstă de 53 de ani, a fost dat în urmărire generală în 4 iunie 2004, iar prin mesajul Biroului Național Interpol din .21 iulie 2004 a fost solicitată și urmărirea internațională.
Interpolul acționeazăLa data de 4 aprilie, Biroul Național Interpol a fost informat de instituția similară din Stockholm cu privire la faptul că Bivolaru Gregorian a fost reținut în orașul Malmo - Suedia. Marți, în conformitate cu prevederile legale, Biroul Național interpol a solicitat declanșarea procedurilor de extrădare, prin Ministerul Justiției.

Cred că e cea mai echitabilă soluție. Angajații care sunt plătiți în funcție de realizări se străduiesc să aibă cele mai bune rezultate. Este adevărat că și elevii au responsabilitatea de a învăța, dar profesorii trebuie să le acorde un mai mare interes. 
Daniela, 
Deva

Mi se pare normal să fie așa. Profesorii sunt interesați să aibă cât mai mulți elevi la meditații, lăsând de multe ori lecțiile predate doar pe jumătate. Nivelul învățământului din România a scăzut foarte mult și elevii sunt cei care au de pierdut. 
Vasilica,
Deva

-j-^acă profesorii ar JL/lua salariile în funcție de rezultatele elevilor, cei mai mulți dintre ei nu ar mai trebui să primească nimic. Sunt de acord cu acest lucru și poate în acest fel se va termina cu debandada care e la ora actuală în școli.
Marius, 
Deva

Nu cred că e cea mai bună metodă care se putea aplica pentru a duce învățământul la performanțe. Fiecare copil are sau nu are anumite calități native. Profesorii, oricât s-ar strădui, nu vor reuși să facă din toți elevii adevărate genii. 
Daniela,
Deva

Nu. Sunt copii inte- ligenți care nu aii nevoie de mult studiu pentru a reuși să obțină rezultate bune la învățătură. Sunt însă și excepții, copii care nu simt buni la învățătură, dar care reușesc să fie foarte buni în practicarea unei meserii.
Florica Simeria, 
Deva

• Consiliul Județean Hunedoara:
■ Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00
• Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Robert lulia Viță, șef stat maior 10.00-14.00
• Primăria Municipiului Deva:
Mircia Muntean, primar 09.00-12.00
• Primăria Municipiului Hunedoara:
Aurel' Bugnariu, secretar începând cu ora 09.00
• Primirii Municipiului Orăștie: 
Teodor Iordan, secretar 09.00-11.00

Nemulțumiri la HărăuLucian Bența, Banpotoc, comuna Hărău: Pe teritoriul localității se află zeci de hectare sub apă și nu se ia nici o măsură. De ce primarul nu se implică? Să vină și să vorbească cu oamenii, pentru că și atunci când vine nu îi a- nunță pe toți, doar pe doi-trei. Pe 1 aprilie, ne-am adunat 37 de oameni și l-am așteptat, dar el nu a venit. De ce?Răspunsul primaruluiPetru Dălie, primarul comunei Hărău: Terenul respectiv este inundat din cauza u- nui sistem de canalizare construit prin 1984, pentru devierea apelor pluviale în Valea Banpotocului, care s-a colma- tât. Decolmatarea și regularizarea canalului, cu dirijarea apelor înspre zonele nisipoase este o lucrare costisitoare. Eu le-am propus atât consilierilor cât și oamenilor să ridicăm un zid de beton, dar nu au

fost de acord; au rămas să mai discute. Legat de întâlnirea pe care trebuia să o am cu oamenii pe 1 aprilie, vreau să spun că in acea zi am fost primit după repetate amânări în audiență la prefect. I-am sunat și i-am rugat să mă ierte.
Probleme la Dâncu MicSteluca Rădulescu, sat Dân- cu Mic, comuna Mărtinești: Eu am două grădini în intra

vilan și primarul nu vrea să mi le dea pe vechiul amplasament, ci în altă parte. Am făcut sesizare și la Prefectură că primarul face nedreptăți, nici pădurea nu a dat-o pe unde au avut-o oamenii. Vreau să vină o comisie cu un topograf și să se rezolve problema.Răspunsul primaruluiNicolae Bârcean, primarul comunei Mărtinești: Eu am arătat cum stau lucrurile și

Petru Dălie Nicolae Bârcean

Corpului de Control ce â venit de la Prefectură și a verificat actele primăriei. Terenurile le-am dat în baza extraselor de Carte Funciară și am avut discuții și la fața locului, când i-am chemat pe toți oamenii implicați și am întocmit un proces-verbal, pe care doamna Rădulescu a refuzat să îl semneze. Femeia nu e mulțumită de modul cum a fost rezolvată problema însă eu mă bazez numai pe acte. Nu pot trece peste o hotărâre judecătorească.Nota redacției:Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră pe adresa redacției la telefon 211275 sau e-mail: daniel, ian- cu@informmedia.ro.Precizăm că am primit multe întrebări și pentru primarul Devei, Mircia Muntean, care însă nu a putut fi contactat fiind în concediu medical. .

iancu0lnfonnmedia.ro
mailto:ian-cu@informmedia.ro


Lovitură de teatru la Jiul
SPORT

• Trial la tineret. Antrenorul echipei naționale de tineret a României, Florin Marin, a programat, luni, 11 aprilie un trial cu jucătorii echipelor din Divizia B2, născuți în anii 1985-1986, care ar putea fi convocați la lot chiar și în actuala campanie de calificare la CE. Peste 30 de jucători vor fi testați marți într-o partidă de verificare ijH&icSni. (C.M.)
• Pagube la Alba. Suporterii Steaua au provocat pagube de 1.110 euro pe stadionul „Cetate" din Alba lulia la meciul disputat duminică, în compania formației Apulum. Pentru recuperarea prejudiciului creat de către galeria Stelei prin distrugerea a zeci de scaune, clubul din Alba lulia cere despăgubiri echipei din Ghencea. (C.M.)

■ Conducerea liderei 
din Divizia B3 a renun
țat la serviciile antre
norului Gigi MuIțescu.
ClPRIAN MARINUț________________________

cipri an. marinut0fflformniedH.roPetroșani - Victoria cu UTA Arad n-a calmat spiritele la Jiul, iar înțelegerea de care au beneficiat fotbaliștii săptămâna trecută, când au fost iertați de la sacținuni financiare s-a spart în capul antrenorului Gigi Mulțescu. într- un comunicat de presă mai mult decât surprinzător, conducerea clubului Jiul Petroșani anunța despărțirea de tehnicianul adus în iarnă de la Poli Timișoara.

„în urma analizării activității echipei în perioada scursă de la începerea returului până la etapă a 19-a s-a luat, de comun acord cu antrenorul Gigi Mulțescu, decizia de încetarea a colaborării”, se arată în comunicatul clubului Jiul.
Atmosferă tensionatăAlin Simota, patronul echipei din Valea Jiului, a justificat decizia prin atmosfera tensionată care risca să destabilizeze echipa.„Din cauza disputelor dintre tehnician și unii jucători în cadrul lotului atmosfera e- ra foarte tensionată și risca să explodeze. Am discutat cu Mulțescu și împreună am decis că e nevoie de un șoc la

echipă, iar el a acceptat să fie cel sacrificat pentru binele clubului care nu are voie să rateze promovarea. Personal nu am ce să-i reproșez lui Mulțescu, întrucât a obținut 10 puncte din 12 posibile și a câștigat meciul direct ou principala contracandidată”, explica Simota. Chestionat asupra înlocuitorului patronul mionerilor a fost tranșant.„Nu ne interesează alt tehnician. De pregătirea echipei se vor ocupa Marian Tudora- che căruia i s-a dat credit de a fi antrenor principal și secundul Daniel Timofte”, preciza Simota.
Nu-mi calc principiileResemnat în prima fază când a admis că „asta e viața

antrenorilor” și că „am acceptat să fîu sacrificat pentru că echipa avea nevoie de liniște”, Gigi Mulțescu a răbufnit când a fost întrebat de ce a acceptat „divorțul”.„Nu am putut să mă abat de la principiile mele.. Mereu au fost tentative de a mi se impune să titularizez unii jucători, deși nu meritau acest lucru. Culmea era că între cei propuși pentru promovare erau jucători precum Apetri, indisciplinați la antrenamente și cu o viață extrasportivă departe de principiile profesionalismului, Eu sunt înțelegător, dar nu pot să mă mint singur, acceptând astfel de compromisuri”, preciza tehnicianul care s-a afirmat ca jucător la clubul Jiul.
Mulțescu a treia victimă Cetate testează sîrboaice

CS Deva - Oașul Negrești 
s-a reprogramatDeva (C.M.) - în urma reabilitării financiare a echipei Oașul Negrești, Comisia de Competiții din cadrul FRF a decis ca meciul CS Deva - Oașul Negrești din Divizia B, seria a IlI-a, neprogramat îh etapa de sâmbătă, 2 aprilie să se dispute pe 13 aprilie. Partida trebuia să se dispute în cadrul etapei a XlX-a, dar a fost amânată, deoarece Oașul Negrești avea o restanță de 10.000 de euro față de CFR Cluj. : ,

4. Odorbeiu

Etapa 5, 24-25 aprilie:
AS Odorheiu Secuiesc - Energacanstracți It^aioua; Fut
sal M. Constanța - K CIP Dewa; ACS 3 Busateșli - FC 
Bodu București

Etapa 4, 17*18 aprilie
Energoconstrucția Craiova - ACS 3 București; FE Bodu 
București - Futsal M. Constanța; EG EIF Deși - AS 
Odorheiu Secuiesc_____________________ ________________

(C.M.) - Rezultatele etapd a 3 - • mNlkm Enep- 
goconstrucția Craiova - Futsal M ^BBStaa|a 6-3, ACS 3 
București - AS Odorheiu Secuiesc 4-3; FC Bndu București 
- FC CIP Deva 6-6.

&•

Petroșani (C.M.) — Gigi Mulțescu este al treilea tehnician de care se desparte Jiul Petroșani în cadrul acestei ediții de campionat. La startul sezonului funcția de antrenor principal era deținută de arădeanul lonuț Popa, care a renunțat la colaborarea cu minerii după numai șase etape. Despărțirea nu a fost cauzată de rezultate slabe, ci de oferta primită de Popa din partea divizionarei A Politehnica Iași. Banca tehnică a fost preluată din mers de Gheor- ghe Boruga, actualul consilier al patronului Alin Simota, care a pregătit Jiul până la finalul turului, când a renunțat din motive de sănătate. De la începutul anului și până ieri, de pregătirea „minerilor" s-a ocupat Gigi Mulțescu. în acest interval, „minerii” au obținut trei victorii și un
n V

Deva - Cetate Deva va disputa, azi, de la ora 16.00, la Sibiu, un meci amical, cu divizionara A, CSM Sibiu, cu scopul principal de a vedea la lucru două jucătoare din Serbia. Este vorba de Sanja Vlaskalic, pivot de 21 de ani și 1.79m înălțime aflată în probe de joc la Cetate de săptămâna trecută și de Marjana Moz- doc, extremă de 26 de ani, care a sosit la Deva ieri seară. Cele mai bine cotate echipe la care a evoluat Vlaskalic sunt Steaua Roșie Belgrad și naționala de tineret a țării vecine, iar Mozdoc a fost componentă a titratei formații austriece Hypobank Viena. „încep să cred că performanță se poate face doar cu mercenare.

Sanja Vlaskalic

Arbitri străini la derby-uriDeva (C.M.) - Partida Steaua-Dinamo, programată duminică, la ora 20.15, în etapa a XlX-a a Diviziei A va fi condusă de o brigadă elvețiană alcătuită din Massimo Busacca - centru, Matthias Arnet și Narciso D'Emilio - asistenți, în timp ce Claudio Circhetta este rezervă. Bussaca (36 de ani) a mai arbitrat meciul dintre Steaua și Villarreal, scor 0-0. din prima manșă a optimilor de finală a Cupei UEFA. El este arbitru internațional din 1998 și face parte din Elite Class FIFA.
Brigadă norvegianăAl doilea derby- al campionatului, Steaua- Rapid, programat pe 13 aprilie, la ora 20.15, restanță din etapa a XVII-a a D.A. va fi oficiat de o brigadă norvegiană alcătuită din Tom Henning Ovrebo-central, Geir Aage Holen, Jan Petter Randen-asiștenți șf Svein Oddvar Moen-rezervă. Centralul Tom Henning Ovrebo are 39 de ani, este arbitru internațional din 1994 și este inclus în categoria FIFA First Class. Ovrebo și Holen au făcut parte din brigada care ja arbitrat pe 30 martie partida dintre reprezentativele Macedoniei și României, scor 1-2, din grupa I de calificare la Cupa Mondială din 2006. Observator pentru arbitri la ambele derby- uri va fi președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Ion Crăciunescu.

egal, rezultate prin care au reușit să se mențină pe primul loc în seria a 3-a a Diviziei B.

Virgil

CIP își face calcule pentru titlu
■ După remiza cu FC 
Bodu, devenii sunt 
mult mai încrezători că 
pot ajunge campioni.
ClPRIAN MARINUț

ciprian.marinut@infarmniedia.roDeva - Remiza obținută de FC CIP Deva pe terenul campioanei naționale, FC Bodu București, la capătul halucinantului meci de luni, le-a sporit devenilor șansele de a obține trofeul și le-a adus un bonus la capitolul încredere în forțele proprii. Punctul de aur smuls principalilor con- tracandidați la titlu oferă FC CIP posibilitatea matematică de a-i egala pe bucureșteni Ia numărul de puncte. în condițiile unei victorii în meciul direct de la Deva și a obținerii aceluiași punctaj din întâlnirile cu celelalte echipe, EC

CIP va fi campioană indiferent de golaveraj, grație avantajului din partidele directe.
Plus de încredere„După acest meci i-am simțit pe jucători mai încrezători în șansa lor de a câștiga campionatul. Pe drumul de întoarcere spre casă, toți calculau că dacă învingem Bodu la Deva și obținem rezultatele scontate și în celelalte meciuri suntem campioni”, preciza Stoica, antrenorul CIP. „I- am averizat însă să uite repede acest joc și să se concentreze asupra viitoarelor partide, pentru că vom întâlni adversari extrem de incomozi”, a completat tehnicianul.
Ghinion și ratăriComentând meciul cuBodu, tehnicianul hunedore- an era nemulțumit de evoluția din prima repriză a elevi-

FG

lor săi și de numărul mare de ocazii ratate. „în debutul partidei au jucat cu teamă și nu au respectat indicațiile tactice, Apoi au revenit senzațional, dar am avut ghinion, ratând 10-15 Ocazii clare. Când ai cinci bare și ratezi două lovituri de penalitate poți spune doar că mingea nu a vrut să intre în poartă”, afirma Stoica.
Dragomir „ajută” GIPAntrenorul FC CIP considera că arbitrii au greșit grav neacordând lovitura de penalitate care se impunea la faza din ultimul minut, când a fost faultat Al-Ioani. „Incidentul s- a produs cu trei secunde înainte de final, nu după expirarea timpului de joc. Trebuia să ni se acorde lovitura liberă și să fie eliminat apărătorul care a faultat. Chiar și Dumitru Dragomir, patronul FC

Dacă antrenorul va fi mulțumit de jucătoare le vom înregimenta la Cetate. în plus, săptămâna viitoare vom mai testa o handbalis- tă care a fost pivot al echipei naționale a Serbiei”, preciza Muntean, președintele clubului devean.

