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De ieri, concedieri în Vale
■ Istoria se repetă. 
Greșelile primilor 
disponibilizați se 
regăsesc la cei noi.

Ina Jurcone
ina.jurcone@infornimedia.ro

Petroșani - Primele 800 din cele 1200 de disponibilizări preconizate pentru CNH

Petroșani au avut loc ieri, la fiecare unitate minieră din cele 10 existente în Valea Jiului. Cea mai afectată exploatare va fi EM Lupeni, cu 2400 de angajați, de unde vor pleca peste 120 de mineri. „1090 de mineri și-au făcut singuri cerere de disponibilizare și consider că acum sunt mai calculați după experiența a- nului 1997, când banii de

ordonanță s-au făcut praf în câteva zile. Sunt dezamăgit de ceea ce se întâmplă în Vale. Guvernul n-a găsit o alternativă la atâtea disponibilizări și șansa de găsirea unui loc de muncă aici e aproape imposibilă”, declară Marian Holban, președinte executiv LSMVJ.Deocamdată, aprobate de Guvern sunt doar 1000 de

disponibilizări, dar HG nu va întârzia să apară până la finele săptămânii, mai adaugă sursa citată.Minerii repetă greșelile înaintașilor lor. Deja s-au arvunit primele electronice și electrocasnice, patronii estimând câștiguri grase. Potrivit patronatelor, începând cu a- nul 2006 se vor disponibiliza anual 500 de mineri.

Primăvara japoneză a scos la plimbare numeroase cupluri. Perioada înfloririi cire- " șijor este pentru niponi motiv de sărbătoare 
(Foto: EPA)

• Parteneriat intercultural. Manifestarea „Tradiții și obiceiuri de Paște" are loc joi, de la ora 10, la Colegiul Național „Decebal". Este un parteneriat încheiat între clasa a lll-a B de la Școala Generală „Mircea Sîn- timbreanu" din Brad și liceul devean. (R.l.)
• Nu pierdeți facilitățile! Persoanele care nu depun la timp declarațiile de venit aferente anului 2004 pierd facilitățile prevăzute de lege pentru reabilitarea locuințelor 
pe domiciliu și pentru primele de asigurare a acestora. Termenul limită pentru depunerea declarațiilor este 15 mai. (C.P.)
Telefonul dienților CL0801 03 03 03 este noul număr la care cititorii Cuvântul liber pot solicita explicații sau ajutor. Dacă nu primiți ziarul la abonament, dacă nu găsiți CL la CUVÂNTUL chioșcuri sunați la 0801 03 03 03.“ Dacă doriți să vă abonați sau aveți întrebări privitoare la concursurile cu premii organizate de CL sunați la 0801 03 03 03. Pentru dvs. prețul unui apel se taxează la tariful unei convorbiri locale, diferența fiind suportată de ziarul Cuvântul liber.

Șosea prin defileu, surpată
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■ Circulația se desfă
șoară pe un singur 
sens și rute ocolitoare 
pentru autovehicule.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@informmedia.ra

Hunedoara - Circulația rutieră în zona podului Pola- țiște, la limita între județul Hunedoara și Gorj se desfășoară pe un singur sens după

ce, ieri dimineață, zidul de sprijin, ce are o înălțime de aproximativ opt metri, s-a surpat. Șoseaua este impracticabilă pe sensul de mers Petroșani - Târgu Jiu, pe o lungime de aproximativ 30 de metri și șapte metri lățime. Se circulă pe un singur sens, iar autovehiculele cu o greutate mai mare de 3,5 tone vor fi deviate pe rute ocolitoare. Astfel, pe DN 7 autovehiculele vor ocoli zona prin Simeria,

Sibiu, Vâlcea, Târgu Jiu, iar pe DN 66, prin Hațeg, Oțelu Roșu, Cransebeș, Drobeta- Turnu-Severin, Craiova. Vor fi amplasate indicatoare rutiere, iar circulația prin această porțiune de drum va fi dirijată. Pentru ca reparațiile să fie făcute într-un timp cât mai scurt, au fost făcute demersuri la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Lucrările vor continua aproximativ o lună.

Recalcularea 
pensiilor

Deva (C.P.) - Procesul de recalculare a pensiilor se află în faza în care se calculează dosarele celor înscriși la pensie în perioada 1981-1990 inclusiv. Până în prezent au fost evaluate circa 40% din dosarele tranșei a doua și se estimează că în iulie vor putea fi plătite drepturile recalculate.
Fondul funciar, după modul de 
folosință în județul Hunedoara
Conform datelor furnizate de Direcția Agricolă și Dezvoltare 
Rurală Hunedoara, cea mai mare parte a fondului funciar 
hunedorean este constituită din pășuni.

Gratica: Cuvântul liber, sursa: Institutul Național de Statistică

Neatenția și viteza excesivă 
fac victime la volan

Orăștie (M.T.) - Un tânăr a fost grav rănit într-un accident produs în localitatea hunedoreană Ludeștii de Jos. Nu a redus viteza într-o curbă și a intrat cu mașina într-un pom, ieri dimineață, în jurul orei opt. Viorel Rujoi, de 24 ani, din Orăștioara de Sus, conducea autoturismul prin localitatea Ludeștii de Jos. Pentru că avea viteză prea mare, conducătorul auto, Viorel Rujoi, nu a mai reușit să reducă viteza și într-o curbă

la stânga a derapat. A pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un pom de pe marginea șoselei. în urma impactului frontal, autoturismul s-a răsturnat într-un șanț din afara părții carosabile. Conducătorul auto a fost grav accidentat și transportat de urgență, de către paramedici, la spital.Medicii au stabilit că, tânărul a suferit o fractură de femur stâng, cu deplasare și multiple politraumatisme.

Sportivii de la Dacicus Orăștie, Heian Deva, Fair-Play Hunedoara și Fudoshin Ryu Simeria au obținut 34 de medalii la CE de Karate shoto-kan, desfășurate la finalul săptămânii lângă Budapesta, unde delegația României a obținut locul I în clasamentul general pe medalii.
(Foto: Ciprian Mamuți
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/Pisevrr ■ ■• Demisia. Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) cere demisia vicepremieru- lui George Copos, susținând că există o incompatibilitate între afacerile acestuia și funcția publică pe care o deține, se arată într-un comunicat al UNPR.(MF)

Vot pentru aderarea la UE
• Asasinat. Un colaborator apropiat al liderului opoziției kirghize Felix Kulov, Usen Ku- daiberghenov, a fost ucis cu un glonte în cap, duminică noaptea, au anunțat surse din cadrul Ministerului kirghiz de Interne.(MF)

Chavez cri icâ 
manevrele NATO j

Caracas (MF) • Preșe- i dintele Venezuelei, Hu- • go Ghavez, a acuzat Aii- ț anta Nord-Atlantică de faptul că ar organiza ; manevre militare în ca- i drul cărora Venezuela 1 joacă rolul de inamic. |„în timpul exercițîilor militare organizate de Alianța Nord-Atlantică, știți care este inamicul? j Venezuela. Au calculat i chiar și bombardamentele zilnice necesare”, a î afirmat președintele populist de stânga, care s-a î angajat în modernizarea i forțelor armate prin î achiziționarea de armament din Rusia și Spania. Chavez, care susti- 1 ne că a depus un memo- i

Al-Zarqawi

riu la sediul NATO, a cerut populației să se înroleze în armată.Guvernul său intenționează. să sporească numărul zerviștilor 1,5 milioane pentru a apăra suveranitatea țării de „agresiunile imperialiste”.

Le-a scăpat Bagdad (MF) - Iordanianul Abu Mussab al-Zarqawi, cel mai căutat terorist din Irak, se ascunde în zona graniței de vest a acestei țări și de curând forțele americane au fost la un pas de a-l captura, a declarat un comandant al pușcașilor marini. „Fuge din loc în loc exact ca un șobolan", a subliniat generalul John Sattler, comandantul primului batalion al Forței Expediționare care a revenit la Camp Pendleton, California, după luni de lupte intense 1h provincia Anbar. Generalul a subliniat că forțele speciale au fost la un pas de a-l captura pe terorist Jh ultimele șase săptămâni". Ei a precizat că al-Zarqawi a reușrt să scape doar datorită vizibilității reduse ^terminate de condițiile meteo.

■ Parlamentarii euro
peni vor vota mâine 
aderarea țării noastre 
la Uniunea Europeană.București (MF) - Parlamentul European va vota, mâine, rezoluția privind aderarea României la UE, care recunoaște eforturile realizate de București în perspectiva aderării, dar subliniază necesitatea continuării acestora, în special în privința justiției și afacerilor interne și a luptei împotriva corupției. Alte domenii la care face referire moțiunea sunt concurența și mediul, unde Parlamentul European apreciază că sunt necesare eforturi suplimentare.
CondițiiDe asemenea, textul precizează că Parlamentul aprobă tratatul de aderare cu condiția de a fi implicat deplin în procesul de luare a deciziei în

Parlamentarii europeni vor vota mâine, cazul activării clauzelor de salvgardare. Textul moțiunii prezentate în vederea adoptării rezoluției face referire la cererea de aderare depusă de România în 22 iunie 1995, darși la opiniile exprimate de Comisia Europeană în 1997, rapoartele anuale ale Comisiei din perioada 1998 - 2004, concluziile Consiliului European de

(Foto: EPA) la Bruxelles din 16 - 17 decembrie 2004, precum și rezoluțiile și rapoartele realizate după demararea procesului de extindere, proiectul de tratat pentru aderarea Roinâniei la UE, precum și raportul Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului. Textul afirmă că „obiectivul comun este realizarea celor mai bune pre

gătiri posibile pentru aderarea României la Uniune”, re- , cunoscând că amploarea re/ formelor aplicate de România"*  în vederea aderării este remarcabilă, ținând cont de restanțele uriașe care au trebuit depășite în domeniile economic, politic și social.
AngajamenteAcesta adaugă că, în cazul în care eforturile vor fi realizate, România se va afla în poziția de a îndeplini angajamentele luate în timpul negocierilor, astfel încât să devină membră a Uniunii la data prevăzută, în 2007. Copreședintele Comitetului Parlamentar Mixt România-Uniunea Europeană, Guido Podesta, a apreciat că România va obține la Bruxelles două treimi din voturile parlamentarilor europeni. Semnarea Tratatului de aderare a României și Bulgariei la UE va avea loc în 25 aprilie, la Luxemburg.

Mladid se ascundea la BelgradBelgrad (MF) - Un subofițer al armatei din Serbia-Muntenegru, care a dezertat în străinătate, a afirmat că fostul lider militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mlădiei, se ascundea, în 2004, într-o cazarmă din Belgrad, transmite AFP. Miroslav Petrovici afirmă că a făcut parte, pentru o perioadă, dintre soldatii care trebuia să-i asigure protecția lui Mlădiei. Liderul militar al sârbilor bosniaci este dat în urmărire generală și se ascunde din 1995, când a fost inculpat pentru genocid de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPI). „Făceam parte din cel de-al treilea inel de securitate din jurul lui Mlădiei, sarcina mea era să asigur securitatea deplasărilor șale către sud, în cazul în care ar fi fugit în direcția Macedoniei”, mărturisește sergentul Petrovici. Subofițerul afirmă că această misiune i-a fost încredințată pentru că era un foarte bun cunoscător al terenului din sudul Serbiei. Mlădiei se afla în cazarma de la Topcider în acea perioadă, susține Petrovici.

t

Premierul Tăriceanu

Restructurarea nu e o prioritate
■ Coaliația are în 
vedere reorganizarea 
Executivului la jumă
tatea anului 2005.

Galați (MF) - Restructurarea guvernamentală nu constituie, în prezent, o prioritate, detalii asupra acestui proces urmând să fie prezentate pe măsură ce proiectul va avansa, a afirmat, ieri, premierul Călin Popescu Tăriceanu. Declarația premierului survine unor afirmații ale ministrului delegat pentru Relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, care a reamintit că, în lunile mai-iunie, până la

sfârșitul sesiunii parlamentare, va fi realizată o restructurare a Executivului, prin reducerea numărului de ministere și comasarea unor departamente. Președintele interimar al PD, Emil Boc, a precizat, tot ieri, că restructurarea actualului Guvern va fi finalizată o dată cu încheierea sesiunii parlamentare, la 30 iunie. El a declarat că această restructurare vizează agențiile din subordinea Guvernului, dar nu exclude posibilitatea unor comasări sau desființări de ministere. Boc a declarat că această restructurare nu îl va viza și pe pri- mul-ministru.

Agathon, audiat
București (MF) - Dan Matei Agathon, secretarul general al PSD, a fost audiat, ieri, de către procu-_J rorii anticoruptie, în ca ț zul stenogramelor unoi ' ședințe ale Delegației Per- 3 manente a partidului. Agathon a fost audiat timp de aproximativ o oră și jumătate. „Nu pot spune decât că am răspuns la toate întrebările formulate de procuror, am spus numai adevărul. Am adus și probe în susținerea declarațiilor pe care le-am făcut”, a afirmat el.

Mladic (d) este încă de negăsit.

Au cerut 
extrădarea

București (MF) ■ Ministerul Justiției (MJ) a transmis, ieri, instituției similare din Suedia cererea de extrădare a lui Gregorian Bivolaru, autoritățile judiciare din această tară urmând să se pronunțe asupra solicitării în conformitate cu normele legale în materie.Cererea a fost formulată de Curtea de Apel București, în vederea executării mandatului de arestare preventivă emis în lipsă de Judecătoria sectorului 5 București, a informat, ieri, Biroul de presă al MJ.

Ar putea evita condamnarea
■ Saddam Hussein ar 
putea scăpa de pedeap
sa capitală datorită ne
gocierilor cu insurgenții.

Bagdad (MF) - Saddam Hussein ar putea evita pedeapsa capitală grație unei propuneri secrete formulate de liderii insurgenței și „tratată cu seriozitate” de noua conducere a irakului, a declarat o sursă guvernamentală, citată de Daily Telegraph, în ediția elecțronică de ieri. O comutare a sentinței se află printre principalele cereri ale naționaliștilor sunniți și foștilor membri Baas, care ar fi început negocierile cu Guvernul, în condițiile continuării ata

curilor sângeroase, care s-au soldat cu 30 de morti, la sfârșitul săptămânii trecute.Printre persoanele care participă la negocieri figurează responsabili de rang înalt ai milițiilor Fedayeen ale lui Saddam Hussein, dar și Jaish Mohammed, organizație formată din ofițeri ai fostei armate irakiene. Este puțin probabil ca Saddam să compară în fata tribunalului anul acesta, dar Jalal Talabani, noul președinte irakian, a început deja să pregătească opinia publică pentru o eventuală comutare a sentinței. Talabani, care este președinte al Consiliului prezidențial, are dreptul de a comuta pedepsele capitale. Saddam Hussein
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• Spânzurat. Un bărbat de 58 ani, din comuna Romos a fost găsit spânzurat în curtea atelierului de tinichigerie, de pe strada Barițiu din Orăștie. loan R. lucra la acel atelier ca muncitor necalificat. Poliția a stabilit că nu sunt suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale. (M.T.)
• Teatru pentru copii. Casa de Cultură din Deva Va găzdui, joi, 14 aprilie, la ora 10.00, premiera spectacolului pentru copii „Răzbunare în lumea basmelor". Piesa este pusă în , scenă de colectivul Teatrului de Revistă Deva și o adaptare după „Seara cea mare pentru cei mici"/de Alecu Popovici. (S.B.)

