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Vremea va continua să se încălzească.

dimineața la prânz seara

Sărăcia și ignoranța ucid

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

■ Sărăcia și lipsa edu
cației mamelor fac ca 
rata mortalității infanti
le să crească dramatic.

Ina Jurcone____________________
inB.jurcone@informmedia.ro

Deva - 7 aprilie, „Ziua 
mondială a sănătății” aduce 
pe tapet statistici tragice pen

tru județul Hunedoara. Cau
zele mortalității copiilor de 
până la 5 ani sau a mamelor 
sunt afecțiuni preventibile 
sau vindecabile.

Cauzele netratării lor sunt 
sărăcia, excluderea socială, 
nivelul scăzut sau absența 
educației.

„Rata mortalității infantile 
în județ s-a menținut în pas 
cu valoarea medie europeană

și sub cea națională. Anul tre
cut s-au înregistrat 14,36 
decese la copii de până la un 
an la 1000 de copii născuți vii 
și nouă cazuri de copii 
născuți morți, tot la 1000 de 
nașteri și au decedat trei 
femei prin complicații ale 
sarcinii, nașterii și lăuziei”, 
precizează dr. Lucia Bulu- 
gean, director DSP Hune
doara.

Cele 12,7 miliarde de lei din 
bugetul local n-au fost sufi
ciente pentru ca rata morta
lității să scadă.

Banii s-au folosit pentru 
antirahitice și antianemice, 
lapte praf, precum și pentru 
medicamente destinate celor 
care au atribuții prioritare în 
relația dintre serviciile sani
tare și comunitățile greu ac
cesibile.

• Slujbe religioase dedicate Papei. Ziua 
în care este înmormântat Papa, vineri, 8 
aprilie 2005, este marcată de toate biseri
cile prin slujbe speciale. La Deva, reprezen
tanții catolicilor și ortodocșilor vor participa 
la o astfel de slujbă în comun. Aceasta va fi 
găzduită de Biserica Greco-Catolică „Imma- 
culata", cu începere de la ora 19.00. (S.B.)

Telefonul clîenților CL
0801 03 03 03 este noul număr la care citi

torii Cuvântul liber pot solicita explicații 
sau ajutor. Dacă nu primiți ziarul la abona

ment, dacă nu găsiți CL la 
CUVANM 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.

CUVÂIITUL LIBER

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

0801 03 03 03

Preaviz la CNH
Petroșani (I.J.) ■ 1.200 de 

mineri din Valea Jiului vor 
părăsi prin disponibilizare 
Compania Națională a Huilei 
Petroșani.

Aflați în perioada de pre
aviz, aceștia vor pleca efectiv 
începând cu data de 11 aprilie 
2005.

Potrivit unor surse din 
CNH, serviciile de preconce- 
diere au fost declanșate și ur
mează efectuarea unor mă
suri de consiliere și infor
mare destinate celor care vor 
căpăta temporar statutul de 
șomer.

Vineri, zi de doliu national
* 5

Deva (S.B.) - Guvernul a 
decis ca vineri, 8 aprilie 
2005, să fie declarată zi de 
doliu național pe teritoriul 
României.

Drapelul României va fi 
arborat în bernă la toate

instituțiile administrative și 
de stat, la sediile partidelor 
politice, sindicatelor, patro
natelor, instituțiilor de în
vățământ, instituțiilor de 
cultură și misiunilor diplo
matice ale României. /p8

Cercetat pentru 
omor din culpă

Hunedoara (M.T.) - în 
urma bătăii dintre două 
„bande” de hoți de fier vechi 
din Hunedoara, una dintre 
victime, Gabriel Avramescu, 
de 31 de ani, a fost internată 
la Spitalul din Deva.

Bărbatul a fost internat la 
secția ATI, în comă profundă, 
în cursul zilei de ieri de
cedând.

Agresorii au fost identifi
cați, iar judecat pentru omor 
este Dan Teglas, de 21 de ani, 
din Hunedoara.

Infracțiuni comise de elevi din județul
Hunedoara

Nistor - a treia cale în PSD
Conform unui studiu de specialitate efectuat de Centrul " 
Județean de Asistență Psihopedagogică Hunedoara se-, arșiță că 
elevii de gimnaziu sunt mai predispuși la delincventă juvenilă

Grafică: Cuvântul liber, sursa: CJAPHd

■ Primarul comunei 
Șoimuș vrea, și el, să 
obțină șefia social- 
democraților din județ.

Deva (D.I.) - Laurențiu Nis
tor, președintele executiv al 
PSD Hunedoara, și-a depus și 
el candidatura pentru alege
rea președintelui filialei jude
țene a partidului, contracan- 
didații săi de până acum fiind 
Victor Vaida, actualul preșe
dinte, și deputatul loan Timiș.

Nistor nu crede că vor mai 
fi depuse alte candidaturi, cu

toate că până la data Con
ferinței Județene a Partidului 
Social Democrat mai sunt 
nouă zile. Asta deoarece Con
ferința a fost amânată cu o 
săptămână, ea urmând să se 
desfășoare pe 16 aprilie, pen
tru a putea participa și 
reprezentanți de la nivelul 
central al PSD. „Deocamdată 
nu știm sigur cine va veni de 
la București, însă vom fi 
anunțați în aceste zile”, a 
declarat Laurențiu Nistor.

Vom fi anunțați asupra 
acestui lucru într-una din zi
lele următoare.

COMUNICAT DE PRESĂ
Prefectul județului Hunedoara își exprimă pe această cale com

pasiunea, împărtășind durerea credincioșilor romano-catolici și 
greco-catolici din județul Hunedoara, pricinuită de trecerea la cele 
veșnice a Sanctității Sale Papa loan Paul al ll-lea.

Sfântul Părinte a fost, este și va rămâne o lumină veșnică în 
sufletele noastre.

Fie ca în aceste momente de doliu, cuvintele lui lisus Hristos 
înviat din morți să vă aducă alinare în suflete.

„Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi 
murit va trăi; și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri nicio
dată".

Prefectul județului Hunedoara
Cristian Marius Vladu

RECLAMĂ
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• Atentat. Un dispozitiv-capcană a explodat 
marți, într-un cartier din Bagdad, provocând 
moartea unui militar american și rănirea 
altor patru. 1.534 de militari americani au 
fost uciși în Irak începând de la intervenția 
coaliției conduse de SUA, în martie 2003.

■•Simulare. Autoritățile olandeze au inițiat 
ieri un exercițiu de simulare a unei catastro
fe naționale, destinat să verifice pregătirea 
serviciilor pentru acordarea ajutorului de ur
gență și coordonarea acțiunilor lor cu auto
ritățile locale, regionale și naționale.

Jurnalist rănit
Bagdad (MF) - Un ca

meraman a fost rănit de 
militari americani 
marți, în timpul unei 
confruntări cu rebelii, la 
Mosul, în nordul Iraku
lui. Identitatea camera- 
manului a fost anunțată 
de postul de televiziune 
american CBS, pentru 
care lucrează. El este 
Abdul Amir Yunis Hus
sein, reporter indepen
dent originar din Mosul. 

Din Afganistan 
în Irak

Washington (MF) - 
Zalmay Khalilzad, actu
alul ambasador ameri
can în Afganistan, va fi 
numit ambasador în I- 
rak, a anunțat marți se
cretarul de Stat Condo
leezza Rice. Khalilzad, a 
cărui nominalizare va 
trebui confirmată de Se
natul american, îl va în
locui în funcție pe John 
Negroponte, care a ocu
pat aees post timp de 
nouăJupi gfefe-,

fost nur 
rector na 
nai peni 
informați 
al Statelo 
Unite.

Mohamed ElBa
radei (Foto: EPA) 

Singurul 
candidat
Viena (MF) - Consiliul 
Guvernatorilor Agen
ției Internaționale 
pentru Energie Ato
mică (AIEA) se va re
uni la 27 aprilie, la 
Viena, pentru a-l de
semna pe viitorul di
rector general. Actu
alul director general, 
egipteanul Moha
med ElBaradei, este 
singurul candidat 
pentru cel de-al trei
lea mandat de patru 
ani, chiar dacă SUA 
i-au reproșat că nu a 
fost suficient de ferm 
cu Iranul. Președinte
le Consiliului Guver
natorilor, canadianca 
Ingrid Hali, le-a cerut 
celor 35 de membri 
să'se reunească pen
tru alegerea noului 
director general. în 
timpul reuniunii din 
martie, AIEA hotărâ
se să amâne data 
alegerii directorului 
general.

Atac în Kashmirul indian
Srinagar (MF) - Un rebel islamist a fost 

ucis, iar alte trei persoane au fost rănite, 
ieri, în urma unui atac produs într-o auto- 
gară din Srinagar, în Kashmirul indian, 
după ce primii 25 pasageri ai unei curse 
spre Kashmirul pakistanez au fost plasați 
sub protecția forțelor indiene.

Un agresor a fost ucis în luptele care au 
izbucnit între rebelii separatiști și forțele 
de securitate, în apropiere de sediul local 
al Ministerului Turismului din Srinagar, 
capitala Kashmirului indian.

Poliția a precizat că alte trei persoane au 
fost rănite în schimbul de focuri.

Retinut
■ Sirianul Omar Hays
sam a fost reținut de 
procurori în cazul răpirii 
celor trei jurnaliști în Irak

București (MF) - Omar 
Hayssam a fost reținut de 
procurorii Parchetului ICCJ 
în cazul răpirii celor trei jur
naliști în Irak, a precizat, 
marți seara, purtătorul de cu
vânt al Președinției, Adriana 
Săftoiu.

Ea a explicat astfel de ce 
informația privind reținerea 
lui Omar Hayssam a fost fă

cută publică de la Palatul Co- 
troceni înaintea Parchetului 
instanței supreme, așa cum se 
obișnuiește.

Săftoiu a afirmat că la con
stituirea celulei de criză s-a 
dpcis ca toate informațiile le
gate de cazul răpirii celor trei 
jurnaliști să fie date publici
tății de Președinție.

Purtătorul de cuvânt al 
Președinției, Adriana Săftoiu, 
a anunțat, marți seara, la ora 
19:45, că cetățeanul român O- 
mar Hayssam a fost reținut 
de către procurorii PICCJ. 
„Menționăm că alte acțiuni

conexe se derulează la Bucu
rești și Bagdad. Orice alte in
formații suplimentare în a- 
eest moment periclitează ac
țiunea de recuperare a jurna
liștilor români răpiți”, a spus 
purtătorul de cuvânt al Preșe
dinției.
Cauză complexă

PICCJ a anunțat apoi că 
Hayssam a fost reținut pentru 
„comiterea unor fapte prevă
zute de legea penală”. Din ca
uza complexității și problema
ticii cauzei, Parchetul instan
ței supreme susține că deo-

5
camdată nu poate furniza in
formații suplimentare.

Omar Hayssam a fost audi
at de procurorii Serviciului 
de macrocriminalitate econo- 
mico-financiară al Direcției 
de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată 
și Terorism, din cadrul Par
chetul instanței supreme.

Hayssam a fost dus în fața 
unui judecător al Tribunalu
lui București, care urmă să 
hotărască ieri seară dacă va 
emite sau nu un mandat de a- 
restare preventivă pe numele 
acestuia.
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Elicopter prăbușit
Kabul (MF) - Cel puțpi doi 

cetățeni americani au fost 
uciși, ieri, în urma prăbușirii 
unui elicopter militar în sud- 
estul Afganistanului, a anun
țat un responsabil 1 sal

în accident a fost implicat 
un elicopter CH-47 Chinook, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al armatei americane, care a 
adăugat că aparatul s-a prăbu
șit in provincia Gazni, situată 
la aproximativ o sută de kilo
metri sud-vest de Kabul. Res
ponsabilul american nu a o- 
ferit nici o informație privind 
numărul victimelor.

„Mai multe persoane se a- 
flau la bord. Credem că nu 
există supraviețuitori”, a spus 
locotenentul Cindy Moore.

Guvernatorul provinciei, 
Asadullah Kalid s-a deplasat 
la fața locului, în districtul 
Dah Kudaidad, situat la 2,5 ki
lometri sud de orașul Gazni.

„Am mers la fața locului. 
Două, cadavre au fost deja re
cuperate. Mai existau și-âlte 
persoane înăuntru”, a decla
rat Asadullah Kalid, preci
zând că victimele sunt cetă-

ii .■

■ Kurdul Jalal Talabani a 
fost ales de către 
Adunarea Națională 
tranzitorie irakiană

Bagdad (MF) - Kurdul Jalal 
Talabani a fost ales ieri în 
funcția de președinte ăl Iraku
lui de către Adunarea Națio
nală tranzitorie irakiană, fi
ind votat de 228 de deputați 
din totalul de 275, a anunțat 
un responsabil al Camerei.

Președintele în exercițiu, 
sunnitul Ghazi al-Yawer, și 
șiitul Hussein Chahrastani au 
fost aleși vicepreședinți. Pen
tru aceste posturi nu au exi
stat și alți candidați, iar atri
buirea lor a fost negociată an
terior de reprezentanții liste-

Jalal Talabani, președintele Ira
kului. (Foto: EPA)

lor șiită și kurdă și de politi
cienii sunniți. Un număr de 
29 de voturi au fost anulate,

Talabani este primul kurd 
care ocupă funcția de șef al 
statului de la crearea Iraku
lui modern. Jalal Talabani și 
cei doi adjuncți ai săi vor for
ma Consiliul prezidențial, ca
re va avea ca misiune consti
tuirea Cabinetului și prezen
tarea acestuia în fața Parla
mentului.

Mandatele persoanelor care 
au fost numite la conducerea 
Irakului vor înceta după orga
nizarea de noi alegeri genera
le, eveniment prevăzut pentru 
decembrie 2005.

Sesiunea Parlamentului a 
fost transmisă de postul de te
leviziune și a putut fi urmă
rită de fostul președinte Sad
dam Hussein și de 11 dintre 
colaboratorii acestuia.

țeni americani.

Elicopter CH-47 Chinook
(Foto: EPA)

La mâna eurodeputaților
Bruxelles (MF) - Comisia 

pentru Afaceri Externe a Par
lamentului European a trans
mis eurodeputaților recoman
darea de a aproba semnarea 
tratatului de aderare la UE cu 
România și Bulgaria, dar a 
cerut ca deputății „să rămână 
total implicați în proces”, po
trivit unui comunicat publi
cat pe site-ul Parlamentului 
European.

în ședința Comisiei de la 30 
martie, raportul privind ade
rarea României a fost aprobat 
cu 59 de voturi pentru, două 
împotrivă și nouă abțineri. A- 
derarea Bulgariei a fost spri
jinită de 71 de deputați, unul 
s-a declarat împotrivă și s-a 
înregistrat o abținere.

în mod oficial, după votul 

asupra recomandării Comi
siei, Parlamentul nu ar trebui 
să mai aibă vreun rol în pro
cesul de aderare al celor două 
țări. însă membrii Comisiei 
insistă ca europarlamentarii 
să fie implicați mai ales în 
decizia de aplicare a clauzelor 
de salvgardare incluse în Tra
tatul de aderare cu Bulgaria 
și România, care permit amâ
narea integrării efective a 
celor două țări cu un an.

Parlamentarii europeni au 
adoptat un amendament la re
zoluțiile prin care își exprimă 
aprobarea față de aderarea Ro
mâniei și Bulgariei, afirmând 
că membrii Consiliului și 
Comisiei Europene trebuie să 
permită implicarea deplină a 
Parlamentului în acest proces.

/

Primar general cu certificat
București (MF) - Adriean 

Videanu a primit ieri, de la 
oficialii Biroului Electoral 
Municipal (BE!M), certifica
tul care atestă că a obținut 
funcția de primar general 
al Capitalei", în-urma alege
rilor parțiale care au avut 
loc duminică.

Scurta ceremonie de 
înmânare a documentului 
a început cu o întârziere de 
peste 20 de minute. „Vă cer 
scuze tuturor pentru întâr
ziere, însă am obținut bani 
pentru centrul istoric al 
Capitalei de la Banda Na
țională, de-asta nu am reu
șit să ajung la timp”, s-a 
scuzat Videanu în fața pre

ședintelui BEM, judecăto
rul Mihai Drăguțescu.

Drăguțescu i-a înmânat 
lui Videanu mapa conți
nând actele privind rezulta
tele finale ale alegerilor de 
duminică și un document 
emis de BEM care atestă a- 
legerea lui Videanu diiț 
primul tur al alegerilor 1> 
cale parțiale.

„Mai am un singur-pas 
procedural pentru a fi pri
mar general «plin» al Capi
talei: depunerea jurămân
tului. După ce, mâine (azi 
■> n.r.), îl voi face, îmi voi 
începe activitatea”, a decla
rat Videanu, după ceremo
nia de la BEM.
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• Adunare Generali la lași. Reprezentanții 
celor 7 primării de municipii din județ parti
cipă în aceste zile, la lași, la Adunarea Gene
rală a Asociației Municipiilor din România. 
Potrivit viceprimarului Hunedoarei, Simion 
Jitian, printre cele discutate se află și alege
rea noii conduceri a Asociației. (D.l.)

• Forum. Autoritatea Națională pentru Ti
neret organizează în perioada 15-17 aprilie 
2005 „Forumul Regional pentru Tineret: Ti
neret - Dialog intercultural și promovarea 
păcii în regiune", informează Viorel Anices- 
cu, președinte ANT Hunedoara. Aplicațiile se 
trimit până în 8 aprilie. (IJ.)

Jepe dâmbovi- 
țene la export
ADRIAM SălăGEAN__________
adrlan.salBgeanflnfonnmcdla.ro

Apicultorii au 
pichetat Prefectura
■ Crescătorii de albine 
sunt nemulțumiți că 
trebuie să achite, inte
gral, taxa de drum.

Deva (M.S.) - Apicultorii 
consideră ca rovigneta tre
buie să fie plătită proporțio
nal cu numărul de deplasări 
efectuate. Ei afirmă că, intr- 
un an, folosesc drumurile 
publice de numai 6 ori și 
apreciază că taxa ar trebui 
diminuată în mod cores
punzător.

„Ca să achităm taxa de 
drum, care costă între 25 și

Răpirea jurnaliștilor în Irak. O nouă 
palmă primită, cu martori, peste obrazul 
național. Am confirmat din nou în lume că 

acolo unde se face vorbire de români 
miroase a țeapă. Suntem... atipici. 
Hpțomăniile la Viena, prostituția ia Valencia, 
cianurile de cerșetori de la Paris sau Londra 
sunt deja tinichele consacrate agățate de va
lizele noastre europene. Ele inspiră xenofobia 
occidentală în crearea unor mesaje genera
lizatoare care spulberă și ultima fărâmă de 
respect de care am dori să ne bucurăm ca 
români printre străini. „Me cago en esos 
putos rumanos hijos de pută..." se cântă 
acum frenetic prin discotecile spaniole. Tra
duceți dumneavoastră...

„Epidemie" de cecuri false
■ CEC-urile fără 
acoperire și evaziunile 
fiscale sunt în prezent 
la „modă".

MlHAELA TăMAȘ__________________
mlhaeta.tartias@informmedia.ro

Deva - Cazurile de fals în 
acte, evaziune fiscală și 
emitere de CEC-uri fără 
acoperire dau mari bătăi de 
cap judecătorilor și polițiș

40 de milioane lei, trebuie să 
vindem o tonă de miere. în 
plus, trebuie să montăm 
tahografe pe camioanele cu 
care transportăm stupii, care, 
și acestea, costă 22 de mi
lioane lei. Noi circulăm doar 
noaptea pe drumurile publice, 
pentru că în cursul zilei 
albinele din stup sunt agitate, 
se sufocă și mor”, spunea 
Dorian Popa, unul dintre 
protestatari.
Export

Aproape 80 la sută din pro
dusele apicole se exportă, de 
aceea este nevoie ca toate cos- 

tilor. în ultima perioadă, 
polițiștii și judecătorii hune- 
doreni au avut „de lucru” cu 
tot mai multe astfel de cazuri. 
Unul dintre acestea este cel al 
Danei P., de 37 de ani, din 
Deva, care, în calitate de 
administrator al unei soci
etăți comerciale din Brad, a 
emis, în data de 23 februarie, 
către o altă societate comer
cială, din Oradea, o filă CEC, 
în valoare de peste 600 de mi
lioane lei. Pentru aceasta,

Apicultorii solicită sprijinul autorităților. (Foto Traian Mânu)

tiv cu al concurenților. în 
județul Hunedoara sunt a- 
proape 1000 de apicultori.

turile de producție să scadă, 
pentru ca prețul oferit pe 
piața externă să fie competi

femeia nu avea acoperirea 
necesară în cont și este cer
cetată pentru săvârșirea 
infracțiunii de înșelăciune și 
încălcare a prevederilor. Legii 
59/1934, legea CEC-ului.
Evaziune fiscală

Un alt caz cercetat este cel 
al lui Dan S., de 40 de ani, și 
Dorin C., de 49 de ani, ambii 
din Hunedoara, administra
tori la o societate comercială 
din Hunedoara.

Cei doi nu au menționat în 
foile interbus 71 de persoane 
pe care le-au transportat, în 
cursul anului 2003 în Româ
nia, și intenționau să nu 
înregistreze în evidența con
tabilă sumele încasate, de 180 
milioane lei. Aceștia sunt 
cercetați pentru evaziune fis
cală și fals intelectual, 
urmând să se stabilească 
sumele cu care s-au sustras 
de la plata impozitelor, pe 
venit și TVA.

Pe această percepție, pică acum scan
dalul răpirii gazetarilor români din 
Irak... De la Washington la Bruxelles încep să 

văd palme fluturate a lehamite: „răpirea Iu' 
pește". Toată lumea vede uh tablou burlesc:

1 bp arab corupt,_ schizofrenii, românizat și 
ț,FP§t)-ist îâBucur'eștF, faFpHjpenale, ziariști tri- ® ' 

miși, probabil, ca nadă, 6 răpire anunțată la 
Bagdad, răscumpărări „la negru", o arestare 
tardivă, totul având ca background mocirla 
morală a societății dâmbovițene. Nici chiar 
ziariștii nu sunt deasupra oricăror bănuieli. 
Categoric, cu această răpire nu-i lucru...
curat.

Concedieri pe piața 
mobilei hunedorene?