Bodu, le-a spus observatorilor și arbitrilor - așa la derută - să ne acorde lovitura că se face de rușine în toată țara...”, preciza antrenorul devean.

Cristian Stăncuța, internaționalul FC CIP, accidentat în cadrul partidei România - Olanda a fost consultat, luni, de Pompiliu Popescu, medicul echipei naționale, care i-a recomandat să se opereze la genunchi, motiv pentru care „olteanul” va lipsi cel puțin șase luni. „ T ... ,
(Foto: Traian Mânu)

marinut0fflformniedH.ro
mailto:ciprian.marinut@infarmniedia.ro
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W electrica

s.a.

INFORMEAZĂ:

In perioada 5-7 aprilie 
2005 vor avea loc lucrări

pentru înlocuirea izolației pe linia de medie tensiune 
20 kV Ilia ji derivațiile aferente acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a 
furnizării energiei electrice în rețelele S.D.F.E.E. Deva a 
Electrica Banat, In localitățile SĂLCIVA $1 POJOGA.

Electrica S.A. asigură toți dienții săi că echipele care 
efectuează lucrarea depun întreg efortul pentru a limita 
durata de întrerupere în alimentarea cu energie elec
trică. în funcție de fazele lucrârii, întreruperile sunt 
cuprinse în intervalul orar 9.00 -18.00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

A
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SC HIDRO
ELECTRICA SA

Sucursala Hidrocentrale 
Hațeg a sponsorizat 
Protopopiatul Hațeg, 
Parohia „Duminica 

Tuturor Sfinților” Râu de 
Mori, cu sediul în satul 
Râu de Mori, comuna 
Râu de Mori, județul 

Hunedoara, cu o sumă 
de 50.000.000 lei 

pentru confecționarea 
„ușilor împărătești și 

diaconești” din altarul 
bisericii.

CRUPUL șdbui*£ W
„•RMflM MQISIL’MMIȚjW';

■> tffjdORGANIZEAZĂ
1. Concursul pentru ocuparea postului de PEDAGOG - în data

15 aprilie 2005. JtliriOț

2. Cursuri pentru formarea profesională a adulților, specializarea r
- LUCRĂTOR ÎN COMERȚ. . ,j <

Cursurile încep în dată de 18 aprilie 2005, se primesc absolvenți 
de școală primară, generală sau liceu.

Informații suplimentare la telefoanele 221.280 sau 221.206.

SCMOBEXPERt 
DEVAang^eazĂ:
♦ Montatort - vârsta 25-40 
art, experiență 2 roi în dome
niul mobilei, permis cat B.
• Consilieri vânzări - fete, 

■vârsta 25-40 ani, stadii 
medii, cunoștințe operare PC, 
limbă străină.
GV-urile se vor trimite la fax 
0258/810.272, până la data 
de 20 aprilie 2005.

Ministerul Educației șl Cercetării
Unitatea de Management a Proiectului pentru învățământul Rural R0 4691

Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) Tn 
vederea realizării Proiectului pentru învățământul RuraL Implementarea Subcomponentei 1.1 a proiectului, Dezvoltare 
profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, pe baza activității proprii desfășurate tn școală, presupune 
desfășurarea unul program de mentorat și formare in specialitate, oferit tuturor cadrelor didactice din mediul rural. In 
vederea realizării acestui program, în județul Hunedoara vor fi angajați formatori de specialitate. Unitatea de Manage
ment a Proiectului pentru învățământul Rural (UMPIR) Invită cadrele didactice care doresc să lucreze Tn calitate de 
formator de specialitate la disciplinele limba română, limba maternă, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, 
geografie, limba franceză, limba engleză, limba germană, institutor să-și exprime intenția de a participa la procesul de

Profilul formatorului de specialitate este următorul:
* să fie profesor eau institutor (doar pentru formarea învățătorilor și institutorilor), cu experiență la catedră, având 

cel puțin gradul didactic II;
* să fi activat cu bune rezultate ca formator Tn specialitate șl în alte programe de formare;
* să aibă excelente capacități pedagogice, de comunicare, de lucru în echipă. în vederea participării la selecție, toți 

cel interesați pot trimite o. scrisoare de intenție, însoțită de curriculum vitae, pe adresa Unității Județene de Implementare 
a Proiectului Hunedoara. Data limită de trimitere a scrisorii de Intenție este / mai 2005 (data poștei). Scrisorile trimise 
după această dată nu vor fi luate în considerare. In vederea unei selecții cât mai riguroase, apUcanț.1! trebuie să menționeze 
în mod explicit în curriculum vitae cursurile de formare urmate, perioada, instituția organizatoare, precum șl activitățile pe 
care le-au susținut ca formatori de specialitate, organizatorul acestora, durata, numărul participanților și rezultatele 
obținute. Certificatele, diplomele și exemplele relevante pentru propria experiență sunt binevenite. Scrisoarea de intenție, 
CV-ul și celelalte documente trebuie trimise într-un dosar cu șină, in plic închis.

Persoană de contact: expert în educație Sorin CERCEA, tel. 0724/567642.
Adresa UJIP Hunedoara: Deva, str. Lucian Blaga. nr. 1, cod 330153 (Școala Generală .Regina Marla" Deva), tel./fax: 

0254/220.910, mobil 0724/567.642 sau 07247567.643.

DECODĂRI

s

—

Anunț licitație lucrări de execuție
k_________ pentru reabilitare școli_______ y

Ministerul Educației și Cercetării - Unitatea Centrală de Management a Proiectului de 
Reabilitare a Infrastructurii Școlare (împrumutul ElB - FI 22.134 Agora Nr. 2002 0529 și CEB 
-1450 FZP RO) licitații naționale competitive pentru

pachet Hunedoara W/5RIP/NCBZ95/2005 aferente lucrărilor de execuție pentru 2 
unități școlare

- pachet Timiș W/SRIP/NCBS6/2005 aferente lucrărilor de execuție pentru 4 unități 
școlare

- pachet Timiș W/SRIP/NCB/97/2005 aferente lucrărilor de execuție pentru 4 unități 
școlare

- pachet Timiș W/SRIP/NCB/98/2005 aferente, lucrărilor de execuție pentru 2 unități 
școlare

- pachet Timiș W/SRIP/NCB/104/2005 aferente lucrărilor de execuție pentru 1 cămin 
studențesc

Tipografie 
angajeaza urgent:

calificat, ci- 
cu. •> tintr ‘ipar off'-et 

s«.u ta<»ar dornic sa 
tnv >«■ tipărirea pe tipar 

offset. Alte relații 
CV ia tel. fax 
0254, 230267.

HUNEDOARA str. Mihai Viteazu, nr. I
Tel: (540254) 717838
Fax: (r 40254) 713421

.......... ^4?
4> Pâine alba &"Pâine neagră
<< Pâine albă felii Pâin e neagră feti
♦ Pâine albă la tavă felii lO tranzeluță alba
v Pâine semialbă
4’ Pâine semialbă felii

Pâine multicereale
Jelii

& Franzeluță minimulti
Pâine graham

< Pâine tradițională^* 
Pâine floare gjl

turn p fit V*

I:

Documentele de licitație se pot procura începând cu data de 22 aprilie 2005, la sediul 
Unității Teritoriale de Coordonare Tehnică Banat. Bd. C. D. Loga, nr. 3, Timișoara, 1900, tel. 
0256/490429, fax 0256/490430. Anunțul de achiziție se găsește publicat și la adresa 
www.schoolrehabilitation.ro. Documentația se pune la dispoziția oricărei firme interesate. 
Rugăm exprimarea în scris / telefonic a intenției

Firmele de execuție în construcții vor fi selectate în acord cu procedurile stabilite în 
Ghidările de Achiziție ale Băndi Mondiale (Wold Bank s Guidelines: Procurement under 
IBRD and IDA Credits, January 1995, revised January 1999 and May 2002).

Depunerea ofertelor se va face nu mai târziu de 24 mai 2005, ora 11.00, la adresa 
Unității Teritoriale de Coordonare Tehnică Banat, Bd. C. D. Loga, nr. 3, Timișoara, 1900, tel. 
0256/490429, fax 0256/490430 Deschiderea Ofertelor va avea loc în aceeași zi, începând 

cu ora 11.30,îh prezența oferțanților.

r

Cel mal nou sistem de recepție prin satelit! 
42 canale în Hmba româna, oriunde locuiești!

SC angajeaza
1. șef serviciu 
aprovizionare idumd 
net 6.000.000 lei și
2. agent marketing - 
salariul net 6.000.000 
lei.
Informafii la tel. 
0723/696.696.

prin magazinele “Devas at Shop' 
alături de sisteme audloMdeo, televizoare, 

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

</>

B-dui Decebal

As ElFCTRON/C
✓Cea mal diversificau gemi da 

✓Sistam heme dnama
✓DVD DIVX - dtafte erica CD, DVD.

Depozitul de Calculatoare
angajează

ȘEF MAGAZINCerințe;
• cunoștințe sonde IT;

• cunoștințe gestiune, eventual, 
program Neomanager (constituie 
avantaj):

• minim o limbă străină (constituie 
avantaj).

• domiciliu stabil în Deva:

THmlMți CV ta tax 224.02.79 MU 
personaliomiaH ro au mențiunsa SM. 

CV-urlIo Uri mențiune nu ee atu In 
considerare.

' ' Lansare proiect •

TEAM Consulting lansează proiectul:
REȚEA PENTRU ASISTENȚĂ ȘI MENTORAT ADRESAT IMM-urilor.Cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul t Phare - Coeziune Economică și Socială - Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane. .» '• 1Proiectul se adresează IMM-urilor din Deva, Simeria și Că lan. în cadrul proiectului se oferă gratuit următoarei? serriciî de bâză:■ Asistență pentru elaborarea de Politici de persondî 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.

Dacă la noi nu găsiți, 
atunci nu găsiți niciunde! 

Tai: 294.144.

4 ANUWț IMPORTANT >
Stimați clienți,

> tn perioada 08 -ÎS aprige 2008, BANCPOST imple- 
■gantează un nou sistem Informatic, bazat pe o. 
tahMlo^e de dtthna generație, menit *4 asigure în vfltor 
servicii tot mal prompts șl de mal bună calitate.
is spiritul transparenței, onestttâțH șl al bunel coiaboriM 
promovate de banca noastră în relațiile cu clientela, vă 
cerem scuze anticipat pentru unele Inconveniente ce pot 
apărea ca urmare a modificării temporare a probantului 
normal de lucru cu publicul șl pentru eventualele 
temporizări în efectuarea anumitor tranzacții.

•“ în data da 08 aprilie programul cu publicul va 
fl 9-11.

,r*

Depozitul de Calculatoare
angajează

CASIERfi^'ințe;
• cunoștințe operare calculator - 

Word, Excel;

• experiență minim 2 am,
• minim o limbă străină (constituie 

avantaj):
• domiciliu stabil în Deva.

TrMtaM CV ta <u 2S4.KJ»MM 
MrsonMOromerftns«« mențiune* CS.
• CV AM He tar* mențiune nu m tav In

corwkJeore

11 -16 apriUe programul de lucru 
fl 9.30 18.00?

și bunăvoința dumneavoastră șl 
Bancpost depune toate eforturile 
N căt mal bura de la o zi la alta.

Sucursala Hunedoara - Deva
< -■ . 

______ >_-l___________ ■ ■ ■ '

Depozitul de Calculatoare
angajează pmsonal p&nlru

vânzare magazin
Cerințe:
• Cunoștințe solide 1T;
• cunoștințe gestiune, eventual 

program Neomanager (constituie 
avantaj):

• minim o limbă străină (constituie 
avantaj):

• domiciliu stabil in Deva.

.

Ut marereducere10%
sejur

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

Tarife reduse cu

Deva ■ 330025
Str. A. lancu (vis-a-vts de Catedrală) 

Te! 23 44 2-3 
e-mai!' office@mareea ro

'• • • 1 T F.'1

pentru “Vacanța ta mare... la mai$|”t

Ofertă valabilă pentru orice sejur pe Litoralul la data de 91.05,2005 I

"** ■, :w

H

http://www.schoolrehabilitation.ro
Mta%25c2%25aesmart.ro


miercuri, 6 aprilie 2005 CWÂ® ACTUALITATE /9

• Trafic charter. Școala Superioară de Aviație Civilă intenționează să deschidă în acest an un lanț de zboruri charter pentru traficul redus de pasageri pe relația București-Deva și retur. Categoriile de pasageri vizate sunt oamenii de afaceri, politicienii și turiștii, a declarat loan Stângă, directorul BIT Deva. (C.P.)
• Caragiale, mereu la modă. Teatrul „I.D. Sârbu" din Petroșani prezintă, mâine, începând cu ora 18, spectacolul „D'ale lui Caragiale" care cuprinde piesele „Justiție", „Amicii" și „Conu Leonida față cu reacțiunea". Spectacolul va avea loc în sala mare a teatrului’petroșănean, Prețul unui bilet de intrare este 40.000 de lei. (S.B.)