"votează"
La furat de fier vechi

Bârcea Mică (M.T.) - Patru tineri sunt cercetați în stare de libertate pentru furt calificat. Florin N., de 19 ani, din Simeria, Gheorghe R, de 22 ani, din Hunedoara, ambii cu antecedente penale și Elena R., de 22 ani, din Simeria, Elena B., de 39 ani, din Deva, toți fără ocupație au furat dintr- un vagon de marfă, din componenta unui tren ce staționa în Halta CF Bârcea-Mică, 1.500 kilograme de fier vechi. Cei patru sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Proiectil la EM Deva

Deva (M.T.) - Un proiectil-pentru lovitura de aruncător, cu focosul neexplodat, datând din perioada celui de-al doilea război mondial a fost găsit, la acest sfârșit de săptămână, pe halda de minereu de la Flotafia Deva. Inginerul Cornel Nicșa a anunțat Politia și Protecția Civilă Hunedoara, care au ridicat proiectilul care va fi distrus.

Incendiu pe o pășune din Blăjem.

■ Școala nu are legă
tură cu realitatea 
cotidiană relevă un 
studiu făcut elevilor.

Raluca Iovescu_______________
raluca.lovescu0infornimedia.roDeva - Studiul a fost realizat pe elevi de clasa a Vil-a și a VIH-a din Deva și Hunedoara*  de către Alina Mariș, psihopedagog la CJAPP, și Andreea Fodor, psiholog la Școala Generală Nr. 1 din Hunedoara. Studiul relevă că, în opinia elevilor, școala nu le dezvoltă în nici un fel capacitatea de a discerne, astfel că ei consideră necesară aducerea acesteia la nivelul

Incendiu la Blâjeni
Blăjeni (T.S.) - Ieri, în jurul orei 16,00 într- o zonă folosită de locuitorii satului Blăjeni, pentru pășunat a izbucnit un incendiu. Potrivit lui Nicolae Rat, primarul localității Blăjeni, focul a fost stins de către sătenii aflati în zonă, nefiind necesară intervenția pompierilor. „Nu se cunosc deocamdată cauzele incendiului, dar este bine că focul nu s-a extins astfel încât să cuprindă pădurea aflată în imediata apropiere a pășunii. Practic nu a ars nici un copac”, susține primarul localității Blăjeni.

Deva (L.L.) - Urmare a protestelor apicultorilor, dar și a nemulțumirilor exprimate de agricultori privind plata taxei de drum, mai multi parlamentari printre care și Monica Ridzi, vor depune o propunere legislativă de modificare a ordonanței privind introducerea rovignetei. Astfel, toate autovehiculele folosite exclusiv în agricultură sau pentru transportul albinelor vor plăti o taxă doar pentru durata folosirii drumurilor naționale. Pentru fiecare categorie de autovehicul, tariful de utilizare pentru, o zi nu poate fi mai mare decât valoarea rezultată din taxa anuală de drum împărțită la numărul de zile ale anului.

CwviT

Nn comment! Caricaturi de Oviudiu Pascu

Conturi blocate la CNH
■ Furnizorii șr materia
lele pot aștepta, zic gu
vernanții. Până atunci 
conturile sunt blocate.

Ina Jurcohe__________________
Ini Jufconeaiirforminedla.ro

Petroșani - De mai bine de trei săptămâni, conturile Companiei Naționale a Huilei Petroșani sunt blocate. Motivul invocat de guvernanți pentru blocarea plăților către furnizori și facturile de materiale sunt datoriile mai vechi ale companiei către Casa de Asigurări de Sănătate. „Suntem în imposibilitate de plată către orice furnizor. Singurele plăți care se mai fac sunt cele de salarii. Practic, munca noastră se desfășoară într-o totală anormalitate. Ni se impută datorii vechi din 1999 către Casa de Pensii. Nu mi se pare corect ca actuala conducere a CNH să suporte con- 

vieții cotidiene. De asemenea, o concluzie extrem de importantă este că el „resping educația prin constrângere. Acest lucru se întâmplă, din păcate, și acasă și la școală - sunt a- menintati într-un fel - ori educația ar trebui să fie bazată pe motivație. Se pare că școala își păstrează aceleași vechi valori coercitive în loc să încurajeze elevii”, spune Alina Mariș.
Părinții rămân modeleLa întrebarea „Cum reușesc să se sustragă, majoritatea recunosc că apelează la minciuni și apoi la lingușea- lă(!)’. Psihologul Dan Olteanu consideră că tocmai „constrângerea generează un com

„Omul mileniului III 
și Dumnezeu"

Deva (S.B.) - Programul lui Cornel Constantin Gio- mazga începe la Deva, joi, 14 aprilie, ora 18.00, la Sala Logos. Regizorul va susține o conferință urmată de o dezbatere cu tema „Omul mileniului III și Dumnezeu”. în cadrul întâlnirii va rula reportajul „Semne”, realizat în 2000, care este primul material video care a descris „cazul” moaștelor părintelui Ilie Lâcătușu. Apoi, la Petroșani, vineri,

re n-a știut să-și gestioneze fondurile”, declară Zoltan La- katas, președintele Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului.
Datorii acumulateConducerea CNH și reprezentanții sindicatelor sunt nevoiți să ia săptămânal de câteva ori calea Bucureștiului cu speranța deblocării conturilor, dar semnale pozitive nu se întrevăd în viitorul apropiat. însă Daniel Surules- cu, directorul CNH, este cel mai sceptic dintre toți: „Suntem amenințați că ni se pun în cârcă nu doar datoriile către asigurările sociale din 1999, ci pe toate adunate din 1990 încoaee.în acest caz, este imposibil să mai putem achiziționa e- chipamente de mică mecanizare foarte necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în subteran. Practic, vom fi obligați să,-lucrăm cu “ ’ • • * ----- 

portament duplicitar care le afectează personalitatea într- un mod negativ”. Elevii își a- leg modelele în viată din rândul părinților (40 %), a vedetelor (21 %), a prietenilor și profesorilor (18 %). Cei mai multi dezapreciază violenta, certurile, înjurăturile și fumatul, dar le adoptă „tocmai ca o cale de evadare. Pentru
înțelegător votat de 23 % dintre elevi

Indulgent votat de 14 % dintre sufraqii

Comunicativ votat de 10 % dintre elevi

Bun votat de 5 % dintre elevi

Profesionist bun votat de 4 % dintre elevi

Corect și răbdător votat de 3 %

15 aprilie, la ora 16.00, la Biserica Sfânta Varvara va fi prezentată tema „Comunicare și comunicație în relația omului cu Biserica”. La Hunedoara, în 16 aprilie la ora 17.00, în Amfiteatrul Spitalului Municipal va avea loc o conferință și o dezbatere cu tema „Crize și erori pe traseul naștere - moarte”. Cartea este rodul unei retrageri de doi ani în chiliile unor mănăstiri românești.

Ziariștii sunt în viața
București (MF) ■ Cei trei jurnaliști răpiți în Irak sunt în viață, a declarat purtătorul de cuvânt al Administrației prezidențiale Adriana Săftoiu, iar autoritățile de la București sunt ’’destul de optimiste” în legătură cu starea acestora. Ea a precizat că mai multe detalii în acest caz ”n-ar ajuta deloc operațiunile” și că atitudinea autorităților nu reprezintă ’’nici 

Ovidiu Ohanesian Marie Jeane Ion Sorin Mtșcod

că nu găsesc niciunde comunicare doar în cadrul unui grup de prieteni și doar acolo pot fi ei înșiși”. Nu întâmplător comunicarea este pentru tineri cea mai importantă valoare, urmată de libertate (în orice formă) și de egalitate. Cel mai rău pentru ei este să fie jigniți și supuși unui regim autoritar.

Deva (V.N.) - Ieri, consilierii deveni au aprobat deplasarea unei delegații a Consiliului local la Yanchen - China. Inițial din delegație trebuia să facă parte trei persoane, dar, după unele discuții; s-au aprobat patru.Alături de primarul Mircia Muntean, în China vor mai pleca consilierul Francisc Kovacs, Anamaria Grec, consilier relații externe, și vicepri- marul loan Inișconi, care a spus că dacă nu va fi cuprins în delegație, va pleca pe banii lui.Vizita se va desfășura în perioada 3-11 mai a.c., iar cheltuielile de deplasare suportate de la bugetul local vor fi de. 95,2 milioane de lei.

afront, nici aroganță” fată de presă.De altfel, Săftoiu a mai spus că au avut loc consultări și cu autoritățile din alte țări care s-au confruntat cu situații similare, pentru a vedea cât de deschise au fost acestea față de presă, constatându-se că și în acele cazuri s-au oferit foarte puține informații despre desfășurarea operațiunilor propriu-zise.

raluca.lovescu0infornimedia.ro
Ini_Jufconeaiirforminedla.ro
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anunța
■ inaericraa «tăvilor In InvAțtaAntul praprbnar, primar fi 
gimnazial pantru anul jwolar StOOSJOOA
învățământ preșcolar 30 locuri - cu predare în limba germană; 

învățământ primar 25 locuri - cu predare în limba germană; 
învățământ gimnazial - clasa a V-a

90 locuri - cu predare intensivă limba engleză 

$i opțional informatică;

30 locuri - cu predare în limba germană și 

______________________________ opțional informatică.__________________  

Dosarul pentru înscriere va conține; - cerere de înscriere;
- copie după certificatul de naștere; 

___________________ ■____________________ - adeverință medicală._________________ 

Elevii care optează pentru învățământul gimnazial, clasele cu predare 

intensivă limba engleză și opțional informatică, se vor înscrie în perioada 

11.04.- 3.06.2005 și vor susține un test de aptitudini la limba engleză, 

care va avea loc sâmbătă 4 iunie, ora 9.00.

■ planul de școlarizară pentru clasa a IX-a pentru anul școlar 
2005-200* *

- specializarea științe ale naturii, bilingv limba germană -14 locuri

• Filiera teoretică, profil real
- specializarea științe ale naturii, cu predare în limba germană - 28 locuri

1 • Filiera teoretică, profil uman

- specializarea filologie, bilingv limba franceză -14 locuri________________

• Filiera teoretică, profil uman
- specializarea filologie, bilingv limba engleză -14 locuri

Informații privind planurile de învățământ pentru fiecare specializare, 
graficul de înscriere sau alte detalii suplimentare se pot obține la secre
tariatul Colegiului Național „Decebal”, sau la telefonul 212758, zilnic, între 

orele 8-15.

• Filiera teoretică, profil real
- specializarea matematică informatică, bilingv limba engleză - 28 locuri

• Filiera teoretică, profil teal
- specializarea matematică informatică - 56 locuri________________________

; • Filiera teoretică, profil real
- specializarea științe ale naturii, bilingv limba engleză - 28 locuri

• Filiera teoretică, profil real
■spe Jizarea științe aii Laturii, bilingv limba franceză -14 locuri

• Filiera teoretică, profil real

parte a unei corporații internaționale mass-media 
jjf care define poziția <te lider In publicarea de ziare
V 7 *< servicii Internet In vestul Austriei, In nord-estul 

, Ungariei, cât și In județele Bihor, Timiș, Caraș-
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

vânzători ambulanți 
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 -10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modem și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sQrina.sarmai@informmedia.ro

SC REZKOMAR FOREST SRL
Fabrici de cherestea, cu sediul m Vafa de Jos, ANGAJEAZĂ:

■ ContaM ■ Secretarii ■ Inspector personal ■ Muncitori caMcafl 
CV- uri» șl Mormafil la nr. d» ttWtm 02547641.101, OZM/ttl .019,0254/MI 411.

• Mașină rotativă pentru tipărit ziare 
(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.

CUVA»

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

J1ACRAS
W' ■ B»HI WSNEP STteraCHE

S.C.AGRAS GRUPUL WIENER 
STADT1SCHE SA-Sucursala 
Munedoara-Deva, rtr. M. Emiaescu, N. 
E 24 A/18, angajuzi INSPECTOR 
DAUNE AUTO. Sa car rtMli tehnica da

C.A.S. HUNEDOARA

I©

4

qșadaHtata fi operare PC Exparianța 
in damemu concNtnla un avantaj.
Așteptăm CV-urile la fax: 6254/21644E.

Subscrisa SC GONTAUDIT EVALEX SRL cu sediul în Deva, str. Avram 
Iancu, bl. H3, jud. Hunedoara, desemnată în calitate de administrator 
judiciar al S.C. UMIR0M SA Petroșani prin sentința nr. 168/CA/ 
22.02.2005 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr. 689/2005, 
organizează la sediul din Deva, bd. Decebal, bl. P, parter, în data de 
20.04.2005, ora 10,00, selecție de oferte pentru evaluare bunuri mobile și 
imobile. Data limită pentru depunerea ofertelor este 18.04.2005. 
Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la administratorul judiciar. 
Informații suplimentare se pot obține la tel, 0254/217565.

SC BEC LICHIDATOR SRL Deva, societate de lichidări judiciare, 
anunjă toți creditorii că s-a dispus deschiderea procedurii reor
ganizării judiciare și falimentului următoarelor societăți comer
ciale: y

✓ SC COMIN SRL Deva, dosar: 61831/2004

✓ SC MILENRJM PREST 2000 SRL Deva, dosar 7506/2004 
Termenul limită pentru înregistrarea creanțelor este 10.05.2005.

Președintele Consiliului de Administrație al 
SC APOLLO SA Deva, în conformitate cu 

articolul 117, al.l din Legea nr. 31/1990- republicată
CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR,
cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea componenței Consiliului de Administrație:
2. RaportuL Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele 
economico - financiare obținute în anul 2004;
3. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării 
mandatului în anul 200^și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil 
șl a contului de profit și pierderi;

4. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2004, a contului de profit și pierderi, reparti
zarea profitului pe anexe;
5. Aprobarea BVC pe anul 2005;
6. Aprobarea vânzării de mijloace fixe care au durata de funcționare îndeplinită;

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR,
cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării de capital cu suma de 25.391.728 mii lej, reprezentând un 
număr de 1.015.669 acțiuni nominative, în valoare de 25.000 lei/acțiune. Majorarea 
se face prin aport la capital social în numerar, prin emisiune de noi acțiuni, în vederea 
achitării datoriilor societății față de creditorii bugetari.
Ambele adunări generale ale acționarilor vor avea loc la sediul SC APOLLO SA DEVA, 
Str. 1 Decembrie, nr.37 A, Deva, jud. Hunedoara, în data de 28.04.2005, la ora 12.00, 
respectiv ora 14.00.
în cazul nefritrunirii cvorumului necesar, a doua convocare a Adunării Generale a 
Acționarilor, respectiv a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor avea loc pe 
data de 29.04.3005, în același loc șl la aceleași ore.
Vor putea participa la AGA toți acționarii înregistrați la Registrul Român al Acționarilor, 
la data de referință, sfârșitul zilei de 18.04.2005. Acționarii care participă la AGA, în 
nume propriu, se legitimează cu Bl sau CI sau prin împuternicire cu procură specială. 
Informații la sediul societății sau la tal. O2S4-214296.
Prezentul anunț anulează anunțul apărat în ziarul din data de 07.04.2005.