Fie că e adevărat sau de jucărie, pe 
trăgaciul kalashnikov-ului de la tâmpla 
ziariștilor pare a ține până Ia urmă degetul 

corupția românească. Iar ei toți îi suntem 
captivi...

Premii de milioane
f Deva (L.G.) - Ieri, la sediul redacției a 

avut loc extragerea norocoșilor câștigători 
ai concursului „Premii de milioane”. 
Aceștia sunt așteptați la sediul redacției 
Cuvântul liber pentru a intra în posesia pre
miului câștigat.

Vasiliu Marcel, Geoagiu - 1.000.000 lei; 
Pintescu Eugen, Hunedoara -1.000.000 lei;

■ Producătorii de 
mobilier hunedoreni 
pregătesc concedieri 
sau închid fabricile.

Tiberiu Stroia________________
t1hcrlii.strola@lnfonnMlia.ro

Deva - într-un județ precum 
Hunedoara industria prelu
crării lemnului ocupă o pon
dere însemnată în ceea ce 
privește numărul angajaților 
și valoarea produselor expor
tate. Anul trecut valoarea 
produselor din lemn expor
tate s-a apropiat de 18 mii. 
euro, ocupând un onorabil loc 
șase. Cu toate acestea, apre
cierea leului față de euro face

Mărgean Teodora, Deva - 1.000.000 lei.

Erudrți bahici.

Piața produselor din lemn va suferi modificări. (Foto: arhivă)

Se abțin să 
mănânce came

Deva (T.S.) - Postul 
Paștelui a adus o scădere 
a vânzărilor la produse
le din carne cu 20%, 
susține Wilhelm Gergely, 
administratorul SC Agro- 
Company, din Deva. „E 
un fenomen cu care ne 
confruntăm în fiecare 
an, cele mai semnifica
tive scăderi ale vânză
rilor fiind la carnea de 
porc, afirmă Gergely. 
Pentru a menține volu
mul vânzărilor, acum, 
lansăm pe piață produse 
de post”, afirmă acesta. 

exporturile de produse din 
lemn neatractive pentru 
întreprinzătorii hunedoreni.
Urmează concedieri

La ora actuală, ceea ce se 
întâmplă pe piața de mobili
er este o curată nebunie, 
afirmă loan Danciu, direc
torul unei societăți de profil. 
„Deja la nivel național sunt 
prognozate pe următoarele 
luni concedierea a 20.000 de 
oameni. Eu mă gândesc să 
opresc pentru o perioadă acti
vitatea fabricii și să trimit 
oamenii în concediu fără 
plată. în fabrica mea lucrează 
200 de persoane, deci nu e 
ușor. Dar efectiv lucrez în 
pierdere”, susține Danciu.

Dacă Papa ar fi trait
■ Patriarhia Română 
și-a exprimat speranța 
că relațiile cu celelalte 
culte se vor îmbunătăți.

Deva (S.B.) - „Sper că va 
veni ziua în care relațiile din
tre ortodocși și catolici vor 
redeveni foarte bune. Nu știu 
când se va ajunge la unifi
carea bisericilor, dar sper că 
noii șefi ai Bisericii Catolice 
vor fi deschiși dialogului cu 
ortodocșii”, afirmă Protopop 
pr. Alexandru Hotăran de la 
Protopopiatul Ortodox Român 
Deva - Hunedoara.

Potrivit experților, ideea

Șinele de cale ferată se fură zilnic. (Foto: arhivă)

Furturi accelerate la CFR
■ Hoții de fier vechi 
din Vale fură cablu
rile de la sistemele de 
semnalizare.

Petroșani (M.S.) - Din 
cauza hoților de fier vechi 
care au început să fure ele
mente de infrastructură ale 
căilor ferate, inclusiv ca
bluri de la sistemele de 
semnalizare, circulația tre
nurilor în zona Merișor- 
Bănița, din Valea Jiului, se 
desfășoară cu restricții de 
viteză. „Magneții”, cum 
mai sunt cunoscuți în zonă, 
au ajuns chiar să se spe
cializeze.

Șeful Serviciului Poliție 
Transporturi, comisar Vasi- 
le Hrițac, afirmă că au exis

chiar dacă a fost evocată, nu 
a fost studiată niciodată cu 
adevărat.
Unificarea bisericilor

„Numirea unui papă 
polonez a modificat relațiile 
cu Patriarhiile, dar va fi bine 
doar dacă cel care îl va înlo
cui îl va urma în concepție 
și va împărtăși aceleași idei 
avansate de Papa loan Paul al 
n-lea. Dacă Sfinția Sa ar mai 
fi trăit, unificarea bisericilor 
s-ar fi realizat! în acest caz, 
atunci când se va întâmpla, 
bisericile ar trebui conduse 
de un fel de Sfânt Sinod”, 
loan Paul al H-lea nu a reușit 

tat cazuri în care hoții au 
fost prinși cu instalații arti
zanale ce erau folosite pen
tru tăierea șinelor de cale 
ferată.
Desfacere asigurată

Deloc de neglijat e faptul 
că în Vale funcționează 27 
de centre de colectare a 
fierului vechi, răspândite 
pe o distanță de 70 km, în 
apropierea căii ferate. „Au 
fost cazuri în care centrele 
au primit piese și ansamble 
bune, furate de pe calea fe
rată”, susține Hrițac. Sto
parea furturilor se poate 
face doar cu concursul mai 
multor instituții ale statu
lui, care să controleze cât 
de legal funcționează cen
trele de colectare,

adrlan.salBgeanflnfonnmcdla.ro
mailto:mlhaeta.tartias@informmedia.ro
mailto:t1hcrlii.strola@lnfonnMlia.ro
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Calendar religios
7 aprilie 2005 - Sf. Gheorghe Mărturisi

torul; Sf. Mc. Caliopie și Achilina.
Deva (S.B.) - Cuviosul Părinte Gheorghe, 

iubind pe Hristos din tinerețe, a primit 
viața monahicească, a trecut prin toată fap

ta bună și a câștigat smerită 
cugetare. Apoi s-a făcut 
mărturisitor al lui Hristos 
pe vremea împărăției lui 
Leon Isaurul, răbdând prigo
nire și chinuire de la lup
tătorii de icoane. S-a ridicat 
la scaunul arhieriei și la 
Mitropolia insulei Lezvia,

pe vremea împărăției drept-credincioșllor 
Constantin și Irina. Era foarte milostiv, 
săturând pe cei flămânzi prin îndestulată 
dare. Iar pentru multa înfrânare s-a făcut 
părtaș cu îngerii și s-a arătat făcător de 
minuni, tămăduind bolile cele nevindecate 
și izgonind duhurile necurate. Sfântul Ghe- 
orghe și-a petrecut în surghiun o parte a 
vieții și când a sosit vremea morții a răsărit 
pe cer o stea foarte luminoasă, vestind 
sfârșitul lui cel fericit
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Bartwo
Ești tatr-o dispoziție introspectivă. în plus te simți atras de 
muzică simfonică șt de operele de artă în generat. Ce se 
petrece cu tine?

• .... ..... ....... ",.__ *braS
Nu fi dezamăgit dacă un proiect foarte mare de acasă 
sau de la serviciu este întârziat, Circumstanțele sunt peste 
puterea ta de control, Curând Vei obține ceea ce-ți dorești.

JEA

GteMenl
O tari bârfă este foa» posibil "Ă se răspândească astăzi 
fa serviciu, dar nu te lăsa antrenat ta așa ceva. Nu ai toate 
irfformațiile legate de situația respectivă.

E posibil ca magazinele de decorațiuni să-ți stârnească cre
ativitatea. Culoarea și strălucirea te fac $ă-|i dorești să 
adaugi un plus de.stiflucire mediului tău casMia.

Este o zi plină Se romantism și pasiune, cel pUțb 
ța.' Partenerul tău s-ar putea, totuși .'să nu fftyM 
sat să luați cina tatr-o atmosferă romantică. '

tea

pentru a evită situațiile dp conflict astăzi, 
fie la serviciu, fie acasă. încrederea ta are nevoie de un 
impuls, la-ți un timp de reflectare asupra nesiguranței.

Balanțâ , , ... ._____. . .
Iți e greu să muncești, mintea ta zboară la lucruri mai 
plăcute. Romantismul ui face simțită prezența în mintea 
ta, așa ca îți e foarte greu să îți concentrezi atenția.

Deși de obicei râzi de orice vis mat ciudat, în ultima vreme 
visele intense pe care le-ai avut te fac să îți pui problema 
taă nu cumva este ceva ta spatele lor. ,

I

Se întrerupe furnizarea curentului electric în Deva: 
10.00-16.00 Str. Matei Corvin, Silviu Dragomir,
Luncii, Venus, blocul C, sc.B de pe B-dul Decebal
Gag________ ___________________________________________
Se într np furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.0 bl. C80, sc.l, pe str. M.Eminescu;

C3 pe str. T.Maiorescu; A1, sc.4 
și B1 pe str. Zamfirescu

Surit programate întreruperi în furnizarea apei în Deva: 
07.00-17.00 Spitalul Deva, Str. Eminescu, 1 Decem
brie, Libertății, împ. Traiarț A.VIaicu, Merilor, Trandafi
rilor, A. Ipătescu, 5. Drăgoi, L. Blaga, Ștefan cel.Mare, 
Șt. O. teșit. Delavrancea, Centrul vechi și Piața Victoriei 
08.00-15.00 Micro 15 - PT. 12 și pe str. Rosetti

Nou, Depozitelor, Portului.

Soluția integrantei din numărul 
precedent: F - P - PAR - 
PĂSĂRI - AL - LI - ANCIE - 
CORBI - RAF - SIC - SE - T - 
TIC - COACE - A - AMAR - AR
- CP - ORGAN - APAȘ - CAP
- INALTI - RU - ALE - SEIF - 
USA - F - URSI - ARIAN - IELE

jjpaiB .....__ _.__ ,______ _____ _ ...
Ești o persoană muncitoare, așa că nimeni nu-ți poate 
refuza această pauză. Poți avea nevoie de un timp ca să- 
ți lingi rănile, obținute într-o ceartă cu cineva apropiat.

•M

Capricorn ......... ............. ..... _
•S-ar putea să fii blocat >au speriat de un eveniment caps 
a avut loc cu multă vreme în urmă. Acest aspect e frus
tram, dar nu ține decât de o minoră întârziere. Rezolvă 
problema și mergi înainte.

j- .

Al calități unice, deși nu ți se pare că faci mare lucru de 
Obicei. M stabilești standarde înalte, și poți fi foarte dur 
cu tine dacă nu le atingi. Uită-te cu obiectivitate la situație.

730 Jurnal TVR Sport Meteo
7*5 Agenția 2 rai un sfert
930 dna minute de

730 Știrile ProTv. Ce se
111 Oii Ud, OOCuJre f

cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

930 Teleshopping 
1030 Avanpremieră 
1035 Andy, o viață dublă 
11X» Portul miracolelor 
1155 Eunxfapecer 
1230 0 vedetă populară 
1330 Desene animate: Yo-Gi- 

13 Oh
1430 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1530 Denote de hartă 
1530 Atente. Emisiune în 

limba germană
1655 Armonii to natură 
1730 Fortul miracolelor

BCu: Antonio Fagundes, 
Mănos Palmeira, 
Cassia Kiss,Ravia 
Alessandra Regia: Fabri
cio Mamberti, Roberto 
Maar

1830 Știrea zflri
1850 Tragofle Joker și Loto 

5M0
1930 Jmri TVR Sport 

Meteo

20:15 Oaia a and pidoare
Hfcomedfe, Franța, 1954).

Cu: Femandel, Louis de 
Funes. Regia Henri 
Vemeuil. 0 nomi
nalizare la Premiul 
Oscar 1956, pentru sce
nariu. Premiu pentru 
regie la Festivalul Inter
național al Rlmuiui de 
la Locamo, 1955. In 
tinerețe, Edouard a avut 
dna gemeni.

2230 Vorbe despre fapte 
mo Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 CSI-Crime și investi

gații
0:10 Jucătorul (dramă, SUA 
<31974). Cu: James Caan, 

Paul Sorvino, Lauren 
Hutton. Regia Karel 
Reisz. 0 nominalizare

, pe Premiul Globul de 
Aur 1975

230 Cfod minute 
de crimă

2:10 Junal TVR Sport Meteo

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit
EJ (reluare) 

10:15 Doctorul de 
suflete 

11:15 Zâmbete
0totr-o pastilă 

12:15 Parte de carte 
1330 Știrile ProTv 
1330 De râsul lumii 
1430 Danielle Steel: Inelul

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

1630 Tânăr și
0 neliniștit, episodul 

2405. Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

1730 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

730 Observator. Sport 
830 Canalul de știri 

IMO In gura presei (reluare) 
1130 Concurs interactiv 
1230 Hercule ' 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13*5  Explozia (dramă, Româ-

GS nia, 1974). Cu: Dem 
Radulescu, Mircea Bas
ta, Radu Beligan, Toma 
Câragiu, Jean Constan- 

' tin, Gheorghe Dinică, 
George Motoi, Draga 
Olteanu Matei, Colea 
Răutu, Mircea Diaconu, 
Florin Piersic 

1630 Observator 
16:30 Agenda electorală 
16:45 Vwwe - A trăi cu pasl-
0 une. Cu: Edoardo Costa, 

Giorgio Ginex, Edoardo 
Veto, Giuditta Saftarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo 

17:45 9595-Teînvață ce să 
fad. 0 nouă emisiune 
spectaculoasă a debutat 
la Antenal.

1930 Observator

530 Pweștiri adevărate
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul
B (reluare)

730 Extravaganta Anastasia
B (reluare)

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

9:15 Rubi (reluare)
10:15 Mama vitregă (reluare) 
11:15 Totul despre Camila 
12:15 îngerul nopții. Cu:

B Cesar Evora
13:15 Răzbunarea. Cu:
0 Gabriel i Spanie, Jose 

Angel Llamas 
14:15 Pisica săfcatică.Cu:
B Marlene Favela, Mario 

Clmarro
1530 Iubirea mea, păcatul.

B Cu: Yadhira Carillo
1730 hstreștiri adevărate 
1755 Vremea de acasă 
18:10 Gitonas. Cu: Saul

B Lisazo, Dolores Heredta, . 
Manolo Cardona, Ana 
de la Reguera 

19:15 Te voi învăța să iubești.
B Cu: Danna Garda, 

Miguel Varoni, Cather
ine Siacoque

730Tetashoppb9
730 Motor

2®15 Misiune pe Insula 
^Diavolului (acțiune, 

SUA 1997). Cu: Hulk 
Hogan, Cari Weathers, 
Shannon Tweed, Mar
tin Kove, Billy Drago. 
Filmul dezvăluie lupta 
pentru supraviețuire a 
trei oameni animați de 
dorința oe dreptate. 
Cele trei personaje sunt 
într-o continuă și per
iculoasă luptă cu 
grupurile teroriste 
internaționale.

22:15 La Bloc
2330 Știrile ProTv. Sport 
23*5  Dinastia Campionilor 
2350 Renegatul. Cu: Loren- 

0ZO Lamas, L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake, Mike 
White, Kent McCord 

0*5  Știrile Pro Tv 
1*5  Misiune pe Insula 
ra Diavolului (acțiune, 
'“SUA 1997). Cu: Hulk 

Hogan

20:15 C«to, Darwin
Cu Dan Negru. Formatul 
emisiunii propune con
fruntarea directă, 
pasională, addă dar în 
același timp amuzantă 
și spectaculoasă a două 
stiluri de viață, a două 
concepte etice sau 
estetice aflate întotdeu- 
na ta antipozi.

2230 Marius Tucă Show.
Marius Tucă Show este, 
de dnd ani, cel mai 
urmărit talk-show politic 
din România. Emisiunea 
a suferit numeroase 
modificări de nume (la 
început se numea 

2330 Matrix: Amenințare 
teroristă 

0301n gura presei cu
Mircea Badea 

1:00 Concurs Interactiv 
230 Ciao, Darwin. Cu Dan

Negru (reluare)
330 Dinozaurii

20:15 Rubi. Cu: Barbara
B Mori, Eduardo Santama- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes, 
Sebastian Rulli. Josefina 
Echanove, Antonio 
Medelin

21:10 Mama vitregă. Cu: Vic-
B toria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 
Capetillo, Rene Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska 

2230 îndrăgostește-mă de 
tine.

2330 Extravaganta Anasta-
B ste- Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D*  Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale
jandra

030 Răzbunarea

730 Insula pira|ilor
730 Quasimodo 
830 Teleshopping 
8:30 CeZar și tipar 
930 Sărută-mă, prostulel 

1030 Tonomatul DP 2 
1130 Gnd minute de cultură 
11*5  Pasiuni 
12*0  Euro-dispecer 
12:45 TeleVine de la Ouj.

Mahazin ihformativ 
1330 Teteshoping 
1430 Quasimodo 
1430 Mkfl savanfl 
15:00 împreună kr Europa 
1630 Tribuna Partidelor Par-

bmeMare 
1630 dnd minute de aftua 
16*5  Juma! TVR Știri, sport,

meteo 
1730 Siută-mă, prostufel 
1755 Eunxispear 
1830 Jwnai Euronews Versi

une fe iinw,: română 
18:15 Cind minute de cultură 
1830 Șăiiătete naturistă.

Prezintă Ana Maria 
Lazăr, 

1930 Soția lui Lorenzo. Cu: 
BGuillermo Perez, Adri

ana Louvier

2®00 Dragul de Raymond 
2030 Lumea 

necuvâmăuiaieior
2130 Bugetul meu 
2130 Jurnalul TVR
2230 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Orgolii (dramă, Italia, 
' 132003). Partea I. Cu: Ele

na Sofia Ricci, Daniele 
Peed, Paolo Ferrari, 
Cristina Capotondi, 
Nicola Di Pinto, Elena 
Russo. Regia: Giorgio 
Serafini și Vittorio De 
Sisti

030 A fost odată hoț. Cu: 
BSandrine Holt, Ivan 

Sergei, Nicholas Lea, 
Jennifer Dale, Robert 
Ito, Michael Wong

0:50 Dragul de Raymond 
120 Tristan și Isolda
Hfdrama, SUA 1981). Cu: 

Richard Burton, Geral
dine Fitzgerald, Nicholas 
Clay

7:55 Sp j florentina
KM Teleshopping 
8:30 Sunset Beaa
930 Dragoste și
B putere (SUA 1987) Cu: 

Susan Flannery, John 
McCook, Ronn Moss, 
Wmsor Harmon Regia: 
Lee Phillip Bell, William 
J. Bell 

1030 Kensky Show 
1055CfeArt 
1130Monfca 
1230 LMtHBa prezintă 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani In gnu, 
1350TetotoMpptog 
uassttonttadi 
1530 taw 
1525 Dragote și putere

B(SUA1987) 
16:15 Hipnoza 
17:10 Camera de rât 
1730 Trifcreți to NATO 
1830 Focus Prezintă: Magda

Vasiliu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val-
can.

1930 Documentar

2030 Copfi spun lucruri trtsîtB
2130 (ta vor fetele 
2230 Trăsniți to NATO. 
2230 Focul plus Cu: Cristina

Țopescu- Rubrica Sport 
prezentată de Letiția 
Enache. FOCUS Plus 
reprezintă jumalul-sin- . 
teză al zilei, la Prima

■ Tv.
23:15 Arta de a udde (thriller.

HSUA 1999). Elizabeth 
(Joanna Pacula) este 
căsătorită cu Cole 
(Michael Moriarty), un 
înstărit om de afaceri 
care îi oferă soției sale 
posibilitatea de a duce 
o viață luxoasă. Cu 
toate acestea, Elizabeth 
nu este fericită alături 
de Cole și se implică 
într-o relație amoroasă 
cu tânărul și chipeșul 
Tony (Boyd Kestner).

1:15 Focus

830 Bun venit to
(3 CoInwood (comedie, 

SUA 2002). Cu: William 
H. Maty

930 Vedete la Hollywood: 
Tom Cruise

1030 Doi bărbați au plecat la 
O război (comedie, Mare 

Britanie, 2002).
11:50 Marea aventură a Por

ții cușorului (animație, 
SUA 2003)

1335 Joey. Episodul 6 - Joey 
și Nemesis

1330 Sindicalista (comedie, 
O Canada, 2003)

1530 Regatul de foc (SF, 
Marea Britanie, 2002). 
Cu: Christian Bale

16*0  Familia Thomberry to 
[3 Africa (animație, SUA 

2002).
18:05 Vedete la Holywood: 

Angelina Jolie 
1830 Bun venit în

Colinwood (comedie, 
SUA, 2002).

203 "Otseant»" (thriller,
O Germania, 2003).

21*0  Ster Trek: Nemesis (SF, 
SUA 2002).

2335 Casa de iris (dramă, 
HSUA 2002)

135 Viziune mortală (thriller, 
Taiwan, 2002). Cu: Tony 
Leung Ka Fai

i f; i îfî »;

1630 Fotbal: Primera Division: 
Zaragoza - Valencia. 1830 Știr
ile Tv Sport. O jumătate de oră 
de știri noi, senzaționale, năuci
toarei 18*5  Fotbal: Copa Lib- 
ertadores: Santos (Brazilia) - 
LDU Quito (Ecuator) 2030 Știr
ile Tv Sport. Aflați mai multe 
despre evenimentele sportive 
ale zilei Știrile Tv Sport. O 
jumătate de ora de știri noi, 
senzationale, năucitoare! 2055 
Fitness cu Nicoleta Luciu 2057 
Motoare, motoare 2130 Fot
bal: Cupa UEFA 23:00 Local 
Kombat Hai la lupta cea mare! 
2330 Știrile Tv Sport. O jumă
tate de oră de știri noi, senza
ționale, năucitoare!