Directori note
■ în viitorul apropiat 
directorii școlilor vor fi 
plătiți după... perfor
manțele elevilor.
Raluca Iovescu_______________
r ataca, hvescu0lnfonnmedta.ro

/

Deva - O recentă ordonanță guvernamentală stabilește criteriile de care se va ține cont în evaluarea școlilor, dar și, a conducătorilor acestora: mărimea unității, baza materială, dar și rezultatele obținute de elevi la învățătură sau de relațiile pe care direc-, torul le are cu comunitatea locală sau cu părinții.Totodată, va conta și rata de promovabilitate, de repe- tenție, participarea la cursuri a elevilor, mediile generale de la sfârșitul fiecărui

an școlar. Pe baza acestor criterii se va stabili un punctaj și se va da un calificativ. în funcție de calificativul anual, stabilit de inspectorii școlari, se va fixa și nivelul indemnizației de conducere.
Soluția: școlile private?Evaluarea directorilor nu este o noutate, în schimb criteriile i-au luat pe mulți prin surprindere. Subiectivismul a fost cel mai adesea invocat ca și apelul la... echilibru.Maria Andrei, CT „Transilvania”, Deva punctează: „Școala face toate demersurile pentru integrarea elevilor în societate, dar dacă, de exemplu, orientarea lor școlară e ruptă de realitate sau de abilitățile lor nu neapărat directorul îi poate rezolva problema. învățămân

tul privat îșî va spune cuvântul în perioada următoare”.în > opinia lui Doru Drămnesc, director al Școlii Generale „Regina Maria” din Deva: „Rezultatele pot să ierarhizeze școlile, dar sunt mai multe lucruri care contează. Mi se pare normal ca școala să vină în întâmpinarea comunității. Iar baza materială își spune cuvântul; mai devreme sau mai târziu multe școli din cele existente se vor desființa”.

Gabriela Navratil, director al Școlii Generale „Lucian Blaga” din Deva apreciază că: „într-un fel măsura aceasta este bună pentru că te stimulează. Dar trebuie păstrat un echilibru. Rolul meu este să fac tot ce pot ca elevul să dea ce-i mai bun în el, dar aici intervine și ereditatea, precum și educația. Noi ne stresăm mai mult ca ei, dar noi nu putem Suplini dezinteresul unor părinți pentru școală”.

Caravana fondurilor UE
■ Peste 1000 de 
comune din România 
vor fi vizitate de cara
vana fondurilor UE.

Deva (L.L.) - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara va fi coparticipant la o amplă acțiune de promovare a programului SAPARD. Destinatarii acestei acțiuni sunt locuitorii a 25 dintre cele mai mari comune hunedorene.„Asistența tehnică” prevede acordarea de materiale pro- moționale pentru informarea tuturor părților interesate; campanii de informare* șl pu

blicitate; ateliere de lucru, conferințe, seminarii; studii privind pregătirea și impler mentarea măsurilor din Program; rapoarte de evaluare ale Programului.Caravana își propune să contribuie la o mai bună absorbție a fondurilor europene și la înțelegerea modelului european de dezvoltare regională.Pentru măsura 4.2 „Asistența tehnică” au fost depuse 6 proiecte în valoare totală de 0,68 milioane de euro din care 4 au fost contractate.Valoarea proiectelor contractate este de 0,56 milioane de euro.

Evidențele șomajului
Deva (G.P.) - La forumul organizat de CL pe tema Codului Muncii, loan Mugur Coț, șef serviciu AJOFM Hunedoara, a declarat că modul de calcul al ratei șomajului ar fi „viciat” de faptul că sistemul informatic nu menține în evidențe persoanele care au ieșit din plata ajutorului de șomaj, dar care continuă să nu aibă un loc de muncă. Referitor la acest aspect conducerea ANOFM precizează că, în baza legii, nimeni nu poate fi înregis

trat în evidențele șomajului decât la solicitarea scrisă a persoanei respective, iar sistemul informatic nu-i include decât pe cei care și- au exprimat această opțiune. Rata șomajului reflectă tocmai situația persoanelor înregistrate în evidențe, fiind în căutarea unui loc de muncă, și este calculată pe baza datelor existente la aceste agenții, care pot fi verificate, a declarat, la rândul său, Octavian Băgescu, directorul DMSSF Hunedoara.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vâr- ■cătoriu, Deva.GoJdu, Al. Constructo
rilor, bl. E2, etaj 1, preț 40® euro, negociabil, 
posibilități grup social. Tel. 216995, orele 7 ■ 10,21 
■23.Vând ap. 2 camere (03)
• zum Paring, Hunedoara, mobilat și supera-
menajat, preț 800 mil., 80.000 RON. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mia Hunedoara)
• xona Chema Modem Hunedoara, etaj Inter
mediar, preț 330 mii. lei, 33.000 RON. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mia Hunedoara)
• nmtdaeomandata, zum gării, preț 680 miL lei, 
68.000 RON. Tel. 0254/743222, 0742/460397, 
0741/766306,0742/615637. (Lary Mia Hunedoara)
• Mim 3, Izolație nouă, preț 360 mii. lei, 36.000 
RON. Tel. 0254/743222,0742/460397,0741/766306,  
0742/615637. (Lary Mia Hunedoara)
• AL MnluH, bl. 68/39, faianță, gresie, centrală 
termică jaluzele exterioare, Izolație nouă preț 
560 mil, negociabil. Tel. 0726^83510.
• 1 Decembrie, etaj 2, preț 1,05 mid. lei, 

.negociabil. Tel. 0745/582117.
’• cartlar Dada, parter, gresie, faianță contorl- 

zări, preț 540 milioane lei, poate fi amenajat ca 
spațiu comercial. Tel. 0723/507169.
• dec, etaț 3, parchet total contorizat, preț 
28.000 euro, zona L Creangă lângă piața 
centrală Tel. 0723/507169.
• dMMMutate, bolam construit s 66 mp, 
parter, zona piață se poate transforma in spațiu 
comerdaL Tel. 0723/507169.
• docwMmtate, batem închis, complet contor 
rizat, zonilillacufoi, Deva, preț 1 mid. lei, nego- 
Clabff. TeL 0745/266071.
• decoinandat*, bdul Decebal, lângă stația 
Opera, etaj 3, modificat Tel. 234674.
• decomandate, Duva, zonă ultracentrală I- 
Creangă etaj 2 parchet balcon mare, complet 
contorizat 58 mp, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0726/710903.
• dacanwidato, etaj 3, stare bunăprețl,15mld. 
lei, negociabil. TeL 231284.
e decomandate, ota| 3, zona Liceul auto, conto
rizat liber, preț bun. TeL 0723/507169.
e decomandata, lângă Liceul auto, repartitoare, 
contorizări, liber, preț 18.000 euro, negociabil. 
Tel. 0723/507169.
o decomandate, lângă Lldo, etaj intermediar, 
modificat, centrală termică. Tel. 229007, 
0726/224002.
o decomandata, modMcat total, utilat mobilat 
centrală termică termopan, ușă metal, mela- 
minat etaj 2, bduj Decebal. Tel. 0723/507169.
o decomandate, mm Lido, etaj 7/8, interfon, 
apometre, parchet 9resle, faianță 3 balcoane, 
preț 31.000 euro. Tel. 0741/154394,227610.
o Deva, L creangă etaj 1, centrală termică 
mobilat modem, termopan, preț negociabil, 
exclus Intermediari. Tel. 0740/062300.
o etd l decomandate, centrală termică garaj, 
bdul. N. Bălcescu, bl. 23 A, ap. 17. Tel. 229426.
e rait, Mantă, contorizări apă repartitoare 
căldură zugrăvit proaspăt Deva, Al. Romanilor, 
bl. 9, sc. 4. ap. 22, preț 500 milioane lei,ocupatei 
imediat. Tel. 0726/743877.
• Mar, etaj 2, AL Păcii, contorlzat.2 focuri gaz, 
apă gresie, faianță balcon închis, parchet 
paluxat preț240® euroTel. 0723/507169. -
• parter, Mea, str. M. Eminescu, pentru spațiu 
comercial, preț 21.000 euro. TeL 0723/335189.
• eamMecamandată «tal 1, la „Orizont", 43 mp, 
balcon închis, contorizări, lavabll, liber, preț 580 
milioane |el. Tel. 0723/507169.
• aamMacemandait, gresie, contorizat par
chet balcon închis, etaj intermediar, zona Gojdu,
930 milioane lei, negociabil. Tel. 0742/290024.
• MnddKOmandate, uttracmtral. contorizări, 
parchet etaj 2, neîmbunătățit preț950 milioane 
lei, negociabil, TeL 215634,0724/729597.
• iigart, decomandata, ultra; trai, contori
zări, etaj intermediar, 64 magîeți izolați exte
rior, neîmbunătățit preț 1,” mid. lei, nego
ciabil. TeL 215634,0724/7295S7.
• ZaidkeKu, etal 1, proaspăt renovat lavabil, 
ocupabil Imediat, preț 900 milioane lei. Tel. 
0746/168887.Cumpăr ap.2 camere (04)
• aanpăr apartament sau garsonieră zonă 
centrală exclus intermediari. Tel. 0745/260135.
• toarte regent, exclus parter și ultimul etaj, pe 
bdul Bălcescu, bdul Dacia, Zamfirescu, 
KogălniCeanu și Dorobanți, ofer800 milioane lei. 
TeL 0740/420521.
• wgent Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212Vând ap. 3 camere (05)
« decomandate, cu CT, bine întreținut zona 
Micro 5 Hunedoara, preț 850 mii. Tel. 
0254/743222 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mia Hunedoara)
• modfcal ăi 2 zona teatru, preț 20.000 euro. 
Tel. 0254/743222, 0742/460397, 0741/766306, 
0742/615637, (Lary Mia Hunedoara)
• decomandate, centrală termică etaj interme
diar, zona MS/1HD, preț 840 mii. lei, 84.000 RON. 
TeL 0254/743222, 0742/460397, 0741/766306, 
0742/615637. (Lary Mia Hunedoara)
• dacanrendate, 2 băi, 2 balcoane, zona 
Bălcescu, preț 13 mid. iei. Tel. 0744/690918.
• decMMidsto, 2 băi, boxă centrală termică 
zona Creangă Deva. Tel. 0745/253412 218234, 
seara.
• dncrerondate, balcon, pivniță 20 mp, parchrfb 
melaminat, centrală termică ușă nouă metal, 
instalați sanitare noi. Tel. 0723/507169.
■ dMreuandate, etaj 1, zonă centrală sau 
schimb cu apartament 2 camere, similar + dife
rență preț 1360 mid. lei, negociabil. Tel, Z28615.
• deconandatokCto) 1, zona Progresul, multe 
îmbunătățiri, zonă deosebită Tel. 0723/507169-
• decomandata, zona piața centrală Deva, 
parchet centrală termică balcon mare închis, st 
75 mp, preț 13 mid. lei, negociabil Tel. 
0726/710903.
• Intrtri separate, etaj 4, centrală termică 
acoperit recent 2 balcoane, central și ultracen
tral, preț 1250 mid. lei negociabil.' Tel. 
0724/190701,0723/686162.Vinzi Cumperi închiriezi SchimbiCauți

• decomandate, zeM ultracentrală Deva, preț 
negociabil. Tel. 0722/693487. '
o In Sknuria, central, acoperit interfon, etaj 3/4, 
80 mp, decomandate, 2 băl, centrală termică 
contorizat garaj, preț 13 mid. lei. Tel. 
07- 737953.Vând ap. 4 camere (07)
• decomandata, Mri îmbunătățiri, zona MS /l, 
preț 22.000 euro, negociabil. Tel. 0254/743222, 
0742/460397,0741/766306,0742/615637. (Lary Mia 
Hunedoara)
a decomandate, modNtart centrală termică 
contorizări; 2 băi, 2 balcoane, zonă ultracentrală 
etaj Intermediar, preț 2 mid. lei. Tel. 0744/690918.
• decomandatei centrală termică contorizat 
lavabll, gresie, faianță parchet lamelar, 
amenajat occidental, zonă centrală preț 49.000 
euro. TeL 0740/126029.
o Deva, mm piața centrală etaj Intermediar, 2 
băl, parchet bloc de cărămidă balcon mare 
închis cu termopan, preț 39.000 euro. Tel. 
0726/710903.Vând case, viie (13)
• 2 camere, bucătărie, bale, cămară hol acare
turi, grădină ocupatei 14 Imediat preț 13 mid. lei, 
în Deva, Str. Griviței, nr. 31. TeL 236510.