Precizări privind prescrierea medicamentelor, cu sau fără contribuție personală, conform prevederilor H.G.nr.235/2005: LPentru afecțiuni acute, un asigurat beneficiază de:‘ * ‘1.1. zresdripțfi ihedîcale jientn Kfe âcai te compensate 90%, $n sublista A, cu număr variabil de medicamente pe o prescripție, în limita unui milion de lei (WO RON) pe lună, pe asigurat.
Sublista A, cu caracter social, compensată 90%, cuprinde 119 denumiri comune internaționale în care se regăsesc medicament generice folosite uzual în terapie. De compensarea de 90% beneficiază toți asigurații indiferent de venituri. Compensarea se aplică la prețul de referință al DCI-ului din care face parte medicamentul respectiv.12/0 singură prescripție medicală pentru Medicamente compensate 50%, din sublista B, cu cel mult 3 medicamente, a căror valoare nu poate depăși suma de 3 milioane lei (300 RON). Sublista B, cuprinde 498 de denumiri comerciale, corespunzător celor 148 de denumiri comune internaționale reprezentând medicamente de ultimă generație, medicamente care se mai află încă „sub patent” și care sunt compensate cu 50% din prețul de referință al DCI-ului din care face parte medicamentul respectiv.Dacă un asigurat a beneficiat în luna respectivă de o prescripție de pe lista B ce conține un medicament corespunzător DCI- ului notat cu „romb”, dar cu valoare totală la prețul de vânzare cu amănuntul sub 3 milioane lei, pe prescripția respectivă se măi pot asocia 1-2 medicamente cu condiția ca valoarea totală a prescripției la preț de vânzare cu amănuntul să nu depășească 3 milioane lei (300 RON).Dacă un asigurat a beneficiat în luna respectivă de o prescripție de pe lista B ce conține un medicament corespunzător DCI- ului notat cu „romb” dar cu valoare totală la prețul de vânzare cu amănuntul mai mare de 3 milioane lei (300 RON) nu mai poate beneficia de o altă prescripție de medicamente din sublista B.în concluzie, pentru afecțiuni acute, asigurații beneficiază de rețete compensate de pe lista A și lista B, în condițiile prevăzute la alineatele 1.1 și 1.2. de mai sus, care includ și situațiile de excepție.n.Pentru afecțiunile cronice un asigurat beneficiază de:n.l. O singură prescripție medicală pe lună cu maximum 3 medicamente, a cărei valoare la prețul de vânzare cu amănuntul este de maximum 3 milioane lei (300 RON) din sublista C - Medicamentele compensate cu 100%sauO singură prescripție medicală pe lună, din sublista C care depășește valoarea totală la prețul de vânzare cu amănuntul de 3 milioane lei(300 RON) și care conține un medicament corespunzător DCI-urilor notate cu „romb”.Dacă un asigurat a beneficiat în luna respectivă de o prescripție de pe sublista C care conține un medicament corespunzător DCI-ului notat cu „romb” cu valoare totală la prețul de vânzare cu amănuntul mai mare de 3 milioane lei (300 RON), nu mai poate beneficia de o altă prescripție de medicamente din sublista C și sublista B.Sublista C este lista în care se regăsesc medicamentele compensate cu 100% necesare tratării unor boli cronice, respectiv 31 de boli. Pe această listă sunt 162 de denumiri comune internaționale (DCI), cărora le corespund 872 de denumiri comerciale. Compensarea medicamentelor de pe această listă se face Ia prețul de referință al DCI-ului din care face parte medicamentul respectiv. Dacă prețul cu amănuntul al medicamentului este mai mare decât prețul de referință, diferența va fî suportată de pacient.H.2.0 singură prescripție medicală pentru Medicamente compensate 50%, din sublista B, cu cel mult 3 medicamente, a căror valoare nu poate depăși suma de 3 milioane lei (300 RON)sau (o singură prescripție pe lună care depășește valoarea totală la prețul de vânzare cu amănuntul de 3 milioane lei (300 RON) și care conține un medicament corespunzător DCI-urilor notate cu „romb”.H.3. O singură prescripție medicală pe lună din sublista A, Medicamente compensate 90%, cu număr variabil de medicamente, a cărei valoare totală la prețul de vânzare cu amănuntul este de maximum un milion de lei (100 RON)sauo singură prescripție pe lună care depășește valoarea totală la prețul de vânzare cu amănuntul de 3 milioane lei și care conține un medicament corespunzător DCI-urilor notate cu „romb”.Dacă un asigurat1, pentru afecțiunea cronică de care suferă, are nevoie de medicamente cuprinse atât în sublista A cât și în sublista B, va primi în luna respectivă două prescripții diferite cu medicamentele cuprinse în fiecare tip de sublistă.în concluzie, un bolnav cronic poate beneficia într-o lună de rețete de pe sublista C, sublista B și sublista A. deci trei rețete, în valoare de maximum 7 milioane lei (700 RON) în condițiile alineatelor II. 1, II.2 și II.3, prezentate mai sus, care includ și situațiile de excepție.-Copiii între 0-18 ani, 18-26 ani, care sunt elevi, studenți, ucenici și nu realizează venituri din muncă, gravide și lăuze care nu realizează venituri din muncă sau au venituri sub salariul minim pe economie, beneficiază de gratuitate, la nivelul prețului de vânzare cu amănuntul, numai pentru medicamentele care apar în nomenclatorul Agenției Naționale a Medicamentului, valabil pentru anul 2005.Persoanele prevăzute în legi speciale beneficiază de gratuitate, la prețul de referință, casa de asigurări de sănătate suportând integral contravaloarea medicamentelor cu prețul cel mai mic corespunzător fiecărui DCI din liste.Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara pune la dispoziția cetățenilor județului numărul gratuit de telefon 0800800967 la care pot afla care sunt farmaciile din județ care eliberează medicamente compensate și gratuite. Informații suplimentare se pot obține și de pe pagina web a instituției, la adresa: www.cjashd.ro.

, Președinte -director general, v
ec. Dan Florescu

mailto:sQrina.sarmai@informmedia.ro
http://www.cjashd.ro
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• Protest. Astăzi și mâine, în fața sediului Prefecturii Județului se vor desfășura mitinguri de protest. Acestea sunt organizate de Sindicatul liber „Victoria" Gâlan pentru neplata salariilor restante și întârzierea aplicării OUG nr.3/2004. (V.N.)
• Accident. Pe Bulevardul Decebal din municipiul Deva, un cetățean care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nemarcat și fără să se asigure a fost accidentat grav de un autoturism. Este vorba de Alexandru V., de 38 de ani, din Ilia. La volanul mașinii se afla Marcel J., 38 de ani, din Deva. (V.N.)
• Furt. Dintr-un vagon de marfă al unui tren ce staționa în Halta CF Bîrcea Mică a fost furat 1,5 tone de fier vechi. Polițiștii au stabilit că hoții sunt Florin R., 19 ani, Elena R., 22 de ani, ambii din Simeria, Gheorghe B., 35 de ani, din Hunedoara, și Elena B., 39 de ani, din Hunedoara. (V.N.)

Tiberiu Stroia______________
tifa er kj.strouglirfoniimedla.ro

Hayssam? Care 
Hayssam?

Abia ce au apărut trei informații privind legăturile existente între sirianul Hayssam și nume grele din PSD, că aceștia au și. început să se dezică de arab. Pur și simplu nu-l mai cunoaște nimeni. Hrebenciuc se miră ce căuta tipu1 ăsta prin PSD, Văcăroiu nu și-l amintește deloc (lucru de înțeles), iar Năstase i-a arabu1 de gât și îl aruncă în curtea lui Iliescu. Și totuși sirianul Hayssam există. A fost membru PSD, era cât pe ce să fie ales parlamentar și a călătorit alături de Iliescu beneficiind de zâmbetele pline de subînțeles ale bunicuței. în plus, de existența și de afacerile ilegale ale sirianului știa și SRI-ul și PNA-ul și probabil, toată floarea cea vestită a Poliției Române. Cu toate acestea nu s-a întâmplat nimic.De ce? Răspunsul îl veți găsi în zâmbetul iliescian, în aroganța lui Adrian, în tupeul lui Dan loan Popescu și în miliardele de dolari spălate de arabi prin România. Ceea ce este grav, este că celula de criză de la București tace. Nouă nu ne mai rămâne decât să sperăm că face. Și că vom apuca ziua în care vom afla și noi cine e Hayssam.
închisoare grea pentru 
evaziune fiscalăBucurești (V.N.) - Faptele de evaziune fiscală vor fi pedepsite cu închisoare de la 6 ' luni până la 20 de ani, în funcție de gravitatea infracțiunii și de valoarea prejudici- ' ului cauzat asupra bugetului de stat, potri- i vit unui proiect de lege aprobat de Guvern. , Tăriceanu a explicat, după aprobarea de Guvern a proiectului de lege, că faptele de evaziune fiscală sunt asimilate crimei prin > acest document, în sensul că pedeapsa cu i închisoarea pentru evazioniști va fi simi- ■ Iară cu cea aplicată infracțiunilor împotri- j va vieții și integrității persoanei.
Pentru refuz nejustificatConform proiectului, pentru refuzul ' nejustificat de a prezenta evidența contabilă și bunurile din patrimoniu - după ce per- i soana în cauză a, fost somată, în scris, de trei ori -, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, se va aplica o pedeapsă cu închisoare de la șase luni la 1 trei ani. Aceeași pedeapsă se va aplica persoanelor care împiedică organele compe- ' tente, sub orice formă, să intre în sedii ori i pe terenuri pentru verificări financiare, fîs- i cale sau vamale.

■

• Prefectura Județului Hunedoara:
Dan Pricăjan, subprefect 10.00-13.00

• Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara:
Colonel Sâlan Viorel, comandantul BH 12.00-14.00

• Consiliul Județean Hunedoara:
Bana Dan, secretar general 09.00-12.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției

Municipiului Hunedoara 10.00-12.00

Dezvoltarea 
administrației 
publice locale
■ Mai multe primării 
beneficiază de fonduri 
PHARE pentru materi
alizarea unor proiecte.

Valentin Neagu______________
valentin, neaguglnformmedla.roDeva - După cum se știe, Ministerul Administrației și Internelor a derulat concursul „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administrației la nivel local”, ca o componentă a programului PHARE. în urma finalizării procesului de evaluare a aplicațiilor primite de la autoritățile publice locale, și pentru județul Hunedoara a fost transmisă lista finală a proiectelor câștigătoare.
Gestionarea fondurilorAcestea sunt în număr de șapte, de care vor beneficia mâi multe primării, în mai multe domenii de activitate.Unul dintre acestea este cel numit „Sistem integrat și uni

tar de prelucrare automată a datelor privind gestionarea fondurilor locale”. Beneficiar este Primăria Municipiului Brad, în parteneriat cu Prefectura, iar valoarea totală este de 22.840 de euro. Mai e- xact, este vorba de implementare softuri pentru plata electronică a impozitelor și taxelor, pregătirea personalului specializat din primărie, pagină corespunzătoare pe INTERNET, diseminarea rezultatelor și preluarea modelului și la alte primării. Contribuția Primăriei Brad este de 3420 de euro. Un alt proiect câștigător este „Măsuri pentru dezvoltarea și modernizarea administrației publice locale în municipiul Lupeni în context european”. Aici este vorba de dotarea primăriei cu tehnică IT, extinderea sistemului de informare a publicului prin Infochioșc, instruirea personalului etc. Valoarea proiectului este de 19.790 de euro, din care contribuția primăriei este de 1.979 euro. (Fote Traian Mânu)

In ultimele trei zile, în urma acțiunilor și controalelor efectuate în trasee, polițiștii Huneaoreni au aplicat 660 de amenzi la Legea circulației. Dintre acesta, 127 au fost pentru nerespectarea regimului de viteză, în vederea suspendării, au fofet ridicate 22 de permise, din care 15 pentru consum de alcool.

■n yră duc la salonul lVlde coafură regulat, o dată la două-trei luni. Nu simt adepta unor schimbări radicale ale înfățișării, dar atunci când sunt supărată am obiceiul de a merge la coafor pentru o schimbare de look.
Cristina,
Deva

Nu sunt adepta schimbărilor radicale în ceea ce privește aspectul fizic. Sunt o conservatoare și tocmai de aceea îmi aleg eu singură coafura care cred că mă avantajează și nu merg la nici un salon de coafură.
Diana BrSilean, 
Deva

o vârstă la i mă mai preocupă foarte mult coafura. Având părul scurt, mă pot descurca și fără ajutorul frizeriței. Nu mă vopsesc pentru că am părul rar și îmi este teamă că voi agrava această situație. 
Ștefana Badiu,
Deva

Depinde. Merg la coafor doar pentru a-1 aranja și a-i da o formă atunci când cred eu că nu-mi mai place cum arată. Nu merg niciodată la coafor atunci când sunt supărată și numi schimb culoarea părului. 
Violeta, 
Deva

Am fost tentată de câteva ori să-mischimb total coafura __pentru că mă plicti- sisem. Depinde foarte '?., mult de starea mea dg. spirit și pentru o femeie este foarte important să arate bine, dar să-i placă și ei modul cum arată. 
Florina,
Deva

Denumire societate_________________________Localitate________________ Adresă___________________________________ Meserie___________________________________________ Nr.loc
NIOR GUARD SRL DEVA A.ȘAGUNA, 1 agent de pază, control acces, ordine șl intervenție 9

ame» . DEPOZITELOR.1 administrator i

POEMA SRL ORAȘTIE UNIRII administrator 1

MEDIA TRADING SRL DEVA • DEPQ23®QR, 5 agent comercial 1

MARCO INVEST COM SRL DEVA Al. ARMATEI, 1 agent comercial 1

ASTRAL TELECOM SA PETROȘANI AVRAM IANCU, <12 ;i «jent comerdâk 1

PF VALENTIN LUCA DEVA 1 DECEMBRIE, 18 agent de asigurare 9

PROTECTOR INT-L S R.L. PETROȘANI AVIATORILOR, 16/3 agent de pază, control acces, oyâfte ți intervenție 10

Deținerea armelor de apărarelioane de lei în regim de ur-Deva (V.N.) - Inspectoratul de Poliție al Județului face câteva precizări privind documentele necesare pentru autorizarea și deținerea armelor de apărare și pază. Acestea sunt: cerere tip, actul de identitate al solicitantului, în original și copie, certificat medical tip, certificat de cazier judiciar, aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii dosarului, certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor. Sunt necesare, de asemenea, două fotografii color 4/5, dovada achitării taxelor pentru autorizare (trei mi-

gență sau un milion lei în regim normal, adeverință care atestă că solicitantul este sau a fost demnitar, magistrat, diplomat, militar sau polițist. 
Condiții de aigurarePrin derogare, persoana care este dotată,cu armă de serviciu letală nu trebuie să prezinte documentele de la punctele 3, 5 și 6. în cazul în care solicitantul are asigurate la domiciliu sau reședință condițiile de păstrare și asigurare a securității armelor, acesta trebuie să facă dovada omologării spațiului de către autoritatea competentă.

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SAIONTA 

prin depozitul ANIMIX 
situat pe Calea Zarandului, nr.79, Deva

Nutrețuri combinate;
J • Concentrate proteino-vitamino-mîneraie; 
WoPremixuri și suplimente complete.
’S Produsele ANIMIX au implementate sistemele de calitate ISO 
< 9002 - 2000, IS014001 • 19N și sistemul de siguranță alimentară 

HACCP, conform normelor date de Uniunea Europeană. 
Calitate excepțională, la prețuri avantajoasei

Relații la tel. 0254 - 219971,0723 - «7031.

kj.strouglirfoniimedla.ro
neaguglnformmedla.ro


SPOR T
Succes hunedorean la Euro

• FC CIP e lideră. FC Bodu a fast învinsă cu 3-0, aseară, în deplasare, de AS Odorheiu Secuiesc, iar CIP Deva a devenit neda lideră a clasamentului Diviziei A. CIP și Budu au același număr de puncte (10), dar devenii au golaveraj superior (C.M.)
• Nu merge ia națională. Accidentat în partida cu Energo, Gabriel Molomfălean nu se va prezenta la naționala de futsal a României pentru meciurile cu Grecia programate în 13 și 14 aprilie, la Pitești. (C.M.)