06.30-07.00 Observator (r) 
11.00-1230 Emisiune de

divertisment
23.45-24.00 Observator

09.00-11.00 Reluarea emisi
unilor de miercuri 

2030 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Muzică 
21.00 Publicitate 
2135 Muzică
21.50 Știrile TELE 7 Deva

12.15 Providence
13.00 Fiicele lui McLeod 
1430 Canionul blestemat 

(aventură, 1998)
15*5  Păstrează visul (dramă, 

engl., 1986)
1730 Fata iui Johnny (SUA 

dramă, 1995)
19.15 Umbreie trecutului 

(SUA, west., 2004)
21.00 Fiicele lui McLeod
22.00 Lege și ordine - -Intenții 

criminale
23.00 Jordan
00.00 Departe de Eden Gar

dens (SUA 1999)

1300 Conspirații sub lupă, 
Codul lui Da Vinci
decriptat!

1330 Vreme de război, Ziua 
Z, 6 iunie 1944

1400 Misterele epavelor, 
HMS Pomone

1500 Competiția mașinăriilor 
16.00 Confruntarea fiarelor 
1800 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1900 Curse asurzitoare. 

Mașina pe invers
20.00 Natura în stare brută, 

Esența mișcărilor
2100 Moarte și boli în familia 

regală
22.00 Detectivi criminaliști. 

Tinerețe furată
23.00 Dosarele FBI: Pe urmele 

criminalului
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• Repartitoare de căldură. în municipiul 
Deva au fost montate până acum peste 
5000 de repartitoare și robineți termostatici 
pentru căldură. La ora actuală există două 
firme autorizate care execută livrarea, ' 
montarea și citirea repartitoarelor. (C.P.)

• Bani pentru căsătorii. Tinerii care vor să*  
și întemeieze o familie ar putea primi, din " 
2006, o „indemnizație de căsătorie, de apro
ximativ 200 de euro. Beneficiarii acestei 
sume ar urma să fie tinerii aflați la prima 
căsătorie ori cuplurile în care unul dintre soți 
este la primul,mariaj. Proiectul urmează să 
fie supus dezbaterii publice. (T.S.)

Contracte cu Germania
București (C.P.) - Departamentul pentru 

Muncă în Străinătate din Ministerul 
Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 
începe eliberarea aprobărilor de contingent 
pentru societățile comerciale care pot tri
mite personal român detașat pentru a lucra 
pe bază de contracte de lucrări în Germa
nia. Eliberarea aprobărilor se face începând 
de astăzi, în conformitate cu procedura 
aprobată prin Ordinul MMSSF nr. 133 din 
17 martie 2005. Dosarele pentru eliberarea 
aprobărilor se depun la Registratura Mi
nisterului Muncii din București, strada Dem 
I. Dobrescu, nr. 2-4, sectorul 1.

Impozite plătite de chiriași

Apropierea momentului căsătoriei 
Prințului Charles cu Camilla Parker
Bowles a dus, în marea Britanie, la 
creșterea vânzărilor de suveniruri legate 
de acest eveniment. (Foto: era)

'i
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■ Firmele trebuie să 
plătească impozit pe 
terenul și clădirile 
închiriate de la stat.

Clara Păs
clara.pas@infennmedia.ro

Deva - Impozitul pentru 
clădirile proprietate publică 
și privată a statului sau a 
unităților administrativ-teri- 
toriale se plătește de către 
chiriaș, în cazul în care aces
ta este persoană juridică. 
Acesț lucru este prevăzut ca

Cartonarîi din Valea Jiului

Amenzi de sute de milioane
Deva (C.P.) - Comisarii din cadrul Comi

sariatului Județean Hunedoara al Gărzii 
Naționale de Mediu âu efectuat în primul 
trimestru al acestui an, un număr de peste 
190 de controale la obiective cu impact sem
nificativ asupra mediului. Aceștia au apli
cat, pentru neregulile constatate, un număr 
de 54 sancțiuni constând în amenzi, aver
tismente, somații și propuneri de sus
pendări de acorduri și autorizații de mediu. 
Valoarea totală a amenzilor aplicate 
depășește o jumătate de miliard de Iei, a 
declarat Marius Dobra, comisar șef al Gărzii 
de Mediu Hunedoara.

■ Circa 50 de cule
gători de cartoane fac 
toată producția pentru 
Valea Jiului.

Iha Jurcohe__________________
ina.jurcone@irtfonnmedla.ro

Petroșani - Adună din gu
noaie cartoane pentru că re
fuză să cerșească. Pentru 
munca lor primesc 1.500 de lei 
pe fiecare kilogram adunat. 
Și-au împărțit orașul și așa 
nu au ajuns să se certe sau să 
se bată între ei. Sunt car- 
tonarii Văii Jiului, circa 40- 
50 de bărbați, majoritatea 
foști mineri disponibilizați, cu 

urmare a modificării Nor
melor metodologice de apli
care a Codului Fiscal.
Acte pentru impozitare

Agenții economici vor 
anexa la declarația fiscală 
următoarele documente: actul 
prin care i s-a aprobat fo 
losirea clădirii (acesta putând 
fi contractul de închiriere, cel 
de concesionare etc.) - în 

*fejpie, pentru confruntare cu 
originalul; o dovadă privind 
valoarea de inventar a 
clădirii; data înregistrării în 
contabilitate a clădirii și data 

familii numeroase. Bucuria 
lor cea mai mare e atunci 
când cineva își cumpără mo
bilă nouă sau frigider. 
Atunci cartoanele sunt mari 
și trag bine la cântar.
1500 lei/kilogram

„Decât să cerșesc, mai bine 
adun cartoane. Eu lucrez pe 
lângă niște magazine, dar am 
stabilit că fiecare dintre noi 
are zona lui. Așa nu ne mai 
certăm, nu ne mai batem și 
fiecare are parte de bani după 
cum îi e norocul. Ducem car
toanele la 2 zile și primim 
1.500 de lei pe kilogram. 
Acum suntem într-o perioadă 
grea. Așteptăm Paștele când 

ultimei reevaluări, dacă este 
cazul. Persoanele fizice sau 
juridice care folosesc tere
nurile proprietate publică și 
privată ale statului trebuie să 
plătească impozit. Conform 
Normelor modificate ale 
Codului Fiscal, pentru anul 
2005 se prevede că persoanele 
fizice și juridice, care folosesc 
terenuri proprietate publică 
și privată a statului sau a 
unităților administrativ-teri- 
toriale, situate intravilan sau 
extravilan, indiferent de ca
tegoria de folosință a terenu
lui, datorează și plătesc im

La cules de... cartoane.
oamenii mai cumpără ceva 
nou”, spune Ion Stoian, fost 
miner. Ziua de muncă a unui 
cartonar aduce în buzunare 
circa 100.000 de lei. Banii sunt 
puțini, nu de ajuns, dar decât 
nimic... Vând cartoane ca să 
nu murim de foame. Dacă am 
noroc, în câte o lună câștig 
vreo 2 milioane”, adaugă 
Vasile Cârtaș, tot fost miner. 

Iii locali
tatea Alk- 
maar, din 
nordul Olan
dei, are loc 
în fiecare an, 
la începutul 
primăverii, 
târgul 
național al... 
brânzei. Pro
ducătorii din 
întreaga 
Olandă vin și 
își expun 
produsele, în 
mod 
tradițional.

(Foto: EPA)

pozitul pe teren, chiar dacă 
plătesc chirie sau redevență. 
Terenuri cu construcții

în cazul în care pe uh ast
fel de teren este amplasată o 
clădire, contribuabilii vor 
anexa la declarația de . im
punere o dovadă privind 
suprafața construită la sol a 
clădirii, deoarece această 
suprafață este exclusă de la 
plata impozitului pe teren. 
Totodată, pentru terenul 
respectiv, aceștia vor depune 
și o dovadă privind categoria 
de folosință a terenului.

Traducători
Deva (I.J.) - Instituțiile 

europene au nevoie de 
150 de traducători, dintre 
care 110 permanenți și 40 
cu contracte pe perioadă 
determinată. Examenul 
de recrutare va avea loc 
îh toamnă. Recrutarea 
traducătorilor și inter- 
preților va dura mai 
multe luni. Hunedorenii 
care sunt interesați să 
lucreze la Bruxelles tre
buie să fi absolvit o fac
ultate de orice profil, să 
aibă un master pentru 
tradu-cători și interpreți, 

• să cunoască limbile en
gleză și franceză.

Primăria Orașului Simerîa
scoate la vânzare, prin negociere directă, 7 parcele teren situat 
în Simeria Veche, identificat prin C.F. 184/a, în suprafață totală 
de 10.000 mp, aflat îh proprietatea privată a orașului Simeria.

Prețul de pornire al licitației este de 2,5 euro/mp. 
Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului Simeria, 

în data de 18.04.2005, ora 10.00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului 

Simeria, str. Avram lancu, nr. 23, camera 6.

Cooperativa Meșteșugărească Horea Brad a 
afișat, în data de 01.04.2005, la sediul coopera

tivei din Brad, str. Avram lancu nr.30, tabelul nomi
nal cuprinzând membrii cooperativei, întocmit ta con

formitate cu prevederile Leg’ll nr. 1/2OO5.
Eventualele contestații se pot depune ta termen de 

30 de zile de la afișare la sediul cooperativei.

Consiliul de Administrație al SC „Minexfor" SA Deva
CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.04.2005, ora 11.00, la 

sediul societății din Deva, str. Tltu Maiorescu, nr. 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la data de referință de 14.03.2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al administratorilor pe anul 2004.
2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierderi pe anul 2004,
3. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2004.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005.
5. Prezentarea și aprobarea programului de activități pe anul 2005.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor CA
7. Aprobarea datei de 10.05.2005 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 

238 alin, 1 din Legea 297/2004.
în cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar, a doua convocare va.fi în data de 26.04.2005, 

în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.
Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății, începând cu data 

de 08.04.2005, între orele 12-16.
Procurile speciale de reprezentare, în original, vor fi depuse la sediul societății, până la data de 

20.04.2005.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/222.103 și 0254/226.917.

ELECTRICA BANAT
iSS&Ctnca SUCURSALA DEVA

s.a.

COMUNICAT
Având în vedere apariția Ord. ANRE nr. 12 din 16 martie 2005 publicat îri M.O. nr. 252 din 25 martie 2005, cu aplicabi

litate din 25 martie 2005, pentru modificarea Ord. ANREnr. 28 din 29 octombrie 2004 și a Ord. ANRE nr. 39 din 20 
decembrie 2004,

FOFEE Electrica Banat SA aduce la cunoștința clienților:
• Consumatorii eligibili care nu își exercită dreptul de a alege furnizorul pot să își aleagă orice tarif reglementat de tip 

binom, în condițiile stabilite pentru consumatorii captivi.
• Consumatorii trecuți la tariful de tip A33 ca urmare a aplicării prevederilor art. 2 din Ord. ANRE nr. 28/2004 pentru 

aprobarea zonelor orare utilizate la tariful A33 publicat în M.O. nr. 1062 din 16 noiembrie 2004, sau a prevederilor art. 6 
din Ord. ANRE nr. 39/2004 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, publicat în M.O. nr. 
1247 din 23 decembrie 2004, pot reveni la tariful aplicat anterior sau pot să opteze pentru un alt tarif.

• Trecerea la tariful A33 și revenirea la tariful practicat anterior nu se consideră schimbare de tarif în sensul prevederilor 
art. 7 din Ord. ANRE nr. 39/2004.

• Zonele orare utilizate la aplicarea tarifului A33 în zilele de sâmbătă și de duminică ale lunilor aprilie și septembrie 
prevăzute în Ord. 39/2004 se modifică pentru zona de gol de la intervalul orar 22.00 - 19.00, la intervalul orar 22.00 - 
20.00, iar pentru zona normală de la Intervalul orar 19.00 - 22.00, la intervalul orar 20.00 - 22.00.

SenrlcU Retopi PuWco

mailto:clara.pas@infennmedia.ro
mailto:ina.jurcone@irtfonnmedla.ro
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• Incendiu. In Ocolul Silvic Brad a izbucnit 
un incendiu. Seara, din zona „Mus'ariu",
focul s-a extins și în zona „Goșa", până la 
liziera pădurii. Nu trebuie uitat că incendiul a 
fost provocat de oamenii care și-au curățat 
grădiniței Dacă pompierii din Brad și oamenii 
de la Ocolul Silvic nu interveneau, incendiul 
se extindea spre o plantație de brazi. (V.N.)

In genunchi mă-ntorc,

• Autostradă. PPRM Hunedoara susține 
construirea autostrăzii Nădlac - București. în 
acest sens va fi pornită o campanie pe care 
ar fi bine să o susțină toți parlamentarii 
hunedoreni. (V.N.)

• Primari. Deputatul PSD Cosmin Nicula 
susține că va invita curând pe prefectul de 
Hunedoara, Cristian Vladu, la o dezbatere cu 
primarii PSD pe care îi consideră corupți. 
Acest lucru, pentru a se convinge că nu sunt 
reale acuzațiile pe care le aduce. (V.N.)

■ „Era o datorie față 
de Corneliu Vadim Tu
dor de a-mi plăti greșe
lile trecutului".

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@ln1ormmedia.ro

Deva - „A fost o mare gre
șeală atunci când am plecat 
din PRM. Revin acum în ur
ma unor discuții și scrisori a- 
dresate conducerii PPRM. Eu 
zic că nu este o umilință”.

O fi, nu zicem nu, dar ma
joritatea gazetarilor prezenți 
la conferința de presă de ieri 
care a fost inițiată de PPRM

Hunedoara (fost PRM) a con
siderat că fostul președinte al 
Filialei județene a acestui 
partid, Costel Avram, poate fi 
considerat „un navigator po
litic fără orizont”.
“Aici este locul meu”

Acest lucru, întrucât în fe
bruarie 2002 el a demisionat 
din PRM și a trecut la PSD. 
Și atunci el era șeful peremiș- 
tilor hunedoreni. A ajuns vi
cepreședinte la PSD. După doi 
ani a demisionat și de acolo. 
Acum, Avram este membru al 
Organizației PPRM Petroșani. 
Atât. Poziția îl onorează, din 
câte spune el. Argumente: „A-

ici este locul meu. Nu mi-am 
dat demisia din PSD pentru 
că nu puteam să câștig. Pur 
și simplu aici este locul meu.”

Credem că Vasile Siminie, 
prim-vicepreședinte al PPRM 
Hunedoara a semnalat cel 
mai bine revenirea la matcă 
a lui Avram.

„Gestul necugetat și lipsit 
de moralitate pe care l-a făcut 
Costel Avram când a plecat 
nu a fost iertat prea ușor de 
Corneliu Vadim Tudor. Am 
fost singurul care a făcut de
mersuri pentru a reveni. Să 
sperăm că a învățat ceva, că 
va medita și merită să fie 
între noi”. Costel Avram se întoarce.

După episodul autocarelor întoarse de 
la granița cu Spania, un nou incident vine 
să întregească tabloul ^iubirii" pe care ne-o 
poartă ibericii. O melodie, difuzată prin 
discotecile spaniole, în care imigranților 
români li se promite că li se vor tăia 
mâinile și capetele. Versurile continuă pe 
aceeași temă, românii fiind numiți bastarzi 
și nesimțiți, iar într-un final apoteotic, 
cântărețul făcând referiri la morții noștri, 
asigurându-ne că suntem o țară de rahat.

Tiberiu Stroia
tlberhi.stroiflelnfomimedla.ro

Cântec despre 
țara mea

Ndelodia ar trebui să fie un semnal de 
alarmă și de analiză pentru noi. Este un 
lucru grav că s-a ajuns în această situație. 
De altfel, Spania nu este singura țară euro
peană unde românii sunt priviți ca niște 
noți. Cauzele sunt multiple și o parte din 
vină aparține celor care au luat calea 
Occidentului cu gândul de a se îmbogăți. 
Cu orice preț.Mai există însă un vinovat. 
Mă refer aici la guvernanții care de 15 ani 
s-au perindat pe la conducerea țării. Și 
care n-au făcut altceva decât să numere 
miliardele de euro trimise în țară de 
românii care au muncit ca sclavii prin țări 
ca Spania. Numai că pe ei îi vedem prin 
țară din patru-n patru ani. Când ne cerșesc 
voturi și ne oferă la schimb mititei și bere.

Controale la primării
Deva (D.I.) - Prefectul județului Hune

doara, Cristian Vladu, a aprobat programul 
de control pentru luna aprilie 2005, lună în 
care vor fi verificate primăriile din comu
nele Toplița (6-7 aprilie}, Bunila (12-13 a- 
prilie) și Boșorod (19-20 aprilie), precum și 
din orașul Geoagiu (26-27 aprilie).

Controlul va fi efectuat de către consi
lierii juridici din cadrul serviciului Verifi
carea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor 
Normative și Contencios Administrativ, 
Corpul de Control al Prefectului împreună 
cu specialiști din cadrul serviciilor publice 
deconcentrate. Se va avea în vedere respec
tarea actelor normative privind aplicarea 
Legii nr. 18 /1991, republicată, Legea nr. 
1/2000 cu modificările ulterioare, precum și 
a legislației privind achizițiile publice, veni
tul minim garantat, autorizarea construcții
lor și calitatea în construcții, administrarea 
domeniului public și privat al unităților 
administrativ teritoriale.

• Consiliul Judejean Hunedoara:
Dorin Pâran, vicepreședinte________________ 0 30-12.00
• Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului pen- 
tru logistică:_______________________________ 14.00-16.00
• Primăria Municipiului Deva:
loan Inițconi, viceprimar 08.00-10.00
• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar Costel Cozac, adjunct al șefului Politiei
Municipiului Hunedoara 14.00-16.00
• Politia Municipiului Petroșani:
Comisar VasHe Negrea,1 adjunct al șefului Poliției
Municipiului Petroșani 10.00-12.00

Qtiu că interesele 
k^)sunt foarte mari și 
județele din vestul 
Transilvaniei se luptă 
între ele pentru a 
avea fiecare 
autostradă. Reprezen
tanții județului din 
Parlament ar trebui 
să facă lobby în acest 
sens.
Simona, 
Deva

Ar fi util ca 
autostrada să 

treacă prin județ. 
Domnul Păunescu ar 
trebui să se implice 
măcar în această 
problemă și să ajute 
Hunedoara, pentru că 
în ce privește alte 
aspecte ale județului a 
făcut ureche surdă. 
Dana CocoTă, 
Deva

Gând este 
despre 

se vehiculează 
foarte mari și intere
sele sunt pe măsură. 
Totul depinde de par
lamentari pentru că 
locul pe unde va trece 
autostrada se 
stabilește la 
București. 
Râul Herlea, 
Deva

Autostrada ar 
deschide noi per

spective pentru 
locuitorii județului 
nostru, dar se pare că 
pe parlamentari nu-i 
mai interesează acest 
lucru. Ei stau foarte 
bine pe scaunele lor 
și restul nu mai con
tează.
Eugenia Voicu, 
Deva

Beneficiul pe care 
le-ar aduce auto

strada pentru județul 
nostru ar fi foarte 
mari și ar stimula 
oamenii de afaceri 
pentru a investi în 
această zonă. Parla
mentarii sunt cei care 
ar trebui să acționeze.

Patricia, 
Deva

Denumire societate NrJoc

MANIREX-IM

AMARILDO IMPEX SRL

AVIS COM SRL

CONALTEX

CLAUDIA LAURA SRL

SAVA DIVERS

MONA TRADITIONAL

I.T.A.I. IZVORUL REGE

HORTICOM ■

RUMATI SERVTCOM SRL

Localitate______________ Adresa _______________ Meserie
DEVA M. ȘM1NESCU, 48 țesător 1

PETROȘANI 1 sHImBRIE, 191 tâmplar manual ț -

MINTIA PRINCIPALĂ, 2 vânzător

•

1 j

HUNEDOARA UBERTAȚII, 6 vânzător $4-'

HUNEDOARA A.VLAHUȚÂ, 16 vânzător 2

HAȚEG PROGRESULUI, 4 vânzător 2

VULCAN CRIVIDIA, 61 vânzător 3|

DEVA AUREL VLAICU, D.N.7 vânzător ' : 1

ORĂȘTIE N. BĂLCESCU, 2 vânzător 3

HUNEDOARA RACAȘT’IE, 49 vânzător * 2

Zeci de miliarde la Petroșani
Petroșani (I. J.) - O hotărâre 

de Guvern a adus în patrimo
niul Consiliului Local Petro
șani 14,5 miliarde de lei. Ba
nii aceștia vor fi sporiți de câ
teva ori printr-o inginerie fi
nanciară gândită de primarul 
municipiului Carol Schreter.

„Am preluat de la CNH Pe
troșani incinta Preparației Li- 
vezeni și mina Dâlja. Am 
decis împreună cu CL ca în 
locul minei să construim un 
parc industrial. E firesc, în 
prima fază totul trebuie eco- 
logizat. E vorba de 12 hectare 
de teren doar la EM Dâlja cu 
posibilitatea de amplasare a 
unor hale pentru investitori

care vor avea puse la dis
poziție toate utilitățile de care 
au nevoie - apă, gaz, curent. 
Haldele de steril vor fi refă
cute și redate agriculturii și 
pădurilor. Intenția noastră 
este ca totul să se facă de că
tre investitori pentru că toate 
aceste spații vor fi închiriate. 
Avem și semnale că sunt mai 
mulți străini interesați de 
acestea”, declară Carol Schre
ter, primarul municipiului 
Petroșani.

Potrivit sursei citate, banii 
primiți cadou vor fi multipli
cați de câteva ori în viitor, 
însă câștigul cel mai mare va 
fi pentru mediu.

în data de 7 aprilie 2005 
vor avea loc lucrări pentru 
înlocuirea izolației pe linia de 
medie tensiune 20 kV Ilia și 
derivațiile aferente acesteia. 
Lucrările vor avea ca efect în
treruperea totală a furnizării 
energiei electrice în rețelele 
S.D.F.E.E.'Deva a Electrica Ba
nat, în localitățile SÂLCIVA și 
PQJOGA

SUCURSALA DEVA 
INFORMEAZĂ:

Electrica S.A asigură toți 
clienții săi că echipele care 
efectuează lucrarea depun 
întreg efortul pentru a limita 
durata de întrerupere în ali
mentarea cu energie electrică, 
în funcție de fazele lucrării, 
întreruperile sunt cuprinse în 
intervalul orar 9.00-18,00.

Vă mulțumim pentru înțe- 
legerel

Pregătește-te să câștigi premii de zeci de milioane de lei! 
Cuvântul Jiber începe ofensiva cu premii! 

Ai Cuvântul! Noroc să fie! 
Poți fi chiar tu câștigătorul!