• 4 cernere, bucătărie, pivniță bale, încălzire 
centrării 600 mp, preț 77.000 euro, negociabil. 
Tel. 0744/69® 18
• 4 camere, hol, bale, bucătărie, living, curte 350 
mp, sc 104 mp, preț 700® euro. Tel. 0723/507199. 

a 4 camere, living, bucătărie, hol, curte, sc 104 
mp, preț 70.000 euro. Tel. 0723/507169.
• ană ta Deva sau schimb cu apartament 2 ■ 3 
camere, etaj 1, central» plus diferență Tel. 
0254/215795.
• casă 2 corpuri, în Slmeria, zonă liniștită preț 
125.000euro. Tel. 0724/190701. .
• casă duplex în Deva, ridicată In roșu, sc 203 
mp, teren 1000 mp. TeL 0723/507169.
• vând casă ultracentral, 4 camere, bucătărie, 2 
băi, recent renovată 600 mp teren, Deva, telefon 
0726/972966. Nu sunt agent Imobiliar.
• casă zom Hunedoarei, preț 400® euro. Tel.
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mia Hunedoara)Cumpăr case, vile (14)
• urgent casă cu grădină Deva sau Slmeria, 
plata Imediat Tel. 0722/564004.Vând case de vacanța (15)
• vând casă de vacarrț ...istrucpe 2002, 
D+P+E, stațiunea montană Straja, 7 camere 
decomandate, 3 băl, 3 WC-url, SC-180 mp. toate 
utl I itățfle. Accept variante. Tel. 0723/320995.
• vând urgent cabană din lemn de brad P+M, 40 
mp, preț 3100 euro. Tel. 237448,0727/76331(1Vând case ia țara (17)
• casă modestă curte, grădină și anexe 
gospodărești în comuna Martinești, nr. 35. Tel. 
246391, după ora 20.
• pătau camere, 2 corpuri, teracote, curte spa
țioasă grădină 3000 mp, proiect de modernizare 
și extindere indus în preț 10 fob de Devă 30.000 
euro, negociabil. Telefon 07447890918
• două camere, sat Târnava, comuna Brănișca, 
nr. 61, preț negociabil. Telefon 255881 sau la 
adresă
• 3 camere, hol, fântână teren st 5500 mp,, 
livadă acces la șosea, zonă superbă Geoaglu. 
preț 300 mii. Tel. 0742/290024.
• casă curte 845 mp, grădină 3507mp, Tâmpa, 
nr. 150, gaz, apă canalizare la poartă Inf. tel. 
0788/469152,0254/212803, după ora 20.
• casă ta Teliuc, la strada principală compusă 
din 2 camere, hol, bucătărie, cămară șură și 
curte 500 mp, preț 450 milioane lei. Tel. 
0723/507169.
• cu unu gospodărești. în Geoagiu, Str. Râului, 
nr. 20. Informații tel. 0254/648052Vând garsoniere (19)
• zow cen * etaj 3, fără îmbunătățiri, preț 
350 miL, negociabil, 35.000 RON. Tel. 0254/743222, 
0742/460397,0741/766306,0742/615637, (Lary Mia 
Hunedoara)
• due, Stal ă Deva, Mărăști, 30 mp, modificată 
parchet melaminat, gresie, faianță preț 680 
milioane lei. TeL 0723/507169. •
• decomandata, motfficată marmură în hol, 
bale și bucătărie, ușă nouă lavabil, balcon, 32 
mp, preț 680 milioane lei, negociabil. Tel. 
0723/507169.

• Deva, etaj 1, dec„ 30 mp, Zamfirescu, balcon, 
contorizări, parchet 650 mii. lei. Tel. 0726/710903.

• Deva,L Creangă etaj 1, dea, balcon închis, ter- 
mopane, ușă metalică parchet 40 mp, mobilată 
complet 860 mii. lei, negociabil Tel. 0726/710903.
• garscideri, 28 mp, superamenajată etaj 1, 

zona Dacia, lângă Policlinică TeL 0745/253413, 
218234, seara
• urgent dea, 28 mp, gresie, faianță ușă nouă 
parchet preț 480 milioane lei. TeL 0723/507169.

• zona Mârârtl bine întreținută mobilată 
contorizată 24.000 euro, sau schimb cu 
garsonieră conf. 2 ■ 3 București. Tel. 230647. 
0727/539948.Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații latei, 211124.
• kittavbn pentru construcție casă în Șoimuș, 
ia'asfatt fs 12 m, st 1200 mp, facilități gaz, curent 
la poartă Informași la telefoanele 0746/029058, 
220269.
e 1779 mp teren Deva -Sântuhalm, zona Alaska 
Tel. 210869,223783.
■ intravlan st 1500 mp, cu fundație de piatră 
pentru cabană 40 mp, este material pregătit 
pentru montare) zona Soimuș, preț 5000 euro. 
îel. 0726/710903.
• tatravlan, 300 mp, fs 22 m, Bălcescu, preț 
negociabil, se poate construi casă sau spațiu 
comercial Tel. 0723/507169.
• Intravlan.acceslatoate facilitățile, 510 mp, fs 
12 m, preț 5,5 euro/mp, negodabil, Leșnic, nr. 
122. tel. 0744/568995.

• Intravlan, cu construcție, pomi, vie, fântână 
1466 mp, prelungirea Vulcan, Al. Cascadei, preț 
22J00 euro. Tel. 0722/453165.
• tatravtukta Deva Str. Horea nr. 208,2 parcele 
a 1700 mp flecare, la Ieșirea spre Arad, preț 
negodabil Tel. 213654.
• Intravlan, ta Mintia 550 mp, posibilitate apă 
gaz, lângă DN7, preț negociabil. Mintia nr. 172 
sau tel. 0743/132742. ,
• vând 247® mp teren pentru agricultură și 
6000 mp teren pentru construcții sau agricultură 
ambele localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton. 
Tel. 212272,0723/732560.
• teren Intravlan central, Deva preț 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.
• vând loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, 
curent, loc drept zonă liniștită parceiabll, satul 
Hășdat. preț 10 euro/mp. Tel. 0723/005657.
• ama Zăvoi șl 2 parcele în apropierea Devei. 
Tel. 0720/4378®.Vând spații comerciale (25)
• certraltangâTransI, parter de bloc amenajat 
termopan, centrală termică parchet melaminat 
(la cheie), preț negociabil. Tel. 0723/5071®.

• spațiu comercial în Simerla. Tel. 220848Imobile chirii (29)
• caut toarta urgent pentru închiriat aparta
ment 2 camere, nemobllat Tel. 0727/066092.
• tadtiriam i 0 și hale industriale la preț 
avantajos, Soimu , tel. 0254/237533.
• tacNrtoz apartament 4 camere, amenajat, 
utilat occidental, zona piața centrală tv, 2 dor
mitoare, living, centrală termică preț 400 eu- 
ro/lună TeL 0723/5071®.
• ofer de închiriat gars., ocupabilă Imediat 
contorizată ultracentral, 70 euro/lună plata 
anticipat pe trim., fără intermediari. Tel. 221647. 
o olar spre închiriere în Deva spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.Auto romanești (36)
o vând 2 autoturisme Dada 1310, în stare de 
funcționare, una înscrisă una neînscrisă preț 22 
milioane lei, negodabil. Tel. 0726/2294®.
• vând Dada 1310, af 1984, stare perfectă 58000 
km, vopsea originală preț 1000 euro. TeL 
0722/453165.
• vând Dacta 1310, af 1986, import stare foarte 
bună preț 32 milioane lei, negociabil. Tel. 260570.
• vând Mcto 1310, af 1991, în stare foarte bună 
de funcționare, radio casetofon, alarmă 
închidere centralizată acte la zl preț negodabil. 
Tel. 229527,0723/687212.
• vând Daci Super Nova, af. 2001-2003,85000- 
120.000 km la bord, stare bună preț 3200 ■ 3400 
euro, negodabil. Tel. 0722/5818®.Auto străine <37)
• vând BMW 324 Diesel, af 1386. RAR 2006, preț 
30® euro. Tel. 0724/306127.
• vând Opal Vectra 1,6, a.f. 1993, multiple 
opțiuni culoare albă stare foarte bună preț 
40® euro, negociabil. Tel 0722/161644.
• vând «Im model de Peugeot Euro 3 și 4, an 
fabricație 2®l-20®, tel. 0742/214971.
• vând Ttabant Combi, tel. 0740/454338
• vfadiijMt Ford Mondeo combl af. 1995, TD, 
7%, .18® cmq antifurt climă alarmă instalație 
telefon, geamuri electrice» culoare negro- albăs
trui metalizat 55® euro, neg. Tel. 0723/370452.
• vând VW Golf IV Variant TDI, af 20®, full-elec- 
trie, abs, climă adus recent Tel. 0723/350360.Camioane, remorci (39)
• vând Itaba 85 tone, cabină dublă stare 
excepțională preț negociabil, accept și variante. 
Tel. 0740/870773Utiiaje, unelte, industriale și agricole (40)
• MRdMMcu circular și mandrină cu motor 
monofazic 22. preț negociabil. TeL 263598
• vând drodar antrenat de tractor și 5 oi cu 
miel Tel. 0254/282664
• vând cmmmH circular electric manual 
Bosch, nou, mașină autofiletantă nouă mașină 
șlefuit rotundă butelie aragaz, mașină de cusut 
Singer, stare bună TeL 260570.
• Vând moară de porumb, pe pietre, stare bună 
preț negodăbil, tel. 0744/175286,0258/835128 ,
• vând uUaj* agricole, Aro 244 cu motor Brașov 
și fân-lucemă prețuri negociabile. Tel. 
0256/3253®.Garaje (43)
• tochbtez pn termen lung garaj, în Deva, str. I.L 
Caragiale, bl. 9, sc. 5, ap. 44, preț 15 milioane 
îei/lună TeL 213671.
•'vând garai, 20 mp, dotat curent canal, uși 
metalice,în zona Bălcescu, prețl70 milioane lei, 
negodabil. Tel. 229428Mobilier și interioare (47)
• vând goamuiși uși, rezultate din demolări, în 
stare foarte bună Tel. 0726/158688
• canapre txtamMă masă sufragerie, mo
chete birou, servantă lustră jaluzele albe din 
pvc pentru 2 camere, mobilă hol, mașină 
automată combină frigorifică etc. tel. 218084, 
0742/9399®,0724/643045,0743/211074.
• mobtaer la comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice și termopan, debitare bușteni, 
0724/6421®.
• vând bUtofecă furnir cireș, 4 m lungime, 
compusă din 2 dulapuri, 2 vitrine, 3 sertare, bar, 
pat o persoană nou, birou furnir stejar. TeL 
234674
• vând mata pătrată din panel furniruită 1 x 0,7 
m, șl 4 scaune tapițate, toate stare perfectă preț 
2 milioane lei. Tel. 22M25.
• vând pat dublu cu 2 saltele Relaxa, 180x200 
m, 2 noptiere, masă tv cadra metalic și sticlă 
suport flori, bonus o măsuță 05x100 m cadru 
metalic și sticlă preț 75 milioane lei, transport 
gratuit Tel. 213483,0720/432448.

• vând knbâ plafon 3 brațe completă șl 2 aplice 
de perete, preț 8®.®0 lei. Tel. 220028
• terestra An lemn multlstratificat, termopan, 
feronerie germană vopsit sau lăcuit, calitate 
Impecabilă, la preț de producător, prin unic 
reprezentant zonal, tel. 0254/237533.
• parchot trtplustratillcat șl masiv, lăcuit, gata 
de montat, la preț de fabrică, 0254/237533Televizoare (48)
• vând tv color nei, ecran plat, din anul 20®. Tel 
212957.
• vând tv Toshiba, diagonala 37 cm, teleco
mandă, preț 23M.0® lei, negociabil. Tei. 223239, 

Deva.Aparate foto si telefonice (50)
• vând atenament 5 luni vechime în Connex, 35 
dolari abonament lunar, ® minute gratuite 
Incluse, ore favorite * 2® minute cu 0,05 
cehțl/mlnut, preț avantajos. Tel. 0723/920314.
• vM aparat foto prafentonniMMitaâNHpe 
«m,aiaaMref-fiml.tatT*072M«M7X

• vând Samsung E7®, cameră foto 640x4® 
MMS, INFRARED, preț 6® ron, negociabil. TeL 
0722/5463®.
• vând Stomena MC M cu cameră foto, încor
porată nou, preț 35M.0W let Tel. 0722/885572.
• vând diafan Siemens A 50, SB, 3 zile, calcu
lator, alarmălntemet, jocuri, stare bună preț 
avantajos. Tel. 0723/920314îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)
• vând trening, tricou, fular, fanioane ale echipei 
Steaua București. Tel. 0723/920314
• vând tacand de schi bărbătești, căptușiți, 42, 
haină de piele neagră, bărbătească, mărimea 52, 
totul neg piablI.Tel. 213053.
• vând cănietorpentro copii .Baby Care”, folosit 
7 luni, stare perfectă, preț avantajos. Tel. 
0723/3503®.Materiale de construcții (53)
• vând Mă nouă, 7® bucăți cu 140® lei 
bucata, Deva, str. Silviu riraanmir nr. 10, cartier 
Viile noi. TeL 214753.Electrocasnice (56)
• vând aragaz 3 ochiuri, prt, un milion iei. Relații 

Deva, Al. Plopilor, bL G2/44 după ora 20.
• vând ktfdar Arctic 240112 milioane lei și ladă 
frigorifică 4 sertare, 3 milioane lei. Deva, tel. 
219739,0723/229048
• vând frtgddw Arctic, congelator 5 sertare, 
chiuvetă baie cu suport, negociabIL Tel. 229657.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, mașină de 
spălat mică din plastic, centrifugă pentru rufe. 
Tel. 221894.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, geam 
termopan Rehau, 2,130x1230 m, instant Junkers, 
roți Dacia 145x15 cu cauciucuri noi, 4 bucăți, pat 
1 persoană cu saltea rel axa, vitrină, masă exten- 
sibllă, 4 scaune. Tel. 0743/693420.
• vând ladă frigorifică, nefolosită, ,500.0® lei, 
Hră sertare, mochetă UOtLO® la și covor 
9®.0M lei, 3/4 m. TeL 224838
• vând ladă frigorifică, stare perfectă, preț 
negociabil. TeL 0722/4531®.
• vând mașină festonat triploc ouă, mono- 
fazică și piese de schimb, motor electric, pedală 
gra'^re, cuțite. TeL 217543.Plante și animale, agroaiimentare (57)
• ofer cătat de pază Rotweiler. Informații sat 
Cârfleștl,nr.l52.Tel.77®15.
• vând UM kg cartofi pettra consum, preț 
negociabil. Tel. 232881.
• vând cai de 9 ani, căruță șl han, în comuna 
Balșa, sat Techerea, nr. 55, familia Horea Aron. 
Inforrriații tel. 6480®.
• vând fân și otavă de grădină Hunedoara, Tel. 
0723/005657.
• vândptrcl albi de 1® kg, preț negociabil. 
Comuna Brănișca, sat Rovină, nr. 89.