3. Odorheiu

Deva (C.M.);- Programul «tapai a 3-a. 10 -11 aprilie; FC
CIP - Energ. Craiova 3-1; Futsal M. C-ța- ACS 3 București 

4 2; AȘ Secuies FC ?co-3usurești..3-0i_

■ Cele patru cluburi 
hunedorene participan
te la CE de Karate au 
cucerit 34 de medalii.
ClPRIAN MARIHUț________________________

ciprii n.mar Incite informmedia.ro

Deva - Ediția 2005 a Campionatelor Europene de Karate shoto-kan, desfășurată la finalul săptămânii lângă Budapesta, a însemnat un succes răsunător pentru delegația României care a obținut locul I în clasamentul general pe medalii. O contribuție substanțială la performanța tricolorilor au avut sportivii de la cele patrii cluburi hunedorene participante care au obținut 34 de medalii. Aflațî în competiție cu peste 350 de sportivi din 20 de țări europene, karateka de la Dacicus Orăștie, Heian Deva, Fair- Play Hunedoara și Fudoshin Ryu Simeria au avut prestații foarte reușite. Grosul medaliilor hunedorene a fost adus de cei 16 sportivi de la Dacicus Orăștie, întrucât 12 dintre ei au urcat pe podium, obținând șapte medalii de aur, opt de argint și trei de bronz. Cei șase sportivi de la CS Heian au

Aider neconvingătorDeva (C.M.) - Renunțarea la antrenorul Gigi Mulțescu o fi adus liniștea în tabăra Jiului, dar calitatea jocului liderei lasă încă de dorit. Gu secundul Marin Tudorache promovat principal, Jiul a avut o singură ocazie (Iorga, 20) în prima repriză a partidei din deplasași cu modest apașul Negrești, echipa „minerilor” arătând ca o echipă de mijlocul clasamentului nu ca o favorită la promovare. Nemulțumit de situație Gigi Bo- rugă, consilierul patronului Simota, a coborât la pauză pe bancă, acolo unde își dorea să ajungă prin înlăturarea lui Mulțescu.
Indicații de „curtea școlii”Deși indicațiile „consilierului” au fost la pivei de curtea școlii „pasați cât mai mult oboșiți-i că greșesc ei până la urmă”, Jiul a reușit să schimbe fața jocului și să tranșeze soarta partidei în favoarea sa. Au ratat întâi Apetri (56 și 65) și Dulcea (59), după care căpitanul Irina (71) a deschis scorul din lovitură liberă de la 28 de metri. Jiul putea să se desprindă peste opt minute, dar Movilă (78) a țintit bara. Scorul final l-a stabilit Pâcleșan (85), care a trimis mingea în vinclu, cu un șut de la 18 metri, lăsându-1 fără replică pe portarul Stetca, cel mai bun om al gazdelor. Victoria, chiar dacă chinuită, aduce trei puncte și menține Jiul în fotoliul de lideră/ dar dacă calitatea jocului minerilor nu se va îmbunătăți, echipa din Vale riscă oricând un pas greșit. Clara Vădineanu cea mai bună 

jucătoare a U. Remin Deva a 
marcat aproape jumătate din 
golurile echipei. 

cucerit opt medalii (cinci de aur și trei de argint), iar reprezentanții cluburilor Fair- Play și Fudoshin au obținut trei, respectiv cinci medalii.
Trei medalii la senioriMajoritatea medaliilor au fost obținute la copii, cădeți și juniori, la seniori hunedo- renii obținând doar trei medalii: două de aur prin Marius Biji (Heian Deva) și una de bronz prin Simona Huciu (Fair Play Hd.). Astfel putem afirma că „vedeta” delegației hunedorene a fost Marius Biji, antrenorul CS Heian Deva, singurul care a reușit să obțină titlul de campion european la seniori în probele de kumite individual și echipe.

■

Dacicus Orăștie: Grigore Sănducu (aur la kumite ind. și 
aur fa kumite echipe); Mihail Pion (aur la kumite echipe); 

Larisa Săliștean (aur la kata ind. « argint la kata echipe); 

Miruna Secol (argint la kata echipe); Alexandra Suciu 

(argint la kata echipe); Eristina Mariițiu (aur la kata ind.); 
Alexandra Uritescu (argint la kata ind.); Marius Georgescu 

(bronz la kata ind.); Eristina Pîrvu (bronz la kumite ind.) 

Mihai Hosu (aur la kata ind. și aut la kata echipe); Anca 

Firidon (argint la kumite ind. ș[ kumite echipe). Sanda 

Firidon (argint la kumite echipe și bronz la kumite ind.), 

Aaron Rașca (argint la kumite ind ).

Trădate de lipsa de experiență
■ Remin n-a jucat rău 
contra Oltchimului, dar 
i-a lipsit maturitatea și 
precizia la finalizareDeva (C.M.) - U. Remin și- a pus mari speranțe într-un rezultat bun în partida cu Oltchim mai ales după ce galonata formație vâlceană nu reușise decât o remiză cu p6nul- clasată, HCM Roman, cu patru zile înaintea jocului de la Deva. •Speranțele devencelor păreau îndreptățite la finalul primei reprize^ când Remin a- vea un gol avantaj pe tabelă (13-12), dar s-au năruit după pauză, când tinerele jucătoare pregătite de Alexandru Men- goni au fost trădate încă o de lipsa de experiență.
De la egal la egalPrima repriză s-a derulat sub semnul echilibrului, de nu mai puțin de 12 ori înre- gistrându-se egalitate pe tabela de marcaj. Devencele au condus de 11 ori la un gol diferență, iar vâlcencele de două ori (7-8, 9-10) la aceeași diferență minimă. Poate Remin ar fi avut un avantaj mai consistent dacă și alte jucătoare în afara interilor Vădineanu (6) și Ivan (4) și a centrului Geană (3) ar fi reușit să o

Marius Biji, antrenorul CS Heian Deva (detaliu) a fost singurul 
hunedorean care a cucerit un titlu european la seniori.

învingă pe portărița Ileana Bistriceanu.De altfel fosta apărătoare a buturilor Reminului a fost salvatoarea oltencelor în prima repriză, având 12 intervenții reușite între care și o lovitură de lâ șapte metri.
Imprecizii și greșeliîn repriza secundă tinerele ■ handbaliste ale U. Remin n-au . mai reztea*  decât 10 minute tensiunii partidei. Oltchim s- a desprins prima dată la două goluri în minutul 35 (14-16), dar Remin Deva a revenit, egalând patru minute mai târziu: 16-16.Din acest moment, imprecizia la finalizare a devencelor, deciziile defavorabile ale arbitrilor, pragmatismul și plusul de experiență al oltencelor au schimbat sparta partidei. Oltchim s-a detașat la patru goluri (17-21, min. 45), după care devencele n-au mai reușit să se apropie la mai puțin de două „lungimi”-
Și semne buneDeși a pierdut și se află pe un loc retrogradabil de pe care îi va fi greu să evadeze, Remin a arătat în acest meci și unele schimbări în bine. Astfel s-a simțit o mai bună organizare a jocului și o mobilizarea mai bună, semn 

că noul antrenor, Alexandru Mengoni, are suficientă expe- rință și simte potențialul jucătoarelor, distribuindu-le exact acolo unde dau randament maxim.„A fost un meci mai greu decât ne așteptam. Remin a crescut mult față de partida din tur, iar după valoarea lotului nu ar trebui să retrogradeze”,' afirma Petre Ber- . becaru, președintele echipei Oltchim.„Oltchim nu ne-â fost cu nimic superioară ca joc și mobilizare, dar diferența s-a făcut la precizia aruncărilor, unde adversarele au avut mai multă experiență. Dacă jucătoarele noastre de la naționala de tineret ar fi fost prezente la antrenamente și nu ar fi pierdut vremea la lot, unde nu au fost folosite, ci au fost jignite, poate randamentul echipei ar fi fost mai bun. Oricum nu renunțăm la luptă”, comenta Alexandru Mengoni, tehnicianul Reminului.
Clara Vădineanu 

Iul d Geană 

Mihaela Ivan 

Renata Tătăran 

lultana Bîra 

Mirela Chirilâ

Deva (C.M.) - Rezuttatele etapei a 16-a, 9-10 aprilie: Dacă 
Orăștie - CFR Marmosim 2-1; Mineral Uricani - Univ. 
Petroșani 2-0; Victoria Călan - Gloria Geoagiu 3-1; Met

alul Crișcior - Retezatul Hațeg 1-1; Ponorul Vața - Mineral 

Bărbăteni 3-1; Minerul Teliuc - Constructorul Hunedoara

CeL mai darnic Iepuraș vine la tine!
1. Minerul Aninoasa a stat.

Oasament
1. Minerul Uricani ÎS 15 0 0 §3-10 4Ș

2. flMttMul Hațeq ÎS 11 1 3 36-14 34

3. CFR Marmosim 14 10 ,0' 4: 43-12 Ml

4. Minerul Aninoasa 14 8 3 3 29-11 27

5. Ponorul Vața 15 S 2 5 32-20 26

6. Mineral Bărbăteni 14 7 1 6 17-21 22

7. Constructorul Hd. ÎS 6 1 8 21-29 19

8. Dada Orăștie 14 6 0 8 2S-21 18
9. Minerul teliuc 14 5 2 7 18-28 17

10. Victoria Călan 15 4 1 10 18-29 13

11. Met, Crscjor 14 3 3 8 11-31 12

12. Univ. Petroșani 15 2 2 11 12-37 8

13. Gloria Geoagiu 14 1 0 13 7-49 3
Echipa Venus Chișcădaga a fost exclusă din campionat 

pentru neprezentarea la meciuri.
Etapa a 1?—a, 16-17 aprilie: Minerul Aninoasa - Dacia

Orăștie; CFR Marmosim - Minerul Uricani; Univ. Petroșani 

- Victoria Călan;1 Gloria Geoagiu - Metalul Crișcior; 

Retezatul Hațeg - Ponorul Vața; Minerul Bărbăteni -

Trimiterea plicului Înseamnă aprobarea condițiilor 
participării la concurs. Sunt de acord să mă con
tacteze colaboratorii Inform Media S.R.L. in cadrul 
acestei acțiuni promoționale. Premiul nu este 
transmisibil și nu se acordă contravaloarea în 
bani. Acțiunea juridică, exclusă. Nu pot participa 
angajați! Inform Media S.R.L. și colaboratorii.

Minerul Teliuc; Constructorul Himedoara - stă.

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. detelefon și răspunsul la întrebarea „Ești abonat la Cuvântul liber?”.• 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 hi 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- 6.000.000lei (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, G.P. 3

informmedia.ro
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Vanei ap. 2 camere (03)
• âarararatauk «te| 1L Creangă Deva, st 60 
mp, comonan, owcon închis, qi^sk, nuvra, 
preț UXmfo ta, negociabil TeL0727/389936
• dacoamMfe Hogi Udo, etaj intermediar, 
modificat, centrată termică. Tel 229007, 
0726/224002.
• teoautefa madMo*.  termopar», zona 
zamdresai. «ttj <■ Tel 0721/582592.
• datMUMdute, WkmraMLbdul Decebal 
lângă stopa Opera, etaj 3, modmwtcontorizat 
parchet, great, faianță, variere la bulevard, 
baiconkmgdelOm.TH.23467*

• rieraarandtoă am Udo etaj 7/1, apometra 
Intarfon, parchet, gresia, faianță, 3 balcoane, 
preț JLtoOexo Tal 227610,0741/154394 

etaao, DatM bl 29, SC.C, ap-3, tel 228055.
• Dara, raol centrală rtaj intermediar, bloc de 
cărămidă 54 mp, bucătărie mărită balcon mare 
închis, complet contorizat, parchet gresie, 
faianță, preț900milioane tel Tel 0726/710903,
• Im am Dacia, «taj 1, parchet, lavabil, 
otaiMktertt OMâgrtăK preț 90 milioane tel 

TeLOTivnom.
• «toi L zona Dada, preț 590 milioane tel nego
ciat*.  Tel 074V210780.
• «tei «adu U.A5, preț 890 mtooane tel, nego- 
dtal. TU 224181,0723/499284.
a gartar, Dm str. M. Eminescu, pentru spațiu 
comercial, preț 21.000 euro. Tel 0723/335189.
• «Mrădecaaranduta, mac intrai contorizări, 
parchet, etaj 1 nelmbunăttțlt. preț 950 milioane 
ta, negociabil Tel 21904,0724/77*97.
• ragraLritaeraandiâ*,  ultracentral, contort- 

tooteiexte-
—-'-1 l_> ' - - -_ _mc. kh, rrego-

• 3 Maura, coridor, cămrrt. anexe gospo
dărești. curte 10 ari sl grădină 30 ari, sftuotâto 
orașul Geoegiu, str. Taior, 37. Posibilități Intro

ducere gaz papă. iu 0723/134162,2268S saara.
• «raMask, 3 camere, bucătărie, bale, pivniță, 
grădină, apă. canalizare, trifazic, In comuna 
Utămăria Ortea nr. 162. Informații tel. 
0268/225892,0742/044662

Vând garsoniere (19)
■ st 33 mp, contorizări, etaj Intermediar, 
centrali termică, balcon închis, central Deva, 

’ tel, negociabil. Tel.

Compar garsoniere (20)
• âat, pe bulevard, etaj interior, suprafață 
mare, cu sau firi îmbunătățiri, ofer maximum 
800 milioane lei. TU 0740032041

'vanei terenuri (21)

Comemorări (76) Decese (75)

an
rior, 
Cttâ Tei 21563*.
• M*  BMfimol etai 2, recent zugrivit. usâ 
schimbată, contorizări, preț820 milioane tei. Tel. 
«740/232043.
• «Mă «Mtoafe, Deva, camere decomandate, 
mobilat», etaj 2, bloc cărămidă, contorizări, 
gresie, faianță preț 301100 euro. Relații la tel.

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• ey* Deva, ioni buni, plata Imediat Tel.

Vând ap. 3 camere (05)
• dmoMdMh N mp, zona Bâkascu, etaj 5, 
emenata ocddertaL aer condiționat, centrală 
termică, parchet, faianță, balcon mare, preț 
Ufeumm ta Tei. 0722/451732. 0741/04*521.
• daoeaanduK Dara. I Creangă, balcon, 
parchet, centra» tarrvcâ, preț 1,4 mo. lei, nego- 
CtaM. Tel 0726/710903.
• dKNMMdMw wtan In 2 părți 2 balcoane, s 
98 mp. etaj 1, zonă centrală, preț 1360 mid. lei. 
TeL 229615

• M parcate teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Rulatei. 211124.

• UN mp teren, zona Deva, bun construcție 
cabană, casă, facilități curent, gaz. Tel. 
0726/158688
• MJBD mp teren pentru agricultură șl 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultura, ambele 
loceiiiawa Tbteșii ■ Hațeg, lingă canton. Tei. 
212272,0723/7325®.
• tarmmn, flCCM ia toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană, s 510 mp, fs 12 m, preț 6 
euro/mp, negociabil. Leșnic nr. 122, tel. 
0744/5W9*.
• IMrevB«tefaDN7, toate facilitățile, st 3300 mp, 
fs 44 m, bun pentru construcție hală, depozit, 
zona Dacia Service, preț 25 eura/mp. Tel. 
0745/566447,
• B*«vlMI >MDN7>stl7300mp,fslOOm, preț 
so eura/mp. Tel. 074V210780.
• Mravki anini construcție casă, în Șoimus, 
la asfalt s 1200 mp,fc 12 m, facilități gaz, curent, 
la poartă. Informații la tel. 0254/220269, 
0746/029058.
• taravâarc Fretangirea Vulcan, st 5000 mp, la 
Intersecție cu drumul Coziei, fs 130 m, poziție 
frumoasa. ideal casă vacanță, se poate parce», 
preț 8 euro/mp. TU 0745/666447,
• panta • casă, spre Almaș ■ Cozla
(Vlacons), teren plan, 1414 mp, împrejmuit, 
fântână curent gaz în apropiere grădină, pomi 
fructiferi, acces auto, prețul pieței Tel. 232965, 
0723/543062.
• teren araM 5000 mp în satul Mintia, preț 5 
euit/mp, negociabil. Tel. 0722/545721.
• teren kriravfen, central, Deva preț 25 
euro/mp,negociabil Tel. 074V516463.
• vând lac de casă 3516 mp, ts 22 m, apă, gaz, 
curent loc drept zonă liniștită, paroelabll, satul 
Hășdat preț 10 eura/mp. Tel. 0723/005657.