A

mailto:valentin.neagu@ln1ormmedia.ro
tlberhi.stroiflelnfomimedla.ro


"Stranierele" au i

• »»aczo în Turcia. Pugilistul Florin Poczo 
care are dublă legitimare la CS Constructorul 
Hunedoara și Dinamo București se află la 
lotul național, unde se pregătește pentru 
participarea, începând cu 20 aprilie, la un 
turneu în Turcia. După gala din Turcia, Poc
zo va reveni la Hunedoara pentru a petrece 
sărbătorile Paștelui. (C.M.)

-• Mulțascu jr. continuă la Jiul. Gigi Mul
țescu a infirmat zvonul conform căruia odată 
CU plecarea sa de la Jiul va pleca și fiul său 
Cătălin. „Cătălin are contract cu Jiul și îl va 
respecta. Concurența pe care o reprezintă 
Cătălin pentru Hotoboc a avut un aport 
important la forma bună a lui Milică (n.r. 
portarul Hotoboc)", a spus Mulțescu. (C.M.)

■ Cele două jucătoare 
din Serbia au evoluat 
bine în amicalul de ieri 
cu CSM Sibiu.

CIPRIAN MARINUț_________________
c iprian.m ari nuțg into rmmedla.ro

Deva - Cetate Deva a câști
gat cu scorul de 26-18 parti
da, disputată ieri, în deplasa
re, cu divizionara A, CSM Si
biu, dar marea bucurie nu a 
fost victoria în fața echipei 
satelit, ci evoluția bună a 
celor două jucătoare din Ser
bia, pentru testarea cărora s- 
a organizat amicalul. Sanja 
Vlaskalic, inter de 21 de ani 
și 1.79 metri, aflată în probe 
la Cetate de săptămâna trecu
tă și Marjana Mozdoc, extre-

Etapa a 18-a, 9 aprilie: Universitatea Timișoara - Rapid 
CFR București; U. Remin Deva - Oltchim Rm. Vâlcea; Sil- 
cotub Zalău - Selmont Baia Mare; HCM Roman - U. 
Jolidon Cluj; HCF Piatra Neamț - Rulmentul Brașov; Oțelul 
Galați - Cetate Deva; Astral Poșta Gâlnău - Tomis C-ța.

'■ ă?<'? '..4
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Deva (C.M.) - Meci restanță: HCM Roman - DlnNta. 
Rm. Vâlcea 21-21. Meci în devans din etapa a'18-a:- 
Astral Po$ta Câlnâu - Unlv. Timișoara 29-26.
Clasament

1. Rapid CFR Bucureștii 714 0 3551- 461 2B
L 2. Silcotub: Zalău 17 13 1 3538- 421 27

3., Ofchim Rm. Vâlcea 1712 3 2490- 4:12 27 ,

4. Tom Is Constanța 17 12 1 4500- 428 25 «

5. Rulmentul Brașov 17 11 2 4462- 373 24«
6. Astral Poșta Câlnâu 13 10 2 6544- 5.12 ' 22
7 Cetate Deva 17 6 2 9407- 433
8. Selmont Baia Mare17 6 2 9443- 489 1.4
9. Oțelul Galați 17 5 3 9386- 418 W
10. HCF Piatra Neamț 17 5 3 9454- 495 ta •

11. U. Remin Deva 17 5 2 10428- 459 12
12. U. Jolidon Clui ]'.i7 5 1 11417- 458 H
13. HCM Roman 17 4 1 12428- 461 9
14. Univ. Timișoara 18 0 1 17400- 628 1

Sărbătoarea fotbalului 
românesc la Timișoara

Arbitrii români apreciați 
de UEFA

București (C.M.) - Președintele Comisiei 
Centrale a Arbitrilor (CCA), Ion Crăciunes- 
cu, a declarat că arbitrii Cristian Balaj și 
Marian Salomir au primit calificative bune 
în urma prestațiilor din meciurile contând 
pentru preliminariile CE de tineret. Cris
tian Balaj, delegat la meciul de tineret Polo
nia - Azerbaidjan, scor 3-0, a fost notat de 
observatorul partidei cu nota 8,5, aceeași 
notă primind-o și Marian Salomir, care a 
arbitrat partida de tineret Italia - Scoția, 
scor 2-0. „Observatorii ambelor partide i- 
au apreciat pe arbitrii români. Unul dintre 
observatori este și membru al Comisiei de 
Arbitri a UEFA”, a spus Crăciunescu.
Schimburi de arbitri

Crăciunescu a precizat că arbitrii Tudor, 
Balaj și Serea vor conduce meciuri din cam
pionatele Norvegiei, Elveției și Suediei. „Cu 
aceste țări UEFA a aprobat să avem schim
buri de arbitri. Noi vom trimite trei arbi
tri în țările respective să conducă meciuri 
acolo. îl consider un mare succes al arbi
trajului românesc pentru că reușitei .aă 
pătrundem în campionate asupra cărora nu 
există nici un fel de suspiciuni în ceea ce 
privește corupția”, a spus Crăciunescu.

■ Vedetele fotbalului 
mioritic din ultimii 35 
de ani revin pe gazon 
la un meci de caritate.

Timișoara (C.M.) - O echipă 
formată din stelele fotbalului 
românesc din anii 1970 și 
până în prezent și o formație 
a prietenilor acestora se vor 
întâlni, pe 12 iunie, la Timi
șoara, în cea de-a doua ediție 
a galei „Seara Campionilor”. 
Partida se vrea o sărbătoare 
a fotbalului românesc care să 
adune la un loc tot ce a avut 
mai bun fotbalul românesc 
din 1970, când echipa națio
nală a României s-a calificat 
la turneul final din Mexic, pâ
nă în prezent.

„Ne-a fost foarte greu să 
găsim un mod de a fi obiec
tivi în a alege tot ce a avut 
fotbalul românesc mai bun în

«

FrtM/Mrttal
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Aafetoil și observate rP «^aoei a 16 -a, 9-10 aprlHi
Dada Orăștle - CFR Marmosim: Valentin Gavrilă - cen
tru, loan Filipaș și Nicolae Albulescu (toți Brad) - asistenți. 
Observator - Ba g dan Sever (Deva).
Mineral Uricanl - Unlv. Petroșani: Beniamin Popescu - 
centru, Ramses Stanca și aristinel Pascal (toți Hunedoara)
- asistenți. Observator - Zoltan Gerqely (Hunedoara). 
Victoria Câtan - Gloria Geoatfu: Claudiu Kremer (Petroșani)
- centru, Sergiu Perța și Sorin Corpadi (ambii Lupeni) -
asistenți. Observator - Marian Dima (Deva).____________
Metalul Crișdor - Retezatul Hațeg: loan Mîndru - cen
tru, Adrian Costea (ambii Simeria) și loan Hrlțcu (Orăștie)
- asitenți. Observator - Lazar Kelemen (Deva).__________
Ponorul Vața - Minerul Bărbăteni: Vlad Biriș - centru, 
Daniel Roman și Emil Vîrtan (toți Deva) - asistenți. Obser-’ 
vator - Stan Hanzi (Deva).___________________________ ___
Minerul Teliuc - Constructorul Hunedoara: Florin Anca 
(Deva) - centru, Adrian Romonți și C-tin lordache (ambii 
Simeria) - asistenți. Observator - Doru Toma (Deva).
Mineral Aninoasa - stă

Tiberiu Mâgurean

Mulțescu, nemulțumit 
de suporterii echipei
■ înaitea demiterii de 
la Jiul Petroșani, tehni
cianul a criticat dur 
galeria „Vulturii negrii".

Ciprian Marini^______________
tiprian.rnarinut0lnformmedla.ro

Petroșani - La meciul cu 
UTA Arad, câștigat în cele 
din urmă de Jiul Petroșani, 
o parte dintre spectatorii pre- 
zenți în tribune i-a huiduit pe 
elevii lui Gigi Mulțescu, iar 
unii mai incisivi au afișat un 
bener cu un mesaj mai mult 
decât ironic: „Jucători avem, 
antrenor avem. Fotbal când 
vedem?!”.

La conferința de presă or
ganizată după meci antreno
rul Jiului, Gigi Mulțescu care 
încă nu prevedea demiterea

Calități deosebite

Concurența pe posturi la Cetate 
înregimentate sîrboalcele.

mă de 26 de ani, care a sosit 
la Deva marți l-au impresio
nat pe președintele clubului, 
Marian Muntean, 

această perioadă”, a spus im
presarul Gheorghe Popescu, 
unul dintre organizatorii eve
nimentului.
Pregătiri pentru spectacol

„S-au luat în calcul anche
tele de la sfârșitul fiecărui an, 
când au fost nominalizați cei 
mai buni trei jucători ai anu
lui. Am acoruat trei puncte 
celui care a câștigat ancheta, 
două puncte pentru cel de pe 
locul 2 și un punct jucătorilor 
de pe locul 3. De asemenea, 
vor mai fi invitați și jucătorii 
care au făcut istorie pentru 
Timișoara, dar și jucători ca
re eu cred că au făcut istorie 
pentru fotbalul românesc și 
care n-au fost incluși în aces
te anchete de sfârșit de an”, 
a spus Gheorghe Popescu.

Echipa stelelor fotbalului 
românesc va juca contra unei 
echipe formate din invitați

Programul CIP bulversat de „Rommin"
■ Expoziția organizată 
de CCI la Sala Spor
turilor încurcă calculele 
vicecampioanei.

ClPRIAN MARINUț_________________
ciprian, mat Inul0lnformmcdla.ro

Deva - Conducerea FC CIP > 
anunțase, înaintea startului 
partidelor din play-off, că toa
te cele cinci meciuri de pe te
ren propriu ale formației 
devene se vor disputa lunea 
de la ora 19.00. Oficialii FC 
CIP și-au motivat decizia prin 
dorința de a le oferi jucăto
rilor posibilitatea de a se 

puns în termeni destul de 
duri presupușilor suporteri ai 
alb-negrilor.
Suporteri prefăcuți

„Regret că un grup de spec
tatori din spatele băncilor de 
rezerve de la tribuna I nu în
țeleg că echipa trebuie spriji
nită mai ales atunci când nu- 
i prea iese jocul. Nu înțeleg 
de ce în ciuda rezultatelor, ju
cătorii sunt apostrofați și în
jurați. Cu asemenea suporteri 
nu se poate ataca promova
rea. Adevărații suporteri ar 
trebui să fie alături de echipă' 
în orice moment. înțeleg că 
ratarea promovării le provoa
că încă coșmaruri, dar dacă 
nu ne sprijină necondiționat 
ne va fi mai greu să ne atin
gem obiectivul. Nu se poate 
ca la prima execuție puțin 
mai dafiN-fiinasâ a llTllli tună

Deva va fi mai mare dacă vor fi

în prima repriză, antreno
rul Șerban a trimis în teren 
șaptele de bază, iar Cetate s- 
a impus cu 10-7, pentru ca în

Gheorghe Hagi Gheorghe Popescu Dorinei Munteanu

(ung, Stelea, Răducanu, Lobonț, Duckadam (portari); Belodedici, Boc, Chivu, 
Contra, Dinu, Doboș, Petrescu, Popescu, Ștefănescu (fundași); Bălăci, Botoni, 
Dobrin, Dumitru, Hagi, lordănescu, Lupescu, M. Răducanu, Rotariu, D. 
Munteanu, Sabău, Sameș, Timofte (mijlocași); A. ilia, Cămătarii, Dem- 
brovschi, Dumitrache, Dumitrescu, Georgescu, Lăcătuș, Lucescu, Moldovan, 
Mutu (atacanți).

sau prieteni. Vor fi invitați, 
de asemenea, toți antrenorii 
care au pregătit echipa națio
nală a României din 1970 și 
până în prezent. Gheorghe Po
pescu a precizat că, la fel ca, 
prima ediție, gala este orga
nizată în scopuri caritabile, 
dar că destinația finală a 

obișnui cu o anumită zi și oră 
de joc, întrucât Federația a 
impus ca partidele din ultime
le patru etape să se dispute de 
la aceeași oră, respectiv lunea 
de la 19.00.
Planuri perturbate

Proiectele clubului devean, 
aflat în lupta pentru titlul na
țional, au fost însă date peste 
cap de expoziția de utilaj mi
nier „Rommin 2005” pe care 
o va organiza CCI Hunedoara 
la Sala Sporturilor din Deva. 
Expoziția se va desfășura în 
perioada 19-22 aprilie, dar Sa
la Sporturilor va fi ocupată 
din 16 până în 23 aprilie, in

Gigi Mulțescu, fostul antrenor al echipei Jiul Petroșani.

tor acesta să fie huiduit. Am 
avut faze reușite, elemente de 
fotbal spectacol care reflectă 
munca fotbaliștilor la antre
namente, dar acestea nu s-au 
văzut ” a declarat foarte su

partea a doua, când s-a mizat 
pe rezerve și pe cele două ju
cătoare din Serbia devencele 
să se impună cu 16-11.

„Am fost încântat de evolu
ția extremei care la doar o zi 
de la joncțiunea cu lotul, fă
ră să fi făcut măcar un antre
nament sau să cunoască lim
ba a jucat mai mult decât pro
mițător. Nici cea care joacă 
inter nu a dezamăgit, demon
strând calități Incontestabile 
și idei interesante despre co
ordonarea jocului, doar că e 
în urmă cu pregătirea fizică. 
Ideea e că le vom mai testa 
câteva zile și aproape sigur le 
vom propune încheierea unor 
contracte de joc”, preciza pre
ședintele clubului.

banilor nu a fost încă decisă. 
Pe data de 11 iunie va avea 
loc un dineu, în cadrul căruia 
vor fi vândute la licitație tri
courile invitaților. Valoarea 

^phgltijiȘjlifer pentru organi
zarea evenin intuîui de la 
Timișoara se va ridica la a- 
proximativ 200.000 euro.

terval de timp în care devenii 
au programate două partide 
pe teren propriu.

„Partida din etapa a IlI-a cu 
Energoconstrucția Craiova se 
va disputa duminică, 10 apri
lie de la ora 18.00, iar cea din 
etapa a IV-a cu AS Odorheiul 
Secuiesc se va disputa sâmbă
tă, 16 aprilie. Primul meci îl 
vom disputa duminică și nu 
luni pentru a le oferi fotbaliș
tilor o perioadă mai mare de 
recuperare până la meciul cu 
AS Odorheiu pe care am fost 
obligați să-l devansăm cu do
uă zile”, a precizat, ieri, Cor- 
neliu Hotăran, președintele 
FC CIP Deva.

părat Gigi Mulțescu. Trebuie 
menționat că în turul campi
onatului Jiul Petroșani a avut 
cel mai mic număr de supor
teri din Divizia B deși era pe 
mimul tec.

rmmedla.ro
tiprian.rnarinut0lnformmedla.ro
Inul0lnformmcdla.ro


PE SCURT
J J’*'* * * w-J W WW J

• Roma, oraș închis. Spațiul aerian al 
Romei va fi închis joi și vineri din motive de 
securitate, la funeraliile Papei loan Paul al II- 
lea fiind prezenți lideri politici din numeroa
se țări. Aeroportul Roma - Ciampino va fi 
închis pentru zborurile comerciale, urmând 
să fie folosit de personalități.

Credincioșii care au dorit să-l sa
lute pentru ultima dată pe defunc
tul Papă au format ieri o coadă 
care se întindea pe mai mult de doi 
kilometri, iar timpul de așteptare 
era estimat la 12 ore. (Foto: EPA)

loan Paul I loan al XXIII-lea

Slujba de trei ore pentru Papă

Locul de veci al Papei
Vatican - Mormântul Papei Ioan al. XXI- 

II-lea, decedat în 1963, este liber din anul 
2000, atunci când Papa loan Paul al II-lea 
a decis beatificarea lui și mutarea în 
Capela Sfântul Ieronim.

Papa loan Paul al II-lea (1978-2005) se va 
odihni lângă predecesorul său, loan Paul 
I, mort la 33 de zile după alegerea sa, în 
1978, și lângă Papii Benedict al XV-leâ, 
Inocențiu al IX-lea, Iuliu al IlI-lea și Paul 
al VI-lea.

Vor participa la funeralii
București (MF) Președintele Traian 

Băsescu, regele Mihai I, premierul Călin 
Popescu Tăriceanu și foștii șefi ai statului 

Emil Constantinescu și Ion 
Iliescu vor participa la fune
raliile Suveranului Pontif, 
informează Biroul de presă 
al Administrației preziden
țiale.

De asemenea, Prea Ferici
tul Părinte Teoctist, patriar
hul Bisericii Ortodoxe Româ
ne, va participa la funerali
ile Papei loan Paul al II-lea,

care vor avea loc vineri la Vatican, a de
clarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei 
Române.

■ loan Paul al II-lea 
va fi înmormântat vineri 
în locul Papei loan al 
XXIII-lea

Vatican (MF) - Slujba de 
înhumare a lui loan Paul al 
II-lea va dura trei ore, iar cor
pul neînsuflețit al Suveranu
lui Pontif va fi așezat ulteri
or în pământ, în locul Papei 
loan al XXIII-lea, a anunțat 
marți> monseniorul Piero Ma
rini, maestrul de ceremonii 
liturgice al Palatului Pontifi
cal, transmite AFP,

în sicriul Papei loan Paul 
al II-lea vor fi așezate medalii 
de argint și bronz.

„Este vorba de medalii de 
argint și de bronz realizate în 
timpul pontificatului lui Ka
rol Wojtyla”, a subliniat car
dinalul.

Totodată, Marini a anunțat 
că slujba de înhumare a lui 
Ioan-Paul al n-lea va dura trei 
ore, de la ora locală 9:00 
(10:00, ora României) până la 
12:00 (13:00, ora României), 
în Piața Sfântul Petru

Tot pentru prima dată în 
istoria Bisericii Catolice, fața

unui papă care este înhumat 
va fi acoperită cu un voal de 
mătase de culoare albă.

Voalul va fi așezat peste 
fața lui loan Paul al II-lea 
înainte de închiderea provi
zorie a sicriului, pentru a fi 
W • ...........................-.......

1 Sfântul Părinte dorea să Se 
îngropat în pământ.

Joaquin Navarro-Valls ' 
................................................ w 
dus în Piața Sfântul Petru, 
unde se va desfășura slujba 
de înmormântare.

La încheierea ceremoniilor 
funebre, corpul neînsuflețit 
va fi așezat definitiv în locul 
celui al Papei loan al XXIII- 
lea, în pământ, în Grotele Va
ticanului, sub Basilica Sfân
tul Petru.

„Sfântul Părinte dorea să 
fie îngropat în pământ”, a 
reamintit Joaquin Navarro- 
Valls, purtătorul de cuvânt al 
Vaticanului.
Vor alege noul Papă

Pentru prima dată în isto
ria papalității, Conclavul pen
tru alegerea viitorului șef al

Coada credincioșilor se întindea ieri pe doi kilometri. (Foto: epa)

Bisericii se va desfășura într- 
un spațiu extins până la gra
nițele cetății Vaticanului.

Cardinalii nu vor avea voie 
să aibă contacte cu nici o altă 
persoană din exterior, dar nu 
vor mai fi închișiîntr-o sin
gură sală, a declarat monse
niorul Piero Marini.

Ei vor putea circula liber 
din locul în care sunt cazați, 
până la bisericile din Vatican 
sau la Capela Sixtină, unde

vor dezbate alegerea noului 
Papă.

Alegerea noului Papă va fi 
anunțată prin tragerea simul
tană a tuturor clopotelor de la 
Vatican. Cu toate acestea, ră
mâne in vigt re șr iMtrtka 
tradițională a fumului de cu
loare albă care va ieși de pe 
hornul Capelei Sixtineln mo
mentul desemnării noului șef 
al Bisericii Catolice.

Traian Băses
cu (Foto: arhivă)

Reuniți pentru a treia oară
Vatican (MF) - O sută de cardinali s-au 

reunit ieri la Vatican, pentru a treia oară 
de la moartea Papei, în vederea pregătirii 
funeraliilor și fixării datei de deschidere a 
Conclavului.

Cardinalii s-au reunit încă o dată în sala 
de sinodiu a Palatului pontifical, pentru a 
continua pregătirile în vederea funeraliilor 
și pentru a discuta despre Conclavul care 
va desemna un nou papă.
S-a citit testamentul

Testamentul Papei loan Paul al II-lea a 
fost citit în fața cardinalilor și va fi dat 
publicității azi, în limbile poloneză șl ita
liană, a anunțat purtătorul de cuvânt al 
Vaticanului, Joaquin Navarro-Valls, citat 
de către APT.

Documentul, redactat în italiană și po
loneză, nu menționează numele, păstrat 
secret, al cardinalului „in pectore”, creat 
de Papă în 2003, a’ precizat Navarro-Valls.

Conclavul cardinalilor care vor desemna 
succesorul lui loan Paul al II-lea se va 
reuni luni, 18 aprilie, a declarat sursa 
citată. Ziua de luni, 18 aprilie, era prima 
dată posibilă pentru reunirea cardinalilor 
în conformitate cu Constituția Apostolică 
promulgată de loan Paul al II-lea, în 1996. 
Documentul prevede organizarea Concla
vului într-un termen de minim 15 zile de 
la decesul fostului Suveran Pontif.

în așteptarea noului Papă
D> cM Iran FmI te IHm a feri atex ttfi. li 1171, aumbrul gxteariațfcr reaiawcatoBci ■ owat M (feb da la 757 mHIoane la agrețM 
1,1 mWanfe. Ca jiuaitat» teatre atoHd lactead la Amica Latin* țl • «regim «xptozMI a awntnM anarlagitor In Africa il Aria, multi >e 
apRMAflMgMUwUUtedM dfe temea a treia. Grafkul a» arat* RUrihllII sacerari al Fagte ten BmaR* ți lumea In can da danaltare.

