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Vremea va fi închisă, cu cer mai mult 
acoperit.

dimineața la prânz seara

Străinii au liber la capital

lemne! (Foto Traian Mânu)

■ Cetățenii străini au 
acces, de astăzi, la 
conturile de capital, în 
băncile românești.
Clara Păs__________________
clara.pas@infornimedia.ro

Deva - Modificările Regu
lamentului privind regimul 
valutar intră în vigoare as

tăzi, în urma publicării lui în 
Monitorul Oficial, de către 
Banca Națională a României. 
Regimul aplicat cetățenilor 
străini se modifică în sensul 
că aceștia au dreptul să des
chidă și să mențină conturi 
în valută și în moneda națio
nală a României la băncile co
merciale. Ei pot repatria și 
transfera activele financiare 
deținute și pot converti su

mele deținute în lei sau in 
valută prin intermediul pieței 
valutare. De asemenea, ne- 
rezidentii au dreptul să do
bândească, să dețină și să uti
lizeze active financiare în val
ută și în lei.

Conform regulamentului, 
BNR poate lua măsuri de 
salvgardare privind mișcările 
de capital în cazul în care flu
xurile de capital pe termen

scurt exercită presiuni puter
nice asupra pieței valutare și 
provoacă perturbări grave în 
aplicarea politicii monetare și 
a cursului de schimb. Altfel 
spus, BNR va interveni pen
tru a stopa prezenta capita
lurilor speculative care pot 
determina pusee inflaționiste. 
Măsurile de salvgardare nu 
pot depăși șase luni și vor fi 
notificate Comisiei Europene.

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântai liber vine in întâmpinarea pro- !• • 

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

a tru a fi rezolvate cât mai re-
pede cu putință. Ai vreo între
bare pentru primarul localității 

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

CUVÂNTUL LIBER

Odată cu încălzirea vremii, șS 
au început lucrările de reabi- XA 
litare a DN 68 care traversează 
Țara Hațegului. Lucrătorii unei 32 
societăți private efectuează 
lucrări de defrișare a pădurii de 
la intrarea în Hațeg. După 
defrișare va urma ca DN 68 să 
fie lărgit CU 10 m. (Foto: Traian Mânu)
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Crimă urmată de sinucidere
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■ După ce și-a ucis pri
etenul cu o lovitură de 
cuțit, s-a spânzurat 
într-un copac.
MlHAELA TăMAȘ 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Bulzești - Un bărbat de 49 
ani, din satul Stănculești, co
muna Bulzeștii de Sus, și-a u- 
cis prietenul înfigându-i un 
cutit în inimă, sâmbătă spre

duminică noaptea. Cei doi 
bărbați și-au ajutat vecinii la 
treburile gospodărești, iar 
seara au fost chemați la masă 
și la un pahar de „tărie”. Con
stantin Scrob, de 49 de ani, în 
urma unei discuții aprinse pe 
care o purta cu Iosif June, de 
41 de ani, a luat cuțitul de pe 
masă și fără să stea prea mult 
pe gânduri l-a lovit în inimă. 
Bărbatul a murit pe loc, sub 
privirile îngrozite ale gazde
lor, care, după plecarea agre

sorului, au chemat politia. 
Constantin Scrob a părăsit 
casa, iar la aproximativ 500 
de metri s-a spânzurat într-un 
copac. Polițiști și procurori 
criminaliști au ajuns cu greu 
în cătun, din cauza drumului 
greu accesibil. Aceștia s-au 
deplasat la fata locului pentru 
a cerceta împrejurările în ca
re s-a produs această tragedie. 
Cele două cadavre au fost ri
dicate duminică de către me
dicii legiști.

Rromi la liceu
Deva (R.I.) - Până la 15 

mai, Inspectoratele șco
lare vor anunța câte lo
curi sunt disponibile 
pentru candidatii rromi 
la concursul de admitere 
în învățământul liceal și 
profesional de stat, pen
tru anul școlar 2005 -2006. 
Cererile de înscriere vor 
fi primite până în 17 iu
nie. Repartizarea se face 
în ordinea mediilor.

private au 

Bovine
medie de aproximativ 15%.

Efectivele de animale în județul 
Hunedoara, la nivelul anului 2004
Comparativ cu 2003, conform datelor furnizate de Direcția 
Agricolă și Dezvoltare Rurală Hunedoara, la sfârșitul lui 2004 
efectivele de animale existente în gospodării sau în societăți

Grafică: Cuvântul liber, sursa: D.A.D.R. Hunedoara
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■ Consilierii locali de
veni vor supune apro
bării astăzi circa 30 de 
proiecte de hotărâri.

Deva (C.P.) - Printre aces
tea se află cel în care se pro
pune modificarea tarifului 
pentru transportul local din 
Deva și aprobarea documen
tației tehnico-economice a 
programului de întreținere și 
reparații a străzilor, aleilor, 
trotuarelor de pe raza munici
piului pe perioada următo
rilor patru ani. Consilierii 
deveni vor aproba și lista cu

persoanele care au dreptul la 
gratuitatea transportului ur
ban cu mijloace de transport 
în comun.

Consiliul local intenționea
ză să acorde un premiu tiner
ilor căsătoriți de „Ziua îndră- 
gostiților”. în cadrul proiecte
lor ce urmează a fi dezbătute 
se numără și cel privind apro
barea documentației urbanis
tice,, faza plan urbanistic de 
detaliu, pentru amplasarea în 
Piața Victoriei a bustului lui 
Drăgan Muntean. De aseme
nea, vor fi avizate noile tarife 
pentru prestări de servicii la 
ștrandul municipal.

«Sâmbăta,
■ prințul 

Jj; Charles s-a 
căsătorit cu 

d Camilla, spre 
nemulțumirea 
multora dintre 
supușii 
Coroanei bri- 

f tanice.

' -A

(Foto: EPA)
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• Mesaj. Liderul radical șiit 
Moqtada Sadr (foto) a trans
mis un puternic mesaj anti- 
american, sâmbătă, în timpul 
celei mai mari manifestații 
organizate la Bagdad, după

înlăturarea de la putere, în urmă cu doi ani, 
a regimului lui Saddam Hussein.(MF)

• Solicitare. Consiliul Național al Secuilor 
solicită Ministerului Justiției modificarea Legii 
referendumului, astfel încât hotărârile adop
tate de consiliile locale pentru organizarea 
referendumurilor privind autonomia Ținutului 
Secuiesc să nu mai poată fi atacate în con
tencios administrativ.(MF)

• Demisie. David Stone, directorul Agenției 
americane pentru securitatea liniilor aeriene 
comerciale, înființată după atacurile de la 11 
septembrie 2001, a demisionat în urma criti
cilor referitoare la persistența vulnerabilității 
avioanelor americane la atacurile teroriste.(MF)

Sprijin
București (MF) - Mai ; 

multe asociații au consti- l 
tuit, la București, un grup i 
de- sprijin pentru jurna- \ 
liștii români răpiți în 
Irak, care și-au propus i 
ca prin acțiunile lor să j 
mobilizeze oamenii pen
tru susținerea oricăror i 
acțiuni care ar putea du- j 
ce la eliberarea ostati- i 
cilor. Membrii grupului j 
vor monitoriza toate in- ; 
formațiile legate de acest j 
caz iar în curând va fi î 
lansată, online, o pagină 
web. Vor fi distribuite 
afișe și pliante cu foto- i 
grafiile jurnaliștilor și i 
informații despre situa
ția acestora.

Toro Tibor

S-au întâlnit pe teren
■ Negocierile pentru 
Codul Muncii s-ar 
putea încheia până la 
sfârșitul lunii mai.

București (MF) - Reprezen
tanții patronatelor și cei ai 
sindicatelor intenționează să 
finalizeze negocierile pentru 
modificarea Godului Muncii 
până la sfârșitul lunii mai, 
urmând ca amendamentele 
negociate să fie promovate ul
terior de Guvern, sub forma 
unei inițiative legislative. 
Aceasta a fost una dintre con
cluziile reuniunii consultative 
a reprezentanților Guvernului 
cu cei ai sindicatelor, patro
natelor, instituțiilor interna
ționale și organizațiilor negu
vernamentale privind proble
matica dialogului social, orga-

Premierul Tăriceanu, prezent la reuniunea de la Brașov (Foto: dais)

nizată, sâmbătă, la Snagov, la 
inițiativa premierului Călin 
Popescu Tăriceanu. Institu
țiile internaționale au fost re
prezentate de șeful, delegației

Comisiei Europene la Bucu
rești, Jonathan Scheele, de 
șeful Biroului Băncii Mon
diale, Owaise Saadat, și de re
prezentantul Fondului Mone-

neutra
I 

tar Internațional în România, 
Graeme Justice.
Pentru dialog

„Scopul inițiativei mele es
te de a relansa dialogul social, 
printr-o acțiune onestă, care 
să demonstreze importanța pe 
care o acordăm partenerilor 
sociali”, a spus Tăriceanu. O 
altă idee asupra căreia s-â 
convenit și care a fost susți
nută atât de sindicate, cât și 
de patronate a fost crearea 
unor structuri de dialog so
cial la nivelul regiunilor de 
dezvoltare. în ceea ce privește 
reforma pieței muncii, repre
zentanții patronatelor și cei ai 
sindicatelor și-au exprimat 
disponibilitatea să încheie ne
gocierile asupra modificării 
Codului Muncii până la sfâr
șitul lunii mai.

Se reunește ~~ 
Conclavul

Vatican (MF) - Viito
rul Papă va fi ales de 
115 cardinali electori, și 
nu de 116, după ce car
dinalul mexican Adolfo 
Antonio Suarez Rivera 
(foto) a infor
mat că nu 
va putea 
participa la 
Conclavul ce 
se va reuni 
în 18 apri
lie, din 
motive de 
sănătate.

Pentru 
minorități 
Tg. Mureș (MF) - Pro
iectul legii privind sta
tutul minorităților na
ționale este sub stan
dardele dorite de mF 
norități, a apredat îh 
cadrul unui forum 
politic, la Târgu Mu
reș, deputatul UDMR 
de Timiș* Toro T. Ti
bor, precum și avo
catul budapestarrdr. 
Veress Laszlo. „E bF 
ne ca reprezentanții 
comunrtățirsă nu 
ceară nici mai mult, 
nici mai puțin decât 
ce există în Europa", 
a afirmat Veress. To
ro a spus că a depus 
amendamente la le
ge, dar acestea nu 
au fost luate în sea
mă. „în UDMR nu 
există egalitate de o 
vreme încoace. în 
această formă, acest 
proiect de lege este 
antiminoritar", a mai 
declarat deputatul 
UDMR.
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Atentat revendicat
Gaza (MF) - Mișcarea 

radicală palestiniană Ha
mas a anunțat că a lansat 
obuze de mortieră, sâmbă
tă, împotriva unor colonii 
evreiești din Fâșia Gaza, 
după ce militari israelieni 
au ucis trei tineri pales
tinieni. Potrivit unor sur
se militare, 14 obuze au 
foist lansate în direcția u- 
nor posturi militare și co
lonii, în special în secto
rul Gush Katif, din sudul 
Fâșiei Gaza. Atacurile nu 
S-au soldat cu victime.

Fier vechi cu
Suceava (MF) - Peste două 

mii de focoase de artilerie au 
fost predate, ca fier vechi, de 
doi suceveni, unui centru de 
preluare a materialelor reva- 
lorificabile, muniția fiind pre
luată de specialiști piroteh- 
niști pentru a o distruge. Spe
cialiștii pirotehniști s-au de
plasat la punctul de lucru din 
Suceava al firmei pentru iden
tificarea, ridicarea, transporta
rea și depozitarea în vederea 
neutralizării a unui număr de 
2.125 de focoase de artilerie. 
Elementele de muniție fusese
ră predate, în vederea valorifi-
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Accident la Câmpia Turzii
■ Un militar a murit, 
sâmbătă dimineața, în 
apropierea aerodromu
lui Câmpia Turzii.

Câmpia Turzii (MF) - Mili
tarul executa exerciții de an
trenament de parașutare, or
ganizate de UM 01049 Some- 
șeni, a informat un comuni
cat al MApN. Cazul este cerce
tat de o comisie a Statului 
Major al Forțelor Terestre, 
condusă de locțiitorul șefului 
structurii Doctrină și Instruc- 

surprize
carii ca fier vechi, de doi local
nici din comuna suceveană 
Ilișești. Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență Suceava 
(ISU) precizează că focosul 
este un element component al 
proiectilului de artilerie, con
ține 25-28 de grame de exploziv 
și are scopul de a iniția explo
zia încărcăturii principale a 
proiectilului de artilerie la 
atingerea țintei. „Atragem aten
ția cetățenilor că executarea 
oricăror operațiuni cu elemente 
de muniție neexplodată impli
că riscuri deosebite”, se arată 
într-un comunicat al ISU.

ție, colonel Gheorghe Matees- 
cu și de Parchetul Militar Te
ritorial Cluj. Militarul a căzut 
de la înălțimea de 2.000 de 
metri, pe pista de beton.
Avea experiență

Potrivit căpitanului Doru 
Danciu, ofițer Relații Publice 
la Unitatea Militară de Avia
ție din Câmpia Turzii, ofițerul 
Tiberiu Iancu (33 de ani) era 
un parâșutist experimentat. 
El primise brevetul de para
șutist în 1994, iar din 2004 a

fări cu parașuta tip aripă. El 
efectuase 161 de parașutări și 
de aproape doi ani folosea pa
rașuta tip aripă, cu care fac 
salturi doar cei mai experi
mentați militari.

Căpitanul Doru Danciu a 
mai declarat că, deocamdată, 
nu se știe exact cum s-a pro
dus accidentul, dar este sigur 
că parașuta nu s-a deschis iar 
ofițerul și-a pierdut viața 
zdrbbindu-se de pista de beton 
a bazei de antrenament. Tibe-

fost atestat șă .execute parașu
riu Iancu era căpitan la UM
01049 din Someșeni.

(

Comemorare. c«
60 de ani de la eliberarea
au început ieri, în prezența cancelarului german, Gerhard 
Schroeder, dar și a unora dintre foștii prizonieri.(MF)
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o Profesorul anului, s-a încheiat înscrierea 
pentru o competiție organizată pentru prima 
oară în România: „Profesorul Anului" desti
nată profesorilor care au un puternic impact 
asupra elevilor și comunității. Competiția, 
destinată anul acesta profesorilor de liceu, 
are patru etape iar valoarea totală a premi
ilor este de 25.000 USD. (R.l.)

Coafura de un milion de lei r*
>
I

■ în vestimentație și 
coafură se revine la 
moda anilor '70-'80, 
tendințe moderne.

cu

Clara PAs______
clara.p9s@informmedia.ro

între bărbați - Filip (8 luni) și tatăl său 
Csibi Iosif, din Deva.

Sh

Extragerea la concursul „Cea mai haioasă 
poză” va avea loc în 20 aprilie iar numele 
câștigătorului premiului de 1.000.000 lei va 
fi publicat în ziarul nostru din 21 aprilie.

Deva - în acest an designe- 
rii au stabilit că la modă sunt 
carourile, motiv pentru care 
hair-stiliștii au venit cu 
propuneri adecvate noului 
trend. Astfel, în materie de 
coafură, cei care doresc să fie 
în ton cu moda trebuie să știe 
că se poartă combinația din
tre părul drept și cel ondu
lat.

„Se merge pe o lungime 
medie a părului pentru că se 
pretează foarte bine la tot fe
lul de culori și asimetrii, așa 
cum cer noile tendințe. în ma
terie de culori, pentru femeile 
care aleg varianta părului 
vopsit, „actuale” sunt: roșul 
și combinațiile de nuanțe de 
blond. Mai simplu spus, se 
poartă contrastul, adică părul 
va avea o culoare în trepte:

Vacanțe promoțfonale de Paști
Vacaroiu nu 
crede în crize!

Ti BERI U SîROIA_________________
tibcflu.stroia^nformmedia.ro

Pentru că șuvițatul Băsescu a plecat la 
Roma, lăsând ușa României deschisă, 
următorul pe lista conducătorilor de neam 
s-a trezit a fi nea Nicolae Văcăroiu. Care 
de fapt nu a prea reușit să se trezească. 
Numai așa sepoate expbca de cef- sâmbătă 
la ora 16,00, când trebuia să se întâlnească 
celula de criză, responsabilă cu gestionarea 
crizei jurnaliștilor răpiți în Irak, nea Văcă 
nu a răspuns la apel. Deși, în calitate de 
șef al statului, trebuia să conducă această 
celulă. Mai mult, el nici măcar nu se afla 
prin București.

încercările de a-l contacta telefonic, de 

cei care îl așteptau în sala de ședințe, au 
eșuat, iar aghiotantul acestuia a precizat pe 
i/n ton sec sau demisec că nea Văcă este 
foarte ocupat și nu poate fi deranjat. Sincer 
să fiu nu se face să-l deranjezi pe cel de-al 
doilea om în stat cu probleme de-astea 
legate de celule de criză. Dacă era vorba 
de ceva baterii de-alea de 700 de mililitri 
îndreptate spre România, merita efortul. în 
plus, e bine că Văcăroiu nu a apucat să 
realizeze că e șeful statului și că i-a lăsat 
pezevenghiului ăla de Băsescu cârma țării. 
Că ne trezeam dracu1 prin cine știe ce șanț 
galactic!

Deva (T.S.) - Deși anul aces
ta prețurile ofertelor turistice 
au crescut, în medie cu 10 la 
sută, există numeroase cereri 
din partea hunedorenilor. Și 
cum turismul rural este la 
mare căutare, Asociația Na
țională de Turism Rural Eco
logic și Cultural și-a prezen
tat oferta de Paște.
Oferte pentru toți

Astfel, un Paște tradițional
- sărbătorit la Btasșov,- în peri- sistem pteiShme conTptetâ‘os- 

oada 30 aprilie - 2 mai, costă 
între 1,3 și 2 milioane de lei. 
Sunt oferite plimbări de agre
ment, se poate participa la 
prepararea bucatelor de Paște 
și la vopsitul ouălor. Tariful 
include și masa de Paște. 
Aceasta este deviza sub care

11.04.2005

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

De azi, pescuitul este interzis.
Pensiunile agroturistice sunt la mare căutare.

Se mențin zonele 
defavorizate

Radarele mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 

de pe raza localităților Brad - Deva - Hațeg - Petroșani 
Vulcan - Lupent

Mintia - Le;nic - Itia - Zam 

Sfrnena - Bâcia - Călan

No comment! Caricatura de Oviudiu Pascu

Deva (C.P.) - România va 
avea posibilitatea să acorde 
scutiri la plata impozitului pe 
profit pentru investitorii din 
zone defavorizate și după mo
mentul aderării la Uniunea 
Europeană, cu condiția ca 
ajutorul de stat să fie destinat 
investițiilor regionale.

De această facilitate vor 
beneficia și investitorii din 
zonele Brad și Valea Jiului, 
dar numai până la 1 ianua
rie 2009.

Ajutorul de stat va fi acor
dat numai întreprinderilor 
care au primit certificatul de 
investitor permanent într-o 
zonă defavorizată înainte de 1 
iulie 2003.