• taceraanâata tar ultracentrală (Maoazinul 
Tineretului), contorizări, parchet frumos Inclusiv 
In hol, preț 35.000 euro. Tel. 0727/724551.
• Pere, Daoa etaj 2. centrală termică, bloc 
dt cărămidă, parchet, îmbunătățiri, preț 760 
milioane lei, negociabil. Tel. 072^7)0903.

• atol L hd central, centrală termică, 2 bal
coane. instalații noi, garaj încălzit, renovat, zonă 
centrală, 25 mid lei, negodabO. Tel. 0727/756116
• taetfMMt ta2 camere, cootorizări, parchet, 
yi lianță.ușimetalta feric MrDacta, 
preț 720 milioane lei Tel 0740/210780.Vând ap. 4 camere (07)
• detianaafelaî băi, 2 balcoane, centrală ter
mică, multiple imbwtatejri, st 95 mp, zonă cen
trală. 50000 euro, negociabil. Tel. 0740/210780
• âaraaaaâMa, n mp, total contonzat, 
centrală termică. 2 balcoane, 2 băi, occidental, 
ultracentral, preț «.000 euro. Tel. 0740/126029.
• dacemmdiâa itej3 din 4, Bălcescu, vedere în 

2 părți, contorizări, parchet, st 100 mp, 2 băi, preț 
35JX» euro. Tel. 0740/232043.

ea rttj 4, bloc acoperit,
parenet, centrală termica, aer condiționat, 
balcon Irxhls, zona pieței, ocupabd imediat, preț 
39000 euro. Tel. 233473,0723/712388

• 2 rănire, bucătărie, baie, cămară, hol, acare
turi, grădină, ocupabilă imediat, preț 12 mid. lei, 
In Deva, Str. Gri vițel, nr. 31. Tel. 236510.
• CâtagiraaL nr. 131, 3 camere, bucătărie, 
cămara, 2 beciuri, 2 fântâni, trifazic, gaz metan 3 
focuri, grădină 1700 mp * grădina casei, preț 
1,850 mid. lei, negociabil. Tel. 223176, 
0727/439632.
• caiă te Deva sau schimb cu apartament 2 - 3 
camere, etaj 1, central, plus diferență Tel. 
0254/215796.
• otâ. 3 camere, hol, toate facilitățile, teren 
lângă casă 1 ha. 300 pomi fructiferi, front stradal 
mare, cca 50 m, preț 1,1 mid. lei, negociabil: Tel. 
0727/724551.
• te Stowria Veche, 3 camere, grădină cu pomi, 
teren arabil 20 ari, pivniță, anexe, curte, stil occi
dental, preț 125.000 euro. Tel. 233789, 
0721/579308
• vând casă, ultracentral, 4 camere, bucătărie, 2 
băi, recent renovată, 600 mp teren, Deva, telefon 
0726/972966. Nu sunt agent imobiliar.Vând case de vacanța (15)
• vând caia de vacanță construcție 2002, 
Dt-P+E, stațiunea montană Straja, 7 camere 
decomandate, 3 băi. 3 WC-uri. SC-180 mp, toate 
utilitățile. Accept variante. Tel. 0723/320995.Vând case ia țară (17)
• casa, cu 845 mp, grădină 3507 mp, satul
Tâmpa, nr. 150, gaz, apă. canalizare la poartă. In
formații tel.0788/469152,212803, după ora 20.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

Imobile chirii (29)
• caut pertru închiriat spațiu comercial pe bdul 
Decebal, preț rezonabil. Tei. 0722/161644.
• caut wirtu de închiriat, de preferat <A0C” Sau 

bar. Tel. 0721/582592.
• ofer «pro închiriere urgent apartament 2 
camere decomandate, mobilat complet, aragaz, 
frigider, tv, Deva, preț 100 euro. Tel. 0740/126029.

Auto românești (>-5)
■ vând Deda 1304 papuc, af 1998, acoperită cu 
aluminiu, Dobra, Str, Zorilor, nr, 1 Tel, 283350, 
după ora 20.
• vând Dada 1310 T, af 1996,43.000 km, preț 80 
milioane lei. Tel. 0788/200393.
• vând Deda 1410, din decembrie 1999, stare 
perfectă de funcționare, acte la zi, bord de CN, 
rovinietă, preț negociabil, Tel. 0745/826676.
• vând Dada break 1999,42JOO km, RAR 2007, 
ținută în garaj, antifonată geamuri ionizate, 
motor aditivat antifricțiune, suspensie întărită, 
rovignetă, 96 milioane lei, negociabil. Tel. 215468, 
0722/779379.
• vând Dada Solenza Scala, af 2003 - VII, vopsea 
metalizată, unic proprietar, toate opțiunile, 
făcută la comandă Tel. 0744/125690.Auto străine (37)
• vând BMW 324 Diesel, af 1986, RAR 2006, preț 
3000 euro. Tel. 0724/306127.
• vând CNroen BX19 D, 1905 cmc, Diesel, Berlină, 
‘VT 2006, baterie garanție 2007, suspensie 
hidraulică, închideri electrice, cauciucuri sârmă, 
5,5% consum motorină tehnic perfectă, nego
ciabil, unic proprietar. Tel. 0723/656263.

m Cam

Cons*îuk  local ol Municfoiukii 
Brad, Str. Republicii, nr. 18, ca
mera 23, sau la telefonul 
0254/612.665.
Licitația se va organiza săptă
mânal, până la adjudecare.

ANUNȚ PUBLICITAR
Președintele Consiliului de Administrație al SC Fanjiaceutica Remedia SA Devacu sediul social în 
Deva, Str. Dorobanților, nr. 42, jud. Hunedoara, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AC- 
Ț10NARIL0R, in data de 4 mai 2005, ora 12, la sadiul social al societății, pentru toți acționarii înregistrați 
la Registrul Român al Acționarilor până la sfârșitul zilei de 20 aprilie 2005, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a fuziunii SC FARMACEUTICA REMEDIA SA Deva și SC V.TARUS RO 
AGENCIES București;

, 2. Diverse.
in cazul in «ra la data de 4 mai 2005 nu se îndeplinește cvorumul prevăzut de lege pentru prima convo

care, Adunarea generală extraordinara te convoacă pentru data de 5 mai 2005, în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zl
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefonul 0254-223260.

Lacrimi, flori, rugăciune, toată durerea, tristețea și neuitarea le aducem intr-un pios omagiu la împlinirea a 4 ani de când a plecat dintre noi fiul nostru
ADI VOICAla numai 32 de ani.

Părinții

Soția Aurica, părinții Simoc Aurelși Verghelia anunță cu durere în fa suflete trecerea în neființă a scumpului soț și fiu
PREDA NICOLAEîn vârstă de 47 ani. înmormântarea va avea Ioc joi 14 aprilie, la Cimitirul Ortodox din satul Ră- dulești. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Reamintim celor care l-au cunoscut că s-au scurs 6 săptămâni de când a plecat pe drumul fără întoarcere cel care a fost
VEREȘ MARTINsoț, tată, bunic și socru. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Familia

Socrii Aurel și Verghilia regretă decesul ginerelui lor 
PREDA NICOLAE (NAE) înmormântarea va avea loc in 14 aprilie, în satul Rădulești, comuna Dobra. Dumnezeu să-l ierte.

• vând iaparo 13 DOHC, af 1996, abc/ac, full- 
electric, alarmă, 67.000 km, preț 4000 euro. Tel 
0723/080903
• vând Opal Vectra, af 1993, alb, cauciucuri, 
baterie, telescoape, curele noi, preț *200  euro, 
urgent TeL «722/161644.
• vând leat Ibiza, af 1988, diesel, superb, 2300 
euro, negociabil, șl Renault 21 Nevada TD, af 
1987, preț 2600 euro, negociabil. Tel. 0723/698241.Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând maakiâ întors șl adunat fân, semănă
toare (păfoase) de 15 șl 17 rânduri, mașină erbi- 
cldat 450 I, motocuftor (freză 60 cm). Tel. 
0723/378752.
• vând piug tractor PW U 445. Tel. 0726/267724.

• vând ptagwt cu 2 și 3 brazde pentru tractoare 
de 15 ■ 25 - 45 CP șl semănătoare de porumb. Tel 
731484.
• vând tractor 48 CP cu cositoare șl remorcă, 
stare perfectă, preț 190 mU. tel, neg. Tel. 683091.

• Mnd eangetator șl un frigider Zî. preț nego
ciabil. Tel. 211237.
• vând Mstder Arctic mare, 23 milioane lei șl 
congelator Arctic, 23 milioane lei, ambele în 
stare foarte bună Tel. 221431, seara.
• vând feeder Zanussl cu congelator, dimen
siuni 85XUX60 cm, aezgnerare automată, 
vechime 4 artl fără reparații, preț negociacii, 
funcționare foarte bună Tel. 0723/960296.
• vând maMnâ de cusut Piele sl stofă tip 
„Minerra*.  trifazic. Informații tel. 213476, Deva.

^bu^ ^ei*M  U1431, swra

• vând â surfilat Trlploc, nouă mono- 
fazfcă piese de schimb, motor electric, pedală 
gra/fere, cuțite. Tel. 217541Piuite și animale, agroalimentare (57)

Moto-velo (41)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi, cu jantă 
șl cameră de dimensiunile 975/18 Tel. 221431 

seara.Garaje (43)
——* P*  tenjten Jung. TeL,

Mobilier și interioare (47)
• canapea «xtonaMâ, masă sufragerie, mo-
chete Dirou, servantă, lustră, jaluzele albe din 
pvc pentru 2 camere, mobilă hol, mașină au
tomată, combină frigorifică etc. Tel •
0742/939993,0724/643045,0743/211074,
• vând bMetecâ 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
• vând bidet sufragerie cu placă marmurăalbă, 
Alt Deuch, vechime cca 100 arii, stare foarte 
bună Tel. 212272,0723/732560.
• vând Bring - cameră de zi + sufragerie 14 
piese, furnir palisandru, stare perfectă, preț 
negociabil. Tel. 0723/656263.
• vând iigent mobilă dormitor, stare foarte 
bună, preț avantajos. Tel. 0723/546540.

• vândă ol țurcane, preț 150 ewo bucata, nego
ciabil. Tel. 81758.
• vând M ol Slmeria, sir. A. Vîaicu, 55. Tel. 
225729.
• vând «one porumb știulețl informații Deva 
EmlnesdEM5, tel. 21316-:.
• vând Canker Spaniei, pul vaccinat, preț nego
ciabil. Tel. 0721/582592.
• vând Mn șl otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723AXB657.
• vând papagN Peruși sau schimb cu diverse. 
TeL 712274. «4*5*6801.

mSJndX v*  i

Diplomat preț 1.700.000 lei Tel. 234076.
• vând porci albi la 100 kg bucata, preț nego
ciabil, comuna Brănlșca, sat Rovina, nr. 89. Tel. 
0720/080350,0727/397115.
• vănd un lămâi șl un dafin de l,7 m șl diferite 
flori de cameră mal ieftine dectt la plată Tel. 
216347.
• jtad^lN,3 ani cuMRl în Vafdel nr. 39.

ATComI ♦*  ♦ I. 
■fooxfa geantă

Instrumente "i.jz «-ț .j;
• vând plen vechi cu coadă Tel. 0254/215795.
• vând pian vienez Wlrto, coadă scurtă placă 

e.» milioane

Audio-video, antene si instalații satelit (49)
• soctetate comarcW vinde antene de 
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 incluse în preț. Informații latei. 
0723/481776 sau 0745/840474

Aparate foto si telefonice (50)
• vând abonament 5 luni vechime în Connex, 35 
dolari abonament lunar, 60 minute gratuite 
incluse, ore favorite ♦ 200 minute cu 0,05 
cențî/minut preț avantajos. Telefon 0723/ 
920314.
• vând aparat foto profesional MMta 800 SI pe 
Ifen, cu accesorl - 22 ml. lei Tel 0723-98H73.
• vând telefon Siemens A 50. SB, 3 zile, calcu
lator, alarmă,ioternet, jocuri, stare bună, preț 
avantajos. Tel. 0723/920314.

Electrocasnice (56)
• vând congelator Arctic 5 sertare, stare 
perfectă, preț negociabil. Tel. 0723/S6263.

Cumnații Dorin și Verginica cu nepoții Daniel și Adina anunță cu durere decesul celui care a fost
PREDA NICOLAE (NAE)cumnat și unchi. Dumnezeu să-l odihnească.

• ptordut ramate asigurări sănătate p« numele 
Lazăr Dorina, Lazăr Dorinei Andrei șl Lazăr Laura 
Lenuța. Se declară nule.
• ptordut piață cu rochiță de vară cu dungi 
orizontale, albe, albastre și mov, și 4 dischete 
calculator. RecompensăTel. 0723/673209.
• ptordut partmanau ou rcfa al bad In zona Mc 
Donald's Dava. Ofer L00MN ta recompanU 
oantni reORuirea actelor. Toi 0723/486147.

■Traduceri autorizate toate limbile, Onix 
Center Deva. Birou: Deva, Kogălnlceanu, bl. 
14, cam, 1, e-'mall: onix center@yahoo.com. 
Tel/fax 0254/217920, 0722/815576,
0W1691«.

Matrimoniale (69)
• bărbat*!  de ani,din Deva,doresc săcunosco 
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0721/170245.Apeluri (65)

• toamport mart*  local șl interurban cu camion 
acopent de 32 t util, 36 mc, dimensiuni#*»  
încărcare 600x240x240. Tel. 229611,0740/9! M)Solicitări locuri de munca (73)

• vând cănită nouă, pe lemn, pentru 2 cai, tip 
cengăeso. Tel. 264558
• vând caa> de mână elvețian Longlnes, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, 170 euro, 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
«vând eonvanabl cupoane agricole. Tel. 
0741/111325.
• vând momde cu eclipsa, 2 euro/bucata. 
Centură militară veche cu o stea pe pafta, 150 
euro. Tel. 0723/005657.
• vândpâmâ de fibră de sticlă amp șl pulbere 
10 kg, preț negociabil. Tel. 216347.
• vând iau schimb cu lemn de foc 9 bucăți 
butuci de cireș, lungime 05 m și d 0,40 - 0,20 cm. 
Tel. 216347.
• vând vi capital majorat, Volvo 244 GL, numere 
noi, CI; VT 2006, una neînscrisă, talon, nr. vechi, 
frigider Arctic, ladă frigorifică, cazan fontă, 
0721/614402.

o CondM da Administrație al Consumcoop 
Dobra, str. Piața Victoriei, nr. 1, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a membrilor 
Cooperate" în conformitate cu legea nr, 1/2005, 
fo data de 27.042006, ora 11, to sala Restauran
tului Dobra. Ordinea de zi este afișată la sediul 
cooperativei, tn caz de neîndepllnlre a cvoru
mului de prezență adunarea generală se 
convoacă în data de 11.052005, în același loc și la 
aceeași oră
« Conaflul di Iminlstrertie al Consumcoop Hia. 
Str. Ștefan cel Mare, nr. 7, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a membrilor coopera
tori, în conformitate cu Legeanr. 1/2005, în data 
de 27.042005, ora 10, la sediul cooperativei. 
Ordinea de zi este afișată la sediul cooperativei, 
în caz de neîndeplinire a cvorumului de 
prezență adunarea generală se convoacă in 
data de 11.05.2005, în același loc, la aceeași oră
• SC Agrotransport SA, cu sediul în Deva, Str. 
Portului, nr. 2, convoacă pentru data de 
28042005, ora 10, la sediul societății, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea 
ordine de zi: aprobarea bilanțului contabil pe 
anul 2004 și a contului de profit și pierderi, apro
barea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2005 și diverse.
• SC Gomlr Turbo SRL, cu sediul în localitatea 
Criscior, Str. Muncii, nr. & județul Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul punct de 
lucru fier vechi, situat în localitatea Criscior, str. 
Zarand, nr. 14. informații se pot obține la sădiul 
APM Hunedoara, zilnic, între orele 9 -17. Even
tualele sesizări și reclamații pot fi depuse în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
anunțului.