Populație: <1,1
Catolici:

Populație: 2)2 iteL 
Numărul catolicilor 
M3 mfl.
(22% din populați

Populație: »1,1
Catolici:
M3m«(M*)

Frăție: mH. f/

-/Î.X Catolici:

> «ml. (ZWN)

FRANCK ARMEI, CLAUDIO HUMMES,
Nigeria, 72 ani, prefect al Brazilia, 70 ani, 
Congrejațlal Divinei arhiepiscop de Sao Paulo
Adorații

MOUERTD RIVERA OSCAR ROOHGUEZ
CAMERA. MARAMAGA,
Mexic, 62, arhiepiscop de Honduras, 62 ani, 
Mexico City arhiepiscop de

Tegucigalpa

IVAN MAS,
India, 61 ani, -arhlaptecap 
de Mumbai

ANGELO SDDANO, CHRISTOPH SCHOENBORN,
Italia, 77 ani, secretar de Austria, 60 ani, arhiepis- 
stat al Vaticanului cop de Viena

DIONIGI TETTAMANZI,
Italia, 71 ani, arhiepiscop 
de Milano

JOSEPH RATZINGER, 
Germania, 77 anl, prefect 
al Congregației pentru 
Doctrina Credinței

GODFRIED DANNHiS, 
Belgia, 71 ani, arhiepiscop 
de Mechelen-Bnixelles

C GRAPHIC KW,

„Coșmar" logistic 
la funeralii

Vatican (MF) - Președintele^ 
George W. Bush ar putea - 
merge la funeraliile Papei 
Ioan Paul al II-lea împreună 
cu doi foști președinți ai 
Statelor Unite ale Amerjcii, 
George Bush și Bill Clinton, 
sporind problemele logistice 
și de securitate cu care se 
confruntă autoritățile Romei. 
„Este marea mea onoare să 
exprim în numele Statelor 
Unite recunoștința în fața lui 
Dumnezeu pentru acest om”, 
a declarat Bush.

Circa două milioane de pe
lerini sunt așteptați la fune
raliile Papei, unde se vor afla 
și circa 200 de personalități 
din întreaga lume.
10.000 de polițiști

Piața San Pietro, prea mică 
pentru a putea găzdui un 
număr atât de impresionant 
de oameni, nu se bucură de 
o bună reputație în ceea ce 
privește securitatea. La data 
de 13 mai 1981, un extremist 
turc l-a rănit aici pe Papa 5 
loan Paul al II-lea într-un 
atentat.

Președinți, regi și lideri re- V 
ligioși vor sta în jurul altaru
lui, pe trepte, In timp ce car
dinalul Joseph Ratzinger va 
celebra slițjba religioasă.»

Evenimentul ar putea re
prezenta un adevărat „mag
net” pentru persoanele cu in
tenții periculoase. Autorită
țile italiene vor mobiliza 
10.000 de polițiști și membri 
ai personalului de securitate, 
mai mult de jumătate urmând 
să asigure protecția liderilor 
politici prezenți.
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• tiuita, tuta, gresie, faianță, parchet larnelar, 
u»â inet2sBc4, rnob«ată, 155 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

• dac, corfsrt 1, gresie, faianță, parchet, balcon 
închis, ocupabilă imediat, zona Ulpia. 0741/ 
154401. (Garant Consulting)
• contort ț gresie, faianță parchet, balcon 
închis, centrala, luliu Maniu, preț negociabil, tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• dec,parchet, repartitoare, apometre. Inst el. 
noi, ușa lemn masiv, faianță, et. intermediar, 22 
Dec, preț neg 0743/549654. (Garant Consulting)
• Micro H, baițon închis, gresie, faianță apo
metre, lzofața,490mll. lei. (Garant Consulting)
• zMrftecta,et$ intermediar, amenajări mo
deme, ta. Preț 520 mii lei. Tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
» zonă Mrt, dec., balcon, amenajări. 700 mii. 
lei. Tel; 231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• Dorobanț 40 mp, CT, balcon, termopan, ame
najări. 231H2,07401)13971 (Garant Consulting)
• etejLGpjdu, balcon, contorizată, lavabil. Preț 
730 mil. lei. (Garant Consulting)
• dK, cariat L suprafață mare, jaluzele exte
rioare, balcon, zonă centrală, etai.2, preț 520 mii, 
negociabil. TeL 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• zarâtec» Brt îmbunătățiri, zonă centrală 

preț 320 mii. negociabil, tel. 0741/130438. (Profil 
Expert Hunedoara)
• camert de cămin cu baie, mobilată, preț 130 
mii, negociabil. Tel. 0722/973569. (Profil Expert 
Hunedoara).
• zona Dada, parchet, gresie, faianță, spoturi, 
lavabil, apometre, repartitoare, gaz contorizat 
Preț 400 mil. lei. Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. Nr. 1)
• zona centra, dec, etaj bun, gresie, faianță, 
podele laminate, balcon închis. Preț 720 mii, 
negociabil. Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• complet moMatt, dec., TV color, frigider, 
aragaz, mobilă nouă, mașină de spălat 
automată, etaj 1 Dorobanți, 72 mii, negociabil. 

rTetiffMW87615tfAgim«ta»ti.'W mi Shfin 

. • wpentl Zonă ultracentrală, amenajată,
contorizări, modificări interioare moderne, etaj 
intermediar. Preț 780 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/253662. (Evnka)

. • 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 074S/253662. (Evrika)
• etaj fi, contorizări, balcon, bine întreținută, 
Aleea Coșului. Preț465 mii. ROL/46500 HON. Tel. 
0744-690918,0720-370751 (Casa Bețanla)

• etaj Hennnfiar, dec., bucătărie mărită 
contorizări, bine întreținută, 22 Decembrie. Preț 
23000 euro. Tel. 0742-005228,0724-169303. (Casa 
Betania)
• zone Deda, gaz contorizat, apometre, ușă 
metalică, proaspăt zugrăvit, parchet laminat 
instalații sanitare noi, ocupabilă imediat, preț 
500 mii. lei. Tel. 0745/653531 (Ella)
• semldec, zona Kogălniceanu, gaz contorizat, 
apometre, parchet ST 32 mp, preț 17500 euro. 
Tel. 0722/566.938 (Ella)
• garSMtari 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat. apometre, gresie, faianță parchet, reparti
toare, zugrăvită recent, ocupabilă imediat preț 
485 mii. lei. Tel. 0722/566938 (Ella)

• camera cămin, zona Daciă curent contorizat 
proaspăt zugrăvită ocupabilă imediat preț 210 
mii. lei. Tel. 0788/299904 (Ella)
• zonă centrală etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Tratau, etaj Intermediar, convector, bal
con, fără bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579, (Omega Hunedoara)
• zona Mcro 6, etaj intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt 240 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Măiăști, contorizată balcon închis, 
faianță gresie, parchet mochetă ușă lemn 
masiv, 650 mil. lei. Tel. 07X3/261 ABB (Fiesta Nora)
• Zamăresoi, et 1, contorizată apă gaz 2 focuri, 
repartitoare, ușă metalică tavan fals, spoturi, 
parchet 40 mp. Tel. 0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona EmlneKii, decomandată etaj interme
diar, gresie, faianță parchet ușă lemn masiv, 
contorizări, preț 480 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302.200. (Fiesta Nora)
■ zona TMbu, etaj intermediar, convector, bine 
întreținută, preț 290 mii. Tel. 743222,0742/460397, 
0741/766306,0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• zona Dada, semidec., gresie, faianță în baie, 
contorizat parchet laminat, modificat spoturi, 
ușă nouă preț ,-550 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona gara, semidec., 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
tei, Tel: 235.268,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Bulevard, dec, complet mobilată par
chet, zugrăvită fără îmbunătățiri, et. interme
diar. Preț 22.000 euro. Tel. 235.208,0724/620358 
(Rocan 3000)
• Dorobanți, dec, mobilată gresie, faianță lami
nat, ușă metalică balcon închis, et 1, preț 700 
mii. lei. Tel. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona gara, 30 mp, balcon închis,, GT. bine 
întreținută et. intermediar, preț 760 mii. iei. Tel 
235.208,0724/620358 (Rocan 3000)
• bdul Corvto, parchet balcon, gat întreținută 
350 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• bdul Coivh, etaj inferior, ușă metalică, gresie, 
convector, boiler, 420 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
•. dec Deva, zonă centrală et 2, parchet balcon, 
contorizări, 720 mii, 0726/710,903 (Prima-lnvesț)
• zona piață Deva, modem amenajată balcon 
închis, 730 mii. lei. Tel. 206.003, 230324, 
0745/266.071 (Mimason)
• amenajată dac, zona Policlinica Dacia, 510 
mii. lei. 206003,230324,0745/159.608 (Mimason)
• et ă balcon, zona Dorobanți. 27 mp. Tel. 
206.003,0745/253.413 (Mimason)
• zona Ștrand, et 1, balcon, 460 mii. lei. Tel. 
206003.0745/253413 (Mimason)
• urgenți dec, amenajată modern, tavan fals, 
gresiei faianță, parter, Gojclu, preț 695 mii. lei 
neg. Tel. 0745/163-445 (Mimason)
• U, Eitinesai, et. interni., suprafață extinsă 
amenajată parchet laminat, gresie, CT, 
mobilată 520 mu. neg. 0720/437889,0720/346089 
(Green Contact)
• zona Dorobanții etaj intermediar, deco
mandată 2 balcoane, amenajată st 42 mp. Preț 
800 mii. lei. TeL 234401. (Rubin's Home)

• zona i. Maniu, etaj intermediar, amenajată 
centrală termică ocupabilă Imediat Preț 800 mii. 
lei. Tel. 234401. (Rubin's Home)

• zona lantnm, etaj 1, decomandată st 35 
mp, parchet contorizată Preț 720 mil lei, nego- 
ciabjlfjel. (B42/8ZS5L iSubin's.Horpe
• zână uHiaicnliaiă. etaj intermediar, ame
najată stil occidental. Preț 820 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0742/ 278051. (Rubin’s Home)

Cumpăr garsoniere (20)

• zona Gojdu, etaj intermediar, amenajată Ofer 
670 mii. lei-Tel. 0742/270051. (Rubin's Home)
• zona Dadă etaj intermediar, Ofer 410 mii. lei. 
Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• In Deva, zonă bună etaj Intermediar, 
indiferent de stare, ofer prețul pieței. Tel. 211587. 
(Evrika)

Vând ap. 2 camere (03)

ASISUftARI 06 VIATA
o*  W «O»

Operating In ever 70 countries, with more than 45 000 employees, the Holcim 
Group is one of the world's leaders In production and distribution of cement, 
ready-mixedconcrete and aggregates.
Holcim (Romania) 5A Is looking for professional persons to cover this 
challenging open position in the North Region:,

1

j.

* Mb expbtiwiță 2 ■ J» &M- 
, niil fneffiitef, permis «HO. ,

Ml - fete, 
virsta 25-40 ani, studii 
medii, cunoștințe operare PC, 
limbă străină.
CV-urile se vor trimite la fax 
0258/810.272, până la data 
de 20 aprilie 2OO5.

• zona' Micro 5, fără îmbunătățiri, preț 170 
milioane, negociabil. Tel. 0741/130438. (Profil 
Expert Hunedoara)
• zona Micro 7, decomandate, contorizat, preț 
280 mii. lei. Tei. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• zona Micro 3, semidecomandate, apă caldă 
căldură parchet balcon, preț 500 mii. negociabil. 
Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zona Micro 6, semidecomandate, bucătărie 
mărită, gresie, preț 220 mii., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• Deva, zonă bună et. 3, balcon, preț 550 mii. lei, 
tel. 0722/564.004 (Prlma-Invest)
• decomandate, parchet gaz, apometre, zona I. 
Creangă contorizat preț 1,1 mid. neg., tel. 
0742/290.024 (Prima-Invest)
• irgent, drcurt, zonă liniștită parchet balcon, 
contorizări, st 48 mp, preț 720 mii, 0726/710.903 
(Prima-Invest)
• urgent dec, 2 balcoane, parchet stejar, repar
titoare, ușă metalică etl. zona mag. Tineretului, 
35.000 euro neg., tel.0742/019.418 (Prima Invest)
• urgent, dec, contorizat apă și gaz 2 focuri, 
repartitoare pe calorifere, zona Kogălniceanu, 
eț. intermediar, tel. 0742/290.024. (Prima-Invest)
• decomandate, contorizat balcon închis, et 2, 
zona Al. Transilvaniei, preț 980 mii. lei neg., tel. 
0740/210.780 (Prima-Invest)
• zonă uHracantafe, semidec., et 4, acoperit, 
parchet modificări, contorizat preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0726/826.624. (Temporis)

Stimați clienți,
în perioada 08 -16 aprilie 2005, BANCPOST Imple- 
montează un nou sistem Informatic, bazat pe o 
tehnologie de ultimă generație, menit să asigure in viitor 
servicii tot mal prompte șl de mal bună calitate.
în spiritul transparenței, onestității șl al bunel colaborări 
promovate de banca noastră în relațiile cu clientela, vă 
cerem scuze anticipat pentru unele Inconveniente ce pot 
apărea ca urmare a modificării temporare a programului 
normal de lucru cu publicul șl pentru eventualele 
temporizări in efectuarea anumitor tranzacții:

în data de 08 aprilie programul eu publicul va 
fi 9 -11.
•“ în perioada 11 -16 aprilie programul de lucru 
cu publicul va fi 9.30 -15.00.

Contăm pe înțelegerea șl bunăvoința dumneavoastră șl 
vă asigurăm că echipa Bancpost depune toate eforturile 

i pentru a vă oferi servicii cât mal buhe de la o zl ia alta.
Conducerea Bancpost Sucursala Hunedoara - Deva

Dacă ești o persoană dinamică, 
peraeverantă șl pasionata de succes, 
vino alături de noii

Angajăm Consilier de Asigurări în Deva
Cerința:
■» atitudine pozitivă, dinamic,sociabil și perseverent;
• abilități foarte bune de comunicare;
■» flexibilitate, rezistență la stres;
■» experiența în vânzări constituie un avantaj în dezvoltarea profesională și in carieră.

Oferim:
• cursuri de specialitate gratuite In Centrul național de pregătire;
■» training și suport continuu;
» venituri fixe, comisioane din încasări și bonusuri;
• posibilitatea unei cariere de succes în domeniul asigurărilor private stomatologice, 
de sănătate, viață și pensii.
Trimiteți scrisoare de intenție și CV pe adresa: Deva, M. Kogălniceanu, bl. F 5, sc.4, 
ap.62 până în data de: 20.04.2005.

In atenția d-lui Ursachi-Galea Octavian, Fax: 0254/221836, e-mail: hunedoaradomnl- 

aslellfe.ro.
Numai candldapi selecționați vor II contactați pentru Interviu.

• zona piață, decomandate, curat, ușă metalică, 
contorizat total, parter înalt, balcon închis, preț 
30.000 euro, negociabil Tel. 0726/826.624, 
0720/354453. (Temporis) ,
• Zona Gojdu, semidec., et 1, curat, ocupabil 
imediat, contorizat total, repartitoare, 970 mii, 
lei, neg. Tel.0726/826624,232420. (Temporis)
• urgent! dac, et 3, zona Banca Transilvania, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, preț 32,000 
euro neg. Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• ocupaM Imodat, amenajat modem, et 2, 
Gojdu, 960 mii. lei neg. 0746/640.725 (Mimason)
• urgenți parter, bloc cărămidă balcon, bdul 
Dacia, 700 mii. lei. Țel. 0740/173.103 (Mimason)
• semidecomandate, et 1,46 mp, împăratul 
Traian, 930 mii. lei. Tel. 206.003, 230324, 
0745/253.413 (Mimason)
• decomandate, balcon închis, parchetat 
contorizat zona Piața Deva, preț900 mii. lei neg. 
Tel. 206003,0745/640.725 (Mimason)
• zona Parâng, Hunedoara, mobilat și supera-
menajat preț 800 mii., 80.000 RON. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
07421615637. (Lary Mya Hunedoara)

• MmMecomandatei parchet, gresie, faianță, 
centrală termică, AL Teilor, preț Ti» mii, tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• decomandate, pvdiet, gresie, faianță, balcon, 
bd. Decebal, et 2, preț 13 mid. negociabil tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• urgent AL Neptun, et 3, decomandate, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță, contorizat balcon, 
preț 1,15 mid. lei. Tel. 227479, 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• Aleea CrișuU, contorizat gresie, faianță, 
parchet Preț 650 mii. lei. (Garant Consulting)
• Aleea Straiului contorizat fără îmbunătățiri, 
balcon închis. Preț 500 mii. lei. (Garant 
Consulting)
• Dada, et bun, parchet gresie, faianță, lavabil, 
ușă nouă, 590 mii. lei neg. Tel. 0780/497.615 (NR. 1)
• decomandate, etaj bun, zona Minerului, 
parchet gresie, faianță, balcon închis, centrală 
termică, preț 850 mii. sau 1.050,000.000 lei, cu 
garaj. Tel. 078^497615. (Ag. Imob. Nr. 1)

• urgent, decomandate, zonă ultracentrală 
parter sau etaj 1. Ofer plata pe loc. Tel. 
0788/497615. (Ag imob. Nr.l)

Road Construction Engineer North

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

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

job requirements:
«Af least 3 years professional experience in road construction activities

Professional experience tn sates, preferably wrthln
International environment
University,degree In Civil Engineering - Faculty of Railways, Roads and
Bridges Is compulsory
Good knowledge In cement and concrete Standards, Norms, testing
Strong interpersonal and communications skills, team worker spirit
Willing to travel mom than 70% of time 

s Initiative and dynamism.

The interested candidates should send their CVs together with a letter of 
intention, no later than 25“ April.
We are looking forward to receiving your application!

Strenght Performance. Passion

^Holcim

bdul Decebal

ArBamaw
✓ componente electronice; 
i/ difuzoare și boxe auto;
✓ mufe și adaptoare.

• zona Cinema Modem Hunedoara, etaj inter
mediar, preț 330 mii. lei, 33.000 RON. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara) 
ffl5«,^ONB,TeL,0M574222,Pr0^42/460^

• <JMl/766306i 074Mi568MLaryMya Hunedoara)
• Wcro ă izolație nouă preț 360 mii. lei, 36.000 
RON. Tel. 0254/743222,0742/460397,0741/766306,  
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• Avram tencu, etaj 1, amenajat, 2 convertoare, 
boiler, balcon închis, 670 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mkro 6, gresie, faianță parchet, contorizări, 
220 mii. TeL 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona HUtWș, etaj intermediar, amenajări inte
rioare, balcon închis, 350 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mcro 7, etaj. intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mii. TeL 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• HtiOă gresie, faianță convertor, decoman
date, 550 mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• L Creangă amenajat decomandate, balcon, 
mobilă la comandă centrală 1JJ50 mid. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Libertăți, decomandate, boxă mansardă 
amenajat 1 miliard. TeL 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• zona ttojdu, semidecomandate, 50 mp, gresie 
în hol, parchet în camere, balcon închis, totul 
contorizat ușă metalică acoperit cu tablă preț 
860 mii. lei. 235.208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, circuit, ușă metalică balcon în
chis, parchet ocupabil imediat et 1,800 mii. lei. 
Telefoane 235.208.0721/744514 (Rocan 3000)
• zona I. Creangă decomandate, parțial mo
bilat, termopane, centrală termică bucătărie 
modificată gresie, faianță et 1, preț 1,6 mid. lei. 
Tel. 235.208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, semidecomandate, modificat, 
gresie, faianță parchet în camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620.358 (Rocan 3000)
• zona Aleea Streiului, semidec., modificat, 
centrală termică balcon, gresie, faianță preț 600 
mii. lei. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

Tipografie 
angajează urgent:

tipograf calificat, cu 
cunoștințe tipar offset 

sau fanar dornic să 
învețe tipărirea pe tipar 

offset. Alte relații și 
CV la tel./fax 
0254/230267.

pentru mar i
cu permis

gr

ENERGOMONT?
- divizia instabil 

Electrice și Autonurțtfi 
București - ifferw 

Paroșeni AN6KHSME 
AUTOMACARA^

Dacă la noi nu g >iț 
atunci nu găsiți niciunde! 

Tel.: 234.146.

• samidacaniandate, Mm Armatei, etaj bun, 
apometre, gaz contorizat balcon, preț 700 
milioane lei, negociabil. Telefon 0788/497615. 
(Ag knob. Nr.l)
• Mmktecsnandate, Gojdu, etaj ț>un, parchet, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat lavabil, 
ocupabil imediat, preț 950mii. lei, nsgociaM.Tel 
0788/497615. (Ag imob. Nr. 1)
• decomandat», ST 80 mp, parchet, balcon 
mare, apometre, gaz contorizat, ocupabil 
imediat etaj bun, preț 1,100 mid. lei. negociabil. 
Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• decomandate, bd. Decebal lux, gresie, faianță 
modernă parchet termopan, instalații electrice 
și sanitare noi, balcon închis, preț 1,200 mid. Tel. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)
• semidecomandate: oomplat mobilat conto
rizat et. 3, Aleea Armatei, preț 780 mii., nego
ciabil. Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro. Tel. 0743-103622.0724-169303. 
(Casa Betania)
• etal 3,2 balcoane, parchet, contorizări, bine 
întreținut Aleea Păcii. Preț 35000 euro. TeL 0744- 
770051,0720-387896. (Casa Betania)
• eteti 2, decomandate, contorizări, jaluzele exte
rioare, balcon mare, parchet Progresul. Preț 
1,150 mid. ROL/115.000 RON. TeL 0741-120722, 
0724-169303. (Casa Betania)
• eta| 3, decomandate, contorizări, parchet 2 
bă, 2 balcoane, Mărăști. Preț 1,7 mid. ROL/ 
170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)
• eta| intermediar, decomandate, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, repartitoare, 
Bălcescu. Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• eta| Intermediar, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică proprie, lavabil, instalații noi, Decebal. 
Preț 1,5 mid. ROL/150.000 RON. Tel. 0742-005228, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etal 3, decomandate, 2 băi, balcon mare, 
bucătărie mare, contorizări, repartitoare, Ion 
Creangă Preț 46X00 euro! TeL 0724-169303,0742- 
005228 (Casa Betania)

SC REZKOMAR 
FOREST SRL 

Fabrică de cherestea, cu sediul 

in Vața de Jos, ANGAJEAZĂ: 

■Contabil
-Secretară
- Inspector personal
- Muncitori calificați.