Totodată, România va avea 
posibilitatea să acorde scutiri 
la plata redevențelor pentru 
întreprinderile care au sem
nat contracte comerciale cu 
administrațiile zonelor libere 
înainte de 1 iulie 2002.

Facilitatea fiscală mențio
nată vâ fi valabilă până la 1 

de la roșu închis la roșu des
chis, spre exemplu”, spune 
Aura Seleșan, hair-stilist.
Părul „întins”

„Spuneam că noul trend es
te în fapt o combinație de păr 
drept și ondulat. Dar există 
femei al căror păr este ondu
lat natural. Pentru ele a fost 
creată o cremă specială. Este 
o cremă permanentă de întins 
părul. Utilizarea ei permite ca 
firul de păr să se mențină în
tins, timp de câteva luni, 
chiar dacă el, de fapt, este bu
clat. Aș mai adăuga faptul că 
dacă o persoană alege acest 
gen de tunsoare - pe păr în- 

CT £

Tunsoare la modăAura Seleșan Nuanțe de blond.

societățile de turism și-au 
prezentat oferta de Paște. Pen
tru cei cu dare de mână, pe
rioada 30 aprilie - 2 mai poa
te costa la un hotel de patru 
stele între 6,5 și 7 milioane de 
lei. Potrivit agențiilor de tur
ism din județ, hotelurile de 
două stele au oferte deosebit 
de tentante pentru cei care 
doresc să-și petreacă un sejur 
de Paști la malul mării. Pre
țurile oferite de acestea în 

citează între 1,5 și 5,5 miloane 
de lei în stațiunea Mamaia, 
pentru șase nopți cu micul de
jun inclus în preț. La Neptun 
și la Eforie Nord prețurile la 
hotelurile de două stele se 
mențin1 în jurul valorilor de 
2,2 și 3,5 milioane de lei. 

...■ 'ji'-
g > ■>
L 1
0/4

agenție de publicitate

tins -, el urmează a fi foarte 
filat”, a mai adăugat Aura 
Seleșan.
Personalitatea face legea

Gând vă decideți asupra 
viitoarei coafuri trebuie să 
știți că pentru o față rotundă 
trebuie să adoptați o tunsoare 
care conferă volum părului, 
iar persoanele cu fața ovală 
e bine să aleagă tunsoarea ca
re permite părului să încadre
ze chipul. Părul scurt nu se 
recomandă celor cu urechi 
proeminente, iar părul lung 
nu va fi purtat de o persoană 
cu gâtul scurt. Dacă doriți să 
vă vopsiți părul trebuie să vă

Pescuitul intră în șomaj!
Deva (T.S.) - Ministerele 

Agriculturii și Mediului au 
interzis, printr-un ordin 
comun, pescuitul în apele 
colinare, de șes și în Delta 
Dunării, în perioada 11 
aprilie - 9 iunie inclusiv. 
Pescuitul sturionilor și al 
scrumbiei de Dunăre este 
interzis pe tot timpul anu
lui, în fața gurilor de 
"vărsare a Dunării lri Marea 
Neagră.
Perioade de prohibiție

La știucă, perioada de 
prohibiție este de 40 de zile, 
între 15 februarie și 26 
martie, în anii 2005 și 2006. 
La păstrăvul indigen, fân
tânei și coregon, interdicția 
se întinde pe o perioadă de 
228 de zile, de la 15 sep
tembrie 2005 la 30 aprilie 
2006. Calcanii și rechinii 
din Marea Neagră se vor 
bucura de liniște din partea 
pescarilor între 11 aprilie și 
9 iunie. Vânatul delfinilor 
este oprit complet și în 
acest an, iar capturările 
accidentate trebuie rapor
tate. 

gândiți și la personalitate^ pe 
care o aveți. îmbrăcămintea, 
coafura, culoarea părului, ac
cesoriile trebuie să se potri
vească temperamentului.

Spălat

_______________ - 30000-50000 lei

Tuns pâr scurt

________________________ - 95000 lei
Tuns filat - 120000 lei

Tuns modern
___________ - 150BSB lei

Vopsit păr scurt

_________ - 250000-397000 lei
Vopsit păr mediu

■ -312500 - 496250 lei

Vopsit păr lung

- 375000 - 595500 lei

Presă păr scurt
____________ ■_ 120000-310000 lei

Presă păr mediu
- 150000 - 387500 lei

Pred pâr lung
- 180000 - 465000 lei

Șuvițe - 250000 - 490000 iei

Aranjat___ - 90000 -120000 lei
Permanent întins

- 250000 - 980000 lei

mailto:clara.p9s@informmedia.ro
nformmedia.ro


1944 - A murit ion Minulescu, poet, prozator și dra

maturg (n. 6/7.01,1881)

1907 - A murit Smion Florea Marian, folclorist și etno
graf român'(.Sărbătorile la români") (n. 1.10.1847)

1744 - A murit poetul Antioh Cantemir, fiul lui Dimitrie 

Camemir. Scriitor iluminist și diplomat rus, el a fost un 

inițiator ai clasicismului In literatura rusâ (n, 10,09.1709)

1905 - S-a născuț poetul Attila fozsef (m. 3.12.1937)

Ziua internațională a celor eliberați din lagărele de con

centrare fasciste (la 11.04.1945 se prăbușeau zidurile 

«fabricii morții" de la Buchenwald, simbol al ororilor 

naziste)

Calendar religios
11 aprilie - Sfântul Calinic de la Cernica; 
Sf. Sfințit Mc. Antipa; Cuv. Trifina

Deva (S.B.) - Sfântul Ierarh Calinic de la 
Cernica s-a născut la 7 octombrie 1787 în 
București, aproape de biserica Sfântul Visa- 
rion. A primit din pruncie o educație reli
gioasă aleasă. în anul 1807 a intrat călugăr 
la Mănăstirea Cernica, sub ascultarea cuvio
sului stareț, arhimandritul Timotei. La 12 
noiembrie 1808 a fost tuns în schima mona
hală sub numele de Calinic, iar la 3 decem
brie 1808 a fost hirotonit ierodiacon. Cuvio
sul Calinic a fost hirotesit duhovnic al 
Mănăstirii Cernica la 20 septembrie 1815, de 
însuși mitropolitul Țării Românești, Nec- 
tarie, și este rânduit eclesiarh mare. Fiind 
chemat și propus de câteva ori să fie mi
tropolit al Țării Românești, Sfântul Calinic, 
din marea lui smerenie, nu a primit. Dar 
un om vrăjmaș din preajma sa, îndemnat 
de zavistnici, i-a dat otravă.
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Energie electricâ:

Sunt programate întreruperi In furnizarea energiei elec

trice:
11.00-14.00 Deva, străzile D. Cantemir, Primăverii,
 Horia, I.P. Pinciu, B Lăutaru, Pinului 

08.00-18.00 Zona Iha 

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan in Deva. 

09.00-15.00 Al. Patriei, bl. El, sc. A și B, bl. E2, 
sc. A și B, D. Zamfirescu, bl. Q; 

I. Corvin, bl. O

Apă;
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva

Soluția integramei din 
numărul precedent: L - 
J - M - Z - CATIFELAT
- NULI - APA - CATARI
- EU - A - UV - LAZ - 
IB - APATIC - LS - ARA
- R - MATASE - IE - 
NICI - ACI - FAR - 
VRERE - O - EP - ORAR
- CU - UC - SAFE - 
COMOD - RASA

’vvAtVVi.m'-''.

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat ap8 caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR
iSWMtatafta * - *>-' ■’

rOFTipiSȘO 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

OJ.P.C. HD 214971.

Urgențe 112

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

>ANTENA 1 ACASĂ

un sfert
ș

î

î »iVkfaVe • a • b • <» * 4 A ni . x. w Jc w.

21 mart.-20 apr. _ ______
Tentațiile vă copleșesc. Visați cu ochii deschiși și nu 
dați ascultare celor ce vor să vă trezească la reali
tate. Evitați situațiile pe care nu le puteți controla.

21 apr,-20 mei ___ _______
Sunteți optimist, aveți încredere în ceea ce vă 
așteaptă. Financiar, ziua e bună.

21 maf-20 Im........... .........________ _
Nu priea sunteți fa apele dv. Este poate momentul 
fa cane că nimic no e sigur, atât timp
cât no ni.

.....

f

A»

21 -y* **»»g
E postii! sî!l|i implicat într-un scandal. NufadSț 
mafii aure! Neînțelegerile se lămuresc, dar jigr': 
Primiți o știmă și vă rezolvați problemele.

ir-

21 aug.-20 sept. 2_______ _________ 2. .
Azi trebuie șă munciți mai mult, dar până la urmă 
găsiți solufi eficiente la toate problemele. Colegii nu 
vă sprijină cât aveți nevoie.

21 sept. 20 oct.
Drumurile vă relaxează, iar subiectele interesante vă 
pun în valoare profesionalismul. Renunțați la mân
drie, dați altora dreptul la replică.

21 oct.-20 nov. ______
O lucrare începută azi va aduce heneficii financiare. 
Păstrați-vă calmul în relațiile cu anturajul și persoana 
iubită ca să evitați disputele.

21 nov.-20 dec.__ ____2j_________ ' ;
Speculațiile vă sunt avantajoase. Puteți câștiga niște 
bani fără a face ceva deosebit. Primiți o invitație pe 
care ar fi păcat s-o refuzați.

21 <toc.-20 lan. ______ ■ ■ :
Dacă aveți nevoie de un umăr pe care să vă depănați 
amintirile, azi nu aveți succes. Mai bine fiți ponde
ră!. Cineva influent vă ia apărarea.

21 lan.-20 tobr. _______ ■
Proiectele fa care sunteți implicat necesită o mare

.itoare.

21 febr.-20 mart, j ____
Comunicarea e foarte importantă, In special dacă 
suspectați că cineva vă ascunde adevărul. Seara faceți 
proiecte pe termen lung cu partenerul.
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930 Teteshoppmg
10X0 Supli , suprte... Cu

Andreea Marin
1230 Teleenddnpedia 

1330 Desene animate: Yu-GT 
EJQh

14X0 JunaM TVR. Sport

Meteo
1430 Teteshoppmg 

15X0 Pro Patria.
Emisiune realizată de 
Redacția Emisiunilor 
Militare de
Televiziune din Minis
terul Apărării Naționale 

1530Kronka.
Emisiune în limba 

«<ă 
1655 Sănătate pentru toți.

Prezintă dr. Daniela Saf- 

ta
1730 Purtă imarotelor 
1830 Știrea zM 

1850 Sport Pro 
19X0 JuinaU TVR. Sport

Meteo

L

I

1

7X0 Știrile PRO TV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 

doctore?
9:1 Omul care aduce 

cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neflniștit Cu:
0 Eric Braeden, Joshua 

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

10:15 Apropo TV 
(reluare) 

11:15 Satvați-I pe Wally

13 (reluare) 
13X0 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo 
13:45 De râsul km» 

14:15 O vacanță
13 de tot râsul 

16X0 Tânăr și nefireștii Cu:

0 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 

Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

17X0 S te PRO TV 

1745 Teo 
19X0 Ș te PRO TV. Sport

Meteo

s

7X0 Obervator. Cu: Sanda

Nicola
8X0 Canalul de știri 

10X0 în gura presei 

11X0 Concurs interactiv. Emi
siune în cadrul căreia 
poți deveni milionar în 

câteva minute 
12X0 Hercule. Hercule și
0 lolaus s-au reunit și de 

această dată pentru a 

da naștere unor noi 
aventuri

13X0 Observator. Cu: Simona

Gheorghe
1345 Divertisment: Fokforul 

contraatacă
15X0 Diverts 

16X0 Observator Spot

Meteo
1645 Vreere- A trăi cu pasi-
0 ine (Italia, 2002). Cu: 

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoanfo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 

Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1745 9595-Te tavață ce să 
fed

19X0 Otewvator

PRIMA TV

t

1-

i 
.8

1 
I

30EI5 Teroare fa maguin
13 (acțiune, SUA 1998). 

Cu: Rob Estes, Shan
non Sturges, David 

Soul. Regie: Norberto 
Barba. Șase oameni 
rămân prizonieri Intr-un 
complex comercial, 
după ce barajul din 

apropiere s-a rapt și 
apele au inundat 
împrejurimile clădirii. 

22:15 la Bloc Serial de
S divertisment 

2M8 Știrile Pro TV 
23X5 Dinastia campionilor 

B50 Sa jpionaari (acțiune, 
nț SUA 2002). Cu: 

Natasha Henstrige, 
Kristen Miller, Natashia 

: WWams, Carta Jacott, 
15 a »------»- |rJrL .

Rea Badyi,Chud(

Sgb
■Bowman 
llattaM

(PRO IV. Sport

i

s

1

20:15Opertiunea Mta
ra HR® 5 (acțiune, SUA 

199$. Cu: Trae 
Thomas, Todd Jensen, 
Anthony Bishop 

2230 Observator Sport 
U Mi iteo. Cu: Letiția 

Zaharia
233B Matrix: Amenințare 

rș teroristă (acțiune, SUA 
’ 2003). Cu: James Den

ton, Kelly Rutherford, 
Mahershalalhashbaz Aii, 
Anthony Azizi, Will 
Lyman, Melora Walters, 
Snoshannah Stem.

< 230 h gun presei (reluare) 
I 1X0 Com» Interactiv.

Emisiune In cadra)
- -

;v 
s

' - MO Dtotmuril (reluare) 
I '-MD Htecute (reluare)

; «RVtare-Atficuptal-

căreia poți deveni mil
ionar ta câteva minute 

«SSOteenrator.
Meteo (relua

1

5X0 Poveștiri 
(reluare)

530 Iubirea nea, catul 
(reluare)

7X0 Extravaganta 

0 Anastasia 
(reluare)

8:15 Te voi învăța să iubești 

H (reluare)
9:15 A șaptelea cer 

10X0 Lori (reluare) 
11:15 Numai iubirea 
13:15 Răzbunarea.

g Cu: Gabriela Spanie, 
Joși Angel Llamas, 
Maria Helena Doering, 
Orlando Miguel 

14:15 Pisica sălbatică. Cu:

0 Marlene Favela, Mario 
Cimarro

15*30 Iubirea mea, păcatuL

0 Cu: Yadhira Carillo, Ser
gio Sendel 

1725 Vremea de acasă 

1730 Poveștiri ac ărate 
18:10 Gitanas. Cu: Saul

0 Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona

19:15 Tevoi învăța să iubești. 
0 Cu: Danna Garcia, 

Miguel Varoni

20:15 Rlfai. Cu: Barbara Mori, 
g Eduardo Santamarina, 

Ana'Martin, Jaqueline 

Bracamontes, Sebastian 
Rulli, Josefina Echanove, 
Antonio Medelin

21:10 Mama vitregă.
rjCu: Victoria Ruffe, 

Cesar Evora, 
Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 

Capetillo, Rerte Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska 

2fa00 De trei ori famate emi
siune cu Mihaela Tatu 

8X0 Extravaganta Anasta- 

QXa. Cu: Noricis Batiste, 
Juan Pablo Raba, Klara, 
Hilda Abrahamz, Dora 

Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D' Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 

Rodriguez, Mayra Ale-

fXHlăzbunarea

§

t-

ii

7X0 Meacc-(reluare)
8X0 Tefestopmg
830 Miniorități sub trei dic

taturi
9X0 Poftă bună
9-30 Atenție, se ităl 

10-30 V ale lu' MNdt 
1130 dnd minute de cultură 
11:45 Pastei 
1240 Euro-dipear

(reluare)
1245Loisși dark-nota 

aventuri ale U Srțrer-

1330Teîeshopinț 

14X0 Quasimodo 
1430 Midi savanți 
15X0 Impremă ta Europa.

Primul pas
16X0 Zona de conflict 
16-30 dnd minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
17X0 Sărută-mi

E ras 
1755 Eun 

18X0 Ji Euronews pen
tru România

18:15 dnd minute de cutară 
1830 Zestrea românilor 

19X0 F sălta

ZU3U Zbor deasupra unui 
<irib de oameni 

21X0 Neuitatele personaje.

Documentar de cutară 
teatrală. Prezentat de 
prof. George Banu. 
Episodul 10 

«3fi J-h.ia.ul TVR. Sport

2b90 Jurnalul Euronews pen
tru România 

22d5 Drumul spre Santiago' 42:15 Drumul spre Santiago
< Btrafthrilta Spania, 1999). 
î —
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Partea a doua. Cu: 
Anthony Quinn, Chari
ton Heston, Anne Ar
cher, Jose Luis Gomez. 
Regia Robert Young. 
Locotenentul Pereira 

vrea să lămurească 
moartea misterioasă a 
unei prostituate.

2330 Dirtnctui. Cu: Craig 
Q '.Nelson, Janie Brook, 

Lyne Thigpen, Roger 

Aaron Brown, Sean 
Patrik Tomas
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8:00 Calmul dinaintea fartu- 

13 nri (dramă. Marea Bri- 
tanie, 2002).

940 Regatul de foc (SF,

Marea Britanie, 2002). 
1125 Voi fi acasă de Crăciun 

0(comedie, SUA, 1998).
Cu: Jonathan Taylor 

12:55 întoarcere pe Tărâmul 

Ode Nicăieri (animație,

SUA, 2002). Voci: Corey 

Burton, Jeff Bennett 
14:10 Vulpea cu trei pidoare 

O (dramă, Italia, 2001).
Cu: Angela Luca, Franco 

Nero, Tomas Arana 
1545 Chipul de la fereastră 

îă (dramă. Marea Britanie,
2003). Cu: Angelo
Andreou 

17:40 litire Interzisă (dramă,
Gl Estonia, 1999) 

19*30 Pe platouri! de fil

mare. Episodul 15 

20.-00 Phenomenon II (dramă,
SUA 2003). 

2130 Regatul de foc (SF, 

(3 Marea Britanie, 2002).
Cu: Christian Bale 

23:10 Adevăratul Cancun (do

tă cumentar, SUA 2003).
Cu: Britany Brown-Hart. 
Casey Weeks 

0:50 Cel mai mare jaf
(comedie, Spania, 
2002).

0630-07.00 Observator
Deva (r)

11.00-12.00 După canal 
(Em. de divertisment 

1530-1535 Publicitate 

2345-24X0 Observator

930 Dragoste și putere 
10X0 Kenăd Show (reluare) 

1055 Op art 
11X0 Monica 

12X0 Rin șl televiziunea.
Este un program spe
cializat de cronică, crit
ică și comentariu de 
film, produs într-un for
mat complex, care 
include prezentare, 
avampremieră, interviuri 
în locații și studio, 
diverse tipuri de repor
taj - într-un spectacol 
deschis către interactivi- 
tate. (reluare) 

1230 Tefesh pin 

1255 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset Bead) 

1520 Focus. Emisiune infor
mativă
Dragoste șl putere 

16:15 Fă-Jb 

17:10 Camera de râs 

1730 Trăsniți ta NATO 

18X0 Focus. Sport Meteo 
19X0 Viața la extrem

, 1525
î

f

î

i
i

<

I

i

20flOSergHa Cu Sergiu 

Mihalcea 
ZlXOTrodațita 

dragoste 

22X0 Trăsniți to NATO. Sol
dați! prezentați tn pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar In 
acest sezon cu totul 
schimbați.