• coordonator Avan, caut colaboratori serioși 
cu putere de muncă câștig nelimitat, premii. Tel. 
222902,0722/375315.
• economiei caul loc de muncă compatibil cu 
specializarea, mea, vechime 2 ani engleză și 
franceză mediu, operare PC, stagiu militar 
sMMtotTel.0723/950296.Oferte locuri de munca (74)

• engajărn raaatart, cunoștințe limba 
engleză scris, vorbit, operare calculator 
Wort. Excel internet, Explorer. Trimiteți CV 
la adresa samticldeva@yahoo.com.

• temă de distribuție angajează avantajos 
facturistă cu experiență. Se cere garanție 
Imobiliară salariu atractiv. Informații lab*s-.  
0724/044889.

• caut urgent instalatori cu experiență și 
disponibilitate la program. Tel. 0726/076256.

• SC Verity SRL Deva, societate autorizată 
da datectM partfadari, ratacțloMază 
personal Au prioritate toaH lucratori (fin 
poOțto, SR1 șl armată. Informații sm>V- 
montare la sadul aocMățl Ai Dava, Plate 
Ur*Aw.lft.T«L«2*a6U17.

• aoctotate comardaiă angajează confab*  
cu experiență cunoștințe P£, Dra, teL 
Z2SK074V3347»

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Boldor Cătălin Sorin. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Czako Anghel. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Boldor Cătălina Lansa. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele1 
Boldor Emanuel Laurențiu. Se declară nul.
• pferdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gogâlea Florin. Se datară nul.

• ptordut ramat asigurări sănătate pe numele 
Vesa Maria. Se declară nul.

SC CONTAUDIT EVALEX SRL, cu sediul în Deva, str. Avram Imcu, bl. H3, 
in calitate de lichidator al SC CIQUITA EXIM SRL Ordștie aflată in 
procedură de lichidare judiciară ia condica prevăzute de Legea nr. 
64/1995, republicată, (dos. nr. *266/2603  Tribunalul Hunedoara) 
anunță vânzarea la LICITAȚIE PUBLICA a hnobNuM situat ta Orăgtle, 
Str. Unirii, nr. 130, jud. Hunedoara denumft .Distilerie*,  Imobil 
compus din construcții, spații administrative, g p social + laborator, 
centrală termică, hală producție corp A, magazine cereale, hală 
fermentație, magazie, casă poartă, rezervoare, echipamente tehno
logice și teren aferent in suprafață de 5S15 mp, inscrise in CF nr. 4670 
Orăftie, nr. Top. 3243/t/b/2/1/1.
Licitația va avea loc la sediul lichidatorului din Deva, str. Avram 
lancu, bl. H3, parter, in data de 13.05.2005, ora 12. In caz de nead- 
judecare, licitația se va relua la 20.05.2005 șl 27.05.2005.
Informații suplimentare (înscriere, caiet de sarcini, garanția de 
participare) sa pot obține le tel/fax: 0254/2330B1.

X________ -________

Prestări servicii (72)

• cursuri de pregătire operator calculator ECDL, 
preț 1.500.000/cursant, pentru 7 module, 
începând cu 20.04.2005. Tel. 0722/659997, 
0723/377384.
• panțni persoane juridice, deduceri de 
impozite laîndemână Tel. 0745/700298

• soctetate «fflorcială angajau*  mate- 
pujanjl șl montatori mobfiă Dotați ta toL

• soctetate comercială de pază și protecție 
angajează agenți de pază pentru zona 
Ortatie și Geoagiu-Băl Tel. 0724/680636,

■ Traduceri spaniolă asistență și curierat 
rapid pentru Curtea de Apel de la Alba lui ia, 
Onix Center Deva, birou: Deva, Kogăl- 
niceanu, bl. 14, cam. 1, e-mail: 
onix center@yahoo.com. Telefon/fax 
0254/217920,0722/815576.

• societate comercială profil construcții 
angajează desenator, cunoscător Autocad, 
pentru proiectare. Se oferă salariu moti
vam Tel. 210925,210926,210927.

Tr

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
organizează licitație de atribuire a contractului 

de servicii (proiectare) pentru obiectivul Consoli*  
dare DJ 668: DN 66 - Bretea Română - Streisânge- 

orgiu - Tămășasa - DN 7, km 37+000-37+100

1. Forma de licitație: Cerere de ofertă;
2. Durata limită de prestare a serviciilor: 15 zile;
3. Un exemplar din documentația pentru elaborarea și pre
zentarea ofertei se poate obține de la Consiliul Județean Hune
doara, cu sediul în municipiul Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 
35, județul Hunedoara, Compartiment Administrare ți Exploa
tare Drumuri (str. Dragoț Vodă nr. 1-3), telefon 0254-232017, 
contra sumei de 100.000 (ei;
4. Data limită de depunere a ofertelor: 18.04.05, ora 10.00;
5. Data limită de deschidere a ofertelor: 18.04.05, ora 11.00;
6. Alte informații se pot obține de la sediul Compartimentului 
Administrare ți Exploatare Drumuri sau la numărul de telefon 
mai sus-menționat.

r

mailto:center@yahoo.com
mailto:samticldeva@yahoo.com
mailto:center@yahoo.com
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Prodan Andrei, XI, chimie, m.Murar Claudia, XI, chimie, p.Lințoiu Dan, IX, chimie, m.s.

Olimpicii Colegiului Decebal

Zillmann R., VIII, Ib.germ. (mat), p.s.

Deva (V.R.) - Pentru fazele naționale ale olimpiadelor școlare de la Colegiul National Decebal Deva s-au calificat 30 de elevi (ocu- panții primelor locuri la județene). S-au desfășurat ma-

Matei C„ VIII. Ib.germ. (mat.), m Hasna George, X, Ib.germ.(mat.)

joritatea fazelor naționale, exceptând olimpiada de lb.română, care va fi în mai și la care vor participa Fe- ier Septimia, Orvas Ramona (VIII) și Sântu Antonia Ioana (VII), pregătite de prof. Nicula Nicoleta și Teo- doru Daniela.Ceilalți olimpici au beneficiat de îndrumarea profesorilor Ilies Cornelia, flies

Florin, Pitu Nadia, Pup Laura, Ruzișca Mariana, Mun- thiu Mariana, Lascău Anda, Ciucian Viorica, Pioară Felicia, Grădină Mirela, Faur Hajnal, Bebu Mihai, Stăn- culescu Sorin, Nitescu Olivia. Recunoașterea cunoștințelor lor s-a materializat în mențiuni (m), mențiuni speciale (m.s.), premii I, II, III, premii speciale (p.s.) si

Diplome de excelentă (Dipl. ex.). Dintre cei 27 de olimpici care au participat deja la fazele naționale, 16 s-au întors acasă cu premii și mențiuni, reconfirmând - dacă mai era nevoie - valoarea colegiului.Merită felicitări atât pre- miantii, cât și participantii și dascălii care le-au fost îndrumare și sprijin.
Safar L., X, Ib.germ. (mod.), p.ll

Măriuț S., X, Ib.germ. (mod.), p.lll

Partkipanți si premianți la faze naționale ale olimpiadelor școlare.Homorodean R., X, Ib.germ. (mat.)

Giurgiu Al., XI, Ib.francezâ, m.

Mișca A., XI, Ib.germ. (mat.), p.s.

Hrițcu Ioana, XII, Ib.franceză Munteanu Carmen, IX, Ib.latină Dobrin Ariadna, X, Ib.latină

Fotografii de Traian Mânu

riorea Alina, ia, istorie

Lungoci Laura, XII, Ib.engleză

Comșa A., X, inform.aplic., p.lll Costea Mihai, VII, fizică, m. Mârza Georgiana, IX, fizică, Dipl.ex. Munteanu A., XI, psihologie, m.

ftf -- - Clasa tomtit st sramMwl& RKZULTATILE OBȚINUȚI IA OLIMPIADELE 103 OMPOIEȘU BOGDAN IX INFORMATICĂ HI BARBU OANA

•MMM 104 HEGER VLAD IX INFORMATICA III FAUR HAINAL

1 MARZA GEORGIANA IX LENGLEZĂ II RUZIȘCA MARIANA 105 VASIU OANA IX INFORMATICĂ M BARBU OANA

2 BLAJ PATRICIA IX L ENGLEZĂ M MAIER MIRA0ELA 106 MORAR CRISTIAN VIII CHIMIE II MIUYEIUULI

3 SlKE ALEXANDRA DORIA X L ENGLEZĂ II RUZIȘCA MARIANĂ 53 MUNTEAN RAMONA XII LGERMANĂ (maternă) M PTIU NADIA 107 LINȚOIU DAN IX CHIMIE II IUEȘ CORNELIA

4 MOȘ LUIZA XI L ENGLEZĂ II PĂNESCU NATALA 54 ȘA FAR LEVENTE X LGERMANĂ (maternă 1 PTIU NADIA 108 ROTAR CĂUN IX CHIMIE III ■ IUEȘ CORNEUA

5 POGAN DIANA XI L ENGLEZA II . . RUZIȘCA MARIANA 55 MĂRIIIȚ SEBASTTANA X LGERMANĂ (maternă) 1 PIIU NADIA 109 LĂCĂTUȘ OCTAVIAN IX CHIMIE M IUEȘ CORNELIA

6 TRIP DAN XI L ENGLEZĂ II PĂNESCU NATAUA 56 MOȘ LUIZA XI L.GERMANĂ (maternă) M PUP LAURA 110 GROZA RADU X CHIMIE II IUEȘ FLORIN

7 CAN DEA ADRIANA XI L ENGLEZĂ II CSEKI UVIA 57 JURMONI ADRIANA XI LGERMANĂ (modernă) M PUP LAURA 111 NOAGHI MONICA X CHIMIE III ONCU ELENA

8 CORNEA ANDRADA XI L ENGLEZĂ III CSEKI UVIA 58 PUIU RAMONA XII L.GERMANĂ (modernă) II PIIU NADIA 112 MIHĂ IUUA X CHIMIE M ONCU ELENA

9 GHTTA ROXANA XI L. ENGLEZĂ III MIHU MIHAELA 59 POPA RAISA X LGERMANĂ (modernă) M PIJU NADIA 113 IANCU ALIN X CHIMIE M IDES FLORIN

10 SZEKELY TlIlEA XI L. ENGLEZĂ III RUZIȘCA MARIANA 60 GRAMĂ ANĂ MARIA IX LIMBA LATINĂ III CIUCIAN VIORICA 114 MORAR VICTOR X CHIMIE M IUEȘ FLORIN

îl UJNGOCI LAURA XII L ENGLEZA 1 RUZIȘCA MARIANA Bl MUNTEANU CARMEN IX LIMBA LATINĂ ’ II CIUCIAN VIORICA 115 ANTON ANA MARIA X CHIMIE M IUEȘ CORNEUA

12 GIURGIU ALEXANDRA XI L FRANCEZA 1 MUNTHIU M. 62 DOBRIN ARIADNA X LIMBA LATINĂ II CIUCIAN VIORICA 116 SARBU CRISTINA . X CHIMIE M IUEȘ FLORIN

13 HRIfCU IOANA XII L FRANCEZĂ 1 LASCĂU ANDA 63 COSTEA MIHAI VII FIZICĂ II BEBU M1HAI 117 MURAR CLAUDIA XI CHIMIE 1 IUEȘ FLORIN

14 ȘTEF DIANA IX L FRANCEZA . IU JURJ SILVIA 64 BENEĂ UCINIUS Vii FIZICĂ M STĂNCULESCU ĂNA 118 PRODAN ANDREI XI CHIMIE 1 IUEȘ FLORIN

15 MIHALACHE ANCA IX LFRANCEZĂ M JURJ SILVIA - ' 65 MORARU CRISTAN •VIII FIZICA III SITARU DORIN 119 ION ANDREI XI CHIMIE M IUEȘ FLORIN

lfi CIZMAȘ AHA MARIA IX L FRANCEZA M ALEXA CORNELIA 66 MARZA GEORGIANA IX FIZICĂ 1 BEBU MIHAI 120 FLOREA LARISA XII CHIMIE M IUEȘ FLORIN

17 dumitru lucia X L FRANCEZĂ M LASCĂU ANDA 67 NIMIRCEAG VICTOR IX FIZICA II BEBU MIHAI 121 PC ENA R ALEXANDRA IX ' LOGICA II LUPȘA ELENA

18 CORNEA CRISTIANA XI L. FRANCEZĂ III MUNTHIU MARIANA 68 HEGER CIA UD IU IX FIZICĂ M BEBU MIHAI. 122 CUMPĂNAȘU IUUA IX LOGICĂ III LUPȘA ELENA

19 GHIfĂ ROXANA XI L. FRANCEZĂ II MUNTHIU MARIANA 69 ONJANU CRĂCIUN ȘERBAN IX FIZICĂ M BEBU MIHAI 123 PĂOUREAN ANGELA IX LOGICĂ M LUPȘA ELENA

20 GIURGIU ALEXANDRA XI L. FRANCEZĂ 1 MUNTHIU MARIANA 70 VASIUOANA IX FIZICĂ M STĂNCULESCU ANA 124 MUNTEANU ANDREEA XI PSIHOLOGIE I WțESCU OLIVIA

21 mădașamăoăuna XI L. FRANCEZĂ III MUNTHIU MARIANA 71 VARVESCU ANDRADA IX FIZICĂ M BEBU MIHAI 12S STOICA ALEXANDRA XII PSIHOLOGIE M LUPȘA ELENA

22 pășcula florina XI L. FRANCEZĂ III' HUP RUXANDRA 72 ClMPOIEȘU BOGDAN IX FIZICĂ M STĂNCULESCU ANA 126 BECEANU ALEXANDRU XII ECONOMIE ,M . NriESCU OLIVIA

23 POPA IOANA XI L. FRANCEZĂ M MUNTHIU MARIANA 73 SĂLĂJAN TOMINA X FIZICĂ II STĂNCULESCU SORIN 127 HAȘCA RALUCA OUVIA XII ECONOMIE M NflESCU OUVIA

24 POPESCU IOANA XI L, FRANCEZĂ M MUNTHIU MARIANA 74 NOAGHI MONICA X FIZICĂ III STĂNCULESCU SORIN 128 POPA RODICA XII FILOSOFIE M LUPȘA ELENA

25 SUSAN IOANA XII L. FRANCEZĂ III LASCĂU ANDA 75 PATRU RAREȘ X FIZICĂ M STĂNCULESCU SORIN 129 GURAUUC ȘTEFAN V MATEMATICĂ II . ‘ PUC LUCIAN

26 VlSlRhN LAURA XII L FRANCEZĂ III MUNTHIU MARIANA 76 TEODOR ANDREI XI FIZICĂ II STĂNCULESCU SORIN 130 ZAHAR1E CRISTINA V MATEMATICĂ Mențiune specială minisca Măria
27 HRIȚCU IOANA XII L FRANCEZĂ 1 LASCĂU ANDA 77 IONAȘ DAN XI FIZICA M STĂNCULESCU SORIN 131 PRUNDEANU MIHNEA V MATEMATICĂ Mențiune specială Ml NIȘCA MARIA

28 GIURGIU ROXANA V LGERMANĂ (maternă) III VULCAN ANA MARIA 78 NOHAI ANDREI XI FIZICĂ M CUCU ILEANA 132 MIHAI MARIAN VI MATEMATICĂ 1 UNT DORIN

29 ISĂCONI ROBERT V LGERMANĂ (maternă) M VULCAN ANA MARIA 79 DRĂGAN DORIN XII FIZICĂ 1 BEBU MIHAI 133 MUGESCU MIHA1 VI MATEMATICĂ II UNI DORIN

30 RAȚU MIHNEA V LGERMANĂ (maternă) M VULCAN ANA MARIA 80 GHELDIU ANA MARIA IX BWLOGIE ni BAUMAN CRISTINA 134 PLOSCAR LAVINIA VI MATEMATICĂ M LI NȚ DORIN