CV- urile și informații la nr. de 

telefon 0254/681.101, 

0254/681.019, 0254/681.611.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central 

Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.550,

www.slmal.ro,slmalUsmart.ro

Mobilier de apartament,

— Mobilier de birou, 
uși PORTA —— 

—— Tapițerii, Camera de

J-

I

1

Holcim (Romani») SA
B-dul Primăverii ftr,$ț sectț București 
Tel: on 77 08/09; Fax: oajagi n M^S 
■Ete.Amarte^holc imxom

CONVOCATOR
Consiliul de administrație al

S.C. ATELIERELE CENTRALE S.A. 
CRIȘCIOR

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR la 

data da 25.04.2005, ora 14.00 și, în cazul neintrunlril cvorumului 
legal, la data de 26.04.2005, ora 14.00, la zedlul zocletățll din Str.

Uzinei, nr. 1, Crlșclor, jud. Hunedoara, pentru toți acționarii 
-nreglttrațl la Regiztrul Miorița SA. CluJ*Napoca,  până la sfârșitul zilei 

de 08.04.2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de 
administrație pentru anul 2004.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raporțului comisiei de cenzori pentru 
exercițiul financiar al anului 2004.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2004 
ți repartizării profitului pe anul 2004.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2005 în formă definitivă.
5. Semnarea cu directorul general a actului adiționai la contractul de performanță, 
In conformitate cu procesul-verbal de negociere a indicatorilor și criteriilor de 
performanță aferenți bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2005 în forma 
definitivă, încheiat între AVĂ5 și conducătorul societății comerciale.

Asociația Județeană a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Hunedoara - Deva 

aduce Ia cunoștință membrilor vânători și pescari sportivi 
că, potrivit Statutului, Adunarea Generală de analiză șl 
alegeri are loc o dată la 5 (cinci) ani, astfel că termenul 

legal este 31 ianuarie 2006.
Conform circularei nr.640/01.04.2005 emisă de A.G.V.P.S din 
România și instrucțiunilor, ședințele de alegeri vor începe la 
nivel de grupe de vânători și pescari, în 01 iunie 2005, la nivel 
de filiale în 01 august 2005 și asociație în perioada 01 septem
brie - 30 septembrie 2005.
Orice acțiune îndreptată împotriva patrimoniului indivizibil al 
AJ.V.P.S. Hunedoara (art.1 alin.(2) din Statut) este ilegală și 
va fi tratată în consecință.

SEXUL A nu contează!

aslellfe.ro
slmalUsmart.ro
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• MagfeMrenliule, bloc de cărămidă balcon, 
decomandate, fârfi modificări interioare, 
cnntorizări,+ boxă, interfon, parchet, tel. 
onanssnB (Fiesta Nora)
• teMfMfMMcu balcon, st 78 mp, parchet, 
contorizări. ocupabil imediat Tip standard fără 
modificări, tel 0723/ 251498. (Fiesta Nora)
• Daoabal dn, 2 balcoane, ST=57 mp, parchet 
in camere ți hol, in stare f. bună, gresie, faianță, 
contorizat posibilitate de extindere, 31.0® euro 
neg, 0724/254061; 232809 (Fiesta Nora)
• malMkaai, in circuit 56 mp, contorizări, 
balcon închis, parchet faianță în bucătărie și 
baie. TeL 0745/3022®,232809 (Fiesta Nora)
• toate agart, zonă ultracentrală, balcon, 
contorizat parchet zonă liniștită, oresie. faianța, 
modificat850 mH. lei,0W165.703. (Fiesta Nora)
• ■■ L Creangă, dec, et Intermediar, 64 mp, 
contorizări, balcon închis, fără amenajări, 1,150 
mkL lei, neg, tel 0732/251.496. (Fiesta Nora)
• an ottnd vechi, etaj 2, bloc de cărămidă 
contorizat parchet fără modificări, preț fix 1100 
nit lei, negociabil tel 0723/251.498, (Fiesta Nora)
• a**a  (tajdu, et 2, balcon închis, centrală 
termica, tara modmcan interioare, preț 975 mil. 
lei negociabil, tel 0745/302200,232 809. (Fiesta 
Nora)

• caut w#ent pentru închiriat spațiu ultracen
tral, cu vad bun, cu suprafață între 30-50 mp. TeL 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)
• •fer spre închiriere garsonieră complet 
mobilată contorizan, centrală termică TV color, 
frigider, aragaz, zona M. Eminescu. Tel. 
0788/497615 (Ag. imob. Nr.l)
• wgart apr» închiriere garsonieră zonă ultra
centrală mobilată și uti lată, pe termen lung, preț 
1® euro/lună și apartament 2 camere, nemo
bilat în Gojdu, parter, ideal pt birouri, tel. 
0745/3022®. (Fiesta Nora)
• urgent apr* închiriere apartament cu 3 
Camere decomandate, în Dorobanți, cu centrală 
termică mobilat aragaz, frigider, contorizări, 2 
balcoane, gresie, faianță parchet; preț 2® 
euro/lună tel. 0723/2514®. (Fiesta Nora)

• ofer apartamart 2 camere, complet mobilat și 
utilat contorizat zona Piața, 4 mii. lei/lună Tel. 
206.003.230324 (Mimason)
• afer*p.4cantore,centralătermică mobilat și 
utilat zona împăratul Traian Deva, 250 euro/luna 
neg. Tel. 230324,0745/266071 (Mimason)
• efor apartament 2 camere, semimobilat zona 
Bălcescu, Deva, 35 mii. lei/lună negociabiL TeL 
230324,206.003 (Mimason)
• 30 mp, b-dul Corvin, amenajări, 2® euro/lună 
710.129,0740/146.7® (Stil ImobIHare Hunedoara)
• caut pa 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)
• cart urgant de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, în Deva, zonă bună 
(ne)mobilat Ofer ®-100 euro. TeL 0745/253661 
(Evrika)
• Spațiu comercial bdul. Dacia, 190 mp, 
amenajat centrală 5 euro/mp. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Spațiu comorcfal 30 mp, centrală termopan, 
200 euro. Tel. 710129,0740/1467® (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• ackM apartaaM 2 camere» etl zona 
Zamfirescu, semidecomandate, centrală 
tenmlcă modificări interioare, termopan, ușă 
metalică cu panel, balcon închis, lavabil, cu 
apartament 3-4 camere, etaj intermediar, zona 
Progresului, bloc de cărămidă Ofer diferență de 
150 mii. lei. Tel. 230479; 0745/253662. (Evrika)

• kIM> apartament 2 camere, zona Dacia, et. 
2, îmbunătățiri, cu apartament 2-3 camere, zona 
Gojdu, Liliacului, Mărăsti, 22 Decembrie, Ofer 
diferență Tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• caaă ta 25 km de Deva, cu 2 camere, bucătărie,
curte și grădină 14® mp, cu 3
camere, zona M 15, fără 
0788/497615. (Ag.imob.Nr.1)

• Mi ttafoaacrc decomandate, etaj interme
diar, balcon, contorizări, parchet fără amenajări, 
vedere in 2 părți, pre( 1090 mii. lei neg. tel. 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• Mi cantată parchet centrală întreținut 
preț 750 milioane lei, tel. 718706,0745/354579, 
718706.0745054579 (Omega HunedoaraT

• m* * Mm 5 balcon închis, instalării sanitare 
noi, etaj 1, jaluzele exterioare, 300 mH. lei, neg., 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• M*MM£etaj  Intermediar,gresie,faianță, 
parchet 2 focuri, stare foarte bună, 630 mii. lei, 
neg, 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• Mi Hm 5 etaj 3, gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei, tel.718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)

• mb Mm 3, etaj 2, centrală, gresie, faianță, 
parchet balcon mare, 690 milioane lei, neg., 
teL71B7® 0745/354579. (Omega Hunedoara)

• mb Hm 4. centrală, un geam termopan, 
parchet Mantă, preț 580 milioane lei, negociabil, 
teL7187D6,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• mb TH Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat fără alte îmbunătățiri, 400'mili- 
oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hutedoara)

Bălcescu, et2.
apometre, gaz contorizat balcon mare închis,

GSSaăSSS"-*’*' 1’"*
• tcaMfa Mmcb et intermediar, 
centrară termica, parcnet balcon mare incnis, 
frumos amenajat preț 900 mit. lei. Tel. 
0722/566338(018) 

contorizat fără mari Imbunătățin, bloc 4 nivela 
prețSOOmH. lei. Tel. 0788/299304 (Ella)
• âecaaMttate, fcjfet apometre, gaz'contb- 
rizat faianță, gresie, parchet laminat instalării 
sanitare noi, balcon închis, mobilă bucătărie 
indusă fo preț, ocupabil imediat preț 11 mid. lei. 
Tel 0722/5663® ®la) 
• aaaMMteteriM mb Armatei, etl, gresie, 
laianța, apometre, gaz contonzat balcon închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat Tel. 
0745/653531 (Ella)
• sateMacamnifeM, zona Micro 6 Hunedoara, 
et L ușă metalică, mocheta! instalații sanitare 

noi zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 260 
miL lei TeL 0788/299.904 (Ella)
• tegend Zână centrală bloc de cărămidă 
acoperit contorizări, camere cu parchet bine 
întreținut Preț 850 mii. lei. Tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Bw etaj intermecrar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mii. lei. Tel. 
0723/660160. (Evrika)
• M BMcentntt, etaj intermediar, deco
mandate, centrală termică, camere cu parchet 
panoramă frumoasă. Preț negociabil. TeL 
0745/253662. (Evrika)

• zm IteMnU et.l, bloc de cărămidă, 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimb cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală 4 
diferență. Preț850 mii. lei, negociabil. Tel 211587; 
0723/660160. (Evrika)
• (taHx M central, modificări multiple, par
chet faianță, gresie, centrală termică, jaluzele 
exterioare, izolație italiană, preț 820 mii. lei. Tel. 
0720/437889,0720/348.089 (Green Contact)
• Sfr. IA Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, centrală 
termică, preț 775 mii. lei. Tel. 0720/437.889, 
0720/3480® (Green Contact)

• U. Etefeanț zona ANL, etaj 4, amenajat 
balcon închis, preț 610 mH. lei negociabil. Tel. 
072Q/437.889,0720/3480® (Green Contact)

sPaJ * ...
vamrv parenet grena, naaața, Mcon aescnts, 
apometre, gaz contorizat ■ 1 toc. Preț 985 mH. lei, 
negodabă. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• deteteaMMHlHHMMetaj intermediar, 
amenajat Preț U mid. lei, negociabil. TeL 
234ML(RUb«TSHome)
• dac, im Eminescu. et intermediar, ame- 
najrt, jxr.rehet gresie, faianță, contorizat Preț 
U wL tel neg. TeL 234401. (Rubin’s Home)
■ Mil AanaMk et 2, decomandate, vedere 
la bulevard. Preț 13 mid. lei. Tel. 0742/278051. 
(RubinSHome)

DIRECȚIA SIL11 BĂ DEVA

LICITAȚIE DE MASA LEMNOASĂ
Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, în data de 

20.044005. ora 10.00, pentru masă lemnoasă fasonată și prestări servicii de exploatare.

VoModuI total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 3.476 mc aparținând următoarelor grupe de

•Cireș - 385 mc «Fag - 1.625 mc «Gorun - 409 mc• Tei ■ 23 mc •Rășinoase-482 mc«D. T. - 684mc» 
Paltin -10 mc «Carpen -10 mc «Cer -19 mc «Salcâm - IDS mc
TOTAL -3.746 mc

Licitația ae va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică, către agenții economici", aprrtat prin HG nr. 85/2004.

M participa la licitație agenți economici care sunt alertați pentru exploatarea, industrializarea ți comercializarea 
lemaudui, potrivit HG nr. 70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.

Doctuaatiația care include eaietul de sarcini, listele de partial și Hrtele de material fasonat poate fi consultată Ia 
aedM Direcfiei Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet, la adresa ivww.silvahd.ro 

și wwwjoailva.ro.
Nn w fi accepta^ la licitație agenți eixmomici care au-datorii feți de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din 

mbortttne sau simt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - ROMS1LVA.
economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în data de 15.04.2005, ora 10.00.

r contrac- 
Deva sau

Ifaxa «le participare vă fi achitată numerar la casieria iu paranțifie pentru respectarea clauzelor
Male vor fi achitate în avans în contul R046RNCB5000000000160001, deschis la BCR D« 

R017RZBRMM060001246149, deschis la Raifeisen Bank Deva.
Ofertele ae vor depune la sedfiil Direcției Silviu Deva, cu cel putin o d lucrătoare anterior datei anunțate pentru 
-» H-Zasi;IBMsvm BCHflliei.
Rdațflsuplimentare se pot obține la tel; 0254/225.199, 0254/224^649, fax 02547224.599, 0254/222.481 și la 
ecouefe silvice.

• Mă tdtac*nirală,et 2, decomandate, vedere 
în spate. Preț 32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubin’s Home)

• cumpăr apartament 2 camere, (seml)deco- 
mandate, InDeva, zonă bună de preferință etaj 
intermediar. Ofer preț bun. Tel. 211587. (Evrika)
• Zana Dada, Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
nu necesită îmbunătățiri. Ofer 750 mil.,lei. Tel. 
0720/437889,0720/348.089 (Green Contact)
• Md (teteOcanMfc etaj Intermediar. Ofer 870 
mii. lei. Tel. 0720/437889,072Q/34&O09 (Green 
Contact)
• zona Gojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507817 (EHa)
• zona Astoria, Cioclovina, Scărișoara, 
Eminescu, plata imediat tei. 0724/254.051,232 
808. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05

• zona Cora, centrală gresie, faianță 2 băi, 
parchet balcon, preț 950 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706.0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Dintre*,  «tec, CT, gresie, faianță 2 balcoane 
închise, 2 cămări, pretabil la modificări, 1,050 
mid, 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• zona Mm 5, decomandate, etaj intermediar, 
centrală gresie, faianță lavabil, termopan, 
interfon, ușă metalică 850 milioane lei, neg., 
tel.718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• zmMm 6 etaj intermediar, centrală gre
sie, faianță modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• uqșMt decomandate, parter înalt zonă 
centrala, amenajat, podele laminate, ct, gresie, 
faianță italiană, ideal privatizare, preț bun. TeL 
072ftte&624,231108. (Temporis)

• uHracaniralt decomandat*»  contorizat total, 
parchet, gresie, faianță 2 băl suprafață mare, 
preț 35.000 euro neg. 0726/826.624. (Temporis)
• Dacabal Udo, decomandate, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie, 
faianță vedere în 2 părți, ocupabil Imediat. Tel. 
0788/165.703,0724/254051 (Fiesta Nora)
• zona Progreod, centrală termică 2 băi, balcon 
închis, bucătărie modificată suprafață mare, 
parchet mochetă gresie, faianță preț nego
ciabil, tel. 0723/251498; 232808 (Fiesta Nora)
• zonă ronlială decomandate, et intermediar, 
2 băi, 3 balcoane, parchet gresie, faianță vedere 
în 2 părți, preț foarte bun, tel. 0788/165.703, 
0724/254051. (Fiesta Nora)
• doc, st 90 mp, parchet contorizat et 2, zona 
Progresul, preț 115 mid. neg., teL 0742/019418 
(Prima-lnvest)
• contrai renovat complet lavabil, 33.000 euro 
fix. Tel. 0722/564.004 (Prima-lnvest)
• «tocomandate, parchet faianță contorizat et 
2, zona Progresul, preț 1,15 mia. leî. Tel. 230324, 
206.003 (Mimason)
• decomandate, at 1, centrală termică boxă 2 
băi, împăratul Tralan, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253413,206.003 (Mimason)
• safflidiconandaiăamonalal centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Deva,
135 mid. lei. Tel. 230324,206.003 (Mimason)
• Hero 5, decomandate, amenajat gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mH. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobifiare 
Hunedoara)
• Mhai Viteazul modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj Intermediar, centrală bucătărie 
mobilată 35.000 euro. Tel. 710129,0740/146790. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• Hm 7,modificat din4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală 525 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• bdul Tralan, amenajat 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mfidacomandafe, parchet gresie, faianță 
contorizat, etaj intermediar, preț 35.000 euro, 
negociabil, tel. 0743/649654. (Garant Consulting)
• wmktecomandM, parchal etaj intermediar, 
Dacia, preț 800 mii. negociabil, tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• dKamandato, camafet mobilat centrală aer 
condiționat, bd. N. Bălcescu, preț 32.000 euro. 
Tel. 0788/497615. (Ag, imob. Nr. 1)
• Aleea Moțflor, semidecomandate, parchet 
apometre, gaz contorizat zugrăvit, et 3,720mii. 
235.208,0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• Pragrewtul decomandate, 70 mp, parchet în 
camere, bucătărie, baie, 2 debarale, suportă mo
dificări, balcon, totul contorizat 1480 mid. Tel. 
235.208,0724/620358 0721/744414 (Rocan 3000)
• zona Alea*  Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat balcon închis, gresie, faianță, 2 băi 
amenajate, centrală termică ușă metalică boxă 
preț 15 mid. lei. TeL 235.208, 0724/620358 
0721/744514 (Rocan 3000)
• (Merge Emm, decomandate, MB mp, 
parchet baie, 2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț 44.000 euro. Tel; 235006, 0724/620351 
0721/744514 (Rocan 30®)
• zona Piață decomandate, 75 mp, hol pătrat 
parchet centrală termică balcon închis, boxă 
preț 1350 mid. lei. Tel. 235208 0724/620358 
0721/744314 (Rocan 30®)
• zona Mnanâul et 3, oi centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere * diferență Tel 
0745/253662. (Evrika)

• wgentl Zona Liliacului, centrală termică 
termopane, parchet laminat gresie și faianță 
balcon mare închis. Preț 135 mid. lei, negociabiL 
Tel. 0723/660160. (Evrika)

om im IL Neptun, decomandate, 
z oai, Doicon, cencraia tenTuca m garanpe, parter 
înaft, bun și pentru privatizare, ocupabil imediat 
Preț 135 mid. lei, negociabil. Tel 0745/253662. 
(Evrika)

mediar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gaz conto
rizat 2 focuri, îngrijit preț 1.2® mid. lei. Tel. 
0745/653531 (EHa)
• docotnandate, zona Liliacului, centrală 
termică termopan, gresie, faianță mobilă 
bucătărie, beci - 30 mp, preț 45.000 euro. Tel. 
0722/566338 (Ella)
• temldocamondote, Dadă parchet gaz

- contorizat apometre, bloc cărămidă ocupabil 
imediat preț 750 mii. lei. Tel. 0788/134.022 (Ella)
• doo, zona Minerului, bloc de cărămidă 
parchet de stejar, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, gaz contorizat 2 focuri, apometre, 
repartitoare, 7® mii. neg. Tel. 0788/299304 (Ella)
• aamtdat, 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. 0788/888818 (Ella)
• zaua Dacabal semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică parchet Preț 1,45 
mid. lei. Tel 234401 (Rubin’s Home)
• ian*  Pra®Mrt, parchet 2 balcoane, st- 98 mp, 
et intermediar. Preț bun. 234401. (Rubiris Home)
• zona Sojdu, etaj 3, termopan, parchet Preț 
330® euro. Tel. 0742/278® 1. (Rubin’s Home)
• tagMcaanu, cantortttt în circuit Preț 13 
mid. lei. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• dacomandafe, etaj intermediar, modificări 
interioare, zona Micro 5/1, preț 650 mii., nego
ciabil. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hune
doara)
• aaraMacemandatef zona Micro 7, preț 280 mii. 
Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

• m* Mkna, decomandate, CT, hol mărit 
parchet lamelar, etaj intermediar, preț 8® mit, 
negociabil. Tel. 0741/130438 (Profil Expert Hune
doara)
• daeamandate, cu CT, bine întreținut zona
Micro 5, Hunedoara, preț 850 mii. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/7663®,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• dacamMdate,cMrall termică etaj Interme
diar, zona MS/l HD, preț 840 mil. lei, 84.0® RON. 
Tel. 0254/743222, 0742/460397, 0741/766306, 
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• madMcat ta 2, zona teatru, preț 20.000 euro.
Tel. 0254/743222, 0742/460397, 0741/766306, 
0742/615637. (Lary Mya ‘'«rf

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• CMfterașBrtNMni 3 4 camere, în Deva, etaj 
intermediar, zonă bună Ofer prețul pieței, tel. 
211587. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona gării instalații electrice și sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

• Zona Mm 8 etaj intermediar, modificări inte
rioare, gresie, faianță zugrăvii, 830 milioane, 
neg. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• zaua Mm 4, etaj intermediar, centrală 
balcon, parchet gresie, faianță. 1250 mid. lei. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Darabanii etaj 4 din 4, pod cu țiglă și 
boxă, hol central, 3 terase, 2 băi, 1,6 mid. lei neg. 
0720/437389,0720/3488® (Green Contact)
• ian*  EMMacu, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat complet centrală termică 
preț 1,15 mid. lei negociabil. Tel. 0720/437389. 
0720/348389 (Green Contact)
• ton Creangă etaj intermediar. 2 bă, 2 
balcoane, CT, ușă lemn masiv, parchet vedere 
în două părți, se poate ocupa repede, preț 520® 
euto negociabil tel 07231/251498 (Fiesta Nora).
• etaj totennadtar, zona Creangă centrală 
termică 2 balcoane, aer condiționat Preț 1,7 
mid. lei negociabil. Tel. 234401. (Rubiris Home)
• et toșamatoar, Eminescu, dec., 3 balcoane, 2 
băi. 450® euro. 234401. (Rubiris Home)
• ioni canbali, etaj 2, decomandate, garaj, 2 
balcoane, st - M mp; Preț 135 mid. lei. Tel. 
0742/278051 (Rubin’s Home)
• Ma Hețal centrală termică aer condiționat 
termopan, parchet gresie, faianță bucătărie 
modificată Tel. 0723/251.496 (Green Contact)
• Strada MintefM, decomandate, 2 băi, 
faianță parchet ceritrală 9® mii. Tel. 710129, 
0740/1467®. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• dacomandate, vfaavi de bazinul de înot 
amenajat centrală 2 băi, 3 balcoane, 32.0® 
euro. Tel. 710129,0740/1467®. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• Mkra ă etaj intermediar, living, amenajat 
centrală decomandate, bucătărie mobilată 
utilată 2 băl, 1250 mid. TeL 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• dacwnandata, at 3, zona ion Creangă par
chet, gresie, faianță contorizat 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.0® euro. TeL 0745/159573 (Mimason)
• dacamantafe, garai sub bloc, zona împăratul 
Traian, 23 mid. lei. Tel. 0745/159-6® (Mimason)
• decomandata, garai zona Progresul, preț 
avantajos, Tel, 0741/154.401, 227542 seara. 
(Garant Consulting) .