2230 Focus Pu. Cu5lhria
> Ticuia 

Fanatik Show. 0 emisi
une care șl-a câștigat o 

puternică notorietate 
Intr-un timp foarte 

■scurt, Fanatik Show este 

un program dinamic șl
. agresiv, axat oe culise, 

scandaluri, Informații de 
' ultimă oră, știri bombă.

■S6 Focus plus. Sport. 
. Meteo, (reluare) 

Ui» Bani la greu 
MO Clubul 

vpflNi-noapte

I
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TV SPORT

’ 09X0 Știrile TV Sport 0945 
Legendele fotbalului 10X0 Știr-

i He TV Sport 10:15 Box profe
sionist 11X0 Știrile TV Sport 
1220 Handbla Liga Campi
onilor (reluare) 13X0 Știrile ÎV 
Sport 13.10 Fotbal: Copa lib-

I
I

; ertadores 05 (r) 15X0 Știrile TV
ic.we» L~.«»^*..ii r..

.- 4
I
1
f

1

‘ Local Kombat 2330 Știrile TV 
s Sport 00X0 Fotbal Anglia.

Sport 1530 Să facem totull Cu 
Nlcoleta Luciu 1545 Motoare, 
motoarel 16X0 Știrile TV Sport 
1630 Fotbal: Liga Campionilor. 
Chelsea ■ Bavem Munchen (r) 
1830 Știrile TV Sport 19X0 Fot
bal: Spania: Real Madrid - 
Barcelona 2045 Știrile TV 

Sport 21:00 Fotbal: Anglia: 
Cnelsea - Birmingham 23:00
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TELE 7 DEVA
09.00-11.00 Muzică 
20.00 Știrile TELE 7 Deva 
20.10 Femeia, eterna între

bare (partea I) 
21.00 Publicitate 

21.05 Femeia, eterna înire- 
bare (partea a ll-a) 

2150 Știrile TELE 7 Deva (r).

HALLMARK
12.15 Providence II 
13X0 Fiicele lui McLeod IV 

14.00 Maria, mama lui lists
(dramă, SUA 1999) 

1545 Să fii cel mai bun 
(dramă, SUA, 1992) 

1730 Clubul ciudaților 

(dramă, SUA, 1999)
19.15 Farmecul zilelor 

obișnuite (dramă, 
SUA, 2005)

21X0 Fiicele lui McLeod IV 
22.00 Lege și ordine 

23.00 Jordan
00X0 Povestea unui pistol 

(dramă. Canada, 
2004)

DISCOVERY
15X0 Călătoriile vikingilor 

16.00 Față In față cu peri

colul, Furtuna perfectă 

17.00 Câmpuri de bătălie, El 

Alameln - Partea 2

18.00 Aventuri la scuit cu 

Rex Hunt

1830 Războaie la mulinetă 

19.00 Curse asurzitoare 

20.00 Nature In stare brută 

21X0 Revelații Industriale 

22.00 Transplant de amintiri 

23.00 Trauma

00.00 Cum se construiește 

un om. Previziuni

1
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• Cursuri in Italia. Un număr de 40 de
tineri pot participa la un curs de instruire în 
Italia, în perioada 2 mai — 8 iulie. Pot partici
pa absolvenți cu studii superioare, care au 
împlinit 26 de ani și care au minimum cinci 
ani de experiență în: mediu, finanțe-bănci- 
comerț, construcții navale, energie, resurse 
umane, mass-media, transport. (C.P.)

• Libertate mai mare la creditare. BNR 
pregătește un set de norme care vor acorda 
mai multă libertate băncilor în ceea ce pri
vește managementul riscului în procesul cre
ditării și consolidarea principiilor de prudență 
bancară în acordarea creditelor. Aceste mă
suri concrete vor fi definite după încheierea 
negocierilor aflate în curs cu FMI. (C.P.)

Bani europeni pentru 
zonele miniere

București (C.P.) - Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare va acor
da României un Împrumut în valoare de 120 
milioane dolari pentru continuarea proce
sului de restructurare a sectorului minier, 
pe baza unui Acord de împrumut, ratificat 
de Executiv. Proiectul vizează creșterea 
capacității instituționale de închidere a 
unităților miniere nerentabile, precum și 
realizarea procesului de regenerare socio- 
economică a regiunilor miniere, în vederea 
dezvoltării comunităților locale. Costul total 
al proiectului este de 148 de milioane dolari 
și va fi implementat într-o perioadă de cinci 
ani și jumătate. Proiectul prevede crearea 
de noi locuri de muncă, prin intermediul 
subcomponentei schema stimulentelor de 
angajare și pregătire, precum și sprijinirea 
activităților alternative generatoare de veni
turi, prin încurajarea inițierii unor afaceri 
proprii pentru investitorii din zonele 
miniere declarate zone defavorizate, cât și 
pentru stabilizarea populației în aceste zone.

Cum vindem afacerea altuia

■
. >«•

sîgnerul Seka Radnocic și creațiile 
sale vestimentare au fost vedetele Festivalu
lui Modei, ce s-a desfășurat la Skopjie, in Ma
cedonia, la finele săptămânii trecute. (Foto: epa)

■ Afacerile în franciză 
sunt o fațetă a viitoru
lui bussines românesc, 
susțin experții.
Clara Râs__________________
«Hrte MNiuMn—tdiajo

Deva - Dacă dispuneți de 
îV* mii de euro și vreți să 

începeți o afacere, dar vă spe
rie cheltuielile necesare gă
sirii unui produs sau a unor 
servicii cu mare căutare pe 
piață, o soluție o reprezintă 
afacerile în franciză. Franciza 
este un sistem de comercia
lizare bazat pe o colaborare 
continuă între persoane fizice 
sau juridice, independente 
dip punct de vedere financiar, 
prin care o persoană, denu
mită francizor, acordă altei 
persoane, denumită francizat, 
dreptul de a exploata sau de

Denominarea leului
Deva (C.P.) - Prefectura Hunedoara, 

Inspectoratele județene de poliție și de jan
darmi, Inspectoratul pentru situații de 
urgență vor asigura distribuirea materi
alelor publicitare privind denominarea leu
lui către firme și populație, potrivit unui 
protocol încheiat între BNR și Ministerul 
Administrației și Internelor. Acțiunea de 
afișare și distribuire a materialelor publi
citare și a pliantelor va începe la data de 
21 aprilie. Pentru punerea în aplicare a pre
vederilor protocolului, se vor constitui co
misii comune la nivel local, care vor ela
bora programe detaliate de lucru. Procesul 
de denominare se află în prima etapă, de 
la 1 martie 2005 fiind obligatorie afișarea 
duală a prețurilor, atât în monedă nouă cât 
și în bani vechi. Introducerea noilor mone
de și bancnote se va realiza la 1 iulie 2005. 
Denominarea monedei naționale presupune 
tăierea a patru zerouri din actualele cupi- 
uri, astfel că bancnota de 10.000 de lei va 
deveni noua unitate monetară, adică un leu 
nou. Banii vechi și banii noi vor circula în 
paralel până la sfârșitul anului viitor.

Subvenții 
■ Producătorii agricoli 
vor beneficia de o sub
venție peritru mașinile 
agricole noi.
Clara Păs
chra.paseinfornimedia.ro

Deva ■< Statul va acorda 
subvenții pentru achiziționa
rea de tractoare, combine de 
recoltat și alte mașini agri
cole noi, ajutorul alocat aco
perind 45% din prețul de 
cumpărare a utilajelor, a de
cis Guvernul printr-un pro
gram aprobat săptămâna tre
cută. Fondurile totale nece
sare derulării programului se 
ridică la 250 miliarde de lei, 
dm care cea mai mare sumă, 
respectiv 170 miliarde de lei, 

a dezvolta o afacere, un pro
dus, un serviciu sau o teh
nologie.
Avantaje, obligații

Deschizând o afacere în 
franciză, beneficiați de o serie 
de avantaje, printre care vân
zarea unui produs (sau servi
ciu) deja cunoscut și exclu- 
*ivitatea pentru acesta din 
partea francizorului, care vă 
oferă în plus un know-how 
deosebit, instruire, asistență 
și publicitate națională, fără 
ca dumneavoastră să investiți 
cine știe ce mari sume de 
bani în aceste direcții.

Cât privește investiția 
inițială, aceasta presupune 
amenajarea spațiului comer
cial în funcție de cerințele 
francizorului, realizarea 
stocului inițial în cazul fran- 
cizei de retail (vânzări cu 
amănuntul, de exemplu) și 

pentru tractoare
va fi cheltuită pentru achizi
ționarea de tractoare cu pute
re de până la 77 CP.
Sute de tractoare noi

Prin acest program, au
toritățile estimează că vor fi 
cumpărate peste 600 de trac
toare, circa 15 combine și un 
număr important de alte ma
șini agricole noi. Obiectivele 
programului, sunt susținerea 
procesului de transformare a 
gospodăriilor individuale în 
ferme familiale comerciale, 
îmbunătățirea randamentelor 
de exploatare a pământului, 
creșterea graduală a numă
rului de utilaje agricole, înfi
ințarea fermelor de către 
tineri, crearea de noi locuri 
de muncă. Programul este fi
nanțat de la bugetul de stat, 

cumpărarea echipamentelor 
(de obicei furnizate de fran
cizor, datorită cunoașterii 
specificațiilor tehnice, rețelei 
de distribuție și service). Pe 
lângă aceste investiții mai

... '
i, ',ti a, > za1

• Existența unui brand - francizele vând de oMeai produse cu o pisțâ regio
nală, naponală sau internațională.____________________________________ ..

• Tralningul - de obicei francizorii acordă trâlninpul necesar celor care
cumpără franciza._____________________________ ______ ____
• (MMm cumpărări, en-gros - 'frâiSKrli cumpără materie primă și mate

riale en-gros și au o putere mare de negociem pe care o companie mică 

nu o are. Aceasta va putea să vă ajute fri a Oferi un preț mai mic sau să vă 

creșteți marja profitului. Majoritatea francizelor prasupsa cumpărarea în 

bloc, ceea ce vă scutește de a căuta furnizori. ___________ __
• Publicitatea - francizoral Re campanii promoționale intense care ajută

pe cei_caire au cumpărat francizele _______________■
• Un modei de afaceri - mulți francizori au atins succesul dintr-un motiv

fundamental: modelul afacerii este testat și funcționează..___ __________

• Contabilitatea și bugetarea - când adoptați o franciză veți primi modelele 

testate deja ji^ă_fereșcjdejmplementarea unor noi metode și modele.
• Alte ajutoare - succesul afacerii se traduce pentru francizor în sume mai 

mari pe care le încasează. Astfel că ei sunt dispuși să furnizeze training de 

1a marketing până la resurse umane.

prin bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor și Dez
voltării Rurale, și este desti
nat producătorilor agricoli în
registrați în registrul agricol, 
persoane fizice sau juridice, 
care nu accesează programe 
similare cu finanțare externă.

Festivalul 
tradițional de la 
Sevilla a reunit 
mulți partici- 
panți, dar și un 
numeros public. 
Este cea mai 
faimoasă mani
festare andaluză. 
Sunt organizate 
coride, întreceri 
cu cai, spectacole 
unde se dansează 
flamenco, con
certe și se 
servește un vin 
alb, dulce numit 
de localnici 
„manzanilla".

. (Foto: E3A)

aveți de plătit către francizoi 
taxa de intrare în franciză 
redevențe de 4-8% din cifra de 
afaceri, eventual și taxa de 
publicitate (2-5% din cifra dc 
afaceri).

BNR reduce 
dobânda

București (C.P.) - BNR 
a decis reducerea cu do
uă puncte procentuale a 
ratei dobânzii de politică 
monetară, până la 12,5%, 
precum și scăderea do
bânzii plătite pentru re
zervele minime obliga
torii în lei constituite de 
bănci, de la 4% la 2%, și 
reducerea ratei la rezer
vele obligatorii în euro, 
de la 1% la 0,7%. Decizia 
a fost luată în contextul 
menținerii tendinței de 
scădere a ratelor dobân
zilor pe piața interban- 
cară, precum și a relati
vei stabilizări a cursului 
de schimb al leului.

MMULH
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 11 aprilie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
BNR 36.460 28.399 53.110 23.532 148

CjAsuI winter practicat de bânsiie din. lie w In 11 aprilie 2005
Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian fnrint

e V C V e V C V . 6" ■ *

BancPost 36.000 36.650 28.100 28.700 52.700 53.500 23.250 24.000 143 153
BRD 35.900 36.900 27.910 28.880 52.120 54.010 23.010 23.900 140 153
Banca Transilv. 36.150 36.675 28.189 28.714 52.646 53.471 23.287 23.712 145,17 150,17
Raiffeisen Bank 36.000 36.800 28.000 28.900 52.400 53.700 23.120 23.780 137 154

chra.paseinfornimedia.ro
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• Efectul aderării UE. Țuica ce va fi co
mercializată nu va putea fi produsă oriunde 
și în orice condiții sau din orice materie pri
mă. Micul producător care va dori să produ
că spre comercializare acest tip de băutură 
va trebui să se înregistreze, obținând statutul 
de persoană fizică autorizată sau asociație 
familială. (L.L.)

Sacrificarea 
animalelor

Deva (L.L.) - După in- j 
tegrarea în UE, agricul
torii individuali vor a- î 
vea voie să crească și să I 
sacrifice animale în pro- ș 
pria gospodărie, dar car
nea rezultată nu va mai 1 
Șutea fi comercializată.
i cazul acestor anima- 1 

le, crescute pentru con
sumul propriu, Uniunea i 
Europeană recomandă i 
să se efectueze controale i 
veterinare atât la achi- i 
ziționare, cât și perio
dic, pentru verificarea î 
stării de sănătate a ani
malelor și a condițiilor 
în care sunt crescute. în 
momentul sacrificării a- 
nimalului trebuie solic
itată asistența veteri
nară, care să verifice 
dacă animalul este 
sănătos.

Dacă proprietarul ur
mărește comercializarea j 
cărnii, sacrificarea tre- î 
buie să se realizeze în 
locuri autorizate, cu a- 
sistență veterinară.

Kh ■ * a*.-r 3SlUIWd pentru viteză și cai putere nu 
cunoaște limite și bariere de nici un fel. 
Campania agricolă de primăvară a debu
tat în forță... în toate sensurile și e un bun 
prilej de a-ți pune în valoare „motorul”!

(Foto: Traian Mânu)

Eficiență și operativitate
Buceș (L.L.) - Ocupația de bază pentru 

majoritatea locuitorilor comunei Buceș este 
agricultura. în această primăvară, 12430 
locuitori ai comunei beneficiază de cupoane 
agricole. Pentru că vremea de afară permite 
ieșirea în câmp, angajații primăriei se 
străduiesc să completeze cât mai repede cu
poanele agricole pentru ca ele să ajungă la 
beneficiari în cel mai scurt timp. Dis
tribuirea cupoanelor a început în data de 4 
aprilie, până acum mai mult de 1500 de 
cupoane ajungând la destinatar.

Primarul comunei Sântămăria Orlea, loan Filip.

tfGropi și drumuri 
impracticabile, pentru 
care șoferii plătesc taxe 
peste taxe.

Călin Marian

Loredana Leah_______________
loredana.leahgm form madia, ro

Buceș-Vulcan - Drumul Na
țional 74 face legătura între 
județele Alba și Hunedoara și 
este circulat de autobuze, ca
mioane și TIR-uri. De aproape 
patru ani, porțiunea din DN 
74 de pe teritoriul localității 
Buceș-Vulcan este supusă 
unor ample lucrări de repara-

Vin 
cupoanele 
Deva (L.L.) - Cupoa
nele sau bonurile va

lorice se acordă doar 

pentru culturile ce se 

înființează în primă
vara anului 2005, cu 

excepția culturilor de 

porumb, ovăz și fu
raje. „Cu bonurile va

lorice pot fi cumpă

rate doar îngrășă

minte chimice, pesti
cide și semințe. 

D.A.D.R. a contactat 

cei 20 de comerci- 

anți de inputuri din 

județ, obținând pro
misiunea acestora că 

vor acorda semințe, 
îngrășăminte și pesti
cide pe cupoane", 

susține directorul 

DADR Hunedoara, 
Călin Marian.

ții. în patru ani de zile nu s- ’ pentru a urgenta lucrările de 
a reușit să se repare nici reparație, am primit doar

Sapard - o zi
Deva (L.L.) - Agenții 

economici din mediul 
rural care intenționează 
să solicite fondurile SA
PARD vor primi infor
mații de la angajații Bi
rourilor SAPARD, ime
diat, în baza unei fișe de 
asistență și evaluare pre
liminare. Fișa conține 
toate informațiile gene
rale de care solicitanții 
au nevoie. Potențialul 
contractat al unui pro
iect SAPARD poate afla 
dacă îndeplinește condi
țiile necesare accesării 
fondurilor într-o singură 
zi. De asemenea, făcând 
o singură vizită la SA
PARD, agricultorii inte
resați vor afla ce criterii 
de eligibilitate trebuie să 
îndeplinească punctual 
pentru a beneficia de 
fonduri europene. '

Parc de fosile la Sînpetru

Sînpetru (R.I.) - Țara Hațe
gului a ajuns celebră în toată 
lumea după ce aici au fost 
descoperite mai multe ouă și 
fosile de dinozauri. în urmă 
cu aproximativ 85 milioane 
de ani aici se afla o insulă un
de sălășluia o specie de dino
zauri de mici dimensiuni.
Unică în România

Zona Hațegului este singu
ra din România unde au vie- 
țuit dinozauri. Cele mai mari 
depozite de astfel de fosile au 
fost descoperite în localitățile 
Sînpetru, Tuștea și pe raza

impracticabile
măcar un kilometru și, mai 
mult decât atât, doi kilometri 
de drum au rămas fără asfalt, 
în aceste locuri, drumul a de
venit un calvar pentru condu
cătorii de mașini mici, auto
buze, camioane.
Blocarea circulației

V

De nenumărate ori, Primă
ria Comunei Buceș a fost so
licitată pentru a interveni cu 
propriile mijloace auto pentru 
a ajuta la deblocarea unor 
camioane rămase suspendate 
pe drumul național. „La toate 
apelurile pe care le-am făcut 
către Drumurile Naționale

Biserică veche de 800 de ani
■ De 800 de ani, în 
fiecare zi, în biserica 
din Sînpetru enoriașii 
ascultă liturghia.
Raluca Iovescu
rahica.lov*saJ#l nformmedia.ro

Sînpetru - Afirmația pare 
aproape ireală pentru oame
nii obișnuiți cu termene de 
„valabilitate” relativ scurte. 
Și totuși... de 800 de ani Bise
rica Ortodoxă „Sfântul Gheor- 
ghe” din Sînpetru, sat ce 
aparține de comuna Sântă- 
măria Orlea, își primește 
credincioșii. Lăcașul de cult, 
ce datează din secolul XIII, es
te aproape necunoscut în 
comparație cu celebrul „fra
te” din Densuș, deși au apro
ximativ aceeași vârstă, iar 
pietrele romane încorporate 
în structura constructivă nu 
lipsesc nici aici.

comunei General Berthelot. 
Primele descoperiri s-au făcut 
în preajma anului 1900. Par
cul de fosile de dinozauri de 
la Sînpetru nu e amenajat 
nici aștăzi în nici un fel, iar 
primarul din Sântămăria Or
lea, loan Victor Filip, se plân
ge că și „plăcuțele indicatoa
re care au fost amplasate în 
zonă au fost furate”, astfel că, 
odată ajuns acolo, nimic nu- 
ți indică importanța locurilor. 
De altfel, chiar accesul e o 
provocare, fără un ghid de nă
dejde fiind greu să nimerești 
străduțele întortocheate... 

promisiuni deșarte”, afirmă 
Traian Achim Mărcuș, prima
rul comunei Buceș. Pe timp 
ploios, nu găsești nici o dife
rență între un drum foresti
er și acea porțiune de doi km 
de DN. Locuitorii amenință 
că vor bloca circulația dacă 
lucrările de reparații de pe 
DN 74 nu vor fi accelerate.