• vând urgent 27 familii albine cu lăzi și magazii 
preț ladă 2.200.0® iei Dobra. Tel. 283350, după 

ora 20.
• vând 10. familii albine. Lupaș Roman, 
Bucureșci, sat Rovina. Tel. 684122.
• vând UM kg cartofi pentru consum, preț 50® 
lei/kg, localitatea Băiești, nr. 173, comuna Pul. 
Tel. 0727/326717,779282.Instrumeme muzeale (60)
• vând plan vwH. cu cnmlă. Tel. 0254/215795.Altele (61)
• cumpăr urgtnt fular Lazio Roma. TeL 
0723/920314
• vând cârti diverse din domeniul economic: 
contabilitate, marketing, finanțe. Tel. 
0723/920314
• vând mm de buzunar din aur, Illinois, 
vechime peste imani și ceas mână Lorgines cu 
aur electroplacat, perfectă funcționare, nego
ciabil. tel. 212272,0723/7325®.
• vând menedi cu eclipsa, 2 euro/bucata, 
centură militară veche cu o stea pe pafta, 150 
euro. TeL 0723/005657.
• vând uri capital majorat» Volvo 244 GL, numere 
noi, CI, vt 2006, una neînscrisă talon, rir. vechi, 
frigider Arctic, ladă frigorifică cazan fontă 
0721/614402.
• vând țuică de prune, foarte bună zona 
Lăpugiu de Sus, 800® lei/litrol, porumb boabe 
40® kg și sfeclă furajeră 25® kg. Tel. 
07/4z5zlKn,0724/379481.Pierderi (62)

Decese (75)
Un tragic accident ne-a despărțit pentru o vreme de iubiții noștri

ELISABETAde 44 ani, soție și mamă,
DANIEL MĂLĂIEȘTEAN fiu și frate de numai 19 ani, din comuna Râu de Mori. Veți rămâne in amintirea noastră! Mulțumim rudelor, vecinilor, prietenilor și tuturor celor care i-au cunoscut și au venit intr-un număr atât de măre să ne mângâie, să Împărtășească durerea noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Soțul și tata Romică, Alina fiică 

și soră, pferlnfi. bunici și frați

Colectivul de salariați de la SC Minexfor SA Deva sunt alături de colegii lor Laura și Nicolae Țăndrău la marea durere pricinuită de trecerea în neființă a celei care a fost
DRĂGAN MELANIAmamă și soacră iubitoare. Dumnezeu s-o odihnească.

Cu adâncă durere în suflete familia anunță încetarea din viață a celui care a fost un om minunat
PQXENAR VIORELînmormântarea are loc astăzi, 6 aprilie, ora 13, la Hondol.

Cu adâncă durere te conducem pe ultimul tău drum, dragul nostru prieten și camarad de arme, veteran de război
SAV NICOLAEOdihnește-te In pace.

............ --Vințan-V.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lacob Elena. Se declară nul.

• piMklt eerlMcat acționar la SIF 5 Oltenia cu 
1010 acțiuni pe numele de Grecu Călln. Se 
declară nul.Apeluri (65)
• Cooperativa Prestarea Simerla anunță că 
începând cu data de 804.2005 afișează la sediul 
său din Slmeria, str. Cloșca» nr. 2 lista cu toți 
membrii cooperatori aflați în evidență la data 
actuală Scopul acestei afișări este aplicarea 
Legii 1/2008 privind organizarea șl funcționarea 
cooperativelor meșteșugărești.Solicitări servicii (71)
• ailstent metal absolvent 2004 cunoștințe 
operare PC, limbaj mimico-gestual, caut loc de 
muncă potrivit TeL 0724/712163.
• cnut dvclioidit pentru repsat orgă Yamaha 
TeL 0741/265410.
• cnut toc de mutică In me^ra M mecanic 
(NkSasJ^wola ^exca^ator,. Tel 216797, 

0741/997672.
• coordonator Avon caută persoană care să 
ocupe poziția de reprezentant Avon. Tel. 
0722/4833491Prestări servicii (72)

, • «xocut repMH tv, audio-video, la domiciliul, 
clientului, Deya.Tel. 0724/335790.
• panini peraoMe aduceri de im
pozite laindemână. Tel. 0745Z7W298
• predau ore de limba italiană orice nivel. Tel. 
0744%3332

1

Președintele Consiliului de Administrație ol

S.C. APA PROD S.A. Deva 1
Gâkescu Dumitru, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în 

ședință ordinară, în data de 22.04.2005, la ora 1 >, la sediul unității j 
din Deva, Str. 22 Decentbrie, nr. 37A, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2OQ4;
2. Raportul administratorului (consiliului de administrație); 1
3. Raport d comisiei di onzon pe anul 2004;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe emul 2005; ,
5. Numirea comisiei de cenzori;
6. Diverse.

Materialele pot fi consultate la wdiul societății începând cu dala de

In cazul în care ședința nu euteraiaiutară, se reprogranMză pentru . 
dated 23.04.2005,oraII, la sediul societății.

• rectificări arbori cotiți și la urgență prețuri 
foarte mici, alezat blocuri motor. TeL 713221, 
0722/803532.
• trampto martâ cu Ford Transit 121 șl 10 mc 
la preț negociabil, în funcție de distanță. TeL 
0722/328820.

| 
• toffințăm ta numai 10 zito soața 
camorciato efectuând toate senridr 
(statut, carim, dMchidere «nt, dminare 
acte,autottențto, ftamplâ). tafaiMți M ț 
07M/MBML

• tansport marfă local și interurban cu camion 
acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimensiuni de în
cărcare 6® x 240 x 240. TeL 229611,0740/9E3297Solicitări locuri de muncă (73)
• șofer cu experien^i caut loc de mundă.Ofer și 
doresc seriozitate, cat B. Tel. 0766/794638
• Injfcwrocommlot caut loc de muncă compa
tibil cu specializarea mea, vechime 2 ani, 
engleză «franceză mediu, operare PC, stagidl 
miirtar satisfăcut Tel.0723/560298

• hudKââbr Mtatori afcouire anMfeazâ » 
ponbujudftdttaodooniaiMHlMMMr- * 
vlwr șl maRtandtacr. Corintr. -stodl 
wog’Mtatoii 4 exporittt ta Mmarea s

• sodetat» comercială angajează ospătari
- barmani. Rog seriozitate. Relații la telefon î 
0723/994647. ’

• angajez pirotehnist cu experiență pentru 
fabricarea de jerije, alte efectepirotehnice. 
Salarizare deosebită Informații tel. 
0722/K7978 i
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Vând garsoniere (19)

rizat apometre, ușă mețali 
t parchet laminat; inst. sa- 
lei. Tel. 0745/653.531 (Elia)

• dec, confort 1, gresie, faianță parchet balcon 
închis, ocupabilă imediat zona Ulpla. 0741/ 
154401. (Garant Consulting)
■ confort 1 gresie, faianță parchet, balcon 
închis, centrală lull U Maniu, preț negociabil, tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• dac, pardwt, repartitoare, apometre, inst el. 

x noi, ușă lemn masiv, faianță et Intermediar, 22 
/ Dec., preț neg. 0743/549654. (Garant Consulting)

• Mcro 15, balcon închis, gresie, faianță apo
metre, izolație. 490 mii. lei. (Garant Consulting)
• zona Docta, etaj intermediar, amenajări mo
deme, contorizări, Preț 520mii. lei. Tel. 231212. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zonă croMă 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)
• «tal 1, Gojdu, balcon, contorizată lavabil. Preț 
730 mii. iei. (Garant Consulting)

■ zona Dada, parchet gresie, faianță spoturi, 
lavabil, apometre, repartitoare, gaz contorizat 
Preț 400 mii. lei. Tel. 0788/497615. (Nr. 1)
• zona contra, dec, etaj bun, gresie, faianță 
podele laminate, balcon închis. Preț 720 mii,
, li. 0788/497615. (Nr.l)

• Complot moblată dec, TV color, frigider, ara
gaz,-mobilă nouă mașină automată, etaj 1, 
Dorobanți, 720 mii, neg/TeL 0788/497615. (Nr. 1)
• uroent! ultracentrală amenajată contorizări, 
modificări interioare modeme, etaj intermediar. 
780 mii. lei, neg. 0745/253662. (Evrika):
• zona Dorobanți, dec, îmbunătățiri, contorizări, 
ocupabilă imediat Preț 650 mii. lei, negociabil. 
Tel 0723/660160.(Evrika)
• zona Dada, complet mobilată și utilată 
îmbunătățiri, et. 2, ocupabilă imediat. Preț 480 
mii. lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrika)
• etaj ă contorizări, balcon, bine întreținută 
Aleea Crișului. Preț 465 mii. ROL/46500 RON. Tel. 
0744-690918,0720-370753. (Casa Betania)
• alai intenrodar, dec., buc. mărită contorizări, 
bine întreținută 22 Decembrie. Preț 23.000 euro. 
Tel. 0742-005228,0724-169303. (Casa Betania)
• zonă centrală etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet, balcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
■ zona Teabu, etaj intermediar, convector, bal
con, fără bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Micro 5 etaj intermediar, gresie, parchet, 
zugrăvit proaspăt, 240 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Dada, gaz contorizat, apometre, ușă metalică 
proaspăt zugrăvit, —~ 
nitare noi, 500 mil. I.
• semidec, zona Kogălniceanu, gaz contorizat, 
apometre, parchet, ST 32 mp, preț 17500 euro. 
Tel. 0722/566.938 (Ella)
• garsonieră 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat, apometre, gresie, faianță parchet, reparti
toare, zugrăvită recent, ocupabilă imediat, preț 
485 mii. lei. Tel. 0722/566.938 (Ella)
• cantoră cămin, zona Dacia, curent contorizat, 
proaspăt zugrăvită ocupabilă Imediat, preț 210 
mii. lei. Tel. 0788/299.904 (Ella)

• zona Mărăști, contorizată balcon închis, 
faianță gresie, parchet; mochetă ușă lemn 
masiv, 650 mii. lei. Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• Zanfoaao, et 1, contorizatăapă gaz 2 focuri, 
repartitoare, ușă metalică tavan fals, spoturi, 
parchet«,mp-TeLa723/251.498 (Fiesta Nora)
• Dada, 1 cameră de cămin, et Intermediar, căl
dură contorizări, 200 mii. există și varianta du- 
blă+hol închis, 0724/254051,232 809 (Resta Nora)
• Dada, scnMoc, gresie, faianță în baie, contor
izat, parchet laminat modificat spoturi, ușă 
nouă 550 mii. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
■ zona gară, semidec, 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat, fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
lei. Tel. 235.208,0721/744514 (Rocan 3000)
• Bulevard,dec, complet mobilată parchet zu
grăvită fără îmbunătățiri, et intermediar. 22.000 
euro. Tei. 235.208,0724/620358 (Rocan 3000)
• Dorobanți, dac, mobilată gresie, faianță lami
nat ușă metalică balcon închis, et. 1, preț 700

*mil. lei. Tel. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)' 
'Xzona guă, 30 mp, balcon închis, CT, bine 
Jtreținută et intermediar, preț 760 mii. lei. Tel. 

-'*235.208,0724/620358 (Rocan 3000)
• b-dul Corvin, etaj intermediar, ușă metalică, 
convertor+boiler, preț 420 milioane, tel 710.129, 
0740/146.780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• George Enescu, gresie, faianță parchet con
vertor,320 mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780 (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• lucegl parchet balcon, boiler, 330 mii. lei. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• dec Deva, zonă centrală et 2, parchet balcon, 
contorizări, 720 mii., 0726/710.903 (Prima-lnvest)
• zona piață Deva, amenajată balcon închis, 
730 mii. 206.003,230324,0745/266.071 (Mimason)
• amenajată dec, zona Policlinica Dacia, 510 
mii. lei. 206.003,230324,0745/159.508 (Mimason)
• et L balcon, zona Dorobanți, 27 mp. Tel. 
206.003,0745/253.413 (Mimason)
• zona ștrand, et 1, balcon, 460 mii. lei. Tel. 
206.003,0745/253.413 (Mimason)206.003,0745/253.413 (Mimason)
• urgenți dec, amenajată modern, tavan fals, 
gresie, faianță parter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg. Tel. 0745/163.445 (Mimason)
• Emlnescu, et interm, supr. extinsă amenaja
tă parchet laminat gresie, CT, mobilată 520 mii. 
neg. 0720/437989,0720/348.089 (Green Contact)
• zona Dorobanți, etaj intermediar, deco
mandată 2 balcoane, amenajată st 42 mp. Preț 
800 mii. lei. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajată 
centrală termică ocupabilă imediat Preț 800 mii. 
lei. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• zona Zamfirescu, etaj 1, decomandată st 35 
mp, parchet contorizată Preț 720 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/ 278051. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, ame
najată stil occidental. Preț820 mii. lei. negociabil. 
Tel 074-/278051. (Rubin’s Home'Cumpăr garsoniere (20)
■ ana Gojdu, etaj intermediar, amenajată Ofer 
670 mii. lei. Tel. 0742/278051, ț Rubin'S Home)

J > • am Dada, etaj intermediar. Ofer 410 mii.' lei. 
) TeL0742/27805L(Rubin'sHome)

• Zona Progresul, Dorobanți. Mărăștiul Nou, 
Dacia, tet 0724/254051,232 809. (Fiesta Nora)
• to Domn zonă bună etaj ihtermediar, indife
rent de stare, ofer prețul bietei. 211587. (Evrika)Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, zonă bună et3,bakon, preț 550 mii. lei, 
tel. 0722/564.004 (Prima-lnvest)
• decomandate, parchet gaz, apometre, zonal. 
Creangă -ontorizat preț 1,1 mid. neg., tel. 
0742/290.024 (Prima-lnvest)
• urgent circuit’zonă liniștită, parchet balcon, 
contorizări, st 48 mp, preț 720 mii., 0726/710903 
(Prima-lnvest)
• irgent dec, 2 balcoane, parchet stejar, repar
titoare, ușă metalică, etl, zona mag. Tineretului, 
t»**.----- — onvn «eo/rvia».

• contorizat apă ți gaz 2 focuri, 
repartitoare pa calorifere, zona Kogălniceanu, 
et Mnedar, tel. 0742/290.024. (Prima-lnvest)

zonaAIr ăransilraniel, preț «0 mii; iei neg., tel 
0740/210.780 (Prima-IraW)

• zonă vhraocutatt, semidec, et 4, acoperit, 
parchet modificări, contorizat preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. O72V826024. (Temporis).

sni piață, dec. cumt ușă metalică, comori-
1 total, parter înalt balcon închis, 30000 euro, 
) Tel 0726'828624 '20/354.453. (Temporis) 
ana ooMt «miriec., et 1. curat ocuoabll 

m loial, repartitoare, 970 mil.