balcon închis, zona poliției județene. Eminescu. 
Preț 45800 euro. Tel. 0742-005228,0720-387896. 
(CasaBetanla)
• at>| 2, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță garaj cu apă caldă și căldură loan 
Corvin. Preț 418® euro. TeL 0724-1693®, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• Mul Dacabal dec., SL ® mp, ST 1® mp, 
parchet 2 balcoane foarte mari, 2 băi. buc modi
ficată CT, gresie, faianță et. 3, preț 50.M0 euro. 
Tel. 0724/620358,0721/744-514 (Rocan 3000)
• zm Astoria, dec, ST 110 mp, parchet peste 
tot balcon închis, bloc acoperit preț35300 euro. 
Tel. 0724/620358; 0721/744514 (Rocan 3000)
• dacoiNMtal*,  Srt îmbunătățiri, zona MS/l, 
preț 22.0® euro, negociabil. TeL 0254/743222, 
0742/460397, 0741/766306, 0742/615637. (Lary 
Mya Hunedoara)
• dacomandato,zaB Liliacului, et 2, apometre. 
gaz contorizat parchet repartitoare, preț 
35DOO.Tel. 0722/566.938 (Ella)
• decomandate, zona Bejan, et 3. centrală 
tehnică, jaluzele exterioare, 2 băi, gresie, 
faianță zugrăvit cu lavabil, calorifere noi, preț 
1,1 mid. lei. Tel. 0788/888318 (EHa)
• die, zona Carpați, modificat 2 bă), gresie, fa
ianță parchet instalați sanitare noi, 2 balcoane 
(1 închis cu termopan), lavabil vedere în 4 părți, 
preț 155 mid. let Tel. 0788/888818 (EHa)
• decomandate, garai zona Progresul. Tel 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting)
• urgent bd, Decebal, et 5, decomandate, 
centrală termică parchet de stejar, uși șl 
geamuri din lemn masiv, 3 balcoane, 2 bău 
faianță și gresie, preț 1,65 mid. lei. TeL 227479, 
0745^67893. (Garant Consulting)

• zoiia Moifta, et 2, parchet 2 băi; gresie, 
faianță centrală termică lavabil, ușă schimbată 
preț 15 mid. lei, tel 0726/710.903 (Prima-lnvest)
• 2 apartamente cu 4 camere, b-dul Decebal 
etaje intermediare, amenajate modem, cu 
centrală termică în garanție, suprafață mare, 
termopane, 2 băi amenajată bucătărie mare. 
Preț L7 mid. lei, negociabil. Tel 0723/660160. 
(Evrika)
• zona bl Eminescu, et3, decomandate, 2 bă, 
centrală termică hol central. Preț 1,1 mid. lei 
negociabil. Tel. 074S/253662. (Evrika)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• zona Plată cu garaj, tel. 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 negociabilă TeL 
0745/253662. (Evrika)
• caaă zona Hunedoarei, preț «8® euro. TeL
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• la 14 km de Deva, construcție nouă 2 cantore, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 h% 
preț 500 mii. lei, negociabiL TeL 0726/826.624. 
0723/393295. (Temporis)
• zona Hunedoara, renovată recent gaz, apă 
hidrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină duș, anexe, curte betonată gră
dină și livadă st 17® mp, preț 423® euro. nego- 
ciabil. TeL 0726/826324,0720/354453. (Temporis)
• zona Cătogtotal CT, 3 camere, curte, grădină 
2 .holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet, gresie, faianță St 960 mo, garaj în 
construcție, preț 25® mid. Tel. 0726/B26.624, 
232420. (Temporis).
• Dova, zonă centrală 3 camere, living, baie 
amenajată bucătărie mare, CT, pivniță, pod, 
curte, anexe, grădină 450 mp. 79.0® euro neg. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)
• Vlă nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livinguri, 2 
băi, CT, garaj, plus încă un corp: camera, hol, 
bucătărie amenajate modem, curte și grădină 
ST=1800 mp. Preț 76.000 euro negociabiL TeL 
0720/4378®, 0720/348089 (Green Contact)
• Dova, zona centrală 4 camere, hol, bucătărie, 
2 băi, garaj, amenajări modeme: parchet, 
faianță gresie, centrală termică termopane; 
curte și grădină ȘT=700mp. Preț95.000 euro. Tel. 
0720/437889,0720/3480® (Green Contact)
• Dova, Eminescu, corp comun cu intrări sepa
rate: 3 camere cu parenet tavane false, spoturi, 
2 băi,2 bucătării italiene; curte și grădină ST=700 
mp. Preț 3,6 mid. lei. Tel. 0720/4378®, 
0720/3480® (Green Contact)
• Deva, zonă centrală 4 camere, 2 băl, conto
rizat termopane, beci, teren 7® mp, preț 110.000 
euro. Tel. 0722/564004, (Prima-lnvest)
• Zona Chlzld, 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 2® mp, ST 1250,70.0® euro. TeL 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• cuă p+L 4 camere, 2 băl, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st 1200 
mp, Deva. Preț 100.000 euro. TeL 0T42-005228, 
0720-387B96. (Casa Betania)
• cuă 4 camere, 2 corpuri, curte șl grădină st 
3.0® mp, pomi fructiferi și vjță-de-vie, situată la 
10 km de Deva Preț 30.000 euro. Tel. 0744-690918, 
0720-387896. (Casa Betania)
• 2caipiaț5 camere, 2 bucătării, garaj, grădină 
st 20® mp, situată la 15 km de Deva Preț 45500 
euro. Tel. 0740-914688, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• cast p+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă 
garaj, constnicție nouă zonă rezidențială Deva 
Preț 130.000 euro. Preț 0742-005228,0720-387896. 
(Casa Betania)
• zona Nrtroua, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 băi amenajate, Jacuzzi 
living, parchet, centrală termică, complet 
mobilată preț 1183® euro; Tel. 235208, 
0724/620358 0721/744514 (Rocan30®)
• aart bună parter+etaj. 4 camere, scară inte
rioară parchet în camere, 2 băi, garaj, 2 balcoa
ne, beci, bine întreținută preț 75.000 euro. Tăi, 
235.208,0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• zana Hora*,  2 camere, bucătărie, baie, 
cămară pod, parchet curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. TeL 235208, 0724/62035& 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona para, 3 camere, bucătărie, baie, hol mare,
teren drept 1100 mp, ideal pentru fimto, preț 
l®.0® euro, negociabil. Tel. (Ag.
imob. Nr. 1)

Cumpăr casc vile (14)

• lapeM tu grădină îfaDeva sau Simeria, plata 
imediat Tel. 0721/055313 (Prima-lnvest)
• wgart, cu teren în Deva, ofer 15-25.000 euro, 
tel. 0721/B15.781 (Prima-lnvest)
• Zona Dava sau Simeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp Ofer 300-450 mit lei. 
Tel. 0720/437889,0720/3480® (Green Contact)
• Casă ki Deva, minimum 3 camere, dotări, zonă 
bună grădină curte, Ofer 90.000 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348089 (Green Contact)

Vâno case

• Casă, 3 camere, nanoro, centrală cu lemne, 
iwxe.a _turentă,fosăseptică45an

1.

• 2 camera, bucătărie, baie, garaj, piscină în 
construcție, ST 36® mp, SC 1® mp, constnicție 
de cărămidă podele, la apă pod de beton, zona 
Govăjdie, 10,0® euro casa + 10 euro/mp. Tel. 
718706,0745/354S79. (Omega Hunedoara)
• 2 camera, anexe. ST 5® mp, Banpotoc, neg. 
tel. 0740/210.780 (Prima-lnvest)
• caaăto Leșnic, cărămidă'3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprax 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. TeL 0723/860160. (Evrika)
• caaă to construcție, SC 1® mp, ST 10® mp, 
Topllța, 30.0® euro, negociabil. TeL 7187®, 
0745/354579. (Omega Hunedoara) .
• Criatw, 2 camere, bucătărie, baie neterminată 
anexă un miliard, negociabiL Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

Cumpăr case la tară (18)
• wRcnD toMi, dar locuibilă îh jună Devei, 
preferabil mijloc de transport în sat Ofer prețul 
pieței. Tel. 0788/888818 (Ella)

Vând teren (21)

• taMCIndș,® m deschidere la apă 80 m 
deschidere ia drum, ST 140® mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Țel. 718706,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• feranMaRotaritor-intravilan.lOMiTL ț 
5euro/mp,extoavltai32®mp,preț33eur’ mp. 
TeL 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• MravDan, PașHș, la șoseaua națională 20® 
mp, apă gaz, curent, preț 15 euro/mp. Tel. 
710.129,0740/146.780 (StH Imobiliare Hunedoara)
• kiMvitan, Stomuș, ST 4000 mp, utilități la 
poarta, urgent preț a euro/mp, tel. 0740/126.029 
(Prima-lnvest)
• laganl Hravlan, la DN7, front stradal mare, 
preț negociabil, tel. 0721/815.781 (Prima-lnvest)
• «M parcate teren cu suprafețe cuprinse între 
500-10® mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile, preț 26 euro/mp, negociabil, tel. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)
• «Brad temu, la 54 km de Deva, 1® MO mp, cu FS 
io® m, toate facilitățile (apă gaz, curent, 
canalizare), preț 10 euro/mp, negociabil, tel. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)
• rtM teren, la 15 km de Devă pentru 
construcție case de vacanță panoramă 
superbă sr 9® mp, FS-20 m. Facilități: apă gaz, 
curent cablu TV, preț 6500 euro, negociabil. Tel. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)
• parcate da teren intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe 500-10® mp. FS 24 m, preț 20 
euro/rtip. Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)

• intravfan, 2S parcele cu suprafețe cuprinse 
între 500-7® mp, în zonă rezidențială toate 
M4^W24^®affi4«.n(asa'fetania)07^

front stradal 30 m, toate 
parcela, teren situat în 
ț 15 euro/mp. TeL 0743-

• tatmfiarcrt40Mmp.fi 
utilitățile, se poate șl pt 
zona liceului Traian. Preț 
103622,0724-169303. (Casa Betania) ’

• tatnvlarc rt 57® mp, la D.N. 7, situat Intre 
Sîntăndrei și Slntuhaim, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile,, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• «xtravlan km din circuital agricol, st 8.0® 
mp, fs 415 metri, teren ce poate fi extins în func
ție de cerere, Str. Aeroportului. 7 euro/mp. neg. 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• urgent! Zkvol 20® mp, fs 30 m, preț 25 
euro/mp. Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• Dava, britavOH J-7M mp, FS=13 m, pano
ramă deosebită utilități In zonă Preț 4® mii. lei. 
Tel. 0720/437889,0720/348009 (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 Cozia, intravilan, STs57W mp, 
parcelabil, acces din 3 părți, apă curent, gaz. 
Preț 14 euro/mp negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/3480® (Green Contact)
• tataritarc M Leșnic. fs 12 m, st 510 mp, ideal 
constnicție casă toate*  utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231108 (Temporis).
• Intravilan, ki Zăvoi, fs 30 m, st 20® mp, toate 
utilitățile, se porte și parcela, preț 25 euro/mp. 
Tel.0726/826.624,0720/354.453. (Temporis)

Cumpăr teren (22)

• Shectara.intravilf' ia șosea, in Deva sau îm
prejurimi. plata imediat 215212 (Prima- Invest)
• Om zonă centrală 200-5® mp. Ofer 40 euro 
/mp. 0720/437889,0720648089 (Green Contact)
• zana Dava, intravilan, ST=10® mp, utilități. 
Ofer 5-20 euro/mp. TeL 0720/437889,0720/3480® 
(Green Contact)
• In Zăvoi după Casa Galbenă Ofer prețul 
pieței. Tei. 0742/278051. (Rubin’s Home)

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• cumpăr wgM spațiu comercial, zonă ultra
centrală bd. Decebal, Bd. 1 Decembrie, cu 
suprafață între 100-3® mp. Ofer plata pe loc. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)

Chirii imobile (29)

• ap. 1 camere, semidecomandate, nemobilat 
zona Gpjdu. Tel.,W41/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting).
• ganoiMl bd. Decebal, et 5, mobilată 
contorizată preț 1® euro/lună avans 2 luni. Tel. 
227479,0745/367893 (Garant Consulting)
• Kagllntaeanu, parter, 3 camere, mobilat deo
sebit contorizat 250 euro/lună avans 2 luni, ga
ranție. 227479,0745/367893. (Garant Consulting)

Primăria Comunei 
Bucureșci

Județul Hunedoara, organizează în 
data de 22.04.2005, ora 12.OO,la 
sediul Primăriei, licitație pentru 
închirierea unui spațiu comercial 
din satul Curechiu.
informații la tel. nr. 0254/684.178.

Schimburi imobile (30)

ivww.silvahd.ro
wwwjoailva.ro
tatmfiarcrt40Mmp.fi
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Vând ap. 2 camere (01) Vând case, vile (13)
• AL Romoritar, stare foarte bună gresie, 
faianță 2 focuri gaz, ocupabil imediat Tel 
0721/292671,0723/378839.
• cfrcuR, cte| 1, Dadă ușă metal, apometre, gaz 
2 focuri, balcon închis, geam la baie, ocupabil 
imediat Tel. 0722/585819.
• decomandate, Mul Decebal, lângă stația 
Opera, etaj 3,modificat Tel. 234674.
■ decomandate, contortzârt etaj intermediar, 
zona Hotel Deva, ocupabil imediat preț 1,175 
mid. lei, negociabil. Tel. 0745/888619.
• dec, lângă Lido, etaj intermediar, modificat, 
centrală termică TOI. 229007,0726/224002.
• decomandate, zona Goidu, modificat, 
termopane peste tot ușă metalică tavan fals, 
etaj 4, preț avantajos. Tel. 0721/582592.
• decomandate, zona Udo, etaj 7/8, parchet 
gresie, faianță Interfon, 3 balcoane, preț 31.000 
euro. Tei. 0741/154394,22761Q.

• Deva, Dada. bl. 29, sc.C, ap3, tel. 228055.
• Deva, I. Creangă etaj 1, centrală termică 
mobilat,modem, termopan, preț negociabil, 
exclus intermediari. Tel. 0740/062300.
• Deva, zona l. Creangă etaj 1, decomandate, 1 
mid. lei, Tel. 0723/320945.
• etaj 1,44 mp, contorizat total, balcon închis, 

. preț 580 milioane lei. Tel. 0723/507169.
, • greater faianță contorizări apă repartitoare

căldură zugrăvit proaspăt Deva, Al Romanilor, 
' bl. 9, sc. 4, ap. 22, preț 500 milioane lei, ocupabil 

imediat Tel. 0726/743877.
• parter, Deva, str. M. Eminescu, pentru spațiu 
comercial, preț 21:000 euro. Tel. 0723/335189.
• MmHMedMdate, balcon închis, contorizat 
etaj 3, zona Gojdu, preț 930 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. 
mlRoEme^eloaSS'imediat Tel. 0723/507169.

• sentidacemandate, idbaieibal contorizări, 
parchet etaj 2, rteîmbunătățit, preț 950 milioane

• a bucătărie, bale, cămară hol, acare
turi, grădină ocupabilă Imediat preț 11 mid. lei, 
în Deva. Str. Griviței, nr.3L Tel. 236510.
• casă Agtea în Deva, ridicată în roșu, sc 203 
mp, fere 0 mp. Tel. 0723/507169.
• cari Iii Deva sau schimb cu apartament 2 ■ 3 
camere, etaj 1, central, plus diferență Tel. 
0254/215795.
• In (rad, str. ion Bocăescu, hr. 21, Zbârcea, 
peste Luncol.
• In Dori, compusă din 2corpurl, 4 camere, 
bucătărie, batehcțbeoloenstrucție 1990, st 585 
mp, preț U mkLM ««fociabiLTel. 0723/507169. 
'• te Simeria, 2 intrări, camere echivalente a 4 
apartamente, CT, ateliere, garaj, grădină preț 
156.000 euro. Tel. 0724/190701,261268.

■ vând casă ultracentral, 4 camere, bucătărie, 2 
băi, recent renovată 600 mp teren, Deva, telefon 
0726/972966. Nu sunt agent 'mobiliar.

Cumpăr case, vile (14)

• urgent cast cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 0722/564004.

Vând case de vacanță (15)

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

Vând case la țară (17)

• caii, curte 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tâmpa, nr. 150, gaz, apă, canalizare la poartă. 
Informații tel. 0788/469152, 0254/212803, după 
ora 20.

I!

ultracentral, contort- 
np, pereți izolați exte- 
1,150 tm lei, nego-

ciabV.TW.
• tofX otel 2 zona Dacia, parchet gresie, 
faianță eontorizat ocupabil imediat preț 650 
milioane tei, negociabil. Tel. 0740/210780.
■ zona Brinooei, ocupabil Imediat bucătărie, 
bait holgresie, faianță lavabil, apometrtaaz 
contorizat vedere fri față. Tel. 0722/585819,
• aonotifc contorizat, centrală termică baie 
cu geam ocur ibtt imediat. Tel. 0722/585819.

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• testelO|nnt exclus parter și ultimul etaj, pe 
bdul Bâlcoicu, bdul Dacia Zamfirescu, kogălni 
ceanu și Dorobanți,«fer 800 mii. Tel. 074/420521.
• wgnri, Dovo, zonă bună plata imediat Tel. 
215211

Vând ap 3 camere (05)
• decomondhte, 2 băi, balcon închis, centrală 
termică zonă centrală preț 15 mid- lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780.
• te Sbnoria, central, acoperă interfon, etaj 3/4, 
80 mp, decomandate, 2 bă, centrală termică 
contorizat garaj, preț 13 mid. lei. Tel. 
0726/737953.
• Scărișoara, «tal1. semidecomaridate, 'conto
rizat, centrală termică balcon închis, preț 860 
milioane lei. Tel. 224296,0788/361782.
• semktecemandate, zona Dacia contorizat 
fără îmbunătățiri. Tel. 0722/585819.
• zona UlaaitaL decomandate, parchet 
lamelar, 2 băi, geamuri termopan, uși schimbate, 
centrală termică interfon, boxă ocupabil 
imediât. Tel. 0722/585819.

Vând ap. 4 camere (07)

• C. Ponanbescu, bl, 20, ap. 25, etaj 2,2 băi, 2 
balcoane, interfon, bucătărie modificată 
contorizări, repartitoare, preț 650 mii. lei. Tel. 

/vi 973’" -121/980357.
' i urgent, 2 apartamente a 4 camere, decoman- 

■’”'aate, centrală termică multiple îmbunătățiri, 
zonă centrală prețuri negociabile. Tei. 
0740/210780.

Primăria Comunei 
Bucureșci

' ■ ■ ■ - ■ 
județul Hunedoara, organizează în 
data de 22.04.2005, ora 10,00, la 
sediul Primăriei, licitație pentru 

Serviciul de colectare, transport și 
neutralizarea reziduurilor menajere 
și industriale de la populație, agenți 

economici și instituții de pe 
teritoriul administrativ al comunei

Bucureșci, județul Hunedoara,. 

Relații suplimentare la tel. nr. 
0254/684.178.

• amenajat ca bar, 120 mp, situat în Deva 
magazin Romarta Tel. 0745/185363.
• contrai zona Transi, parter, amenajat 
termopan, centrală termică laminat preț nego
ciabil. Tel. 0723/507169.
• ta Sbneria Relații latei 220848
• zona Emimscu. la stradă amenajat, ușă 
termopan, contorizat, ocupabil imediat Tel. 
0722/585819.

Piese, accesorii (42) Decese (75)

Imobile chirii (29)

• caut apartament 2 - 3 camere pentru 
închiriere sediu, birouri, etaj 1, 2, ofer 200 
euro/lună termen lung. Tel. 0720/387896.
■ caut pentru închiriere garsonieră/ap. 2 ca
mere, în Simeria, condiții bune. Tel. 0726/986977.
• închinam ipațS și hale industriale la preț 
avantajos, Solmuș, tel. 0254/237533.
• închiriez apartament 2 camere nemobilat, 
preț 80 euro/lună Tel. 0723/507169.

• ofer de închiriat garsonieră ocupabilă ime
diat, contorizată ultracentral, preț 70 euro/lună 
plata anticipat pe trimestru, fără intermediari. 
Tel. 221647.
• ofer spre închiriere casă compusă din 2 
corpuri, 2 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică al 2-lea corp cameră bucătărie, sobe 
teracotă, garaj, preț negociabil. Telefon 
0722/585819.
• ofer spre închiriere în Deva spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
de firmă Tel. 0722/330084.

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, af 1988,5 trepte, VT 
2007, stare bună neg. Tel. 0744/700235,219780.
• vând Dodâ 1310, af 1991, în stare foarte bună 
de funcționare, radio casetofon, alarmă 
închidere centralizată acte lăzi, preț negociabil. 
Tel. 229527,0723/687212.

• vând 2 discuri de frână ventilate, un set 
plăcuțe de frână semnalizator stânga față, 
toate noi, de Audi 80 butoiaș. Tel. 0723/779477.
• vând diferite piese Lada noi, originale, aripi 
față, ușă stânga. Tel. 770687.

Garaje (43)

• închiriez garaj pe termen lung. Tel. 215202.

Mobilier și interioare (47)

• canapea axtensfliflă, masă sufragerie, mo
chete birou, servantă lustră'jaluzele albe din 
pvc pentru 2 camere, mobilă hol, mașină 
automată combină frigorifică etc. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045,0743/211074.
• mari extenoMă dulap 3usi. 2 sertare. dulap, 
vitrină toate furnir nuc, galerii perdele lungi, 
sobă teracotă cu uși, arzător gaz. Tel. 212605.
• mobâter la comandă din pal și lemn masiv. 
Binale: clasice șl termopan, debitare bușteni, 
0724/642188.
• vând bkâotecâ furnir cireș, 4 m lungime, Com
pusă din 2 dulapuri, 2 vitrine, 3 sertare, bar. pat o 
persoană nou, birou furnir stejar. Tel. 234674..