Reprezentanții Drumurilor 
Naționale dau vina pe iarnă 
și susțin că „starea drumului 
s-a agravat pentru că, fiind o 
iarnă grea, s-a folosit multă 
sare, deteriorându-se asfaltul. 
Anul acesta încercăm să ter
minăm lucrările de reparații 
pe porțiunea de drum de la 
Buceș-Vulcan”. Traian Achim Mărcuș

Biserica Ortodoxă Sfântu Gheorghe" din Sînpetru.

Lipsește însă cu desăvâr
șire orice inscripție care să a- 
mintească de originile sale.
Biserică nouă

Preotul Flavius Ceuță își a- 
mintește că „prin anii '90 s-au 
făcut săpături aici, dar n-au 
zis nimic despre ce au desco
perit. în biserică se mai păs
trează o frescă din secolul 
XVIII, plasată deasupra fostei

intrări a bărbaților, restul 
picturii este înoă sub tencu
ială”. Cei aproximativ 300 de ~ 
săteni așteaptă cu nerăbdare 
finalizarea lucrărilor la noua 
biserică ce mai are nevoie „de 
vreo 500 de milioane de lei, 
pentru pictură”, ca să-i poată 
primi pe credincioși. Dar no
rocul vechiului lăcaș s-ar 
putea să fi constat tocmai în 
utilitatea lui.

Năstase se dovedesc insuficiente... însă pasiunea pen
tru mișcare se poate pune în aplicare oriunde și în orice 
condiții.

(Foto: Taian Mânu)

nformmedia.ro
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• Chivu înscrie. Jucătorul Cristian Chivu a 
înscris un gol în partida pe care formația sa, 
AS Roma, a terminat-o la egalitate, scor 3-3, 
în deplasare, în fața echipei Udinese, în eta
pa a XXX-a a campionatului Italiei. (M.T.)

STRAMiLANOB 
a «ar «a

? ■ Ti
■

Rezultatul, salvat de nor

• Egalitate. Echipa Aston Villa a terminat la 
egalitate, duminică, pe teren propriu, scor 1- 
1, meciul susținut în compania formației 
West Bromwich Albion, în etapa a XXXII-a a 
campionatului Angliei. (M.T.)

A'

■ FC CIP a reușit prima 
victorie în play-off, dar 
a jucat mai slab ca în 
primele două etape.
ClWIIAN MARIHUț________________
dprian.marifitrtclnfarmniedla.ro

Deva - Neșansa din primele 
două etape ale play-off-ului în 
care FC CIP a ratat enorm și 
n-a obținut decât remize, deși 
a jucat foarte bine, s-a trans
format în noroc la meciul de 
ieri cu Energoconstrucția 
Craiova.
Adversar incomod

Elevii lui Virgil Stoica n-au 
reușit să-și facă jocul obiș
nuit, fiind în multe situații 
puși în dificultate de adver
sari, astfel că soarta partidei 
a stat sub semnul întrebării 
până cu un minut înainte de

Deva (C M.) - Etapa 20, sâmbătă, 9 aprilie: U. Cluj - 
UTA Arad 1-3 (E. Jula - 84 / Apostu -50. Szilagyi -58, 

autogol, D. Rădoi - 61); LIBERTY Salonta - OLIMPIA Satu 

Mare 0-3 (Musat - 5, 39, Șuteu -87); FC Oradea - TRI
COTAJE Ineu 1-0 (FI. Neaga - 86); ACU Arad - UNIREA 

• Sânnicolau Mare 0-1 (V. Grigore - 49); OAȘUL Negrești
- JIUL Petroșani 0-2 (Irina -70, Pâdeșan - 86); ARMĂTURA 

Zalău - CS Deva 1-1 (Ungurușan - 59 / C. Beldeanu - 
64); IS Câmpia Turzii - UNIREA Dej 1-0 (Foro -49); GAZ 

Metan Mediaș a stat.

Sala: Sporturilor Deva; Spectatori: 1000.________________________________________

Au marcat: AEtant (min. 17), Gherman (min. 26), Vișan (min. 39) î Sergiu 

Popescu (min. 28).________________________________________ , .______________________
■K MWItfnamj - portari; Molomfălean, Gavrilă, AHoani.Gher- 

mar «gun n; Stancu, Mtern. Antrenori - Virgil Stoica, Marius Ruoari- 

ci.__________________________ __ ___________________________________________ _ _
Energo: Guran - Chiliman, Gîrgel, lovan, Cioboiu» Mitrache, Turcită, S. 

Papesca, Apostol, Florescu, Nistoreanu, Pantelimon. Antrenor - Vali Ni« 

toran _________________  ________ .__________ ___________ .____________ ,
Arbitri: Mugurel Vădan și Gabriel Gherman (București). 

Observatori: Sorin Vădana (Cluj), Stan Prodan (Alexandria).

„Prostituata Diviziei A" a 
fost umilită la Bacău

Etapa 21, sâmbăta, 16 aprilie: UTA Arad - Oașul Negrești; 

Jiul Petroșani - Armatura Zalău; Gaz Metan Mediaș - ISC 

Turzii; Unirea Dej - Liberty Salonta; Olimpia Șatu Mare - 

FC Oradea; Tricotaje Ineu - ACU Arad; Unirea Sânicolau 

Mare ■ U. Cluj; C.S. Deva - stă.

Clasament

1. Jiul Petroșani 19 14 3 2 41-12 45

2. Gaz Metan 18 12 3 3 27-14 39

3. FC Bihor 19 10 6 3 27-12 36

4. Olimpia S.M. 18 10 3 5 27-14 33

5. Armătura Zalău 19 6 10 3 30-18 28

6. ISC Turzii 19 7 7 5 20-19 28

7. Liberty Salonta 19 7 6 6 24-25 27

8. UTA Arad 19 7 4 8 19-22 25

9. U. Cluj 19 7 3 9 28-27 24

10. Tricotaje Ineu 18 7 51 8 28-34 24

11. U. Sînnicolau 18 5 6 7 16-22 21

12. CS Deva 18 5 5 8 19-23 20

13. Oașul Negrești 18 4 1 13 13-33 13

14. Unirea Dej 18 2 4 12 13-35 10

15. ACU Arad 19 1 6 12 10-32 9
Corvinul Hunedoara a fost exclusă din campionat, din
cauza datoriilor către jucători, iar rezultatele i-au fost anu-

late.

3, Constanța

Deva (M.T.) ■ Echipa FCM 
Bacău a câștigat, duminică, 
pe teren propriu, cu scorul de 
3-0 (1-0), meciul susținut în 
compania formației Gloria 
Bistrița, în etapa a XlX-a a 
Diviziei A.

în minutul 26, jucătorul So
rin lodi a introdus mingea în 
propria poartă, după o cen
trare a băcăuanului Florin 
Ganea.

în minutul 49, jucătorul e- 
chipei Gloria Bistrița, Alin 
Rus, a fost eliminat de pe te
ren, după ce l-a faultat, în ca
litate de ultim apărător, pe 
Gabriel Doltea. FGM Bacău a 
majorat diferența, prin Florin 
Ganea, care a înscris cu un 
șut de la 25 de metri, în mi
nutul 70.

Moment de reculegere pentru Papa
■ Echipele de baschet 
au avut imprimată pe 
tricouri imaginea Papei 
loan Paul al ll-lea.
MlHAELA ȚăMAȘ__________________
ml haela .tamasgirrfonnmadia.ro

Deva - Echipa BC Farul a 
învins, sâmbătă, pe teren pro
priu, cu scorul de 92-74 (43-32), 
formația Gaz Metan, Intr-un -± -A—__ _ WTT „ 

final. Energoconstrucția a 
confirmat așteptările antreno
rului Virgil Stoica, dovedin- 
du-se un adversar mai mult 
decât incomod. Bine așezați 
în teren și mizând pe o defen
sivă perfect organizată și pe 
contraatacuri tăioase, oltenii 
au avut primele ocazii ale 
partidei, speculând în mi
nutele de început neglijenta 
devenilor.

FC CIP s-a trezit și a avut 
prima ocazie în minutul 9, 
când Măgureanu a țintit bara, 
după un corner executat de 
Al-Ioani. Energo a continuat 
să fie periculoasă pe con
traatac, având 5-6 ocazii clare, 
dar FC CIP a avut noroc cu 
intervențiile salvatoare ale 
portarului Vlad lancu. îngri
jorat de cursul jocului, Vir
gil Stoica s-a văzut obligat să 
ceară timp de întrerupere în 
minutul 14 și să-și muștru-

Meciul a fost arbitrat de 
Sorin Corpodean, ajutat de 
asistenții Marcel Savaniu și 
Iulian Radu, rezervă fiind 
Sorin Burloiu.

Observatorii meciului au 
fost Alexandru Popescu și 
Mircea Salomir. Ultimul meci 
disputat al etapei a XlX-a este 
cel între Steaua și Dinamo.

Bogdan - 2. Codreanu (10. N. 
Răducan '72), 16. David, 3. 

Bojescu, 27. Geamăn, 22. B. 

Ganea - 24. Șt Apostol, 9. M. 

Sreftora (15. I. Matei '66), 18. 

Ad. Gheorghiu - 8. Doltea, 14. 

M. Tănasă (7. Petcu '70). 

Antrenor; Cristi Popovici.

campionatului național de 
baschet masculin, ultima a 
sezonului regulat. Cei mai 
buni marcatori ai echipei BC 
Farul au fost Boeriu, Hatch
er, Lupusavei și Santana. 
Pentru Gaz Metan, cele mai 
multe puncte au fost reușite 
de Dan Popa și MelniC.
Tricouri cu Papa

înaintea meciului, jucătorii 
echipei BC Farul au intrat pe 
•*•*»■**»»» mi trimirri np 

luiască elevii. Intervenția 
tehnicianului a dat roade și 
după trei minute, Gherman a 
pivotat și l-a găsit cu o pasă 
pe extremă pe Al-Ioani care 
a deschis scorul cp un șut la 
colțul lung:l-0.

lancu salvatorul
Debutul reprizei secunde a 

fost clar dominat de olteni. De 
patru ori devenii au fost sal
vați de paratele lui lancu, 
excelent întreaga partidă, iar 
o dată a intervenit salvator 
Molomfălean care i-a suflat în 
ultimul moment mingea lui 
Cioboiu. Contrar cursului jo
cului, FC CIP a punctat pe 
contraatac la o fază “lucrată” 
de aceiași jucători de la pri
mul gol, finalizată însă de a- 
ceastă dată de Gherman: 2-0. 
Liniștea suporterilor n-a du
rat însă decât două minute, 
întrucât în cele din urmă Ian- 
cu a fost învins de Sergiu 
Popescu cu un șut de la 3-4 
metri: 2-1. A urmat un joc pe 
contre în care ocaziile mai 
clare au aparținut tot olte
nilor care au avut două bare 
(Cioboiu-28, Popescu - 29) și 
multe alte ocazii parate de 
același excelent portar lancu. 
Soarta partidei s-a decis în 
penultimul minut, când tot pe 
contraatac Vișan a marcat go
lul care a adus liniștea, după 
o pasă a lui Măgureanu: 3-1.

La un pas de o surpriză
Deva (M.T.) - Echipa na

țională de rugby a Români
ei a pierdut, sâmbătă, cu 
scorul de 7-8 (0-5), meciul 
disputat împotriva repre
zentativei Scoției, ultimul 
din grupa D a Campionatu
lui Mondial de rugby un- 
der-19. România a marcat 
un eșeu în ultimele minute 
de joc, prin Dumitru, trans
formarea fiind reușită de 
Vlaicu.

Echipa României a fost 
formată din: 15. Adrian 
Vlaicu ■ 14. Claudiu Dumi
tru, 13. Ovidiu Dumbravă, 
12. Cătălin Fercu (căpitan), 
11. Ștefan Ciuntu - 10. Răz- 
van Borș, 9. Ciprian Căples- 
cu - 7. Marius Badea, 8. 
Viorel Lucaci, 6. Ion Adri- 

A

care era imprimată imaginea 
Papei loan Paul al H-lea, dece
dat în urmă cu o săptămână, 
pe care le-au aruncat apoi în 
tribune. Inițiativa acestui gest 
i-a aparținut vicepreședin
telui BC Farul, Manny Ibram 
Aii. Antrenorul echipei Gaz 
Metan Mediaș, Octavian Șer- 
ban, a calificat drept meritată 
victoria formației BC Farul. 
Președintele Consiliului de 
Administrație al BC Farul, 
C.siml Vinrel THrhni crede că

Portarul lancu, cel mai bun 
jucâtor al partidei.

an - 5. Mihai Macovei, 4. 
Gabriel Tomescu - 3. Mihă- 
iță Lazăr, 2. Andrei Lupei, 
1. Florin Maxim. în urma 
rezultatului și a celorlalte 
înregistrate în ultimele par
tide din grupă, echipa na
țională s-a clasat pe locul 
7 la CM, cu 5 puncte, de
vansând Argentina. Româ
nia va întâlni, pe 13 aprilie, 
selecționata Franței (locul 
6), într-unul din meciurile 
pentru locurile 5-8 ale CM. 
în cealaltă semifinală a lo
curilor 5-8 se vor întâlni 
Țara Galilor și Argentina, 
învingătoarele din cele do
uă semifinale își vor dispu
ta apoi locul cinci, iar echi
pele învinse, vor lupta pen
tru locul șapte.

echipa sa pornește ca favorit? 
în disputa cu Elba Timișoara 
în primul tur al play-off-ulu 
campionatului național d< 
baschet masculin partidele s< 
vor disputa în funcție de locu 
ocupat de echipe în clasamen 
la finalul sezonului regulat 
după cum urmează: locul 1 
locul 8, locul 2 - locul 7, locu 
3 - locul 6, locul 4 - locul f 
Câștigătoarele din aceste pai 
tide se vor întâlni în semifi 
nalele Dlav-off ului.

dprian.marifitrtclnfarmniedla.ro
tamasgirrfonnmadia.ro


mm, ±1 apime lyuutr

Dada 1307, a.f. 1997.
Preț 90 mH. lei. 
«0721/061404.

240 L, a.f. 1980, diesel, ser
vo, trapă, full-option, televizor. 
Preț 8.000 euro, negociabil.
® 0742/954955.

AHfl Al ».f. 2000, full-option, full-elec
tric, jenți AL, încălzire în scaune, diesel.

Audi 80, a.f. 1990, benzină, servo, mo
tor nou, multe piese de schimb.
Preț 4.200 euro, negociabil. 
« 0788/183309.

VW Passat 1,9 TDI, a.f. 2001, diesel, 
full-option, fullelectric.
Preț 12.400 euro, negociabil. 
«0723/321001.

n ’•;

Dada 1310, a.f. 1995, trapă, geamuri 
ionizate,, bord CN, cauciucuri noi, cârlig 
remorcare. Preț 66 mii. lei, negociabil. 
« 0722/777303; 0254/214953.

Dada break, a f 1986, stare foarte 
bună. Preț 40 mii. lei, negociabil.
« 0721/365936; 0354/235029.

Dada 1310 TX, a.f. 1990, RAR 2006, 
rovinietă achitată.
Preț 37 mii. lei, negociabil. 
«0722/929600.

Preț 10.300 euro, negociabil. 
«0744/780311.

Aud A4, a.f. 2003, felkiption, fulhelec- 
tric. Preț 17.500 euro, negociabil!
« 0744/270933.

Dada 1310, a.f. 1989.
Preț 38 mii. lei, negociabil. 
«0744/634860.

VW Passat Combi 1,9 TDI, a.f. 2001, 
diesel, servo, airbag, ABS, full-electric. 
Preț 11.800 euro, negociabil.
« 0723/275382.

Audi A4, a.f. 2003, full-option, full-elec- 
tric. Preț 16.500 euro, negociabil. 
«0745/397101.

,Audj A4,al 2003. full-option, full-elec
tric; Preț Î6.50G euro, negociabil.
« 0745/928889.

Skoda FeVda, a.f, 1997* diesel, servo, 
airbag, ABS. Preț 5.100 euro, negociabil. 
« 0741/646643.

VW Passat Variant, a.f. 1995, diesel,' 
servo, airbag, ABS, închidere centra
lizată. Preț 5.800 euro, negociabil. 
« 0788/570235.

Dada 1310, a.f. 1989, stare foarte 
bună. Preț 32 mii. lei, negociabil. 
« 0254/740940.

Dada 1310, a.f. 1990.
Preț 38,5 mii. lei, negociabil. 
« 0743/964343.

Daewoo cido, a.f. 2000, benzină, full
option, culoare bej metalizat.
Preț 4.990 euro, negociabil.
« 0723/382243.

Hyundai Galloper, a.f. 2000, diesel, 
full-option, full-electric.
Preț 12.500 euro, negociabil.
« 0744/597784.

Opd Corsa, a.f. 2002, diesel, servo, 
airbag, ABS.
Preț 7.300 euro, negociabil.' 
«0744/701683.

Opd Astra Caravan 1,7 DTI, a.f. 2000, 
diesel, servo, airbag, ABS, închidere 
centralizată, alarmă.
Preț 6.850 euro, negociabil. 
« 0744/597784.

Opd Corsa 1.2, a.f. 2001, benzină, 
servo, full-option, full-electric.
Preț 6.000 euro, negociabil. 
« 0724/848144.

VW Golf IV, a.f. 2001, diesel, servo, 
airbag, ABS. Preț 8.700 euro, negociabil. 
«0741/701971.

Opd Astra Caravan 1,7 DTI, af. 2001, 
full-option, full-electric, fără piele.
Preț 7.950 euro, negociabil.
« 0744/222553.

Opel Monterei isuzu, a.f. 1993, 
benzină. Preț 8.000 euro sau variante. 
«0721/408231.

Opd Astra Caravan 1,6, a.f. 2002, ben
zină, servo-total, airbag, trapă, full- 
electric, linie audio cu CD, comenzi 
volan. Preț 8.700 euro, negociabil. 
«0722/310591.

Daewoo Cido, a.f. 1996, linie audio, 
aer condiționat, închidere centralizată. 
Preț 142 mii. lei, negociabil.
« 0722/883590.

Daewoo cido, a.f. 2000, full-option
Preț 4.990 euro, negociabil.
« 0723/382243.