«, balcon închis, et 2,

• am ptoță dec, curat ușă metalică contori
zat total, parter >ialt balcon închis, 30000 euro, 
neg Tel. 0726826.624,0720/354.453. (Temporis)
• am oojdN, semidec, et 1. curat ocupabil 
Imediat'»®* ii Jtal,repartitoare,970mîl. 
lei, neg. Tel .0726/826.624,232420. (Temporis) 
•«! U

euro neg. Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• ocupaM towdtat amenajat modem, et. 2, 
Gojdu, 960 mii. lei neg. 0745/640.725 (Mimason)
• urgent! parter, bloc cărămidă balcon, bdul 
Dacia, 700 mii. lei. Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• sendoctmMdBte, et 1, 46 mp, împăratul 
Traian, 93» mil. lei. TeL 206.003, 230324, 
0745/253413 (Mimason)

contorizat zona Piața Deva, preț900 mil. lei neg. 
Tel. 206.003,SWW725 (Mimason)
• zm OH decomandate, 710 mii. lei. Tel. ' 
710.129,07406780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Vtarato, decomandat», et 3, preț 350 mii. lei. • 
710129,0740/146,780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mere 5. decomandate, et3,490 mii. lei. Tei. 
710.129,0740/146780(Stil Imobiliare Hunedoara)
• Avram lanca, amenajat 650 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)

• OH et 2, pod, beci, teracote, 600 mii. lei. Tel. 
710.129,0740/146,780 (Sti| Imobiliare Hunedoara)

0740/146.780. (Stil Imobiliare Hunedoara).
• Mkro 5, amenajat balcon închis, centrală 

. termică 600 mii. lei. Tel. 710.129,0740/146.780
(Stil imobiliare Hunedoara)

• Avram hrtcu, amenajat balcon închis, centra
lă termică 520 mii. lei. Tet 710.129,0740/146.780 
(Stil imobiliare Hunedoara)

• rom Gafei semidecomandate, 50 mp, gresie 
în hol, parchet fa camere, balcon închis, totul . 
contorizat ușă metalică acoperit cu tablă preț 
860 mă lei. 235.208.0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dacia, circuit ușă metalică balcon 
închisuarchet ocupabil imediat et 1, preț 800 
mii. lei. Tel. 235.208,0721/744514 (Rocan 30d0)

• zona L Creangă decomandate, parțial mo
bilat; termopane, centrală tonică bucătărie 
modificată gresie, faianță et 1, preț 15 mid. lei. 
Tel. 235208.0724/620358 (Rocan 3000)
•
gresie, faianță parchet în camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000).
• zum Aleea Straiului, semidec., modificat > 
centrală terjtxcă balcon, gresie, faianță preț 600 
mii. lei. Tel. 235.208,0724/620358 (Rocan 3000)
• lentotorwnndrte, parchet gresie, faianță 
centrală termică Ăl. Teilor, preț 700 mit tel. 
0743/549654, (Garant Consulting) 

bdDecebâtet ă^rețlj mid. negociabil, tel. 

0743/549654. (Garant Consulting)
• wgeaLALNeptun, et 3, decomandate, baie și
bucătărie cu gresie și faianță contorizat balcon, 
preț 1,15 mid; lei.. Tel. 22Î7479, 0745/367893. 
(Garant Consulting) ț
• Aleea Crisutal contorizat, gresie, faianță 
parchet Preț 650 mii. lei. (Garant Consulting)
• Aleea StretuU, contorizat fără îmbunătățiri, 
balcon închis. Preț 500 mit lei. (Garant 
Consulting)
• decomandate, etaj bun, zona Minerului, 
parenet gresie, faianță Dalcon mcnis, c mraia 
termică preț 850 mii. sau 1.050.000.000 lei, cu 
garaj. Tel. 0788/497615. (Nr. 1)
» nntiitori—rodite, AL Armatei, etaj bun, 
apometre; gaz contorizat, balcon, preț 700 mit, 
negociabil. «1.0788'497615 (Nr. 1)
• ii midi r natalitate. Gfedu, etaj bun. parchet 
balcon încte» opometre. gaz contorizat lavabil, 
ocupabil imedtft preț 950 mii. lei, negodabiLTel. 
0788/497615. (Nr.l)
• deceMndMe, ST 80 mp, parchet balcon 
mare, apometre, gaz contorizat ocupabil 
imediat etaj bun, preț 1,100 mid. iei, negociabil. 
Tet 078M97615. (Nr.l)
• daca****, bd. Decebal lux, gresie, faianță 
modert :t, termopan, instalații electrice 
și sanitare noi, balcon închis, preț 1,200 mid. Tel. 
0788/497615. (Nr. 1)
• scnvdecamandrt», cemptet mobilat conto
rizat, et 1 Aleea Armatei, preț 780 mii-, nego
ciabil. TeL 078/497615. (Nr. 1)
• zompfoM centrale, bloc de cărămidă balcon, 
decomandate, fără modificări interioare,

boxă interfon, parchet tel.

semidecomandate, modificat,

0
balcon, st 18 mp, parchet 

contorizări, ocupabil imediat Tip standard fără 
modificări, tel. 0723/ 251498. (Fiesta Nora) .

• Decebal dec, 2 balcoane, ST=57 mp, parchet 
în camere și hoj, în stare f. bună gresie, faianță 
contorizat posibilitate de extindere, 31.000 euro 
neg., 0724/254051; 232809 (Fiesta Nora)
• zonaZamfousaiîn 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, faiariță 
modificat 850 mii. lei, 0788/165.703. (Fiesta Nora)
• z igă dec, et int
contorizări. oaie ori închis, fără 
mîd. lei, neg., fel. 0732/251.498.

•
contorizat parchet fără modificări, preț fix 1100 
mii. lei, negociabil tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)

__ j; dec., el intermediar, 64 mp, 
balcon închis, fără amenajări, 1,150 

’ --------- — (FfestaNora)
central vechi, etaj 2, Wqc de cărămidă

vedere în bdul 
Decebal, fără modificări interioare» et. 2, preț 
neg. Tel. 0745/302.200 (Fiesta Noră

• Decebal, decomandate, centrală termică 56 
mp, parchet balcon închis, preț 1,180 mid. lei. 
Tet. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zonă centrală parchet, centrală întreținut 
preț 750 milioane lei, tel. 718706,0745/354579, 
718706,0745/354579 (Omega Hunedoara)
• zona Micro 5, balcon închis, instalații sanitare 
noi, etaj 1, jaluzele exterioare, 300 mii. lei, neg, 
tet 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• no» Micro 2, etaj intermediar, gresie, faianță 
parc’ it 2 focuri, stare foarte bună 630 mii. lei, 
neg, 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• Micro ă etaj 3, gaz contor, parchet preț 270 
mii. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mcro 3, etaj 2, centrală gresie, faianță 
parchet balcon mare, 690 milioane lei, neg, 
tel. WO610Î45/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mfcro 4, centrală un geam termopan, 
parchet faianță preț 580 milioane lei, negociabil, 
tel.718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

TVS Holding, etaj superior, balcon închis, 
ntorizat fără alte îmbunătățiri, 400 mii. 

• »m TVS Holding, etAi superior, balcon închis, 
gaz contorizat fără alte îmbunătățiri, 400 mii. 
neg. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• semidecomandate, zona Bălcescu. et.2, 
apometre, gaz contorizat balcon mare închis,

cwfraJătermkă parchet'bafcon mare închis, 

frumos amenajat, preț 900 mii. lei. Tel. 
0722/566338 (Ella)
• aamMocomandate, zona Straiului, et. 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
preț 500 mii. lei. TeL 0788/299304 (Ella)
• decomandate, Gojdu, apometre, gaz conto
rizat faianță gresie, parchet laminat, instalații 
sanitare noi, balcon închis, mobilă bucătărie 
indusă în preț ocupabil imediat preț 1,1 mid. lei. 
TeL 0722/566.938 (Ella)
• romldvcomandat», zona Armatei, etl, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat balcon închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil Imediat Tel. 
0745/653531 (EIJa)
• samkfocomandate, zona Micro 6 Hunedoara, 
et L ușămetalică mochetat instalații sanitare 
noi, zugrăvit proaspăt ocupabil Imediat preț 260 
mii. lei. Tel. 0788/299.904 (Ella)
• agent! Zonă centrală bloc de cărămidă aco
perit contorizăril camere cu parchet bine între
ținut Preț 850 mii. lei. Tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Gojdu, etaj Intermediar, dea, contorizări, 
balcon mare închis, fără îmbunătățiri majore. 
Preț 760 mii. lei. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, centrală termică camere cu parchet, 
panoramă frumoasă Preț negociabil. Tel. 
0745/253662.(Evrika)
• zona MlnerataL etl, bloc de cărămidă cen
trală termică îmbunătățiri, sau schimb cu apar
tament 2-3 camere, zonă centrală + diferență 
Preț 850 mii. lei, negociabil. Tel 211587; 
0723/660160. (Evrika) ,
• Gojdu, hol central, modificări multiple, par
chet faianță gresie, centrală termică jaluzele 
exterioare, izolație italiană preț 820 mii. lei. Tel. 
0720/437389,0720/348.089 (Green Contact)
• Sir, M. Eminescu, etaj intermediar, balcon în
chis, amenajată 100%, totul nou, CT; 775 mii. iei. 
Tei. 0720/437089,0720/348089 (Green Contact)
• M. Emtoeacu, zona ANL, etaj 4, amenajat 
balCon închis, preț 610 mii. lei negociabil. Tel. 
0720/437389,0720/34&089:(Green Contact)
• semidec, etaj intermediar, zona Al. Transil
vaniei, parchet.gresie, faianță balcon deschis, 
apometre, gaz contorizat -1 foc. Preț 985 mii. lei, 
negociabil. Tel. 234401. (Rubin's Home)
o dac. togăHcoata t interm., amenajat 1.1 
mid. lei. negodabiLTel. 234401. (Rubin’s Home)
• dec, zona Emlnescu, et intermediar, ame
najat parchet gresie, faianță contorizat. Preț
1.05 mid. iei, neg. Tel. 234401. (Rubin's Home)
• ultracentrală, H 2, dea, vedere la bulevard. 
Preț 13 mid. lei. Tel. 0742/278051. (Rubin's Home)
• idtrarantraH «t 2. dec, vedere în spate. 32000 
euro. Tel. 0742/278051. (Rubin's Home)Cumpăr ap. 2 camere (04)
• cumpăr apartament 2 camere, (semi)deco- 
mandate, în Deva, zonă bună de preferință etaj 
intermediar. Ofer preț bun. Tel. 211587. (Evrika)
• Zona Docta, Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
nu necesită îmbunătățiri. Ofer 750 mii. lei. Tel. 
0720/437389,0720/348.089 (Green Contact)
• zonă (Mmpcenlrală etaj interni. Ofer 870 mii. 
lei. 0720/437089,0720/348.089 (Green Contact)
• zona Gojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loa Tel. 0788/507317 (Ella)
• urgent docemandate, zonă ultracentrală 
parter sau etaj 1. Ofer plata pe loa Tel. 
0788/497615. (Nr.l)

imediat Tel. 0724/254.051. (Fiesta Nora)

• aer Cont centrală gresie, faianță 2 bă, 
parenet balcon, preț 950 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354679 (Omega Hunedoara)

• Dunărei ie, faianță 2 balco*#
închise, 2 >il la modificări, 1050
mid, 7187c (Omega Hunedoara)
• am Mcro 5. decomandate, etaj intermediar, 
centrală grtsle, faianță lavabil, termopan, 
Interfon, ușă metalică 850 milioane lei, neg, 
tel.718706,9745/354579. (Omega Hunedoara)
• rona Mcro & etaj intermediar, centrală gre
sie, faianță modificări multiple, 580 mii. lei, neg. 
ter.7187oS0745/354579. (Omega Hunedoara)

• lapnH rfoconunăate, parter înalt zonă 
centrală amenajat podele laminate. CT. gresie, 
faianță italiană ideal privatizare, preț bun. Tel. 
072WÎ26624,231108. (Temporis)
• MtoaropH, decomandat i, contorizat total, 
parch3?țjesîe, faianță 2 băi. suprafață mare, 

preț 35.000 euro neg. 0726/826,624. (Temporis)
• Peceo Udat decomandate, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, parchet de Stejar, gresie, 
faianță, vedere in 2 părți, ocupabil imediat. Tel. 
0788/165.703,0724/254.051 (Fiesta Nora)
• canlraL dac, 2 băi. contorizat apă și gaz. 
repartito oalcon închis, vedere în 2 părți, preț 
foarte bun. 0788/165.703,232309 (Fiesta Nora)
■ zona PtotvsuL centrală termică 2 băi, balcon 
închis, bucătărie modificată suprafață mare, 
parchet mochetă gresie, faianță preț 1,450 mid.
lei, tel. 0723/251.498; 232808 (Fiesta Nora)
• dec, al 90 mp, parchet contorizat et. 2, zona 
Progresul, preț 1,15 mid. neg., tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
• centrat renovat complet lavabil, 33.000 euro 
fix/Tel. 0722/564.004 (Prima-lnvest)

• decomandate, parchet faianță contorizat et. 
2, zona Progresul, preț 1,15 mid. lei. Tel. 230324, 
206.003 (Mimason)
• decomandatei et 1, centrală termică boxă 2 
băi, împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0746/253413.206003 (Mimason)
• «emidecomendate, amenajat centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Deva,
135 mid. lei. Tel. 230324,206.003 (Mimason)
• Micro ă gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zana CT, balcon, 2 băi, decomandate, et inter
mediar, preț900mit lei. Tel. 710.129,0740/146.780 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mcro 4i 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)

• romidecomamtate, parehrt, gresie, faianță 
contorizat etaj intermediar, preț 35.000 euro, 
negociabil, tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
• semidecomandaH parchet etaj intermediar, 
Dacia preț 800 mii. negociabil, tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• decomandate, complot mobilat centrală aer 
condiționat bd. N. Bălcescu, preț 32.Q00 euro. 
Tel. 0788/497615. (Nr.l)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 3,2 balcoane, parchet contorizări, bine 
întreținut Aleea Păcii. Preț 35000 euro neg. Tel. 
0744-770051,0720-387896. (Casa Betania)