• vând comodă pentru televizor, stare foarte 
bună preț 600.000 lei. Tef. 0723/779471,
• vând pal dublu cu 2 saltele Relaxa, 150x250 
m, 2 noptiere, masă tv cadru metalic și sticlă 
suport flori, bonus o măsuță 05x1,00 m cadru 
metalic și sticlă 75 mii. lei, transport gratuit Tel. 
213483.0720/432448
• vând lustri plafon 3 brațe completă și 2 aplice 
de perete, preț 800.000 lei. Tel. 220025.
• vând țuică de prune, foarte bună zona 
Lăpugiu de Sus, 80.000 lei/litrul, porumb boabe 
4000 kg șl sfeclă furajeră 2500 kg. Tel. 
0724/523833,0724/379481.

Cu adâncă și nemărginită durere anunțăm trecerea in 
neființă a celui care a fost un bun soț, tată și bunic

VASILE PĂCURAR
din comuna General Berthelot. Nu te vom uita niciodată: 
soția Venera, copiii Adrian și Claudia, nurorile și nepoții, 
înmormântarea are loc azi 7 aprilie. Dumnezeu să-l odih
nească.

• vândklgkfer Arctic, stare foarte bună de func
ționare, 1000.000 lei. Tel. 0723/779477,217286.
• vând ladâ frigorifică nefolosită 500.000 lei, 
fără sertare, mochetă 1.800.000 lei și covor. 
9004300 lei, 3/4 m. Tel. 224838.
• vând mașină de spălat automatică tip Cugir, 
stare bună de funcționare, 2 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 225024.

• Vâr estonat Tripioc, nouă mono-
fazicășipie de schimb, motor electric, pedală 
graifere, cuțite. Tel. 217543.
• vând mașini de cusut MCI 2 - 3 bucăți, MCI 4 ■ 
3 bucăți și Triploc 1 bucată Tel. 0745/548062.

• vând nnnoda cu eclipsa, 2 euro/bucata, 
centură militară veche cu o.stea pe pafta, 150 
euro. Tel. 0723/005657.
• vând iri capital majorat, Volvo 244 GL, numere 
noi, CI, VT 2006, una neînscrisă talon, nr. vechi, 
frigider Arctic, ladă frigorifică, cazan fontă, 
0721/614402.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

?
• casă cută anexe gosppdăresti și grădină 10 
km de Orăștie, Măftiheșn, hr. 35. TH. 246391.
• S camsn, bucătărie.'Oămarăși baie, grădină 
10 ari, cu toate anexele necesare, preț 13» mid. 
lei, negociabil.îh Rapolt, Tel. 264136,264235.
■ cari 2 corpuri, anexe, teren 5.000 mp, zona 
Dobra, preț 580 milioane lei, negociabil. Tel 
0740/210790

• vând Dada 1310, af 1986, import, stare foarte 
bună, preț 32 milioane lei, negociabil. Telefon 
260570.

Auto străine (37)

Aparate foto si telefonice 
(50)

Vând garsoniere (19)

• dec, eta] L Deva, Mărăști, 30 mp, modificată 
parchet melaminat, gresie, faianță preț 680 
milioane lei Tel. 0723/507169.

• idtracentral, ai fo centrală termică 
parchet, gresie, faianță balcon închis, prețul 
pieței Tel. 0727/389936.
>l roș T_jta, -Tîrajaf sau senimn 

cu București com. 2 - 3 exclusf ereritari, Rahova, 
preț 24.000 euro. Tel. 230647.0727/539948.

Vând terenuri (21)

• vând (MW 324 Diesel, af 1966, RAR 2006, preț 
3000 euro. Tel Ș724Z306127.
■ vând Hat tino și Fiat Ducatto, stare" qa oe 
funcționare, buldozer și Rabă 16 to. Tel. 
0745/185363.
• vând erica model de Peugeot Euro 3 și 4, an 
fabricație 2001-2005, tel. 0742/214971.
• vând Scat Ibiza.af 1988, Diesel, superb, 2300 
«uro, negociabil șț,Renault 21 Nevada. TO, an 
fabricație 1987, 26® euro, riegocabil/Tei 
0723/698241.
• vând ugert Ford Mondeo combi, af. 1995, TO,
7%, 1800 cmc, aql rt. dină, alarmă instalație 
telefon, spațioasă geamuri electrice, culoare 
negru- albăstrui metalizat 5500 euro, negociabil. 
TeL0723/37O45Z , ’
• vând VW Passat M 1979, necesită unele 
reparații, înmatriculat în România, VT 11.04.2005, 
preț 800 euro, negociabil. Brad, str. Crișan, nr. 19. 
Tel 610501.

• vând abonament 5 luni vechime în Connex, 35 
dotări abonament lunar, 60 minute gratuite 
incluse, ore favorite » 200 minute cu 0,05 
cenți/minut, preț avantajos. Tel. 0723/920314.
• vând apari foto prateiionai Unaka 800 SL pe 
Mn, cu accesorii - 22 «*  tei. TeL (72340411
• vând sau schimb cu DVD telefon mobil Eric
sson T 29 S, preț 2.500.000 lei. Tel. 0723/779477.

• vând Sattf Ericsson, cameră foto. 140 euro, No- 
kiaMWeoter.-uaeure, Sametmg.E
foto 260 euro, prețuri neg. Tei. 0727/761713.
• vând telefon Siemens A 50, SB, 3 zile, calcu
lator, alarmălntemet, jocuri, stare bună, preț 
avantajos. Tel. 0723/920314.

Calculatoare și accesorii (51)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând K> familii albine, Simeria. Te «>61697.
• vând Cooker Spaniol, pui, vaccinat, preț .cât 
doriți”. Tel. 0721/582592
• vând famMI de albine cu lăzi pe vertical Tel. 
214430.
• vând ttn și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând tocemă Sântandrei, nr. 2. Tel. 236737.
• vând vacă Holstein cu vlțea de 2 săptămâni. 
Tel. 0254/735803.

instrumente muzicale (60)

• vând pian vechi, cu coadă. Tel. 0254/215795.

Altele (61)

• pierdut carnal asigurări sănătate pe numele 
Olteanu Sorin Dumitru. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Todor Marcela Adina. Se declară nul.
• pierdut cerni asigurări sănătate și livret mili
tar pe numele Florea Gheotghe. Se declară nule.
• pierdut revistă cu diplomă de absolvire și 
Certificat, în magazinul Artima Deva. Rog să mă 
contactați latei. 0121/444819.

Solicitări servicii (71)

• caut afoc*ronfok  pentru reparat orgă Yamaha. 
Tel. 0741/265410.

• 10 parcate teren a 500 mp. zona Căprioara. 
Relații latei. 211124.

• lTrampterenDeva-Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel. 210869.223783.
• arendez teran arabil intravilan în Deva. Tel. 
0254/264556.
• lnttvtafaDN7Simerla,suprafațăll.800mp,. 
preț 7 euro negociabil, toate facilitățile. Tel. 
0722/585819.
• intravlan pe DN7, st 17.500 mp, fs 100 m, preț 
50 euro/mp. Tel. 0740/210780.
• intravlan pentru construcție casă in Șoimuș, 
la asfalt fs 12 m, st 1200 mp, facilități gaz, curent 
la poartă informații la tel. 0746/029058,220269.
• MravBon, zcm Zăvoi, 3700 mp, fs 64 m, 
facilități lângă teren, gaz, curent, canalizare, 
preț 145 euro/mp. Tei. 0722/491986.
■ pentru construcție casă spre Almas - Cozîa 
(Viacons), 1414 mp. teren plan, împrejmuit 
fântână curent gaz l n apropiere, drum, acces 
orice auto, platformă superbă prețul pieței TeL 
0723/543062,232965.
• teren ImiravRari, 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 parcelabil, satul 
Hășdat preț 10 euro/mp. Tel. 0723/005657.

Camioane, remorci (39)
• vând Roba 8,5 tone, cabină dublă, stare 
excepțională preț negociabil, accept șl variante. 
Tel. 0740/870773

umaje, unelte, iiitfust-iaîe si 
agricole (40)

• KMmb canaato pe tractor. Relații la tel. 
0744/218479.
• vând abrkft cu circular și mandrină cu motor 
monofazic 2)2, preț negociabil Tel. 263598.
• vând drodar antrenat de tractor și 5 oi cu 
miei. Tel 0254/282664.
• vând convenabil 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 negociabil, tel 0744/175286,0258/835128.

• vând calcUator AMD 1700 MHz, 406 B HDD, 128 
DD RAM, boxe rețea, audio, tastatură nou, în 
garanție, preț 8 milioane lei, sau schimb cu 
cameră digitală nouă Vând Pentium 133 MHz, 
l5miHoa-e.Tel.n722/i6i6"

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• cumpăr urgent fular Lazio Roma. Tel. 
07-23/920314.
• ferestre dki lemn multistratificat, termopan, 
feronerie germană vopsit sau lăcuit, calitate 
impecabilă la preț de producător, prin unic 
reprezentant zonal, tel. 0254/237533.
• pardwttripiustratillcat și masiv, lăcuit, gata 
de montat, la preț de fabrică 0254/237533.
• vând 10 familii albine. Lupaș Român, Bucu
rești, sat Rovina. Tel. 684122
• vând IMOkg cartofi pentru consum, preț&MXl 
lei/kg, localitatea Băiești, nr. 173, comuna Pui. 
Tel. 0727/326717,779282

•vând 5 monede cu eclipsa, 2 dolari bucata, 
mixer, casete muzică populară lustră 3 becuri, 
faianță albă 3 cutii și CD muzică Telefon 
229920.
• închiriez focuri electronice. Tel. 261911.
• vând baloane diferite culori și mărimi și arti
ficii pentru tort pentru nunți și alte aniversări. 
Tel. 0723/779477.
• vând cărți diverse din domeniul economic: 
contabilitate, marketing, finanțe Tel. 
0723/920314.
• vând rațelor tip pentru produse de patiserie 
și rețete locale pentru uz intern, ediția 1987, o 
gama foarte variată preț 1.000.000 lei. Tel. 
0723/779477.

t

Prestări servicii (72)

• ponto- pvraoan» juridice, deduceri de 
impozite la îndemână Tel. 0745/700298.

• rocMcâri arbori cotiți, executăm și urgențe, 
prețuri foarte mici. TeL 713221.0722/813532.
• bansportmartâ local și interurban cu camion 
acoperit de 331 util, 36 mc, dimensiuni deîncăr- 
care 600 X 240 x 240. Tel. 229611.0740/953297.

• vând rodite de mireasă model deosebit, alb 
cu flori bleu, mărimea 40 - 42, preț 2.500.000 lei. 
Tel. 0721/248658.

• vând trening, tricou, fular, fanioane ale echipei 
steaua București. Tel. 0723/920314.

Electrocasnice (56)

■ vând aragaz 3 ochiuri, preț un milion lei. Relații 
Deva, Al. Plopilor, bl. G2/44. dUDă ora 20.
a vând centrală termică Vaillant. tiraj natural, 
stare foarte bună, preț 100 euro. Tel. 711063.
• vând frigider, ladă frigorifică 4 sertare, preț 
2.000.000 lei/fiecare și BMW în stare bună, jenți 
aluminiu. Tel. 0741/078758,0741/078754. '

- (

Primăria Orafulul Simeria 
organizează licitație publică în vederea închirierii unui 
teren, în suprafață de 4 mp, situat în vecinătatea 
imediată a Pieței agroalimentare, limitrof restaurantului

Zorile, în vederea amplasării unui chioșc pentru difuzarea presei. 
Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului Simeria, în data de 
14.04.2005, ora 1D.0O. Informații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Orașului Simeria, str. A. lancu, nr.23, camera 6.

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

Vând spații comerciale (25)

DATE PERSONALE 
ww

Conducerea Directei de Sânâtate Publică a 
Județului Hunedoara

PRIMĂRIA COMUNEI LĂPUGIU DE JOS
ANUNȚĂ

Organizarea unei licitații publice prin prezentarea de oferte pentru vânzarea 
unyi grajd de 100 capete bovine, un silo? de suprafață cu 2 celule și
un cafitar basculă, preluate de la fostul C.A.P. Lăsău și două autoturisme: 
Dacia Break și Dacia 1310 TLX.
Ședința de licitație (deschiderea plicurilor și evaluarea ofertelor) va avea loc 
in ziua de 21.04.2005, ora43.00, la sediul Primăriei din Lăpugiu de Jos, nr. 60. 
Caietul de sarcini 'și informații suplimentare la sediul primăriei, telefon 
281767.

vitatea, colaborarea și cooperarea de care a beneficiat în anul

vă dorim la toți multă sănătate, noroc și fericire precum 
îndeplinirea tuturor dorințelor.
Cu sentimente de aleasă stimă și considerație!

Director executiv,
dr. Lucia Bulugean '■ ‘

VARIANTE

LOG/mt CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de iângâ 
Coiutim;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autoliuz Orizont - Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Arta Forma:
• chioșcul de ziare de lungă
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B du! DeCeiral.,

CHENAR + BOLD

VARIANTA ALEASĂ

; 1

Anunț Gratuit

PRIMA APARIȚIE .....J.

CHENAR-BOLO'fC ?

lariiUiJ.

OPret 100.ORO lei lo m )l

,4*^> .’«Mtewfcil: j*..

Anunțurile se pi iau zilnic, intre orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica ui pagina 
mică publicitate a cotidianului nectvu. Redacția mi iei aerau lesnansahMlMen ■■■—■!
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B
. A încetat din viață. Saul 
Bellow, unul dintre cei mai 
importanți scriitori americani 
ai secolului al XX-lea, laureat 
al Premiului Nobel pentru Li
teratură și al premiului Puli
tzer pentru roman în 1976, a decedat 
marți, la vârsta de 89 de ani.

„Camilla - Regina Vitezei"

Intruziune la castel
Londra (MF) - Doi turiști au intrat în 

apartamentele private de la Windsor, unde 
sâmbătă este programată recepția pentru 
căsătoria prințului Charles, însă ei au fost 
rapid reținuți de polițiști, a anunțat marți 
purtătorul de cuvânt al Scotland Yard.

Cuplul a fost găsit duminică dimineață 
într-o aripă privată a castelului cu o 
vechime de 900 de ani și care este parțial 
deschis vizitatorilor. După ce au fost intero- 
gați, cel doi turiști au fost escortați în zona 
accesibilă publicului.

Intruziunea este explicată de tabloidul 
The Sun prin absența polițistului care de 
obicei se află la intrarea în apartamentele 
reginei.

■ Atracția parcului de 
distracții Alton Towers 
va fi noul montagnes 
russes cu acest nume

Londra (MF) - Căsătoria 
prințului Charles cu Camilla 
Parker Bowles va fi celebrată 
la Windsor, dar și în parcul 
de distracții Alton Towers, 
care a decis ca, pentru o zi,

Regina vitezei (Foto: FAN)

Roboții rămân în misiune
în premieră

Berlin (MF) - Prima i- 
magine directă a unei 
planete situate în afara 
sistemului nostru salar a 
fost obținută de cefcetă- 
ăorii de la Universitatea 
Jmr. Germania.

'planeta s-ar roti în ju
rul stelei-mamă GQ Lupi, 
din constelația Lupus, 
<*Mă  la o distanță de 400 
tS&ani-lumină de Pă
mânt. După Ralph Neu- 
haeuser, directorul Insti
tutului de Astrofizica din 
cadrul Unversității Jena, 
planete din afara siste
mului nostru solar au 
fost observate până a- 
cum doar indirect.

Grație acestei foto
grafii, cercetătorii speră 
să afle mai multe infor
mați despre geneza pla
netelor.

Pe 22 martie, NASA 
anunța că a 
captat lumi
nă prove- gfa
nind de la Mm»r- x
două plane
te din afara 
sistemului 
nostru 
solar.

Brosnan (Foto: fan)

Ar putea 
fi Bond
Londra (MF) - După 
luni întregi de specu
lații privind succeso
rul lui Pierce Brosnan 
în rolul agentului 
007, ultimele infor
mații arată că este 
posibil ca producă
torii să fi deds totuși 
să-l păstreze pe aces
ta. Potrivit unor știri 
care au circulat pe 
Internet, conduce- 
rerea studiourilor So
ny dorește ca Pierce 
Brosnan să joace ro
lul Iul Bond și în ur
mătoarele două fil
me, primul fiind „Ca
sino Royale". Presa a 
vehiculat o mulțime 
de nume pentru 
următorul Bond. Fa
vorit părea să fie 
Give Owen.

■ NASA a aprobat pre
lungirea cu 18 luni a 
misiunii roboților Spirit și 
Opportunity pe Marte

Washington (MF) - Agenția 
spațială americană NASA a 
aprobat marți prelungirea cu 
încă 18 luni a misiunii robo
ților Spirit și Opportunity pe 
planeta Marte, după ce aceș
tia și-au depășit deja cu mult 
misiunea inițială de trei luni.

„Prelungim misiunea robo
ților până în septembrie 2006 
pentru a profita cât mai mult 
de instrumentele lor, aflate în 
stare excelentă”, a declarat 
intr-un comunicat dr. Ghas- 
sem Asrar, administrator ad
junct al NASA. „Spirit și

I

Rainier de Monaco a murit
■ Prințul Rainier al lll-lea, 
la 81 de ani, a fost cel 
mai în vârstă monarh în 
exercițiu din Europa

Monaco (MF) - Prințul Rai
nier al lll-lea de Monaco a 
murit ieri, în clinica de cardi
ologie a Principatului, a anun
țat Palatul princiar. A domnit 
timp de peste 55 de ani asu
pra Principatului de Monaco, 
un record de longevitate prin
tre monarhiile europene.

Născut la 31 mai 1923, fiul 
prințesei Charlotte de Mona
co și al prințului Pierre de 
Polignac, devenit Grimaldi, 
Rainier era de asemenea cel 
mai în vârstă monarh în exer
cițiu din Europa.

Rainier a urmat colegii din 
Marea Britanie, Elveția și 
Franța, studiind științe politi-

Se juca deseori cu micuții în cadă
■ Apărarea lui Michael 
Jackson face eforturi să 
contracareze două măr
turii explozive

Santa Maria (MF) - Avo- 
cații lui Jackson au încercat 
marți să contracareze impac
tul exploziv al mărturiilor de 
luni ale unui tânăr care sus
ține că a fost agresat sexual 

Aneena este primul elefant asiatic care 
s-a născut în Parcul Whipsnade Wild Ani
mal din Bedfordshire. (Foto: epaj

noul său montagnes russes să 
poarte numele „Camilla - 
Regina Vitezei” în loc de „Ri
ta - Regina Vitezei”.

Sâmbătă, vizitatorii parcu
lui vor putea utiliza noul cir
cuit montagnes russes în o- 
noarea Camillei Parker Bow
les. „Deși Camilla nu este 
încă regina Marii Britanii, ni 
s-a spus că ar fi mulțumită 
dacă ar înlocui-o pe Rita pen
tru a deveni «Regina Vitezei» 
in ziua căsătoriei ei”, a expli
cat Tracy Burton, director de 
marketing al Alton Towers, 
parc de distracții aflat în cen
trul Angliei.

Tracy Burton a declarat că 
există mai multe asemănări 
între noul montagnes russes, 
care îi propulsează pe vizita
torii parcului de Ia zero la 100 
de kilometri pe oră în doar 
două secunde, și pregătirile 
pentru căsătoria lui Charles 
cu Camilla.

Opportunity și-au dovedit va
loarea descoperind locuri de 
pe Marte unde în trecut a e- 
xistat apă și ar fi putut exista 
și organisme vii”, a adăugat 
acesta.

„Roboții au funcționat deja 
cu 11 luni peste cele trei 
prevăzute inițial, iar acum 
trebuie să facem planuri pe 
termen lung pentru utilizarea 
lor în continuare”, a spus și 
Jim Erickson, directorul pro
gramului Spirit/Opportunity.

Responsabilul programului 
de explorare a planetei Marte, 
Doug McCuistion, a precizat 
la rândul său că roboții aflați 
în regiuni diferite se apropie 
de obiective de cercetare care 
nu erau la îndemână în urmă 
cu un an.

Prințul Rainier a domnit timp de peste 55 de ani. (Foto: EPA)

ce la Paris. La 28 septembrie 
1944 s-a înrolat voluntar în 
armata franceză și a luat par
te la campania din Alsacia. 
La vârsta de 26 ani, pe data 

de cântăreț la sfârșitul anilor 
'80 și ale mamei acestuia, ce 
l-ar fi văzut pe cântăreț fă
când duș cu un băiețel.

Incidentul povestit de ma
mă s-ar fi petrecut la Never- 
land, în 1989, implicat fiind 
un australian de 7 sau 8 ani.

Ea spune că nu era ceva ne
obișnuit să vadă copii dor
mind în camera lui. Pe jos

de 19 noiembrie 1949, prințul 
i-a succedat tatălui său, prin
țul Louis al II-lea, după ce 
sora sa mai mare, Charlotte, 
a anunțat că nu dorește să 

erau adesea haine de copil și 
nu exista nici un alt indiciu 
că micuții ar fi dormit în altă 
parte. Femeia a precizat că 
nu a văzut nimic care să-i in
dice o agresiune, însă, în a- 
fară de scena de la duș, l-a vă
zut pe băiețel de două ori în 
patul lui Jackson. în plus, 
acesta avea obiceiul de a se 
juca cu micuții în cadă.

preia coroana. 
Rainier a fost 
voltarea economică a 
patului de Monaco.
Albert al Q-lea

în urmă cu. o săptăzaBiK 
prințul Albert a fost numit 
regent, în condițiile în care 
principele Rainier se.afWto 
imposibilitatea de a-și exerci
ta atribuțiile, după trei: «ip- 
tămâni de spitalizare, igtre 
care zece zile la reanimare.

Prințul Albert de Monaco, 
în vârstă de 47 ani, devenit 
Albert al II-lea după decesul 
tatălui său, Rainier, a prelu
at din ce în ce mai multe din 
atribuțiile acestuia în ultimii 
ani. Prințul Albert este fiul 
prințului Rainier ai lll-lea și 
al prințesei Grace și s-a 
născut la 14 martie 1958.

Vin Diesel a fost pre 
zent la Madrid la lansa
rea noului său film, co
media „The Pacifier”, în 
care joacă un rol inedit 
de dădacă. (Foto: epa)