Aro 10, af. 1987, benzină, 4X4, piele.
Preț 1.850 euro, negociabil.
« 0722/955534.
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Vând ap. 1 cameră (01

• cămin gresie, faianță, parchet lamejar, 
ușă metalică, mobilată, 155 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

. i * zona Gojdu, parter, mobilată, modificări inte- 
r-'doare, gresie, faianță, parchet laminat. Preț 

17500euro neg. TeL 219470 (Multiprima)
• zona Dacia, parter, bucătărie, baie, balcon, 
gresie, faianță+alte dotări. Preț 500 mii. neg. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zona Taabiș etaj 2, decomandată, spațioasă, 
42 mp, parchet balcon închis, aprobare 2 focuri, 
acoperiș țiglă, 520 mii., negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zona Union, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mii. 
negociabil. Tel. 0741/130438 (Profil Expert Hune
doara)
• zona Dada, parchet gresie, faianță, spoturi, 
lavabil, apometre, repartitoare, gaz contorizat 
Preț 400 mii. lei. Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• zona cantni, dec., etaj bun, gresie, faianță 
podele laminate, balcon închis. Preț 720 mii., 
negociabil. Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• complot mobilată, dec, TV color, frigider, 
aragaz mobilă nouă mașină de spălat 
automată, etaj 1, Dorobanți, 72 mii, negociabil. 
Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• mgenU Zonă ultracentrală amenajată 
contorizări, modificări interioare modeme etaj 
intermediar. Preț 780 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/253662 (Evnka)
• zona Dorobanți dec, îmbunătățiri contorizări. 
ocupabilă imediat Preț 650 mii. iei, negociabil. 
Tel 0723/660160. (Evrika)
• ama Dacia, complet mobilată și utilată 
Îmbunătățiri, et 2, ocupabilă imediat. Preț 480 
mii. lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrika)
• Aleea AM, semidecomandată, contorizată, 
gresie, faianță parchet bafcon închis. Preț 700 
mii. lei, negociabil. Tel. 0788/361782, 224296. 
(Garant Consulting)
• Zamteescu, et 2, decomandată contorizată 
fără îmbunătățiri. Preț 700 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/361782 224296. (Garant Consulting)
• Dorobanți parter, zugrăvită decomandată 
posibilitate balcon, 640 mii. lei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
■ IttrM, el 2, contorizată balcon închis, 
parchet gresie, faianță Preț 640 mH. lei Tei 
221712,0724/305661 (Garant Consulting)
• Dada, et 4, izolație, lavabil, faianță gresie, 
parchet laminat Preț 520 mii. lei. Tel. 221712,

«Y 0724/305661. (Garant Consulting)
V )• zaaa 22 Decembrie, decomandată st 45 mp, 

baieon, amenajări modeme. Preț 900 mii. fei, 
el. 231212 0745/001397. (Garant 

Consulting)
• zone Dada, et Intermediar, 2 camere, 
amenajări,contorizări. Preț 520 mii. lei. Tel. 
231212 0745/001397. (Garant Consulting)
• confort L decomandată contorizată, balcon 
închis, ocupabilă imediat zona Ulpia. Tel. 
0741/154401,227542 seara (Garant Consulting)
• zonfet 1 decomandată amenajată stil occi
dental, centrală termică zona Dorobanți. Preț 
900 mii. lei. Tel. 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• confort l decomandată contorizată parchet 
ocupabilă imediat zona Ulpia Preț 24000 euro. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• etaj 3, contorizări, balcon, bine întreținută 
Aleea Crișului. Preț 465 m2. ROl/46500RON.Tel. 
0744-690910 0720-370753. (Casa Betania)
• etaj ntemwdtar, dec., bucătărie mărită 

■ contorizări, bine întreținută 22 Decembrie. Preț 
f 23000 euro,Tel. 0742-005228,0724-169301 (Casa

Betania)
■ sernHec, zona Kogălniceanu, gaz contorizat 
apometre, parchet ST 32 mp, preț 17500 euro. 
TeL 0722/566938 (Ella)
■ camori cămin, zona Dacia, curent contorizat 
proaspăt zugrăvită, ocupabilă imediat preț 210 
mii. lei. Tel. 0788/299904 (Ella)

# Franzeluță minimulti 
4$ Pâine graham

Pâine tradițională^^
4 Pâine floare

Pâine albă # Pâine neagră
Pâin t albă fetii & Pâine neagră felii
pâine ătb& la tavă felii > Franzeluță albă 
Pâine semialbă

* Pâine semialbă felii
Pâine multicereale

y felii
HUNEDOARA str. Mihai Vîteazu, nr. I
Tel; (+40254) 717838
Fax: (+40254) 713421

• zona Dada, gaz contorizat apometre, ușă 
metalică proaspăt zugrăvit parchet laminat 
instalații sanitare noi, ocupabilă imediat preț 
500 mii. lei. Tel. 0745/653531 (Ella)
• garsonteră 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță parchet reparti
toare, zugrăvită recent ocupabilă imediat preț 
485 mii. lei. Tel. 0722/566.938 (Ella)

• zonă contrată etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Teatru, etaj intermediar, convector, bal
con, fără bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mcro 6, etaj intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt 240 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• ama Uărățti, contorizată balcon închis, 
faianță gresie, parchet mochetă ușă lemn 
masiv, 650 mă lei. Tel. 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• Zamftescu, et 1, contorizată apă gaz 2 focuri, 
repartitoare, ușă metalică tavan fals, spoturi, 
parchet 40 mp. Tel, 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zona ToatHAetai intermediar,convector,bine 
întreținută preț 290 mii. Tel, 743222,0742/460397, 
0741/766306,0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• zona Dadă semidec. gresie, faianță în baie, 
contorizat, parchet laminat modificat, spoturi, 
ușă nouă preț' 550 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona gări, semidec. 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
lei. Tel. 235208,0721/744514 (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)
• Dorabanțldett mobilată gresie, faianță lami
nat ușă metalică balcon închis, et 1, preț 700 
mii. lei. Tel. 235.208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona gării 30 mp, balcon închis, CT, bine 
întreținută et intermediar, preț 760 mii. lei. tel, 
235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• bdd. Corvin, parchet balcon, gaz, întreținută 
350 mH.Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mul COmkț etaj inferior, ușă metalică gresie, 
convector, boiler, 420 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona piață Deva, modem amenajată balcon 
închis, 730 mii. lei. Tel. 206.003, 230324, 
0745/266.071 (Mimason)
• amenajată dec, zona Policlinica Dacia, 510 
mii. lei. 206.003,230324,0745/159.608  (Mimason)
• et ă balcon, zona Dorobanți 27 mp. Tel. 
206.003,0745/253.413 (Mimason)
• zona Strand, et 1, balcon. 460 mil. lei Tel. 
206.001 0745/253.413 (Mimason)

• ingentl dec, amenajată modern, tavan fals, 
gresie, faianță parter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg. Tel. 0745/1S3.445 (Mimason)
• M. Emineicu, et. interm., suprafață extinsă 
amenajată parchet laminat gresie, CT, 
mobilată 520 mii. neg. 0720/437889,0720/348089 
(Green Contact)
• zrotMcro 3. centrală bloc cărămidă preț 360 
mH. TeL 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina 
Terra Mia, Hunedoara)
• convector, boier, etaj 2, preț 350 mii., zonă 
centrală Tel. 747798,0742/902488,0742/872106. 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• zona Dorobanți etaj intermediar, deco
mandată 2 balcoane,amenajată st 42mp. Preț 
800 mii. tei. Tel. 234401. (Rubin’s Home)

• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajată 
centrală termică ocupabilă imediat Preț800 mii. 
lei. Tel. 234401. (Rubin's Home)

• zona Zamfirescu, etaj 1, decomandată st 35 
mp, parchet contorizată Preț 720 mii. lei, nego- 
ciabiL TeL 0742/ 278051. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, ame
najată stil occidental. Preț 820 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0742/ 278051. (Rubin's Home)
• ultracentral Deva, centrală termică parchet 
balcon închis, gresie, faianță 33 mp, preț 740 mil. 
lei, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

• zona Gojdu, etaj intermediar, amenajată Ofer 
670 mii. lei. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• zona Dadă etaj intermediar. Ofer 410 mii. lei. 
Tel. 0742/278051. (Rubin's Home)
• In Den, zonă bună etaj intermediar, 
indiferent de stare, ofer prețul pieței. Tel. 211587. 
(Evrika)'
• zona Progresul Dorobanți, Mărăștiul Nou, 
Dacia teL 0724/254051,232809. (Fiesta Nora) ,

Vând ap. 2 camere (03)

• seomwta, Mcro 5, etaj 4,280 mii. 
negociabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• drcuH, Mcro 7, etaj 1, contorizat parchet 
balcon, 360 mit negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• decomandată zona Parâng, etaj 3, parchet 
balcon, întreținut, 330 mii, negociabil. Tel. 
0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandată zona Viorele, etaj 3, parchet, 
centrală termică, gresie, faianță 450 mii., nega- • 
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• zona 1 Decembrie, sdec., gresie, parchet 
apometre. Preț 1 mid. neg. Tel. 219470. (Multi
prima)
• zona AL Neptun, dec., apometre, gresie, 
faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 mid. 
neg. Tel. 219470 (Multiprima)
• Deva,zonă bună, et 3, balcon, preț 550 mii. lei. 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• decomandată cenbal-piață et 1 parchet 
contorizări, 2 balcoane, st 60 mp, preț 1,1 mid. 
lei, tel 0726/710903. (Prima-lnvest)
• dncomandatăotl, 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• ingoni zorit bună Deva, balcon închis, preț 
840 mii. lei, tel. 0740/126029. (Prima-lnyest)
• rngenă dec, contorizări, repartitoare, balcon, 
st 52 mp, et 1 zona Kogălniceanu, preț 15 mid. 
lei teL 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona AL Crișului, semidec, contorizări 2 focuri 
gaz, apometre, balcon închis, et intermediar, 
preț 550 mii. lei, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zont idtaMntaiă semidec, et 4, acoperit 
parchet modificări, contorizat preț 850 miL lei, 
negociabil. Tel. 0726/826.624. (Tempons)
• zona plată decomandate, curat ușă metalică 
contorizat total, parter înalt balcon închis, preț 
30.000 euro, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0720/354.453. (Temporis)

• zona Gojdu, semidec., et 1, curat ocupabil 
imediat contorizat total, repartitoare, 970 mii. 
lei, neg. Tel.0726/826.624,232420. (Temporis)
• urgent! dec, et. 3, zona Banca Transilvania, 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, preț 32000 
euro neg.Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• ocupaN imetfat, amenajat modern, et 2, 
Gojdu, 960 mii. lei neg. 0745/640.725 (Mimason)
• urgenți parter, bloc cărămidă balcon, bdul 
Dacia 700 mii. lei. Te1,0740/173.103 (Mimason)
• semidecomandată et 1, 46 mp, împăratul 
Traian, 930 mil. lei. Tel. 206.003, 230324, 
0745/253413 (Mimason),
• decomandate, balcon închis, parchetat 
contorizat zona Piața Deva preț 900 mH. lei neg. 
Tel. 206.003,0745/640.725 (Mimason)
• zona taring, Hunedoara, mobilat și supere-
menajat, preț 800 mii, 80000 RON. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• zona Omnia Modem Hunedoara etaj inter
mediar, preț 330 mii. lei, 33.000 RON. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara) 
0000,ROtr^erta4^^2,Pr^42/f«EW: 

0741/766306 0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• Mtao ă izolație nouă preț 360 mii. lei, 36.000 
RON. Tei. 0254/743222,0742/460397,0741/766306 
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• Avram lancu, etaj 1, amenajat 2 convertoare, 
boiler, balcon închis, 670 mii. TeL 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mcro 6, gresie, faianță parchet, contorizări, 
220 miL Tel. 710129,0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• zona taiUniș, etaj Intermediar, amenajări Inte
rioare, balcon închis, 350 mii. TeL 710129, 
0740/146780. (StU Imobiliare Hunedoara)

Vino în perioada 15 martie -31 decembrie 2005 în locațiile Raiffeisen Bank și pentru fiecare 
transfer de bani efectuat prin itern Union vei primi o ștampilă pe cuponul tău de 
promoție. Adună 5 ștampile și câștigi tm portofel de piele*, iar din septembrie poți câștiga 
prin tragere la sorți, în flecare lună, una dintre cele 5 Skoda Fabia,
Te așteptăm în locațiile Raiffeisen Bank din România!
Poți afla informații suplimentare în legătură cu promoția în locațiile Raiffeisen Bank sau pe 
site-ul www.transferdebani.ro.
-în limite stocului disponibil,

Campania osie orgaruzate și Oesfășurîrtă de SC. LEO BURNETT & TARGET SA, cu număr de Operator de Baze de date 2160. pe întreg 
teritoriul Romârw, fn locațiile participante ale partenerilor. Campania va fi lansata la data de 15 morue 2005 ș» va dura până ia data do 
31 decembrie 2005. La Campanie pot participe toate persoanele care eu beneficiat de servtcite de transfer de bem Western Union In calitate 
de deetmetar sau expwdrttx al transferului pe teritoriul României. In perioade promoție' Valoarea totafe a premiilor este de 139.870 USD 
De asemenea, cxpanizatorul se obligă. prin intermediul partenerilor sâl. ari respecte prevedanle Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor 
personale stocate pe durata Campaniei
Regulamorrtul Oficial poate fi obținut gratuit prin trimiterea unei scnson ia mhJiuI SC LEO BURNETT & TARGET SA str MonotArwn nr H 
sector 1. București, Romania sau accesând site-ul www transferaebon, ro

© 2005 western Union Holdings inc Toate dreptunle rezervate

Raiffeisen 
Șț^BANK

WESTERN
Oftt IO<M

TRANSFER DE BAN!

• Mcro 7, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mcro 5, gresie, faianță convertor, decoman
date, 550 mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• L Creangă amenajat decomandate, balcon, 
mobilă la comandă centrală 1,050 mid. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
■ Ubertățfl, decomandate, boxă mansardă 
amenajat 1 mlliarttTel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• zona Gojdu, semidecomandate, 50 mp, gresie 
în hol, parchet în camere, balcon închis, totul 
contorizat ușă metalică, acoperit cu tablă creț 
860 mii. lei. 235206 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, circuit, ușă metalică baîcon în
chis, parchet ocupabil imediat et 1,800 mii. lei. 
Telefoane 235.208 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona L Creangă decomandate, parțial mo
bilat, termopane, centrală termică bucătărie 
modificată gresie, faianță et 1, preț L6 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 Straiului semidec., modificat 
centrala termică balcon, gresie, faianța, preț 6uo 
mii. lei. Tel. 235.208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona AL Armatei, semidecomandate, balcon, 
contorizări, preț 750 mii. lei. Tel. 227479, 
0745/367893, seară. (Garant consulting)
e decomandate! eta| intermediar, contorizat, 
zona Creangă preț 1,1 mid. lei, tel,1227479, 
0745/367893, seara. (Garant Consulting)
• semidecomandate, etaj intermediar, zona 
Patria preț 950 mii. Tel. 227479, 0745/367893, 
seară (Garant Consulting)

• semidecomandate, Dada, et 3, parchet 
gresie, faianță apă contorizată gaz 2 focuri, 
vedere spre apus, 650 mii, negociabil, tel. 227479, 
0745/367893, seara (Garant Consulting)
• Dada, et 3 din 4. bloc de cărămidă amenaiat 
contorizat parchet gresia faianță baie, 640 mii. 
227479,0745/367893, seara (Garant Consulting)
• semidecomandate! bl curs de amenajare, CT, 
etaj intermediar, zona împăratul Traian, prețGBO 
mii. lei. TeL,227479,0745/367893, seara (Garant 
Consulting)

contorizat balcon foarte mare + mobilă zonă 
bdul. Decebal, preț 15 mid. lei. TeL 227479, 
0745/367893, seara (Garant Consulting).
• zona L Creangă decomandat, etaj interme
diar. balcon, preț 1 miliard (100.000 RON). TeL 
227479,0745/367893, seara (Garant Consulting)
• Dada, et bun, parchet gresie, faianță lavabil, 
ușă nouă 590 mH. lei neg. TeL 0788'497.615 (NR.1)
• decomandate, etaj bun, zona Minerului, 
parchet gresie, faianță balcon închis, centrală 
termică preț 850 mii. sau 1050,000.000 lei, cu 
garaj. Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• urgeirt, decomandate! zonă ultracentrală 
parter sau etaj 1. Ofer plata pe loc. Tel. 
0788/497615. (Ag, imob. Nr.l)
• semtdecomandaio! Aleea Armatei, etaj bun, 
apometre, ; gaz contorizat, balcon, preț 700 
milioane lei, negociabil. Telefon 0788/497615. 
(Ag.imob,Nr,l)
• semidecomandate, Gojdu, etaj bun, parchet, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat lavabil, 
ocupabil imediat preț950mil. lei, negociabil. TeL 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)
• decomandate, 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),.

CeL mai darnic Iepuraș vine Ia tine!

♦

lAeMiJ Trimiterea plicului Înseamnă aprobarea condițiilor 
participării la concurs. Sunt de acord sâ mă 
contacteze colaboratorii Inform Media S.R.L. in 
cadrul acestei acțiuni promoționale. Premiul nu 
este transmisibil și nu se acordă contravaloarea In 
bani. Acțiunea juridică, exclusă. Nu pot participa 
axuauatii Inform Media S JLL. și colaboratorii

Pregătește-te să câștigi premii în valoare de zeci de milioane de lei!
Trebuie să faci doar atât:
• Caută și decupează piesele puzzle apărute în CL în perioada 11 -16 aprilie.
• Adună cele 6 piese, dacă îți lipsește una, folosește cuponul Joker, din 18 aprilie!
• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, indicând numele, adresa, nr. de

telefon și răspunsul la întrebarea „Ești abonat la Cuvântul liber1?”.
• Trimite plicul prin poștă, până cel târziu în 22 aprilie, la adresa de mai jos, cu

mențiunea: „CeL mai darnic Iepuraș vine la tine!”, depune-1 în cutiile 
Cuvântul liber sau adu-1 la sediul redacției noastre.

• Extragerea premiilor are loc în data de 25 aprilie.
Poți fi chiar tu câștigătorul!
• Bibliotecă tineret - 23.000.000 lei (2.300 RON)
• Computer -18.000.000 lei (1.800 RON)
• Sistem Home Cinema - 13.000.000 lei (1.300 RON)
• Televizor color cu diagonala de 54 cm- 6.000.000

lei (600 RON)
• Măsuță pentru televizor - 4.000.000 lei (400 RON)
• Aspirator - 4.000.000 lei (400 RON)
• Produse de panificație - 4.000.000 lei (400 RON)

Cuvântul Liber
Deva, 22 Decembrie, nr.
37 A. O -P. 1, CJ». 3

http://www.transferdebani.ro


rrrxMTw, perenei termopan, raaren etecUK» 
și arife noi, balcon Inctes, preț ljW mH. TH.