• etaj 2j decomandate, contorizări, jaluzele exte
rioare, balcon mare, parchet Progresul. Preț 
1450 n*L ROL/115000 RON negodabil. Tet. 0741- 
îonm nzM-iann rrax» Minai

• Ataro Mețflor, semidecomandate. parchet, 
apometre, gaz contorizat zugrăvit et 3,720 mii. 
235.208,0724/620358,0721/744314 (Rocan 3000) 
• ProfpecutaL decomandate, 70 mp, parchet în 
camere, bucătărie, bate, 2 debarale suportă mo
dificări, balcon, totul contorizat 1J80 mid. Tel. 
235.208,0724/620358,0721/744314 (Rocan 3000)
• zona Aim Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat balcon închis, gresie faianță 2 băl 
amenajate certrală termică ușă metalică boxă 
preț 13 mid. lei. Tel. 235.20, 0724/620358, 
0721/744314 (Rocan 3000)
* GwrM EMKUi decomandate. 100 mo. 
parchet bate.2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț 44.000 euro. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
* zmm Hață decomandate, 75 mp, hol pătrat, 
parenet centrală tenwce Daicon mcnis, poxă 
preț 1350'mld. lei. Tel. 235.208, 0724/620.358, 
0721/744.514 (Rocan 3000)
* zona MktendH et 3, cu centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență Tel. 
0745/253662. (Evrika)
• urgenți Zana Liliacului, centrală termică 
termopane, parchet lăminat gresie și faianță 
balcon mare închis; Preț 135 mid, lei, negociabil. 
Tel. 0723/660160. (Evrika)
• zonă uttracăntrolă Al. Neptun, decomandate 
2 băi, balcon, centrală termică în garanție, parter 
înalt bun și pentru privatizare, ocupabil imediat, 
Preț 135 mid. lei, negociabil. Tel 0745/253662. 
(Evrika)
• wmldtcomandate, zona Bulevard, et. inter
mediar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gaz conto
rizat 2 focuri, îngrijit, preț 1.260 mid. lei. Tel. 
0745/653531 (Ella)
• decomandate, zona Liliacului, centrală 
termică termopan, gresie, faianță mobilă 
bucătărie, beci - 30 mp, preț 45.000 euro. Tel. 
0722/566.938 (Ella)
• semidecomandate, Dacia, parchet, gaz 
contorizat apometre, bloc cărămidă ocupabil 
imediat preț 750 mii. lei. Tel. 0788/134.022 (Ella)
• dec, zona Minerului, bloc de cărămidă par
chet de stejar, gresie, faianță inst sanitare noi, 
gaz contorizat 2 focuri, apometre, repartitoare, 
790 miLneg. Tel. 0788/299.904 (Ella)
• zenădec, 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. 0788/888318 (Ella)
• zona Decebal semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică parchet. Preț 1,45 
mid. lei. TeL 234401 (Rubin's Home)
• zona PrograiuL 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!
• Kogălnlcronu, contorizat în circuit Preț 13 
mid. lei. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• dec, bucătărie mare, 2 băi, debara, contori- 
Zări, parchet repartitoare, Mihai Viteazul. 35,000 
euro. 0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 3,2 balcoane, parchet contorizări, bine 
întreținut Aleea Păcii. Preț35.000 euro. Tel. 0744- 
770051,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 2," dec., contorizări, jaluzele exterioare, 
balcon mare, parchet Progresul. 1,150 mid. ROL. 
0741-120722, 0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 3, dec, contorizări, parchet 2 băi, 2 
balcoane, Mărăști. Preț 1,7 mid. ROL Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj intenneder, decomandate, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, repartitoare, 
Băfcescu. Preț 35000 euro neg. Tet; 0743-103622. 
0724-169303. (Casa Betania)
• et(| tatenrodlar, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică proprie, lavabil, instalații noi, Decebal. 
Preț 15 mid. ROL/150000 RON. Tel. 0742-005228, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj ă decomandate, 2 băi, balcon mare, 
bucătărie mare, contorizări, repartitoare, ton 
Creangă Preț 46000 euro. TeL 0724-169303,0742- 
005228 (Casa Betania)Cumpăr ap. 3 camere (06)
• cumpăr apartament 3 -4 camere, în Deva, etaj 
intermediar, zonă bună Ofer prețul pieței. Tel. 
21158,.(Evrika)Vând ap. 4 camere (07)
• 2 apartamente cu câte 4 camere, b-dul Dece
bal, etaje intermediare, amenajate modern, 
supr. mare, termopane, 2 băi amenajate, bucătă
rie mare, i.imid. neg. Tel 0723/660160. (Evrika)
• zone M, Eminescu, et3. decomandate, 2 băi, 
centrală termică hol central. Preț 1,1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona gării, instalații electrice și sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Zona Mcro 5. 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. 
0720/437389,0720/348.089 (Green Contact)
• Emlnescu, dec., 2 băi, 2 balcoane, amenajat 
complet, CT, preț 1,15 mid. lei negociabil. Tel. 
0720/437389,0720/348.089 (Green Contact)
• Ion Creangă et interm., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
ușă lemn masiv, parchet vedere în două părți, 
52000 euro neg., tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora).
• etl u., zona Creangă, centrală
termică 2 balcoane, aer condiționat. Preț 1,7 
mid lei, negociabil. Tel 234401. (Rubin’s Home)
• et intermedar, Eminescu, deC., 3 balcoane, 2 
bă. 45000 euro. 234401. (Rubin’s Home) .
• zonă centrală etaj 2, decomandate, garaj, 2 
balcoane, st ■ 90 mp. Preț 1,55 mid. lei. Tel. 
0742/27805L (Rubin's Home)
• zona Pieței, centrală termică aer condiționat 
termopan, parchet gresie, faianță bucătărie 
modificată Tel. 0723/251.498 (Green Contact)
• Piața Viorele, decomandate, 2 băi, 2 balcoane; 
preț 680 mii. lei. Tel. 710.129, 0740/146.780 (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

• Micro 4, decomandate, amenajat centrală 
termică beci, grădină preț 1 mid. lei. Tel. 710.129, 
0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, et 3, zona ton Creangă par
chet gresie, faiariță contorizat 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro. Tel. 0745/159573 (Mimason)
• decomandate, garaj sub bloa zona împăratul 
Traian, 23 mid. lei. Tel. 0745/159.608 (Mimason)
• decomandate, garai zona Progresul, preț 
avantajos. Tel. 0741/154.401, 227542 seara 
(Garant Consulting)
• decomandate, centrală termică proprie, 
balcon închis, zona poliției județene, Eminescu. 
Preț 45.000 euro. Tel. 0742-005228,0720-387896. 
(Casa Betania)
• etajă decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță garaj cu apă caldă și căldură,, loan 
Corvin. Preț 41000 euro. Tel. 0724-169300,0743- 
103622. (Casa Betania)
• zm Altoite, dea, ST 110 mp, parchet peste 
tot balcon tahis, blocacoperit preț 35000 euro. 
TeL IP24/620358 072V744514(Rocan 3000)

• bdul Decebal dec., SL 80 mp, ST 100 mp, 
parchet 2 balcoane foarte mari, 2 bă, bua modi
ficată CT, gresie, faianță, et 3, preț 50.000 euro. 
Tel. 0724/620358 0721/744514 (Rocan 3000)

• decMMndate,zona Liliacului, et. 2, apometre, 
gaz contorizat parchet, repartitoare, preț 
350OOiTel. 0722/566.938 (Ella)
• decomandate, zona Bejan, et. 3, centrală 
termică Jaluzele exterioare, 2 băl, gresie, 
faianță zugrăvit cu lavabil, calorifere noi, preț 
1,1 mid. lei. Tel. 0788/888.818 (Ella)
• dec, zona Carpați, modificat, 2 bă, gresie, fa
ianță parchet Instalații sanitare noi, 2 băcoane 
(1 închis cu termopan), lavabil, vedere în 4 părți, 
preț 155 mid. leL Tel. 0788/888018 (Ella)
• decomandate, garai zona Progresul. Tel. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting) 
e urgent bd. Decebă, et 5, dec., CT, parchet de 
stejtr, uși și geamuri din lemn masiv, 3 balcoane, 
2 bă, faianță și gresie, preț 1,65 mid. lei. Tel, 
227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Morita, et. 2, parchet 2 bă, gresie, 
fafanță centrală termică lavabil, ușă schimbată, 
preț 15 mid. lei, tel. 0726/710.903 (Prima-lnvest)Cumpăr ap. 4 camere (08)
• Rață cu garaj, 0740/126.029 (Prima-lnvest)Vând case, vile (13)
• 2 case, în Deva zonă liniștită curte și grădină 
fiecare cu câte 3 camere mari, încălzire centrală 
amenajări interioare. Prețuri negociabile. Tel. 
0745/253662. (Evrika)
• la 14 km de Deva construcție nouă 2 camera 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha 
preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0723/393.295. (Temporis)
• zona Humdoara, 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, preț42.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0726/826.624,0720/354.453. (Temporis)
• Călugăreai, CT, 3 cam., curte, grădină 2 holuri, 
bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, parchet, 
gresie, faianță st 960 mp, garaj în construcție, 
2500 mid. Tel. 0726/826.624,232420. (Temporis).

• Deva, zonă 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)
• Vlă nouă Deva, P+l+M, 1 camere, 2 livinguri, 2 
băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie amenajate modem, curte și grădină 
ST=1800 mp. Preț 76.000 eur legociabil. Tel. 
0720/437889,0720/348089  (Green Contact)
• Deva, zona centrală 4 camere, hol, bucătărie, 
2 băi, garaj, amenajări moderne: parchet, 
faianță gresie, centrală termică termopane; 
curte și grădină ST=700mp. Preț95.000 euro. TeL 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Deva, Emlnescu, corp comun cu intrări sepa
rate: 3 camere cu parchet, tavane false, spoturi, 
2 băi, 2 bucătării italiene; curte șl grădină STs7O0 
mp. Preț 3,6 mid. lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• Deva, zonă centrală 4 camere, 2 băi, conto
rizat termopane, beci, teren 700 mp, preț 110.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
■ Zona CNziă 7 camere, hol, 2 beciuri, toate, 
utilitățile, SC 260 mp, ST 1250, 70.000 euro. Tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• casăp+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane,
st 1200 mp. Devrfrreț KWOTewaiWi OT42- 
005228,0720-387896. (Casa Betania)
• casă 4 camere, 2 corpuri, curte și grădină st 
3.000 mp, pomi fructiferi și viță-de-vie, situată la 
10 km de Deva Preț 30000 euro. Tel. 0744690918, 
0720-387896. (Casa Betania)
• 2 corpret 5 camere, 2 bucătării, garaj, grădină 
st 2000 mp, situată la 15 km de Deva 45000 euro. 
Tel. 0740-914688,0720-370753; (Casa Betania)
• casă p+2,6 cam., 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă, zonă rezidențială Deva 
130.000 euro. 0742-00522& (Casa Betania)
• zona Pietroasa, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, Jacuzzi, 
living, parchet, centrală termică complet 
mobilată preț 118.000 euro. Tel. 235.208 
0724/620358 0721/744.514 (Rocan 3000)
• zonă bună parter+etaj, 4 camere, scară inte
rioară parchet în camere,! băi, garaj, 2 balcoa-; 
ne, beci, bine întreținută preț 75000 euro. Tel. 
235.208 0724/620358 0721/744S14 (Rocah 3000)
• zona Horea, 2 camere, bucătărie, baie, 
cămară pod, parchet, curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. Tel. 235.208 0724/625.358 
0721/744.514 (Rocan 3000)
• zona parc, 3 camere, bucătărie, baie, hol mare, 
teren drept 1100 mp, ideal pentru firme, preț 
100.000 euro negocia hii. Tel. 0788/497615. (Nr. 1)Cumpăr case vile (14)
• urgenți cu grădină în Deva șau Simeria, plata 
Imediat. Tel. 0721/055313 (Prima-lnvest)
■ urgent, cu teren în Deva ofer 15-25.000 euro, 
tel. 0721/815.781 (Prima-lnvest)
• Zona Deva sau Simeria 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300-450 mii. lei. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Car' - eva minimum 3 camere, dotări, zonă 
bună grădină curte. Ofer 90.000 euro. Tel, 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)Vând case la țară (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. (Omega Hunedoara)
• 2 camere, anexe, ST 500 mp, Banpotoc, neg. 
tel. 0740/210.780 (Prima-lnvest)
• casă în construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp,‘ 
Toplița, 30.000 euro, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Cristur, 2 camere, bucătărie, bale neterminată 
anexă un miliard, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)Cumpăr case la țară (18)
• urgent! modestă dar locuibilă în jurul Devei, 
preferabil mijloc de transport în sat. Ofer prețul 
pieței. Tel. 0788/888318 (Ella)Vând case de vacanță (15)
• P+E, curte, livadă grădină ST 4.000 mp, la 
poalele Retezatului, sat Clopotiva 22.000 euro. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)Vând teren (21)
• urgent Intravilan, la bN 7, front stradal mare, 
preț negociabil, tel. 0721/815.781 (Prima-lnvest)
• Wravian, Șoimuș, ST 4000 mp. utilități la 
poartă urgent preț 8 euro/mp, tel. 0740/126029 
(Primatmest)

• teren Ctndș,80m deschidere la apă 80m des
chidere la drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, posi
bilități parcelare. Tel. 718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• teren zona Rotarilor - Intravilan, 1000 mp, preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 euro/mp, 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Intravilan, Peștlș, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent preț 15 euro/mp. Tel. 
71Q.129,0740/146.780 (Stil imobiliare Hunedoara)
• vind parcele teren cu suprafețe cuprinse între 
500-1000 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile, preț 26 euro/mp, negociabil, tel. 
0788/497615. (Nr.l)
• vănd teren, la 54 km de Deva, 100000 mp, cu FS 
1000 m, toate facilitățile (apă gaz, curent 
canalizare), preț 10 euro/mp, negociabil, tel. 
0788/497615. (Nr.l)
• vând teren, la 15 kmde Deva, pentru construc
ție case de vacanță panoramă superbă ST 900 
mp, FS-20 m. Facilități: apă, gaz, curent cablu TV, 
preț 6500 euro, neg. tel. 0788/497615. (Nr. 1)