• tarte regata zonă tarwrentraiă balcon. 
CDrWOnZK, P8HJW. KOA wUyrK JTÎSM. Urniți, 
nwc8tat850mllaLoiwM5.7M.(FtesaNora)

• area areM vechi ut l Muc cărămidă 
contorizări, prtchet Ură modificări, preț Li® 
mătaln«gocM,tel0?ZW5M»(FtestaNora)
• M «fota semidac, et 1/4 beton greși»,

vXWVuin, ptrwm, mOCneta. preț 
38900WO, tel CMM0220â(H»Sta Nora).
• a»M a DeoHxfe. decomandat», etaj 3/4 
contorizări, 2 betowe, liber, fără »menajări, 
preț 30000 «ura TeL 0723-251X98. (Fiesta Nora)
• areal Creangă dec, et Intermedfor, 64 mp, 
autorizări, betoon închis, fără emenajări, 1190 
mid. tel neg. teL 0732/2514» (Fiesta Nora)

• mm Mâț et 2, oaicon mems, centra»
mftriHiif âri intadaara nrai 975

lei negociabil tet 0745/302200,232 809. (Fiesta 
Nora)

• mm Mmm decomandate, etaj Informe- 
oi bacon, conronzari, parchet tara amenajări 
vedere h 2 părți, preț 1090 mă lei neg. fol 
0723/25L4®. (Fiesta Nora)

• mM saaăreta parchet centrală întreținut 
preț 750 mHoane lei tel. 718706,074S/K4574 
718708 0745/35457$ (Omega Hunedoara)
• zaua I iBKon închis, instelsii .
noi Mj ă jalunte exterioare, 300 mă lei neg. 
tel 71008 W4W54571 (Omega Hunedoara)

• mm eacra z, etaj iniermeM, gresie, «fantă, 
parchet 2 focuri, sb foarte bună 6® mă tel, 
neg, 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara) 

«mm Mm6.etai 1 gazcontorizatparchet 
preț 270 milioane tel tel.718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)

• mm MMI etaj 2, centrală gresie, faianță 
parchet balcon mere, 690 milioane lei, neg, 
teL718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• mm Mm 4 centrală un geam termopan, 
^*a«7ÎX4^®/Sw9(&nwîS 

doara)

• zom TVS Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat fare alte îmbunătățiri, 400 mili
oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)

• Mm % zona 1, camere decomandate, 
centrală bine întreținut gresie, faianță spațios. 
TeL 747798,0742/902488,0742^72106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)

• daniaandata nreria, centrală instalași 
sanitare noi, preț '650 mii, zona Micro V. Tel. 
747794 0742/902488,0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• MartiacamandM, Mta faianță 2 convec- 
toare, boiler, balcon închis, jaluzele exterioare, 
apometre, preț 680 mii, negociabil, zona O.T. TeL 
747798, 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)

• docHMMMfa M1 centrală gresie, faianță 
apometre, preț 800 mii, negociabil, Piața 
Bbertril Tel 747798,0742/902484 0742/872104 
(Tina Tem Ml», Hunedoara)

• mMK «ahelâ super renovat, zona OM, 
preț 794 negoctebll. Tel. 747794 0742/902484 
0742/872106 (Tina Terra Mia. Hunedoara)
• OMlniâ mm Mol, Micro 4 bine întreținut 
preț 350 mă Tel. 747794 0742/902484 
0742/872104 (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• aartMaMNMMHlfe mm Băicescu, et2, 
apometre, gaz contorizat. balcon mare închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabfi Imediat preț 830 mă 
tel TeL 08BI/2993M (Ella)
• daeaMMrtMa, Ntam* et Intermediar, 

maia termică rant baicon mare închis,
frumos amenajat preț 900 mii. lei. Tel. 
0722/564938 (Ella)
• liMMaaMMMHk zum Straiului, et 3, gaz 
contoriz» irâ mori Imbunâtădri, bioc 4 nivele, 
preț 900 mă lei. Tel. 0788/294904 (H la)
• dHaMMdater Mj*i apometre, gaz conto- 
rizâl ii, gresie, pârenet laminai instalații 
sanitare noi, o«icon încnis, mobilă ouenărie 
Indusă în preț ocupabll Imediat preț 1,1 mid. lei. 
TeL 0722566338 (Ella)
• ZMidacMaanțtazaM Armatei etl, gresie, 
faianță, apometre, gaz cc oatcoriincnis, 
pnxspăt zugrăvit ocupabll Imediat Tel. 
0745/653531 (Ha)
• aeirtdKeaMMdta zan» Micro 6 Hunedoara, 
et 1, ușă metalică mochetei Instalații sanitare 
noi zugrăvit proaspăt ocuoobi i ImtdtaL preț 2® 
mă tel TeL 0788/299304 (Hi»)

• asaiill Zm* centrală bloc de cărămidă 
acoperit contorizări, camere cu parchet bine 
întreținut Preț 850 mă tel. Tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• mm âaM* etaj Intermediar, decomandate, 
cunronzin, mucop mirt incrts, titi 
Îmbunătățiri majore. Preț 7® mi teL Tel.

•HVM&(Ewiăi)
• mM rttaaaaărrtâ etaj Intermediar, deco
mandate, centre® termică camere cu parchet 
panoramă Mmoasi Preț nrtgodaWL TeL 
WBflSKL (Evrika)
• am MMMhA etl, bloc de cărămidă 
centrală temioj, imoun u scnimp cu

B
nt 2-3 camere, zonă centrală ♦
Preta® mă tel negodabi TM 211587; 
®(Evrika)

• Hfe hei central modificări multiple, par- 
chet faianță gresie, centrară tanmici, jaluzele 
exterioare, Izolație italiană preț 8» mi tel Tel. 

072VU7384 072CV3440® (Grew Confoct)
• W. M. Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajat 100%, totul nou, centrală 
termică preț US mă. W. Tei. 0720/4373®, 
0720/3483® (Green Contact)

• M> Mmm zona ANL, etaj 4, amenajat 
balcon închis, preț 610 mii. lei negociabil Tel. 
0720/43738$,0720048089 (Green Contact)
• aamMet, «tai Intermediar, zona AL Transil
vaniei parchet gresie, faianță balcon deschis, 
apometre, gaz contorizat ■ 1 foc. Preț M5 mă W, 
negociabil Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• dacsm«M^KașMoaen% etaj intermediar, 
amenajat Preț U mid. lei negociabil. Tel 
234401. (Rubin’s Home) ,
• dec, zana Eminescu. et intermediar, ame
najat parchet gresie, faianță contorizat. Preț
156 mfo lei, neg. Tel. 23*401. (Rubin’s Home)

• ■wwbwwk et z, aeconwxjareț vwțr? 
-ta bulevard. Preț 13 mid. lei, TeL 9742/278051. 
(Rubin's Home)
• are* WNaaMkaiă et 2, decomandate, vedere 
în spate. Preț 32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubin’s Home)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• aanpăr apartament 2 camere, (seml)deco- 
mandate, In Deva, zonă bună de preferință etaj 
intermediar. Ofer preț bun. Tel. 211587. (Evrika)
• Z»na Dada, Gojdu, etaj intermediar, balcon, 
fără îmbunătățiri. Ofer 750: mii. lei. Tel. 
0720/437389,0720/348988 (Green Contact)
• zonă (MmQcentnM, etaj intermediar. Ofer 870 
mii. lei. Tel. 0720/437389,0720/348.089 (Green 
Confect)
• urgent TeL 227479, 0745/367893, seara 
(Garant Consulting)
• zona Gojdu, exclus parter și etajul 4 Oi ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507317 (Ella)

Vând ap. 3 camere (05)

• am» Con, centrali, gresie, faianță 2 băi, 
parchet, balcon, preț950 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Dunăre», dac, CT, gresie, faianță, 2 balcoane 
închise, 2 cămări, pretabil la modificări, 1,050 
mid., 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

▼ pi servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât pi in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori

itJFO» ■ •

Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• ̂ experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 Ă, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/40Q454,
E mail: soriha.sarmai@informmedia.ro

• zona Micro 5 decomandate, etal Intermediar, 
centrală gresie, faianță lavabli, termopan, 
Interfon, ușă metalică 8® milioane lei, neg- 
tel.718706,0745/35457$ (Omega Hunedoara)

• am Mm 4 etaj Intermediar, centrală ore- 
sie, faianță modificări multiple, preț 5® mili
oane lei, neg. tel.718704 0748/B4579. (Omega 
Hur do
• «mă (MNmimtater parter înalt zonă 
centrat amenajat podele laminate, CT, gresie, 
faianță Italiană kjeai pn « aflzarț, preț bun. Tel. 
0726/826624.01104 (Ten»oris)
• iMMNrtral debomanMfa contorizat total, 
parchet gresie, faianță 2 băi, suprafață mare, 
preț 34000 euro neg. 0W824624. (Tamporis)
• atei 4 Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios preț 700 mu. Tel. 747794 0742/902484 
0742/872104 (Tina Terra Mit Hunedoara)
• grata Haita Micro 3, etaj 3. TeL 747794 
0742/902484 0742/872104 (Tina Terra Mia Hune
doara)
• uaaba, a decomandate, centrală fennict 
2 băl, 2 balcoane, parchet de stelar, gresia 
faianță vedere fn 2 părți, ocupabll Imediat Tel. 
0788/164703,0724/254.051 (Fiesta Nora)
• am cantrafa, decomandate, et Intermediar, 
2oăi, 3 baicoane, perenei gresie, faianță veoere 
In 2 părți, preț foarte bun, tel. 0788/164703, 
0724/254061. (Fiesta Nora)
• rtbmabH tara, renovat ușă stejar, 
parchet gresie, faianță apometre, balcon închis, 
preț33.000 euro, tel. 0721/165313. (Prima-lnvest)
• cânta, deamandta centrală termică 
parchet balcon închis, st® mo. oret 13 mid. lei. 
tel 0726/710901 (Prima-lnvest)
• «ganh decomandta 2 băi, 2 balcoant st ® 
mp -wiionzan, parchet gresie, faianță ma 
Decebal-plață preț 1,4 mid. lei, teL 0742/019414 
(Prima-lnvest)

• mi Darahet faianță contorizat et
i, mm Progresul preț 1,15 mid. M. Tel 230324 
TMâttiMImMon)

«hlcantaă

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• OMpărapteteiMit3-4 camere,in Deva, etaj 
Intermediar, zonă bună Ofer prețul Platei. Tel. 
211587. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

206.003

bodk.2
M. T«L

• taMNaMaMă rmmM oantrell tarmi- 
că® mp, et Intermediar, boul. Decedai, De* 
UM M. TeL 230324,206303 (MknMon)

• Hm L dtcomandttt. amenaiat ortsit. 
raMnțoi pCTCTîfit , CBOuUSo metalica.

720 miL Tel 710129,074C/146780. (Sil ImobWare 
Hunedoara)

* MDhI Wteaaul modificat din 4 camere, daco- 
rfi&AGM®, etaj •ntermeoiar> cfrcireia, Ducatane 
mobilată 353® aura Tel. 7101» 074V14678D. 
(Știi Imobiliare Hunedoara)
• Mtoro 7, modificat din 4 camere, etaj Interme
diar, decomandate, centrală 525 mit TeL 71K29, 
0740/1467» (Stil Imobiliare Hunedoara)

• j iraăa* amenaiat 2 « menise,
convector, 750 mil. Tel. 71012$, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• aeMaaauMMRte, param, gresie, faianță 
contorizat etaj Intermediar, preț 35300 euro, 
negociabil, tel. 0743/549654 (Garant Consulting)
• eatikkeonanMa parchet, etaj Intermediar, 
Daoia, preț 800 mil. negociabil, teL 0743/548654. 
(G»ran*wnwltlng)

condMonet, bd. I 
TeLOfa/467615.1

• Alea» Uațlar, semMeomandata, parchet 
apometre, gaz contorizat zugrăvit et 1720 mii. 
235208,0724/620358,0721/744514  (Roca 000)

aetxrnenoate, rump, parchet Jrr 
bale, 2 debarale, suportă mo- 

ttaul contorizat 1380 mid. Tel.

“ ompMmoouM, centrai er 
bo. N. Băicescu, preț 32.000 euro. 
T"(Ag. Imob. Nr.l)

camere, 
dificări, _____________ ,,___________T
235.208,8724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• zon* Alaaa Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat balcon închis, gresie, faianță 2 bal 
amenajate, centra.. termică ușă metalică boxă 
preț 15 mid. lei. Tel 35.208 1724/620358, 
0721/744514 (RocanSOW)

• taarea Bzaacu, decomandate, 100 mp, 
parchet bda, 2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț KOM euro. Tel. 235208, 0724/620358, 
0721/.’44R4(Rocan3000) -

• zm NN decomandate, 75 mp, hol pătrat 
aru , centrală , oaicon merits,

preț 1350 mid. lei. TeL 235208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• aona MaaraMl et 3, cu centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență Tel. 
0745/253662. (Evrika)
• urgenți Zona Liliacului, centrală termică 
termopane, parchet laminat gresie și faianță 
balcon mare închis. Preț 135 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0723/660160. (Evrika)
• ZMiăidbracMbalăAI. Neptun, decomandate, 
2 băi, balcon, centrală termică în garanție, parter 
înalt bun și pentru privatizare, ocupabll Imediat 
Preț 135 mid. lei, negociabil. Tel 0745/253662. 
(Evrika)
• umHKomandate, zona Bulevard, et inter
mediar, 2 băi, 2 balcoane, apometre, gazconto- 
rizat, 2 focuri, îngrijit, preț 1,260 mid. lei. Tel. 
0745/653531 (Ella)
• decomandat», zona Liliacului, centrală 
termică, termopan, gresie, faianță, mobilă 
bucătărie, beci ■ 30 mp, preț 45.000 euro. Tel. 
0722/566.938 (Ella)
• remkfecomandat», Dada, parchet, gaz 
contorizat apometre, bloc cărămidă, ocupabll 
imediat, preț 750 mil. lei. Tel. 0788/134.022 (Ella)

• dac, tona Minerului, bloc de cărămidă, 
parchet de stejar, gresie, faianță, instalații 
sanitare noi, gaz contorizat 2 focuri, apometre, 
repartitoare, 790 mii. neg. Tel. 0788/299.904 (Ella)
• somidec, zona Bulevard, CT, 2 băi, 2 balcoane 
(1 închis), gresie, faianță, parchet, Javabil, 
modificări Interioare, renovat recent, veifere în 2 
părți, 155 mid. lei neg. 0788/888818 (Ella)
• zona Decebal semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, parchet. Preț 1,45 
mid. lei. Tel. 234401 (Rubin's Hbme)
• zona Progresul, parchet 2 balcoane, st- 98 mp, 
et intermediar. Preț bun. 234401. (Rubin’s Home)
• zona Gogdu, etaj 3, termopan, parchet. Preț 
33000 euro. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• ZogâWceanu, contorizat în circuit Preț 13 
mid. lei. 0742/278051. (Rubin's Home)
• decomandate, bd. Mihai Viteazul, etaj 3, 
centrală termică, hol mare, gresie, faianță, ușă 
metalică 880 mii. negociabil. 0741/130438 (Profil 
Expert Hunedoara).
• decomandate, zonă centrală centrală 
termică parchet garai, balcon, 1500 mid., nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara) ,
• zona BancPost et 2, dec., 2 băi, gresie, 
faianță parchet balcon închis. Preț 60.000 euro 
neg. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona 1 Decembrie sdec, centrală termică 
toate dotările. Preț 35.000 euro neg. Tel. 219470, 
(Multiprima)
• decomandate, cu CT, bine întreținut, zona
Micro 5, Hunedoara, preț 850 mii. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• decomandate, cantrală termică etaj interme
diar, zona MS/1HD, preț 840 mii. lei, 84.000 RON. 
Tel. 0254/743222, 0742/460397, 0741/766306, 
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• motfificat în 2, zona teatru, preț 20.000 euro. 
Tel. 0254/743222, 0742/460397, 0741/766306, 
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)

• am aăril Instalații electric» și sanitare noi 
830 milioane, negociabil Tel. 718704 

0745/354579. (Omega Hunedoara)

• ImMm4 etaj Intermediar, modificări Inte
rioare, gresia faianță zugrăvit 8® milioana, 
neg. 718706 0 745/3S4579. (Omega Huredoara

• am Mm 4 etaj Intermediar, centrală 
balcon, parchet gresie, faianță 1,250 mid. lei. 
Tel. 718704 0M4/354S79. (Omega Hunedoara)
• sena Oarabata etal 4 din 4 pod cu țiglă șl 
boxă hol centrau term 2 băl t6 mid. w neg. 
0720/437389,0720/344089 (Green Contact)
• zm Imtam decomandate, 2 băl, 2 
balcoane, amenajat complet centrală termică 
preț 145 mid. lei negociabil. Te), 0720/437.88$, 
0720/34408$ (Green Contact)
• te CiMNiă etal Intermediar, 2 băl, 2 
paltoane, CT, ușă lemn masiv, parchet, vedere 
In două părți s»po»te ocupa repede, preț 52000 
auro negociabil tel 0T23/25L496 (Fteite Nora)

• am llateMM intermediar, 2 băl gratie, 
faianță parchet W. nnu Preț 440® euro neg. 
Tel, 219(7(1 (Multiprima)

• am a Decembrie, et Intermediar, 2 băl. 2 
caicoane, centraiâ termică toare dotările, 
mansardă garaj. Preț 60.000 euro neg Tel. 
219474 (Multiprima)

• etaj Iniinnadtar, zona Creangă centrală 
termică 2 balcoane, aer condiționat Preț 1,7 
miliarde lei, negociabil. Tel. 234401. (Rubin's 
Home)
• et tatemiaAMi Eminescu, dec- 3 balcoane, 2 
băl. 45000 euro. 234401. (Rubin's Home)
• Md ntrah. tal 2, decomandate, garai. 2 
balcoane, st • ® mp. Preț 155 mid. W. Tei. 
0742/278051 (Rubin's Home)
• am Mata centraiâ termică aer condfoonat, 
termopan, parchet gresie, faianță budtârte 
modificată Tal. 0723/251498 (Green Contact)
• Wada MiaMM decomandate, 2 băl, 
Mantă parchet centrală 9® mil. Tel. 710124 
074<V1467B(L (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decaniMdta vizavi de bazinul de înot 
amenaiat centrală 2 băl, 3 balcoane, 32.000 
euro. Tel. 710124 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• Mm 4 etal intermediar, living, amenaiat 
centrală decomandate, oucâtărie mopiiata, 
utilată 2 băl 13® mid. Tăi. 710124 0740/146784 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, et 3, zona Ion Creangă par
chet gresie, faianță contorizat 2 băi, 2 balcoa
ne, preț44000 euro. TeL 074MS573 (Ml mason)
• dacaorandta $a<ei sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 mid. lei. Tel. 0745/159.608 
(Mlmason)

• deoaaMidta mmL zona Progresul preț 
avantajos. TeL 0741454.401 227542 seara 
(Garant Consulting)
• decaiMndta cenhaM termică proprie, 
balcon închis, zona poliției județene, Eminescu. 
Preț 45.000 euro. Tel. 0742-005224 0720-387896 
(CasaBetanla)
• «Mi, decomandate, 2 băl 2 balcoane, gresie, 
fatatL MvaliM ac4 «vm sltadiră Joan 
Corvin.TU072M6M», 0743- 
103622 (CasaBetanla)
• dacomandta mm Parâng, efe| Intermediar, 
îmbunătățit HO mH. negociabil. Tei. 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).

• MmkfocMMndta Mm 5. etaj 1 centrală 
termică interfon, 9Cv mu., negodaDii. toi. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• bdrt Datata dec- SL M mp, ST 100 mp, 
parchet z oaicoane roarte man, 2 cai duc. modi
ficată CT, gresie, faianță et X preț 54000 euro. 
Tel. 0724/6203540721/744514(Rocan 3000)
• earn Aateta dec- ST 110 mp, parchet peste 
toi canon înens, bioc acoperit preț son euru 
Tel 072V624354 0721/744514 (Rocan 3000)
• daaoMMdta M Îmbunătățiri, zona MS /l, 
preț 22X00 euro, negodabH. T«L 0254/743222, 
0742/460397, 0741/766306, 0742/615637. (Lary 
Mya Hunedoara)
• dacoMndta zom Liliacului, etl apometre, 
gaz contorizat parchet repartitoare, preț 
35.000.Tel 0722/566338 (Ella)
• decomandate, zom Bejan, et 3, centrală 
termica, jaiuzeie extenoare, z păi, gresie, 
faianță zugrăvit cu lavabli, calorifere noi, preț 
1,1 mid. lei. Tel. 0788/884818 (Ellâ)
• dec, zom Carpați, modificat 2 băi, gresie, fa
ianță parchet instalații sanitare noi 2 balcoane 
(1 închis cu termopan), lavabil, vedere în 4 părți, 
preț 155 mid. lei. Tel. 0788/884818 (Elia)
• zom Mtorița, et 2, parchet 2 băi, gresie, 
faianță centrală termică lavabil, ușă schimbată 
preț 15 mid. lei, tel. 0726/710303 (Prima-lnvest)

• 2 apartaniaate cu 4 camere, b-dul Decebal, 
etaje intermediare, amenajate modem, cu 
centrală termică în garanție, suprafață mare, 
termopane, 2 băi amenajate, bucătărie mare. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel 0723/660160 
(Evrika)

• zcm 14 Eminescu, etl decomandate, 2 băl, 
centrală termică hol central. Preț 1,1 mW. lei, 
negociabil Tei. 0745/253662. (Evrika)
• urgent 2 băi, 2 balcoane, parchet gresie, 
faianță CT, garai dublu, preț 15 mid. iei, tel. 
0742/019414 (Prima-lnvest)
• samldta autorizări, 2 băi, balcon închis cu 
termopan, etl preț40.000 euro, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• dec, 2 balcoane, 2 băi, CT, lavabil, zonă bună 
preț 4&000 euro, tel. 0740/126026 (Prima-lnvest)

• Mă no® Dev», P+l+M, 7 camere, 2 livlniauri, 2 
băl. CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie amenajate modem, curte șl grădină 
STsffloomp.Pret 76X00 euro boc Tel. 
0720/4378®, 0720/348089 (Green Contact)

• Bnmmm centralăA camere, hol, bucătărie, 
2 bă, garaj, amenajtî moderne: parcnet, 
faianță gresie, centrală termică termopane; 
curte șl grădină STeTOOmp. Preț 95.000 eura Tel. 
0720/430®$, 0720/34806$ (Green Contact)

s Dom Irîiiaaai* corp cpmun cu Intrări sepa
rate: 3 camere cu parcnet tavane false, spoturi, 
2 băl 2 bucătarii Italiene; curte șl grădină ST=700 
mp. Preț 3,6 mid. lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• Dam, iMâ centrală 4 camere, 2 bă, conto
rizat termopane, bed, teren 700 mp, preț 110,000 
taro. Tel, 0722/564004. (Prima-lnvest) r

• 1 camera, bucătărie, baie, hol, 1® mp, 2 
garate, preț 74000 euro, tel.0721/te578L (Prima- 
lnvest)
• Zom Chita 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilltătile, SC 260 mp, ST 1250,74000 euro. Tel. 
718706,0745/354579 (Omega Hunedoara)

• cază 4 camere, 2 băl, bucătărie, centrală
termică proprie, garaj, parțial termopane, st 1200 
mp, Deva. Preț 100300 euro. Tel. 0742-005228, 
0720-387895 (CasaBetanla)
• caaă 4 camere, 2 corpuri, curte șl grădină st 
1000 mp, pomi fructiferi șl vlță-de-vle, situata la 
10 km de Deva. Preț 34000 euro. Tel. 0744-690918, 
0720-387896. (Casa Betanla)
• ZcoMil5camerel2bucătărH,garai,grădină 
st 2000 mp, situata la 15 km dâ Deva. Preț 45.000 
euro. T 0740-914688, 0720-370753. (Casa 
Betanla)
■ caaă p+2.6 camere, 2 băl, balcon, terasă 
Prețl®OOOeura f^7tt-00522ă$2M8te94 

(Câia Mania)
• aoM Mraaaa, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 bă amendate, lacuzzl 
living, parchet centrală termică complet 
mobilată preț 118.000 euro. TeL 235208, 
0724/620158,0721/744514 (Rocan 3000)
• «anăbună parter+etaj, 4 camere, scaii Inte
rioară parchet în camere, 2 bă, garaj, 2 balcoa
ne, bed, bine întreținută preț 75,000 euro. Tel. 
235.208,0724/6203®, 0721/744514 (Rocan 3000)
• am Hora», 2 camere, bucătărie, bale, 
camara, pod, parchet curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. Tel. 235208, 0724/620158, 
0721/744314 (Rocan 3000)
• am P»rc, 3 camere, bucătărie, bale, hol mare, 
teren drept II® mp, Ideal pentru firme, preț 
104000 euro, negociabil. Tel. 0788/497615. (Ag. 
Imob. Nr. 1)

• Monte d» teren Intravilan, pe Prelungirea 
Văieta «wtafete M MOOO rcp, FS 24 m, preț a 
euro/mp. Ti >1,0788/4 )761!. (A g. Imob. Nr. 1)
• kitnvlM X parcele cu suprafețe cuprinse 
între 500-700 mp, In zonă rezidențială toate 
facilitățile. Preț 15 euro/mp, negodabH. Tel. 0740- 
914688 0724-169303,223400. (Casa Betanla)
• tatavta, ol 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
mutații se poate șl parcela, teren situat în j 

zona liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 0743-M 
103622,0724-169303. (CasaBetanla)
• toMrtta ol 57® mp, la D.N. 7, situat între 
Slntandrel șl Slntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp, neg. Tel. 2234®, 0740-914688,0724- 
169303. (Casa Betanla)
• «dravlan am din circuitul agricol, st &o® 
mp, fs 413 metri, teren ce poate fi extins In func
ție de cerere, Str. Aeroportului. 7 euro/mp neg. 
230221,0740414688,0720-370753. (Casa Betanla)
• urtrantl Zăral 20® mp, fa ® m, preț 25 
euro/mpTel. 0740/1731® (Mlmason)
• Dava, htadh* ST=700 mp, FS=13 m, pano
ramă deosebită utilități to zonă Preț 4® ml I. lei. 
Tel. 0720/437889, C720/348089 (Green Contact)
• la 7 km de Deva, drum național, Intravilan,
ST=15® mp, apă curent, gaz, 5 euro/mp neg. 
Tel. 0720/4378®, 077--------- * - . ..
• Drv» »pr» Cozii Intravilan, ST=57M mp, 
parcelat' acces din 3 părți, apă curențoz. 
Preț 14 euro/mp negociabil. Tel. 0720/4378®, 
072OG480® (Green Contact)
• teMMa* te Leșnlc, fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826328 
231108. (Temporis).

Tel39

ui 5 euro/mp neg. 
’(Green Contact)

Zăvoi, fs ® m, st 2000 mp, toate 
isepoateșli '

(Temporis)

Cumpăr teren (22)

• 5 hactera. intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata ImediaL 215212 (Prima- invest)
• Dm zonă centrală 200-500 mp. Ofer 40 euro 
/mp. 0720/437889,0720/348069 (Green Contact)

• Zom Dm, IntravHon, 57=1000 mp, utilități. 
Ofer 5-20 euro/mp TeL 0720/437889,0720/34089 
(Green Contact)
• ta Zăvoi după Casa Galbenă. Ofer prețul 
plețeL Tei?0742/278061. (Rubin's Home)

Vând spații comerciale (25)

Cumpăr case vile (14)

• ■mdM cm grădină în Deva sau SI meri», plata 
imediat Tel. 0721/055313 (Prima-lnvest)

• Im Om sau Simeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300450 mil. lei. 
Tel. 0720/437889,072Q/348069 (Green Contact)

• CaMki Deva, minimum 3 camere, dotări, zonă 
bună grădină curte. Ofer 90300 euro. Tel. 
0720/437889,0720/348069 (Green Contact)

Vând case la țara (17)

• Casă I camere. Nandru, centrală cu lemne, 
anexe, grădină apă arentt, fosă optici 45100 
euro. TNL7M129.0MV1467KL.
Hunedoera)
• 2 camera, bucătărie, bale, garaj, piscină în 
construcție, ST 3600 mp. SC 186 mp, construcție 
de cărămidă podele, la apă pod de beton, zona 
Govăjdie, 10.000 euro casa + 10euro/mp, Tel. 
7im (7745/354579. (Omega Hunedoara)
• 2 camera, anexe, ST 500 mp, Banpotoc, neg. 
tel. 0740/2147® (Prima-lnvest)
• CMâtaLeșnic,cărtmldă3camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 7® mii. 
lei bd. ret 072W1164 (Evrika)
• cieă te construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp,
Toplira ®.000 euro, negodabll. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• MMr.Zcamere, bucătărie, baie neterminată 
anexă un miliard, negociabil Tel. 718706, 
O745/S4579. (Omega Hunedoara)

Cumpăr case la țară (18)

• «tanti modrată dar locuibilă In jurul Devei, 
preferabil mijloc de transport In sat Ofer prețul 
pieței. Tel. 0788/888318 (Ella)

Vând teren (21)

Vând case, vile (13)

• 2 caae, în Deva, zonă liniștită curte șl grădină 
fiecare cu câte 3 camere mari, încălzire centrală 
amenajări interioare. Prețuri negociabile. Tel. 
0749/253662. (Evrika)
• zom * curte și gradină 1000 mp, 3 
camere ivmg, emineu funcțional, terasă 80 
mp, 3 băi. Preț 104000 euro. TeL 219474 (Multi
prima)
■ cază zem Hunedoarei, preț 40.000 euro. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637, (Lary Mya Hunedoara)
• la 14 km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0723/393.295. (Temporis)
• zona HuMtoan, renovată recent gaz, apă 
hldrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină duș, anexe, curte betohati gră
dină șt livadăst 1700 mp, preț 42JJ00 euro, nego
ciabil. Tel. 0726/826624,0720/354.453.(1 ipoi
• zona OtagtaăCT, 3 camere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet gresie, faianță st 960 mo, garai în 
construcție, preț 2300 mid. Tel. 0726Ă26.624, 
232424 (Temporis).
• Deva, zonă centrală 3 camere, living, baie 
amenajată bucătărie mare, CT, pivniță pod, 
curte, anexe, grădină 450 mp. 79.000 euro neg. 
Tel. 0720/437889,0720/348089 (Green Contact)

• teren CMș, ® m deschidere la apă ® m 
deschidere la drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel. 718706,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• tercnzon» Rotarilor-Intravilan, 1000 mp, preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 euro/mp. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Hiavlan, Peștlș, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent preț 15 euro/mp. Tel. 
714129,0740/1447® (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Intravăan, Șoknuș, ST 4000 mp, utilități la 
puartă urgent preț 8 euro/mp, tel. 0740/126.029 
(Prima-lnvest)

• HraMMMDN7.stl7.500 mp,fs 100 m, toate 
utilitățile, preț ® euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• WrartM zom Săntuhalm, la DN 7,14.770 mp. 
fs 200 m, Preț 20 euro/mp. Tel. 219470. (Multi
prima)
• vând pared» teren cu suprafețe cuprinse între 
500-1000 mp, în zpnă rezidențială toate 
facilitățile, preț 26 euro/mp, negpdabil, tel. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)
• vând teren, la 54 km de Deva, 100.000 mp, cu FS 
1000 m, toate facilitățile (apă gaz, curent 
canalizare), preț 10 euro/mp, negociabil, tel. 
0788/497615 (Ag. imob. Nr.l)
• vând teran, la 15 km de Deva, pentru 
construcție case de vacanță panoramă 
superbă ST 900 mp, FS-20m. Facilități: apă, gaz, 
curent cablu TV, preț 6500 euro, negociabil. Tel. 
0788/497615 (Ag. imob. Nr.l)

• hnoN cm destinația depozit teren aferent 4® 
mp gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35300 euro, negociabil. 074^163445 
(Mlmason)

Cumpăr scatii comerciale 
(26)

• cumpăr urg»rt spațiu comercial; zonă ultra
centrală bd. Decebal, Bd. 1 Decembrie, cu 
suprafață între 100-300 mp. Ofer plata pe loc. 
0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)

Chirii imobile (29)

• caut cază 3 dormitoare, de închiriat, pentru 
cetățeni străini. Preț la vedere. Tel. 224296, 
0788/361782.(Garant Consulting)
• iMMt NM închiriere garsonieră zonă ultra- 
censaă mobilată și utilată pe termen lung, preț 
1® euro/lună și apartament 2 camere, nemo
bilat, în Gojdu, parter, ideal pt birouri, tel. 
0745/3022®. (Fiesta Nora)
• uqant spre închiriere apartament cu 3 
camere decomandate, în Dorobanți, cu centrală « 
termică mobilat aragaz, frigider, contorizări, 2 '' 
balcoane, gresie, faianță parchet preț 200 
euro/lună telefon 0723/251498. (Fiesta Nora)

• «far ap.4camere,centrală  termică mobilat și 
utilat zona împăratul Traian Deva, preț 250 
euro/lună negociabil. Tel. 2X324,0745/266.071 
(Mlmason)
• (Mr ipirtaiMnt 2 camere, complet mobilat și 
utilat contorizat zona Piața, 4 mii. lei/lună Te). 
206.003,230324 (Mimason)
• elMiMrtteMntZcamere. semimobiiatz^H' 
Băicescu, Deva, 33 mii. lei/lună negodabH. ier 
230324,206.003 (Mimason)
• caut p» termen lung garsonieră mobilată In 
Deva Plata în avans. Tel.0721/055313 (Prima- 
lnvest)
• c»ut urgtnt pentru închiriat spațiu ultracen
tral, cu vad bun, cu suprafață între 30® mp. Tel. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)
• ofer ipre închiriere garsonieră complet 
mobilată contorizări, centrală termică TV color, 
frigider, aragaz, zona M. Eminescu. TeL 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l
• M mp, b-dul Corvin, amenajări, preț 2® 
euro/lună 710.129,0740/146.7®. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• caut ureant de' închiriat7 garsonieră sau 
apartament 2 camere, în Deva, zonă bună 
(ne)mobilat Ofer 80-1® euro. Tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• Spațiu cMMrctal bdul. Dacia, 190 mo, 
amenajat centrală 5 euro/mp. TeL 710129, 
0740/1467®. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Spațiu comtrdal 30 mp, centrală termopan,
200 euro. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

Schimburi imobile (30)

• schimb apartamant 2 camere, etl, zona Zam- 
firescu, semidecomandate, centrală termică 
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 milioane lei. 
Telefoane 230479; 0745/253662. (Evrika)
• «Nmb »|MrtMMnt 2 camere, zona Dacia, et 
2, îmbunătățiri, cu apartament 2-3 camere, zona 
Gojdu, Liliacului, Mărăști, 22 Decembrie. Ofer 
diferență Tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• cad la 25 km de Deva, cu 2 camere, bucătărie, 
curte și grădină 14® mp, cu apartament 3 
camere, zona M 15, fără diferență Tel. 
0788/497615. (Ag.imob.Nr.l)

Fundația Romanian Angel Appeal
__ (wHwjaajB)

angajează 1 ASISTENT CONSIDERE HIV/SIDA pentru Centrul 

de Consiliere și Testare din cadrul DSPJ Deva (Ref PMTCT - Ol). 

Cwln|K asistent medical cu autorizație de liberă practică, cunoștințe utilizare 
PC, aptitudini de comunicare, disponibilitate muncă de teren. Carnetul de 
conducere categoria B constituie un avantaj.
Candidați sunt rugați să trimită CV și Scrisoare de intenție la adresa: 

Str. Rodiei, nr. 52, sector 3, București, cod 030956, tex 021-3232490, email: 
camelia.raite@raa.ro sau pot aplica direct pe site-ul: www.raa.io secțiunea 
«Jobs». Data limită: 15-04-2005. Candidați selectaț vor fi contactaț in 
vederea unui interviu.

RECLAMA
it

mailto:soriha.sarmai@informmedia.ro
mailto:camelia.raite@raa.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• teiraarttte, Mg* Udo, etaj intermediar, 
modificai, —rcrală termici. TeL 229007, 
0720224002.
lingistapaOMrajmKU^lficat contorizat,' 

< parchet, gresie, ralanti, vedere la bulevard, 
balcon lung de 10 m. TeL 234674

* • part», Bm,str.M.Emlnescu, pentru spațiu

oomeratal preț 21000 euro. TeL 0723/335189.
• MMMecMMMț rtracantral, contorizărl 
parchet etaj 2, netmbunătățrt, preț 960 mHtoene 
lei, negodaN. TeL 215634, 0724/729597.

. • ■geaț tarartta, ultracentral, contorl
ziri. etaj intermediar, . ’onp exte
rior, newnbunătățtt, preț 1,150 mid. lei, nego
ciabil Tel. 215634,0720729697.

• cui cu* 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tămpa, nr. 150, gaz, api, canalizare la poartă. 
Informații tel 0788/469152,0254/212803, după 
ora 20.

• vândîlitri de ulei de motor Aral OW30, sigilat 
la jumătate de preț față de magazin. Tel. 
0723/779477.

Vând terenuri (21)
Mobilier și interioare (47)

Vând ,ip. 3 camere (05)

• decomandate, 71 mp, zona HUcescu, etaj 5, 
amenajat occidental, aer condiționat Centrali 
termică, p< net, faianță, băicon mara, preț 
1.160.000.000 lei. Tel. 0723/461732,0741/044521.
e zm lăacupi, parter înalt centrala termică, 
gresie, taianță. parchet oaicon, pivniță, preț 
1/35 mid. leLTet 224296,0780361782.

Vând ap. 4 camere (07)

• MaMeMamaMa «tei 4 bloc acoperit par
chet centrală termici, aer condiționat balcon 
inch is, zona pieței, ocupabll Imediat preț 39000 
euro. TeL 2334^0723/712388

• »t—labucttirH, baia, cămară, hol, acare
turi, grirt* oarpabllă imediat preț 14 mid, lei, 
ta Deva, Str. Grlvițelnr. 31. TeL 236510.
• cart M Dara sau schimb cu apartament 2 • 3
camera, rai 1, central, plus diferență. Tel.
0250215?».
• rtrtrert ultracentral, 4 camere, bucătărie, 2 
bit recent renovată,600 mp teren, Deva, telefon 
0726/972966. Nu sunt agent Imobiliar.