• parcate de teren intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe 500-1000 mp, FS 24 m, preț 20 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Nr. 1)
• Intravnan, B parcele cu suprafețe cuprinse 
între 500-700 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile. Preț 15 euro/mp. Tel. 0W9146G8, 
0724/169303,223400. (Casa Betania)
• extravlan, ei 16.000 mp, la intrarea în Slmeria 
dinspre Deva, pe partea dreaptă la 150 metri de 
șosea Preț 3 euro/mp. Tel. 230221,0740/914688, 
0720/370753. (Casa Betania)
• Mravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m. toate 
utilitățile, se poate șl parcelă situat în zona 
liceului Traian. Preț' 15 euro/mp. Tel. 
0743/103622,0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan, it 5700 mp, la D-N. 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibH. 17 euro/mp. 
223400,0740/914688 0724/169303. (Casa Betania)
• extravilan scos din circuitul agricol, st 8000 
mp,front stradal 413 metri, teren ce poatefl ex
tins în funcție de cerere, Str. Aeroportului. 7 
euro/mp. 230221, 0740/914688 0720/370753. 
(Casa Betania)
• urgenți Zăvoi 2000 mp, fs 30 m, preț 25 
euro/mp. Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• Deva, kifravHin, ST=700 mp, FS=13 m, pano
ramă deosebită utilități în zonă Preț 400 mii. lei. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• La 7 km de Deva, drum național, intravilan, 
ST=1500 mp, apă curent, gaz. 5 euro/mp neg. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Deva spre Cozia, intravilan, ST=5700 mp, 
parcelabii, acces din 3 părți, apă curent, gaz. 
Preț 14 euro/mp negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)' ;
• Intravilan, în Leșnic, fs 12 m, st 510 mp, ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826324, 
231108. (Temporis).
• intravlan, ta Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, toate 
utilitățile, se poate și parcela, preț 25 euro/mp. 
Tel.0726/828624,0720/354.453. (Temporis)

• 5 hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat 215.212 (Prima- Invest)
• Deva zonă Centrală 200-500 mp. Ofer 40 euro 
/mp. 0720/437889,072Q/348089 (Green Contact)
• Zw.1 Deva, intravilan, ST=1000 mp, utilități. 
’Ofer 5-2mWmeTO72n/B7WowmgS ' 
(GreeniCOM®»'

• In Zăvoi, după Casa Galbenă Ofer prețul 
pieței. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)Vând spații comerciale (25)
Cumpăr spații comerciale (26)

• cunpir wgent spațiu comercial, zonă ultra
centrală bd. Decebal, Bd. 1 Decembrie, cu 
suprafață între 100-300 mp. Ofer plata pe loc. 
0788/497615. (Nr.l)Chirii imobiîe (29)

. ........  .mo
pe termen lung, 100 euro/lună Și

• six 2 camere, semlifecomandate, nemobilat 
zona Gojdu. Tel. 0741/154401. 227542, seara. 
(Garant Consulting).
• gansiiM, bd. Decebal, et. 5, mobilată 
contorizată preț 100 euro/lună avans 2 luni. TeL 
227479,0745/367893 (Garant Consulting).
• itogaM'.sanu. pante, 3 camere, mooiiat deo
sebit contorizat 250 euro/lună avans 2 toni, ga
ranție. 227479,0745/367093. (Garant Consulting)
• caut urgent pentru închiriat spațiu ultracen
tral, cu văd bun, cu suprafață între 30-5G mp. Tel. 
0788/497615. (Nr.l)
• ofer spre închiriere gars, complet mobilată 
contorizări, CT, TV color,.frigider, aragaz, zona 
M. Eminescu Tel. 0788/497615. ^iK 1)

• tsjreînchiriere gars, ultracentrală 
bilată șl utiiată pe termen lung 100 euro/lun_, 
ap. 2 camere, nemobllat In Gojdu parter. Ideal 
pt. birouri, tel. 0745/302200. (Fiesta Nora)

• urgent spre închiriere ap. cu 3 camere dea, în 
Dorobanți, cu CT, mobilat aragaz, frigider, 
contorizări, 2 balcoane, gresie, faianță parchet 
200 euro/lună 0723/251498. (Fiesta Nora)
• ofer apartament 2 camere, complet mobilat și 
utilat, contorizat zona Piața, 4 mii. lel/lună Tel. 
206.003,230324 (Mimason)
• ofer ap. 4 camere, centrală termică mobilat și 
utilat, zona împăratul Traian Deva, 250 euro/lună 
neg. Tel. 230324,0745/266.071 (Mimason)
• ofer apartament 2 camere, semi mobilat zona 
Bălcescu, Deva, 33 mH. lel/lună negociabil. Tel. 
230324,206.003 (Mimason)
• M mp, b-dul Corvin, amenajări, 200 euro/lună 
710.129,0740/146.780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• caut pe termen lung ap. mobilat In 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)
• caut utgent dă închiriat garsonieră sau apar
tament 2 camere, în Deva, zonă bună (ne)mo- 
bilat Ofer 80-100 euro. Tel. 0745/253662. (Evrika)Schimburi imobile (30)
• ost la 25 km de Deva, cu 2 camere, bucătărie, 
curte și grădină 1400 mp, cu ap. 3 camere, zona

: M15, tară diferență TeL 0788/497615. (Nr.l)

• schimb ap. 2 camere, et.l, zona Zamfirescu, 
semidec, CT, modificări interioare, termopan,

; ușă metalică cu panel, balcon închis, lavabil, cu 
j ap. 3-4 camere, et interm., zona Progresului, 

bloc de cărămidă Ofer dif. de 150 mii. Tel. 
230479; 0745/253662. (Evrika)
• schimb ap. 2 camere, zona Dacia, et 2, 
îmbunătățiri, cu ap. 2-3 camere, zona Gojdu, Lili
acului, Mărăști, 22 Decembrie. Ofer diferență 
TeL 211587,0723/660160. (Ewka)



miercuri, 6 aprilie 2005
* Epoca de piatră. Arheologii din Germania au descoperit o sculptură veche de pes-, te șapte mii de ani reprezentând un cuplu care face dragoste și care ar putea fi cel1 mai vechi exemplu de pornografie din lume.
• Vagon special. Una dintre principalele linii de metrou din Tokyo a inaugurat luni un vagon rezervat femeilor în timpul orelor de vârf, pentru a combate hărțuirea sexuală în trenurile supraaglomerate.

Prea multe 
grăsimiLondra (MF) - Multă vreme carnea de pui ă fost considerată un aliment mai sănătos decât altele, dar cercetătorii au descoperit că în prezent aceasta conține mai multe grăsimi decât proteine, scrie The Telegraph.Carnea de pui conține de trei ori mai multe

4b Robert Rant a susți

grăsimi decât în urmă cu 35 de ani, din cauza schimbărilor surveniteîn metodele de creștere a I păsărilor. Schimbările i intervenite în modul de I hănire a păsărilor și fap- î tul că acestea nu au li- î bertate de mișcare pot ; însemna că o porție de i pui conține cu până la = 50% mai multe calorii ;decât în anii '70. O pulpă de pui prăjităa ajuns să conțină mai multe grăsimi decât un hamburger dublu.

Kim Cattrail
(Foto: EPA)

Invitată 
la chef
Los Angeles (MF) -
Sarah Jessica Parker 
și Kim Cattrall și-au 
rezolvat, se pare, di
ferendele care au 
împiedicat realizarea 
unui lungmetraj „To
tul despre sex", la o 
petrecere găzduită 
de soțul lui Parker, 
scrie revista Female 
First. Matthew Bro
derick a organizat o 
petrecere de ziua so
ției sale, care a 
împlinit de curând 40 
de ani. Printre invitați 
s-au numărat și foști 
colegi din serialul 
„Totul despre sex": 
Cynthia Nixon, Kristin 
Davis, Chris Noth și 
Kim Cattrail.

nut un concert la Londra alături de trupa The Strange Sensation. Fondurile vor fi donate trustului Teenage Cancer. (Foto: epa)

CRB
Cărți despre PapăNew York (MF) - Editorii americani vor intensifica, în perioada imediat următoare, publicarea unor noi volume despre viața și moștenirea lăsată de Papa loan Paul al II- lea, ale cărui scrieri au ajuns, după moartea sa, în topul celor mai bine vândute cărți.La doar câteva ore după decesul acestuia, companiile News Corp, și Bertesmann și-au anunțat planurile referitoare la publicarea unor cărți despre Papă și despre succesorul acestuia.Printre volumele ce vor a- pârea se numără și cel despre sfârșitul vieții Suveranului Pontif și despre începerea u- nui nou capitol la Vatican. Editorii susțin că vor fi publicate mai multe biografii ale Papei loan Paul al Il-lea.
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Koșcaia După o lungă iarnă, micuța ve- I veriță se bucură din plin de mâncare în I grădina castelului din Nurenberg. (Foto: epa) .■

Mărturie plină
■ A aparținut unei alte 
presupuse victime a lui 
Jackson, un tânăr care 
are acum 24 de aniSanta Maria (MF) Procesul lui Michael Jackson a intrat luni într-o fază decisivă în același timp cu mărturia unui tânăr care a descris, cu vizibilă emoție, agresiunile sexuale la care l-ar fi supus cântărețul atunci când avea între șapte și zece ani.Tânărul/și-a șters lacrimile de mai multe ori în fața celor 12 jurați de la tribunalul din Santa Maria, în timp ce povestea trei agresiuni la care ar fi fost supus între 1987 și 1990. Prima asemenea întâmplare ar fi avut loc când el avea doar șapte ani, într-un apartament din Los Angeles

care îi aparținea lui Michael Jackson. Băiețelul era așezat pe genunchii cântărețului, in fața televizorului, când acesta a început să-l gâdile, după « care i-a atins zonele intime.Trei ani mai târziu, în timp ce jucau împreună un joc video, l-a gâdilat, l-a mângâiat și i-a atins în mod repetat organele genitale timp de a- proximativ trei minute, a povestit martorul, spunând că nu-și amintește cum anume s-a încheiat episodul.Mama băiatului lucra ca femeie de serviciu la Mever- land. în anul 1994 cântărețul a dat familiei băiatului două milioane de dolari, pentru a nu face publice acuzațiile, între vârsta de 13 și 18 ani, tânărul a necesitat tratament psihologie.
Câștigătorii premiilor Pulitzer 4\

Scăpați de cutremurGunung Sitoli (MF) - Mai mult de 100 de deținuți au evadat dintr-o închisoare aflată pe insula indoneziană Nias, după ce cutremurul a provocat dărâmarea zidurilor centrului de detenție, a anunțat ieri poliția.Circa 180 de deținuți din închisoarea situată în orașul Gunung Sitoli au fugit după cutremurul produs la 28 martie, ce s-a soldat cu distrugerea a circa 7.000 de clădiri.Ei au fugit pentru a se salva, dar 65 dintre ei s-au predat ulterior.Chiar dacă nu vor mai putea fi închiși în respectivul centru de detenție, poliția a adresat un apel celorlalți deținuți să se predea, pentru că autoritățile sunt prea ocupate cu gestionarea situației după seism pentru a, mai desfășura operațiuni în vederea prinderii lor.

■ Los Angeles Times și 
Wall Street Journal au 
luat câte două din pres
tigioasele distincțiiNew York (MF) - Jurnalele Los Angeles Times și Wall Street Journal au obținut fiecare, luni, câte două premii Pulitzer, cele mai prestigioase distincții din presa americană.La categoria cea mai importantă, „servicii publice”, premiul a fost obținut de Los Angeles Times pentru seria „curajoasă și completă” de articole despre probleme ale sistemului public de sănătate și acte rasiste într-un mare spi- economică în Rusia, semnat de Kim Murphy.Wall Street Journal a fost premiat la categoriile „exclusivitate” pentru un articol despre supraviețuitorii can-
tal public.Ziarul a primit și premiul Pulitzer la categoria „reportaj extern”, pentru un material despre terorism și dezvoltare

Copii din Fallujah, fotografie AP semnată John Moorecerului, și la categoria „critică” pentru cronicile de film semnate de Joe Morgenstern.Walter Bogdanich de la NewYork Times a obținut premiul pentru „reportaj intern” de aur.
Amânarea căsătoriei dă dureri de cap totul a fost revizuit. Șe^aliM- nui butic de suvenimri.esti-, mează însă că vânzării® nu vor fi afectate de sclumb&re; datei, ci dimpotrivă, fiind sâmbătă, numărul turiștilor ar putea crește. Unii comer- cianți vor vinde suveniruri care au inscripționată: date 4e 8 aprilie, alții și-au deja marfă cu noua dată? . '_ /• id

■ Hotelurile și baticurile 
din orășelul Windsor au 
fost nevoite să se reor
ganizeze în grabăLondra (MF) - Vestea amânării cu o zi a căsătoriei prințului Charles a semănat panică. La hotelul Harte-Gartner, directoarea adjunctă Ann Marie Mulgrew își face griji pen

tru consecințele acestei amânări asupra unei alte nunți, prevăzută vineri la hotel. în plus, înainte de anunțul oficial al schimbării datei nunții, din cauza funeraliilor Papei, personalul de la Harte- Gartner tocmai amenaja anumite încăperi pentru a putea fi folosite de post de studiouri de televiziune. După anunț,

despre niște companii care și-au declinat responsabilitatea în mai multe accidente mortale ale unor trenuri.Willamette Week, uh săptămânal din Portland, Oregon, a obținut un Pulitzer pentru „jurnalism de investigație”.Fotografii agenției Associated Press și-au împărțit pre- ț miile pentru fotoreportajele din Irak.
Zece mii de dolari \

VPremiile vor fi înmânate fii cursul acestei luni în cadrul unei ceremonii de la Univer» sitatea Columbia, New York. Fiecare dintre, premii estȘf dotat cu suma de zece mii de dolari, mai puțin cel (te-I? categoria „servicii publice*’: care este dotat cu o-fiiedgMe
i

Sculptura „Pasărea « de aur", realizată de artistul german H.A. Schult, va fi restaurată de cei de I la Ford și reașezată pe muzeul de istorie din Cologne. (Foto: EPA>''.