Vând case de vacanța (15)

tel.

• auraoe gospodărești, în Geoagiu. Str. Răului
nr. 20. Worm^UeL&VUKSL

• 16 parade teren a 500 mp zona Căprioara. 
Relații la teL 211124. .
• tarat anH 5000 nw in satul Mintia, preț 5 
eura/mp, negociabil. Tel. 0722/545721.
• tarar tateartaa, central, Deva, preț 25 
euo/mp, negociabil Tel. 074Q/516463.
• rtMI tac de casă, 3515 mp, ts 22 m, apă, gaz, 
curent loc drept zonă lințsttti, parcei abil, satul 
Hășdat preț 10 eura/mp. TeL 0723/005657.

Vând alte imobile (27)

telor, nr. 1, vinde 2 hale, una de 200 mp șl alta de
160 mp, și o magazie cu terenul aferent de 450 
mp. Tel. «50227113.

Imobile chirii (29)

• IncMriam *a|l șl hale industriale la preț 
avantaios. Soit ș, tel. 0254/237533.

Auto romanești (36)

• vând Dada 1310, af 1991, tn stare foarte bună 
de funcționare, radlocasetofon, alarmă, 
incnioere centralizată, acte lăzi, preț negodaoii. 
Tel. 229527,0723/687212
• vând Deda 1310 T,af 1996,43.000 km, preț 80 
milioane lei. Tel. 0780200393.
• vănd Dada Solenza Scala, full-options, 
albastru metalizat af 2003,20 000 km, preț 5550 
euro. Informații tel- otwî31473.

Auto străine (37)

ta PMW 324 Diesel, af 1986, RAR 2006, preț 
3000 euro. Tel, 0724/306127.
• vând Opef Vectra, af 1993, alb, cauciucuri, 
baterie, tâescoape, curele noi, preț 4200 euro, 
urgent Tel. 0722/161644

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vână ctadar antrenat de tractor și 5 ol cu 
miel Tel 0254/20664.
• vărtmoartde porumb, pe pietre, stare bună, 
preț negociabil, tel. 0744/1®» 0250835128.
• vănd tractor 45 CP cu cositoare șl remorcă, 
stare perfectă, preț 190 milioane lei, negociabil 
Tel. 683061.

Piese, accesorii (42)

• wind 2 discuri de frână ventilate, un set 
plăcuțe de frână, semnalizator stânga fațft, 
toate noi, de Audi 80 butoiaș. Tel 0723/779477

(2 culori) - rotagazetă
• Turn de împachetare
• Mașină de tipar plană (tip Aurelia)
• Ghilotină

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

Persoană de contact Cornel Poenar.

CWlfflB

UDMf 
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B-dul Decetxjl

Electronic
✓ componente electronice;
✓ difuzoare și boxe auto;
✓ mufe și adaptoare.

Dacă la noi nu găsiți, 
atunci nu găsiți niciunde! 

Tel.: 234.146.

£ , t. SUCURSALA DEVA
W electrica

INFORMEAZĂ:
In perioada 11-15 aprilie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea 

izolației pe linia de medie tensiune 20 IcV ilia și derivațiile aferente aces

teia.

Lucrările vor avea ca elect întreruperea totală a furnizării energiei elec
trice în rețelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în localitățile CÂMPURI 
DE SUS, CÂMPURI SURDUC, TĂTĂRĂȘT1, BURJUC, USA.

Electrica SA asigură toți dienții săi că echipele care efectuează lucrarea 

depun întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea 

cu energie electrică. In funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt 
cuprinse în intervalul orar 8.00-18.00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

RPn AMP

• onipM extemMUL masă sufragerie, 
mochete birou, servantă, lustră, jaluzele albe din 
pvc pentru 2 camere, mobilă hol, mașină 
automată, combină frigorifică etc. tel. 21084, 
0742/939993,0724/643045,0743/211074,
• vând bUkăKă furnir cireș, 4 m lungime, 
compusă din 2 dulapuri, 2 vitrine, 3 sertare mari, 
bar, pat pentru o persoană, nou, birou furnir 
stejar. Tel. 234674.
• vănd comodă pentru tv, stare foarte bună, 
preț 600.000 lei. Tel. 0723/779477.
• vănd wgon: mooiiă dormitor, stare foarte 
bună, preț avantajos. Tel. 0723/546540.
• taraotao dh lemn multlstratificat, termopan, 
feronerie germană, vopsit sau lăcuit, calitate 
Impecabilă, la preț de producător, prin unic 
reprezentant zonal tel 0254/237533.
• parchet OfohrtnMIeat șl masiv, lăcuit, gata 
de montai la preț de fabrică, 0254/237533

• vând lân și otavă de grădină, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând pipial Perașl sau schimb cu diverse. 
TeL 712274,0740546801.
• vând 1000 kg cartofi pentru consum, preț 5000 
lel/kg, localitatea Bălesti, nr. 173, comuna Pul. 
Tel. 0727/326717,779282.

Instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)

Decese (75)

A plecat de lângă noi soția, mama și bunica iubită 
EUGENIA CUREA

Cu durere în suflet, soțul loan și copiii Marcela, Mircea și 
Matei Ungureanu o vor conduce pe ultimul drum marți, 12 
aprilie, ora 13.

Audio-video, antene si 
instalații satelit (49)

• vănd CD auto mp3, față detașabilă, antișoc, 
display, albastra, boxe Sony, preț 53 milioane 
tel negociabil. Tel. 0745/363833.

• cumpăr ingent fular Lazlo Roma. Tel. 
0723/920314
• vând cârață nouă, din lemn, perrtra 2 cai, tip 
cengăesc. Tel. 264558
• vând monede cu eclipsa, 2 euro/bucata, 
centură militară veche cu o stea pe pafta, 150 
euro. Tel. 0723/905657.
• vând rațrtar tip pentru produse de patiserie 
șl rețete locale pentru uz Intern, ediția 1987, o 
gama foarte variată, preț 1.000.000 lei. TeL 
0723/779477.
• vând rt capital majorai Volvo 244 GL, numere 
noi, CI, VT 2006, una neînscrisâ, talon, nr. vechi, 
frigider Arctic, ladă frigorifică, cazan fontă, 
0721/614402.
• vând I bucăți butuci cireș cu diametral de 20 • 
40 cm și unțme 03 m sau schimb cu lemn de 
foc. Tel 216347

Cu durere in suflet familia îndoliată mulțumește celor care 
au eondus-o pe ultimul drum pe cea care ne-a fost o 
deosebită mamă, bunică și soacră

BECHER ILEANA-MĂRIOARA
Dumnezeu să-i odihnească in pace sufletul său nobil. 
Veșnica ta amintire. Familia

satelit digitale, începând cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție. Recepționează 
peste 25 de programe românești șl 600 
străine, fără abonament, montarea și 
deplasarea Induse în preț. Informații la tel. 
0723/481776 sau 0745/840474

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând abdnamMă 5 luni vechime în Connex, 33 
dolari abonament lunar, 60 minute gratuite 
Incluse, ore favorite + 200 minute cu 0,05 
cenți/mlnut, preț avantajos. Tel. 0723/920314.
• vănd apart foto Nikon F 65 obiectiv Tamoon 
Asferical LDRP 200 cu 5,6, preț 300 euro. Tel. 
0722/397333
• vănd apart foto pnMonaiMtorta 801 SI pe 
■,cuaccrtOr6-22n*teLTrt.e72M81-071
• vând nu schimb telefon mobil Ericsson T29S 
cu DVD, eventual ofer diferență, preț 2300.000 
lei. Tel. 0723/779477.
■ vând telefon Siemens A SO, SB, 3 zile, calcu
lator, alarmăjntemet, jocuri, stare buni preț 
avantajos. Tel. 0723/920314.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vănd ealarttor AMD 1700 MHz, 406BHDD, 128 
DO RAM, boxe rețea, audio, tastatură, nou, în 
garanție, preț 8 milioane lei, sau schimb cu 
cameră digitală nouă. Vând Pentium 133 MHz, 
13 milioane. TeL 0722/161644

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vănd radde de mireasă model deosebii albă 
cu flori bleu, mărimea 40 - 42, preț 23MLOOO lei. 
TeL 0723/248658

Electrocasnice (56)

• vând centrală termică Valliant, tiraj natural 
stare foarte bună, preț 100 euro. Tel. 711063.
• vând ftigkfor Arctic, stare foarte bună de 
function» - nreț 3.000.000 lei Tel. 0723/779477.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând M oi, Simeria. str. A Vlaicu, 55. Tel. 
225729.

Vând hală industrială, 
absolut nouă, finisaje, 
toate utilitățile, acces 

tir, în DEVA, ON 7, 
suprafață 720 mp + 

teren 1.600 mp.
Telefoane: 

0788/368.589 sau 
0788/368.591.

Pierderi (62)

• Traduced autorizate toate limbile, Onix 
Center Deva. Birou: Deva, Kogălnlceanu, bl. 
14 cam. 1, e-msll: onlx_center@yahoo.com. 
Tel/fax 0254/217920, 0722/815576,
0780169187.

• soctotate caiMntait de pază și protecție 
angajează agenți de pază pentru zona 
Oraștie sl Geoaglu-BăLTel. 0720680636,

• ptanhit plasă cu rochiță de vară cu dungi 
orizontale, albe, albastre șl mov, șl patra 
dischete calculator. Recompensă. Telefon 
0723/573209.

• pentru paraoam juridice, deduceri de 
impozite «îndemână. Tel. 0745/700298

Oferte locuri de munca (74)
Apeluri (65)

• Desperata Jbtofd Criș' Bala de Criș a afișat 
la sediul firmei llsf» cu moneratorll ■ istenți la 
31,032005

• angajăm secretară, cunoștințe limba 
engleză scris, vorbii operare calculator 
Word, Excel, Internei Explorer. Trimiteți CV 
la adresa samtiddeva@yahoo.com.

Prestări servicii (72)

• anuri de pregăti reoperatoi ualcutetor ECDL, 
preț 1300.000/cursant pentru 7 module, 
începând CU 20.042005. TeL 0722/659997, 
0723/377384
• transport marii local și interurban cu camion 
acoperit de 32 t util, 36 mc, dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. TeL 229611, 
0740/95337.

• soctotate comerciali angajează mani- 
puiartl șl msntatori moMă. Ratați ta teL 

210611

• fomâ da distribuție angajează avantajos 
facturlstă cu experiență. Se cere garanție 
imobiliară, salariu at-actlv. Informații latei. 
0720U4889.

• caut urgent Instalatori cu experiență și 
disponibilitate la program. TeL 0726/076256

• soctotate comsrdato angajează inginer 
constructor pentru șantier șl cunoscător 
operare PC Dodlb. Tel. 02S4/261711, ora 10 
■16

• itartirari arad* asistență și curiarat 
rapid penbu Curtea de Apel de la Alb* lutia, 
Onix Center Deva, birou: Deva, KogS- 
niceanu, bl 14 cam. 1, e-mail: 
onix centertfoahoo.com. Tetefon/fax 
0254/2179» 0722/815576.

• soctotate comaretatt profil construcții 
angajează desenator, cunoscător Autocad, 
pentru proiectare. Se oferă salariu motl- 
vânt Tel. 210925,210926,210927.

Tarife reduse cu ijf pentru “Vacanța ta mare... la mare!”

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

Tel: 23.44 23 
e mail: office@rnareea.ro 

www. mareea ro

EVIDENTIAZATE!
r

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

CHENAR+BOID+FOTOCHENAR

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
j Coin! ini;
ț • chioșcul de ziare din stafia
j de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele S șl 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostra. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate. '
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• Restricții jurnaliștilor. Taiwanul a 
îngrădit ieri activitatea jurnaliștilor chinezi în 
această țară, din cauza deteriorării relațiilor 
dintre cele două regimuri.

Leacul alergiei la pisici
■ Cercetătorii britanici Marea Britânie, anima

lele reprezintă a doua cauză 
majoră de alergii, iar 50% 
dintre copiii astmatici sunt

• Oferă bani. David Beckham și soția sa, 
Victoria, îi oferă bani fostei bone a celor 
trei fii ai lor, Abigail Gibson, pentru a nu 
dezvălui secrete de familie.

au descoperit o modali
tate de a reduce reac
țiile alergice

Londra (MF) - Echipa de la 
Imperial College din Londra 
a revigorat sistemul imunitar 
cu o componentă care con
trolează factorii ce provoacă 
alergiile. Cercetătorii britanici 
au declarat că această abor
dare âr putea combate o serie 
de alergii și chiar boli pre
cum scleroza multiplă.

Această descoperire vine la 
două săptămâni după ce oa
meni de știință din California 
au dezvoltat o tehnică de topi
re a unei proteine ce combate 
alergia la pisici.

alergici la pisici. Factorul 
care declanșează alergiile este 
prezent în particule foarte 
mici, care sunt purtate de aer 
și astfel sunt ușor de inhalat.

„Această descoperire are o 
importanță uriașă în înțe
legerea felului în care imuni
tatea și inflamațiile joacă un 
rol în reacțiile alergice”, a 
declarat cercetătorul Dr. 
Mark Larche.

Componenta pe care echipa 
de la Londra a introdus-o în 
corp în timpul testelor a fost 
reprezentată de celule T 
CD4+, care controlează răs
punsul la factorii alergogeni.

Artă cu femei dezbrăcate
Berlin (MF) - Organizatorii unui hap

pening artistic berlinez, în cadrul căruia 
apăreau și o sută de femei dezbrăcate, au 
fost rievoiți să apeleze la sprijinul poliției 
pentru a controla o parte a publicului 
nerăbdător să descopere opera de artă.

Cele o sută de femei purtau doar dresuri 
transparente și trupurile lor fuseseră unse 
cu ulei pentru copii. Publicul a plătit zece 
euro de persoană pentru a vedea ultima 
creație a artistei new-yorkeze Vaneșsa 
Beecroft.

Femeile, cu vârste cuprinse între 18 și 65 
de ani, au compus, vineri seara, o serie de 
tablouri vii, intitulate „VB55”, într-unul 
dintre principalele muzee din Berlin, Neue 
Nationalgalerie.

Stare „stabilă,
■ Prințul Ernst-August 
de Hanovra se află la 
reanimare în urma unei 
pancreatite acute

Monaco (MF) - Prințul 
Emst-August de Hanovra, 
soțul prințesei Caroline de 
Monaco, aflat la reanimare, se 
afla ieri într-o stare „stabilă, 
dar încă gravă”, potrivit unei

Caroline și soțul ei (Foto: epa)

dar încă gravă" 
surse din anturajul cuplului. 
Spitalizarea prințului va con-, 
tinua, a adăugat sursa.

Prințul de Hanovra a fost 
internat marți în spitalul 
Princesse Grace pentru o 
„afecțiune pancreatică acută”. 
In ultimul buletin medical dat 
publicității vineri, Palatul 
declara că starea de sănătate 
este „gravă”, iar pacientul 
necesită „îngrijire medicală . 
permanentă”. „Examene bio
logice, radiologice, precum și 
un scanner au fost efectuate 
pentru a determina nivelul 
acestei afecțiuni”, se arăta în 
comunicatul semnat de patru 
medici.

Emst-August de Hanovra s- 
a căsătorit cu prințesa Caro
line în data de 23 ianuarie 
1999. Cuplul are o fetiță, 
Alexandra, născută în data de 
20 iulie a aceluiași an.

f

Căsătorie așteptată 34 de ani
Camilla Parker Bowies

tandra, Camilla este Sica

maiorului Bruce Shand si a

HSscută la 17 iulie 1947, la

La 14 B0ieffl®te 1948 se naște Charles Philip Arthur 

George la Buckingham Palace. Prințul este dat în grija 
doicilor, apoi triftds la o școală privată. în adolescență, 

prințul «te trimis la Gordonstoun, un pension scoțian 

cu r^pR toarte stricte. Studiază apoi istoria, arheolo
gia și antropologia la Cambridge. Iși ia licența fără să 

se remarce b mod deosebit prin performanțele sale 

academice. Devenit 

prinț de Wales la

Trust, o fundație 

țjP Wr care finanțează
*1 proiecte puse în 

practica de per- 

soane excluse din 

' f . sistemul educativ,

A. *' ' tineri delincvenți
'■’> sau defavorizați. Se

' ife X l ■&,%■ căsătorește în iulie
’■ j Jr ' ?. a 1981 cu Diana

doi fii, William 

. ■■■ ■ I Harry, in 1982, res- 
fțyjy» Ai~perși* 1984.

■ Prințul Charles și 
Camilla Parker Bowles 
și-șu oficiat relația ia 
primăria din Windsor

Windsor (MF) - Prințul 
Charles și Camilla Parker 
Bowles s-au căsătorit sâmbătă 
la primăria orașului Windsor, 
duDă o legătură care a durat 
34 de ani. Charles și Camilla, 
în vârstă de 56, respectiv 57 
de ani, au sosit la primăria 
din Windsor la bordul unui 
Rolls Phantom VI, care a 
aparținut reginei-mamă.

28 de persoane au asistat la 
căsătoria civilă. Accesul pre
sei a fost interzis la cere
monie, programată să dureze 
circa 20 de minute.

Regina Elizabeth a Ii-a nu 
a participat la eveniment, dar 
a asistat la binecuvântarea

Laura și Tom, copiii Camillei
(Foto: EPA)

la capelă
(Foto: EPA)

Charles și Camilla ieșind de la Primărie (Foto: EPA)

nupțială oficiată de arhiepis
copul de Canterbury, în 
capela de la castelul Windsor. 
După ce au fost la capela St. 
George, unde au primit bine

cuvântarea, au participat la o 
recepție, împreună cu 800 de 
invitați.

Aproximativ 16.900 de sand- 
wich-uri și aperitive și un

tort mare cu fructe crescute 
biologic, ău fost servite la 
recepția oferită de regină, 
în meniu (

Oaspeților li s-au servit 
sandwich-uri cu ou și creson 
sau somon afumat și vânat 
afumat cu jeleu de coacăze de 
Balmoral și creveți.

Aperitivele calde au constat 
în mici produse de patiserie 
de Comouailles, minipatiserie 
vegetariană și tarte cu legu
me la grătar și parmezan.

Invitații aleși pe sprâncea
nă au savurat felii de banane 
cu caramel, tarte cu căpșuni; 
înghețată de caramel cu mo- 
ka, tarte cu lămâi carameli
zate, prăjituri cu cremă groa
să de Cornouailles și dulceață 
de căpșuni, prăjitură galeză 
cu fructe și comete în minia
tură cu cremă înghețată.

în versuri
Londra (MF) - Nunta 

Camillei Parker Bowles 
cu Prințul Charles a fost 
transpusă în versuri de 
către poetul Andrew Mo
tion, într-o creație com
pusă special pentru a- 
ceastă ocazie. „Spring 
Wedding” este titlul poe
ziei care prezintă istoria 
relației dintre cei doi de- 
a lungul timpului. Prin
țul Charles i-a trimis au
torului o scrisoare în 
care susține că i-a plă
cut foarte mult poezia.

Andrew Motion are 
titlul de „poet laureat”, 
având sarcina de a pro
duce versuri marcând 
evenimente importante