31 MOLDOVAN VICTOR VI LGERMANĂ (maternă) . III DUMBRAVĂ ELENA 81 BLAJ PATRICIA IX BIOLOGIE M BAUMAN CRISTINA 135 ȘTEFAN DIANA VI MATEMATICA M UNT DORIN

32 BORIȚA ADEUNA VI L,GERMANĂ (mgtemă) M DUMBRAVĂ ELENA 82 CRISTEA ILEANA IX BIOLOGIE M BAUMAN CRISTINA 136 DAVID BOGDAN VI MATEMATICĂ Mențiune specială S2ELL MARGARETA

33 COCOTA CRISTIAN VI LGERMANĂ (maternă) M DUMBRAVĂ ELENA 83 ȘAFAR LEVENTE X BIOLOGIE M CRĂCIUNESCU SONIA 137 G0LG0I1U ANCA VI MATEMATICĂ Menține specială SZELL MARGARETA

34 GOLGOȚIU ANCA ELENA VI LGERMANĂ (maternă) M DUMBRAVĂ ELENA 84 POPESCU CRISTINA XI BIOLOGIE M NISTOR MIOARA 138 BENEA UăNIUS VII MATEMATICĂ Mențiune specială GOLGOTU FLAMA

35 MOLDOVAN PETRA VII LGERMANĂ (maternă) 11 DUMBRAVĂ ELENA 85 PUIU ROXANA XII BIOLOGIE M NISTOR MIOARA 139 HUH RUXANDRA VIII MATEMATICĂ 1 SZELL MARGARETA

36 SÂNTU ANTONIA VII L.GERMANĂ (maternă) III DUMBRAVĂ ELENA 86 MATEESCU ANDRA VIII GEOGRAFIE II PIOARĂ FEUCIA 140 CRISTEA ILEANA IX MATEMATICĂ M TOMA GHEORGHE

37 ILIES ANA VII LGERMANĂ (maternă) M PUP LAURA 87 OANA IOANA ELENA X GEOGRAFIE III PIOARĂ FEUCIA 141 UNTOIU DANIEL IX MATEMATICĂ M TOMA GHEORGHE

38 ZILLMANN RENATE VIII LGERMANĂ (maternă) 1 PUP LAURA 88 ARION DAN X GEOGRAFIE M PIOARĂ FEUCIA 142 SĂLĂJAN TOMINA X MATEMATICĂ M MINIȘCA MARIA

39 MATEI KRISTIAN VIU LGERMANĂ (maternă) II PUP LAURA 89 MIRCEA ANA MARIA XI GEOGRAAE M PIOARĂ FEUCIA 143 DOBRIN ALEXANDRU XI MATEMATICĂ M MO NEA MIHAI

40 ZILLMANN ROBERT VIII LGERMANĂ (maternă) M PUP LAURA 90 IRIMIE VADIM XII GEOGRARE . t: PIOARĂ FEUCIA 144 TOMA ADINA XII MATEMATICĂ II MQNEA MIHAI

41 ORVAS RAMONA VIU LGERMANĂ (maternă) M PUP LAURA 91 HORVAT ADEUNA XII GEOGRARE M PIOARĂ FEUCIA 145 GURAUUC ȘTEFAN V ED. TEHNOLOGICĂ II JURMONI ANGELA

42 GHERGAN ALEXANDRU Vili LGERMANĂ (maternă) M PUP LAURA 92 BQLDURA VLAD ANDREI VIII ISTORIE M GRĂDINĂ MIRELA 146 BABIN TBER1U VII ED. TEHNOLOGICĂ III JURMONI ANGELA

43 SCORTEA RÂUL VIII LGERMANĂ(matemă) M PUP LAURA 93 FtOREA ALINA IX ISTORIE 1 GRĂDINĂ MIRELA 147 TIRTTEU ȘTEFAN VII L SI UT ROMÂNĂ III POPA ĂNA
44 MOLDOVEANU HANNELORE VIII L.GERMANĂ(matemă) M PUP LAURA 94 ȘOPHREAN DENISA IX ISTORIE M CIOBANU VIQREL 148 GfiUIAN ALEXANDRA VIII L SI LIT. ROMÂNĂ II NICULA NICOLETA
45 IUEȘ MARIA IX LGERMANĂ (maternă) 1 PITU NADIA 95 URS IULIAN CĂLIN X ISTORIE M . CIOBANII VIOREL 149 PĂTRU OANA VIII L SI UT. ROMÂNĂ II NICULA NICOLETA

46 AVRAM GEORGE IX LGERMANĂ (maternă) II PTIU NADIA 96 STROIA LAVINIA XII ISTORIE M GRĂDINĂ MIRELA 150 HATEGAN OANA IX • L SI UT. ROMÂNĂ III BULC ADRIANA
47 SOLOMON ANDREEA IX LGERMANĂ (maternă) III Pipj NADIA 97 SOCflL DĂNUI XII ISTORIE M CIOBANU VIOREL 152 DULĂU ALEXANDRĂ X L SI UT. ROMÂNĂ III CRIȘAN CRINA

48 PAUL SEBASTIAN IX L GERMANĂ (maternă) M PIȚU NADIA 98 MESAROȘ ANDREI IX INFORM. APUCATA 111 COMAN BRArihSA. 153 MUGESCU IUUA X 1. Șl UT. ROMANĂ M CRJȘAN CRINA

49 HOMORODEAN RICHARD X LGERMANĂ (maternă) 1 PRII NADIA 99 COMȘA ADRIANA VIORELA X INFORM. APUCATA 1 FAUR HAJNAL 154 SlKE DARIA - X L Șl l/T. ROMÂNĂ M POPA ĂNA
50 HASNA GEORGE X LGERMANÂ( maternă) 11 PRU NADIA 1QO FÎLIMON TEODOR XII INFORM. APUCATA i ' BARBU OANA 155 SĂNIU ANTONIA IOANA VH L Șl UT. ROMANĂ- meiorittț »■ TEODOR U DANIELA
51 MIȘCA IA XI LGERMANĂ (maternă) . 1 PUP’ LAURA lot IRIMIE VADIM XII INFORM. APLICATA i CMNA 156 ORVAS RAMONA VIII L SI UT. ROMÂNĂ- minorități m MCUU NICOLETA
52 B RAND HOFER ANDRA XI LGERMANĂ (maternă) III PUP LAURA. 102 COMȘA EMANUEL XII INFORM. APUCATA ii HUH HAMAL 157 FEER SEPTUM w L Șl UT. ROMÂNĂ- mMritff ■ MCUtA MCOLfEA
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Vând garsoniere (19)

*

Preț «o
• anotexitecetaibun. oresie. fatenti. 
podele laminat», balcon închis. Preț 720 mii, 
negockMTeL 0788/497615. (Ag. knob. Nr. 1) 
•CMMtot «mMMA dec, IV color, frig 
••gaz. .iritai nouă, mașină de spălat 
MtoroML Ai L Dorobanți. 72 mH. negociabil 
T«BWW6i5.(Ag.im0b.Nr.l)

• «MMB ** ultracentrala, amenajată, 
coroorizan, mooiricar «onoare modeme, etai

7» mii. lei, negociabil. Tel.

• mm Back complet mobilați șl utilată 
tnbunăttțki. et 2, ocupabilă imediat Preț 480 
ML lei n»god»M Tel 0745/253662. (Evrika)
• Mtaa MU semldecomandate, contorizată, 

’ groskfMnț*.  parchet btecon închis. Preț 700
■A. Li negociabil. Tel 0788/361782. 224296 
(Garant Consulting)
— ~ - -*•  * -i--------------- 1-xJ - - -a - -Ștataia
• •RRPWP*  “ *»  O^COmtfiu&Ia, COnUXuaa,

' fHkWW P«ț 700 mii. lei negociabil.
TO«aB0H7tt 22486. (Garant Consufeng)

• m*M  parâTi zuț ■ i, aecum jata, 
posMIftate balcon, 640 mil. lei. Tel. 227479, 
0745/367891 (Garant Consulting)
• MaM * 2. contorizată, balcon mchis,
------ »'  «-»—ta*  tte-ort mil kJ Tal pifwW*  grtSM, TUam& rreț oAU mii. rci rel. 
221712. 0724/305661 (Garant Consulting;
• K< 4. Izolație. lavabil. faianță, gresie, 
parchet laminat Preț 520 mil. tei. Tel. 221712, 
&WJM6L (Garant u

• mm D Decembrie, decomandată, st 45 mp, 
balcon, amenajări modeme. Preț 900 mH. lei,

• nagocMIL Tei. 231212. 0745/001397. (Garant 
: Consulting)
- «mm Back, et intermediar, 2 camere, 

m uorw on preț 5ffl mii. iei. Tei. 
231212. 0746/001397. (Garant Consulting) 
•cmMha oecon iua contonz, Neon 
tochis, ocupabilă Imediat zona Ulpla. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• cerăart l, decomandată, amenajată stil occi
dental, centrala termică, zona Dorobanți. preț 
900 mii. fel Tel. 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• caMOrt k (jeoxnarYjata. contonzata, parcnet. 
capabităanedtat, zona lApik. Preț 24000 auro. 
0741/154401,. 7542 seal (Garant Consulting)
• «tai 2 dec., contorizări, balcon, bine 
«reținută. Zamfirescu Preț 690 mH. ROLM000 
HON. Tel 0743-103622 0724-169303. (Casa 
Betania)
■ idMcanM MIcm de 5 metri, contorizări, 
parcnet situata in ciocurile oin spatele 
complexului Romarta. în bloc cu 4 etaje, Decebal 
Preț 780 mil. RO/78DOO RON. Tel. 230221 0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)
• dac, sM8 mp, parchet gresie, faianță, 
centrală termică proprie, termopane, blocurile 
Mintiei. Preț920 mii ROl/92000 RON. Tel. 223400, 
0740-914688,0720-370751 (Casa Betania)
• dac, grotto, faianță, balcon, contorizări, 
spohri, Emtaesou. Preț 395 mil. ROLZ39500RON. 
TeL 230221, 0741-120722 0724-169303. (Casa 
Betania)
• «tai ț dec, balcon închis, contorizări, bine 
«reținuta, Zamfirescu. Preț 685 mii ROL/68SX) 
RON.0742-005228,0720-387886. (Casa Betania)
• dK, ffMta, faianță, contorizări, spoturi, 
Eminescu Preț 395 mii. ROL/39500 RON. Tel. 
0744-770051,0724-169301 (Casa Betania)
• «tal 1, dec, st 45 mp. 2 balcoane, parchet 
repartitoare, ușă metalică 22 Decembrie. Preț 
815 Ml ROt/81500 RON. Tel. 0744-690918,0720- 
370751 (Casa Betania)
• (tai 3, dec, balcon închis, contorizări, bine 
«reținută, Eminescu. Preț 490 mH.ROLZ49.000 
RON. 0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)

. «dac, ușă nouă la intrare, contorizări, balcon, 
Gojdu Preț 730 mil. ROl/73.000 RON. Tel. 0741-

: 120722 0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1 dec, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, balcon, parchet Dorobanți. Preț 950 mii. 
ROL/feOOO RON. Tel. 0744-690918, 0720-370753. 
(Casa Betania)
• «tai intanMdtar, contorizări, parchet balcon 
închis, Calea Zarandulul Preț 670 mil. ROL/67.00C 
RON. Tel. 0724-169303, 0744-690918. (Casa

: Betania)
• seuriec, aim Kogălniceanu, gaz contorizat, 
apometre, parchet ST 32 mp, preț 17500 euro. 
Tel. 0722/566338 (Ella)

• CMMrt cărata, zona Dacia, curent contorizat 
proaspăt zugrăviți, ocupabllă imediat preț 210 
mfieLTeL 0786299304 (Ella)

• zom dbcM gaz contorizat apometre, ușă 
metano, proaspăt zugrăvit, parchet laminat, 
Instalații sanitare noi, ocuoaJbHă Imediat preț 
900 mii lei. TeL 0745/563531 (01a)
• gMMM 2 «mere, zona Gojdu, gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță, parchet reparti
toare, zugrăvi a cupabită Imediat preț 
486 mH. «.Tel, 0732/566938® ta)
• «ea*  ctaMă, etaj Intermediar, boiler, sobă 
pe gaz. parchet balcon, 370 milioane lei, tel

I87i 0745/354579, (omega Hunecoera)
• sena ic tai intermediar, convector, oai- 
con, fără bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel 718706,0746/354579. (Omega Hunedoara)
• rana Mm 6 etai intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt 240 milioane lei, negociabil, 
tei 718706.0745/354579, (Omega Hunedoara)
• mm tanlnaMt dec, etai intermediar, gresie, 
ra ircnet ușă iemn masiv, contorizări, 
preț 480 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302206. 
(Fiesta Nora)
• Zandtaoaettcontorizată apă, gaz 2 focuri, 
repartitoare, ușă metalică, tavan fals, spoturi, 
parchet 40 mp, TeL 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• ama Teatru, etaj intermediar, convector, bine 
întreținută, preț 290 mH. Tel. 743222,0742/460397, 
0741/766306,0742/615637. (LaryMyi jnedoara) 
■ zona Datta, semldec., gresie, faianță în baie, 
contorizat parchet laminat modificat spoturi, 
ușă nouă, preț 550 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zom gate, semldec, 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mil 
fel. Tel. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Bulevard, dec, complet mobilată, par
chet zugrăvită, fără îmbunătățiri, et. Interme
diar. Preț 22000 euro. Tel. 235.208,0724/620358 
(Rocan 3000)
• Dorobanți dec, mobilată, gresie, faianță, lami
nat ușă metalică, balcon închis, et 1, preț 700 
mii. lei Tel. 235308,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona gata, 30 mp, balcon închis, CT, bine 
întreținută, et intermediar, preț 760 mil lei. Tei, 
235.208,072 4/520358 (Rocan 3000)
• bdul Corah, parchet balcon, gaz. întreținută. 
350 mil TeL 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mai Conkt «aj Inferior, ușă metalică, gresie, 
convector, bolter, 420 mil Tel. 710129, 
0740/146780. ($01 Imobiliare Hunedoara)
• zona atoM Deva, modern amenalată. balcon 
în 0 IhH. tei. tei. 2u6.Uu3, ZjUHA, 
0745/266071 Wmason)
• amanetată, dec, zona Policlinica Dacia, 510 
mil. lei. 206.003,230324,0745/159.608 (Mlmason)
• «ti, balcon, zona Dorobanți, 27 mp. Tel. 
206.003,0745/25343 (Mlmason)

• zona «ta decomandate, curat ușă metalică 
contorizat total, paner rnait oaicon incnis. preț 
30900 euro, negociabil. TeL 0725/826324, 
0720/354453. (Temporis)
• zona Gațdu, semldec., et 1, curat ocupabll 
imediat contorizat total, repartitoare, 970 mii. 
lei, neg. TeL0726/826£24 232420 (Temporis)
• izgtntl dac, et 3, zona Banca Transilvania, 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, preț 32.000 
euro neg. TeL 0740/173.103 (Mlmason)
• ocupabl kmdtet, amenajat modem, et 2, 
Gojdu,-960 mil. lei neg. 0745/640,725 (Mlmason)

• lagentl garter, bloc cărămidă balcon, bdul 
Dacia, 700 mil. lei. Tel. 0740/173.103 (Mlmason)
• Mmldacemandate, et 1,46 mp, împăratul 
Traian, 930 mil. lei. Tel. 206.003, 230324, 
0745/253,413 (Mlmason)

bataln închis, parchetat 
contorizat zonaPlate Deva, preț900mil.fel neg. 
TeL 206.003,0745/640.725 (Mlmason)
• ZUM Hlăng, Hunedoara, mobilat șl sugera- 
menajat, preț 800 mlL, 80.000 RON. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• zona ChMnt Modem Hunedoara, etaj Inter
mediar, preț 330 mlL lei, 33.000 RON. Tel. 
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
ffl!oOO*RON n^-O^SlT7tt/4603W:

0741/766306,0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• Mcro 3, Izolație nouă preț 360 mil. lei 36.000 
RON. Tel. 0254/743222,0742/460397,0741/766306, 
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• Avram lancu, etaj 1, amenajat 2 convertoare, 
boiler, balcon închis, 670 mil. TeL 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• Mcro ă gresie, faianță parchet contorizări,
220 mil. TeL 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zom ROMM, etai Intermediar, amenajări Inte
rioare, baltoh închis, 350 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• Mcro 7, etaj Intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mă Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
imobiliare Hunedoara)

• zona Manta et 1, balcon, 460 mii. lei. Tel. 
206.003,0745/8343 (Mlmason)

• zbm Mm 3, centrală, blx cărămidă, preț 360 
mH Tel. 747796,0742/902488,0742/872106. (Wa 
Terra Mia, Hunedoara)
• convector, boier, etaj 2, preț 350 mil., zonă 
centrală TeL 747798,0742/902488,0742/872106.  
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• zona De ta etaj Intermediar, deco
mandată. 2 tec menajatăst42mp.Preț 
800 mii. lei. Tel. 34401. (Rubin’s Home)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenalată, 
centrală termică, ocupabilă Imediat Preț 800 mil. 
lei. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• zona Zamfirescu, etaj 1, decomandată st 35 
mp, parchet contorizată. Preț 720 mil. lei, nego- 
c labil. TeL 0742/278051. (Rubin’s Home)
• z»M irtraontrata, etaj intermediar, ame
najată stil occidental. Preț 820 mlL lei, negociabil. 
Tel. 0742/278051 (Rubin's Home)
• ittracantral Dtva, centrală termică parchet 
balcon ocms, gresie, raianța, 33 mp, preț 740 mii. 
lei, teL 215212 (Prima-lnvest)

g Mcro ă gresie, faianța, convector, decoman
date. 550 mlL Tel. 7®129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
■ L Creangă amenajat decomandrte, balcon, 
mobilă la comandă centrală 1/B0 mid. Tel. 
710129,074V146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• U L dKOfnindfttfc boxÂ. mansard?1, amenâiâtTItSârîftLmB, 074OH46780. (Stil 

Imobiliare Hunedoara)
■ zum OaMl semi decomandate, 50 mp, gresie 
în hol, parchet ta camere, balcon închis, totul 
contorizat ușă metalică acoperit cu tabtă preț 
860 mii. lei. 235308,0724/520358 (Rocan 3000)
• zom Dadă circuit ușă metalică balcon în
chis, parchetocupabll imediat et 1,800 mlL lei.

riel 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• am l Creangă decomandate, parțial mo- 
oftat termopane, centwâ termică 
modificată gresie, faianță ett preț 1,6 mid. tel 
Tel. 235208, Î?24'S2C3S(Rocan 3000)
• zom Dada, semldecomandate,. modificat 
gresie, faianță parchet în camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235.208, 

0724/620358 (Rocan 3000)
• mm AtoM Straiului semldec, modificat 
centrala tertrec& oarcon, gresie, taianța. preț w; 
mă tel Tel 296206 0734/620358 (Rocan3000)

Cumpăr garsoniere (20)
• zom Mjdu, etaj intermediar, amenajată Ofer 
670 mii. leL TeL 0742/278051. (Rubin's Home)
• zona Drota, etaj Intermediar. Ofer 410 mii. lei. 
Tel, 0742/278051. (Rubin’s Home)
• ta Deva, zonă bună etaj intermediar, 
indiferent de stare, ofer prețul pieței. TeL 211587. 
(Evrika)
• im Progresul, Dorobanți, Mărăștiul Nou, 
Dacia tel. 0724/254051,232809. (Fiesta Nora)Vând ap. 2 camere (03
• wmktecomandate, Mcro 5, etaj 4,280 mil. 
negociabil. TeL 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• circuit Mcro 7, etaj 1, contorizat parchet, 
balcon, 360 mil., negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Parâng, etaj 3, parchet 
balcon, întreținut 330 mii., negociabil. Tel. 
0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zona Viorele, etaj 3, parchet 
centrală termică gresie, faianță, 450 mii nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)

• zonal Decembrie, sdec., gresie, parchet apo
metre. Preț 1 mid. neg. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Al Neptun, dec., apometre, gresie,

a
 parchet bloc acoperit Preț 1.150 mid.
.219470 (Multiprima)

• Deva, zonă bună et. 3, balcon, preț 550 mii. lei, 
tel. 0722/564.004 (Prima-lnvest)
• decomandate, centraf-piață, et. 2 parchet, 
contorizări, 2 balcoane, st 60 mp, preț 1,1 mid. 
lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• decomandate, etl, 56 mp, parchet, apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgent zonă bună Deva, balcon închis, preț 
840 mii. lei, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• wgent 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)
• zonă uHracentelă semidec, et. 4, acoperit 
parchet, modificări, contorizat preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0726/826.624 (Temporis)

• zzM AL Armatei, semidecomaMtate, balcon, 
contorizări, preț 750 mil. lei. Tel. 227479, 
0745/367898, seara. (Garant Consulting)
• decomandate, etaj intermediar, contorizat, 
zona Creangă, preț 1,1 mid. lei tel, 227479, 
0745/367893, seara. (Garant Consulting)
• MmHwMmndatz, eta| intermediar, zona 
Patria, preț 990 mii Tel. 227479, 0745^67893, 
seara. (Garant Consulting)

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 amenajat 
contorizat parchet gresie, faianță bale. 640 mă 
227479,0745/367893, seara. (Garant Consulting)
• MmWacamindatot te curs de amenajare, CT, 
etaj Intermediar, zona împăratul Traian, preț 980 
mii. lei. Tel. 227479,0745/367893, seara. (Garant 
Consulting)

contorizat balcon foarte mare + mobilă zona 
bdul. Decebal, preț 13 mid. lei. Tel. 227479, 
0745/367893, seara. (Garant Consulting).
• zom L Creangă decomandat etaj interme
diar. balcon, preț 1 miliard (1ML000 RON). Tel. 
227479,0749(367893, seara. (Garant Consulting)
• Dada, «t bun, parchet gresie, faianță lavabil, 
ușă nouă 590 mii. lei neg. Tel 0788/497.615 (NR.1)
• decomandate, cta) bun, zona Minerului, 
parchet, gresie, faianță balcon închis, centrală 
termică preț 850 mă sau 1.050.000.000 lei, cu 
garaj. Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• urgent decomandate, zonă ultracentrală 
parter, sau etaj 1. Ofer plata pe loc. Tel. 
0788/497615. (Ag. lmob.Nr.1)
• Mmldccomanitate, Ataca Armatei, etaj bun, 
apometre, gaz contorizat balcon, preț 700 
milioane lei, negociabil. Telefon 0788/497615. 
(Ag. imob. Nr. 1)
• semidccomandate, Gojdu, etaj bun, parchet 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, lavabil, 
ocupabil imediat preț 950 mii. 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)
• decomandate, bd. Decebal, lux, gresie, faianță 
modernă parchet, termopan, instalații electrice 
și sanitare noi. balcon închis, preț 1,200 mid. Tel. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)
• semldecomandate, complet mobilat conto
rizat, et 3, Aleea Armatei, preț 780 mii., nego
ciabil. Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• decomandate, st60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon mare, parchet, bloc de 
cărămidă acoperit cu tablă Eminescu. Preț 960 
mil. ROl/96.000 RON. Tel. 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania)

• doeoaiMtatot rodere In două părți SL60 mp, 
geamuri termopan, centrală termică proprie, 
gresie, ratanța, compwt moonat mooem. ion 
Creangă Preț 13 mid. ROL/16C.OCO RON. Tel. 
074M14686 0720-370753. (Casa Batanta)
• etaj L decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bineînteeținut Bâicescu Pr«rt900 
mă ROU90JOOC RON. Tel. 0724-169303, 0743- 
103621 (Casa Betania)
• etai 1> decomandate, balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Aleea Napțun. Preț 
U mid. ROL/UUX» WN. Tel. 07424B228,0720- 
387186 (Casa Manta)
o «to| ă parchet balcon, contorizări, bate cu 
geam, Mne întreținut bucătărie mare. Aleea 
Pădl. Preț 900 mii. R<X/90.000 RON. Tel. 0744- 
690918,0724-169303. (Casa Betania)
• etai 1 decomandate, gresie, fall 

laminat, oveon incnis, manta a/u 
Dorobanț. Preț 32.000 euro. Tel. 
0724/169303. (Casa Betania)
• «tedMcM totarizM, gresie, faianță parchet 
laminat balcon, contorizări, bine întreținut, 
Aleea Crișulul. Preț 650 mlL ROU65.000 RON. Tel. 
0744/170051.0724/168303. (Cast Betania)
• decomandate, centrală ttrmfcâ propria, 
2 Daicoana, moernean Hitenoare, uorooanț!. r’ct 
135 mid. ROl/135.000 RON. Ti1,0743/103622, 
0724/169303. (Czsa Betania)
• z0M|d*l  centrale, bloc de cărămidă balcon 
decomandate, fără modificări Interioare, 
contorizări.*  boxă Interfon, parchet tel. 
0788/165703 (Fiesta Nora)
• »>MPn>gt«iidul cu balcon.it 78 mp.panM 
contorizări, ocupabil Imediat Tip standard fără 

modificări, tel. tm/ 251498 (Fiesta Nora)
• DecataL dec, 2 balcoane. ST»57 mp, parchet 
în camere și hol, în stare f. bună gresie, faianță 
contorizat poslW Htate de extindere, 31.000 euro 
neo, 072V254061; 232809 (Fiesta Nora)
• zom ZzMktKte în circuit 56 mp, contorizări, 
balcon închis, parchet Mană în bucătărie șl 
bale. Tel. 0746/302200,232 809 (Fiesta Nora)

• toarta iztMt, zonă ultracentrală balcon, 
contorizat parchet zonă liniștită gresie, faianță 

modificat 850 mlLlel,O788aB.7O3. (Fiesta Nora)
• «na cenM vechiL et 2 bloc cărămidă 
contorizări, parcnet firi modificări, preț 1.100 
mă W, negociabil tel. 0723/251488, (Fiesta Nora)
• ama «alta romlMc. et 1/4. balcon, gresie, 
ra/anța. contonxari. parentt mocntii. preț 
30.000 euro, tel 0745-302200. (Flata Nora).
e mm 21 Decembrie, decomandate, etaj V4, 
contonzarii * oaicoane, iioert Ta^i amwiajan< 
preț 30300 euro. TeL 0723-251A. (Ftesta Nora)
• zona i creangă dec., et Intamedlar. 64 mp, 
contorizări, balcon închis, făril iroenajărf. 1,150 
mid. lei, neg., tel. 0732/251498 (Itete*Nora)

• zom ttaldu, et 2, balcon tnchis. centrală 
termică, fără modificări’ Interioare, preț 179 mH, 
lei negociabil, tel. 0745/302200,232 8®. (Fiesta 
Nora)
ta - - — — — -• — - -- -u—ta—• mm oecomanoaui auu wnsnrw-
Altata S*ltatata  .---z iM' nan-1--4-oiar, Dwcori, cxm rwrinji, parvrrvs tara amerA^n» 
vedere în 2 părți preț 1090 mil. tei neg. teL 
0723/251.498 (Fișate Nora)
• zeM canHta, parchet centrate, întreținut 
preț 750 m 11 toana tel tel 718706,0748/M67», 
718706 0745/384679(Omega Hunedoar
• zommc 5 balcon închis, instalații sanitare 
noi, etaj 1, Jaluzele exterioare, 300 mii. lei, neg. 
tel. 718706,0745054579, (Omega Hunedoara)
• mmmo« z, eipi irriennediar, gresie, nuanță 
parthet 2 toaăîă stare foarte tană S3C m3, id, 
neg^tetefoane 718706 0745/954679. (Omega

• MM MM 4 centrală un geam tețmopan, 
oarenex, TaJanți, prm wj mmcane iw, neyociaDi,, 
telefoane 718706 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zom TVS Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat fără alte tmOunăttelri, 400 mili
oane lei, neg. tel.718706,0745/35457S (Omega

i parchet 
st 85 mp,

contorizări,
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• zom Mm 8 etajă gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane M, W.718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
o ar Mm 3, ataj 2, centrală gresie, faianță 
parchet balcon mare, 690 milioane tel, neg., 
teLTUMă 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Mm 1, zona I, camere decomandate, 
canonii bine întreț«iul gresie, faianță spațlcs. 
Tel. 74B98,0742^02488 D742/B72106 (Tina Tema 
Mte, Hunedoara)
• GaaamndMa, grotea, centrală Instalații 
sanitara năi, preț «80 mil, zona Micro v. Tel. 

747M 0742/902488, WSnitK (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• ZMddNMandatot *«■*■>  faianță 2 convec- 
toare, boiler, balcon închis, jaluzele exterioare, 
apometre, preț 680 mlL, negociabil, zona O.T. Tel. 
747798, 0742/902488 0742/872108 (Tina Tema 
Mia Hunedoara)
• dMamaMteț ita| 1, centrală gresie, faianță 
apometre, preț 800 mlL, negociabil. Plsța 
Eliberării Tel. 747798 0742/902488 0742^72106 

(Tina Tema Mia, Hunedoara)
• rnoMaL «entrate, super renovat, zona OM, 
preț 790, negxlabll. Tel. 747798 0742/902488, 
0742/872108 (Tina Terra Mia Hunedoara)
• centrală zom Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 350 mil. TeL 747798 0742/902488 
0742/B72106 (Tina Terra Mia Hunedoara)
• romldKomandate, zom Băicescu, eU, 
apometre, gaz contorizat balcon mare tnchis, 
proaspăt zugrăvit ocupabll Imediat preț 830 mil. 
lei. Tel. 0788/299904 (Ella)

a et. intermediar, 
balcon mare închis, 
900 mil. lei. Tel.

• d»cem«ad»te,lto»ătafc»anu,«a; Intermediar, 
amenajat Preț 1,1 mid. lei negociabil. Tel. 
234401. (Rubin's Home)
• dac, zom Eminescu, et Intermediar, ame- 
nalat parchet gresie, faianță contorizat. Preț 
1,05 mid. lei, neg. TeL 234401. (Rubin's Home)
• zon*  t . et 2, decomandt vedere 
la bulevard. Preț 13 mid. lei. Tel. 0742/278051. 
(Rubin's Home)
• zonă idbaranMă et 2 decomandate, vedere 
în spate. Preț 32000 euro. Tel. 0742/278051. 
(Rubln’sHome)Cumpăr ap. 2 camere (04)
• cumpăr «pirtinwnt 2 camere, (seml)deco- 
mandate, în Deva, zonă bună de preferință etaj 
Intermediar. Ofer preț buft Tel, 211587. (Evrika)
• wgonL Tal 227479, 0745/367893, seara 
(Garant Consulting)
• zom «oidte exclus parter șl etajul 4,03, ofer 
plata pe kxt Tel. 0788507317 ®la)Vand ap. 3 camere (OE)

e MStidugMBfeta «om Straiului, et 3, gaz 
coffiorizat M mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
proțSOOmll.teLTel. 0786/299.904 (Ella)
• teaaaraindatoi «o)diA apemetre. gcz conto
rizat faianță gresia parchet laminat instalații 
sanitar» noi balcon închis, mobilă bucătărie 
Indusă în preț, ocupabll Imediat preț 14 mid. tel. 
Tel 0722/566538 (Ella)

• i a zom Armatei, eu, gresie,
faianțâ apometre, gaz contonzar, baicon închis 
proaspăt zugrăvit ocupabll Irhedlat TeL 
0745/653331 (Elta) 
kTu^mrtalî^mortBtatlnstalațîisantare 

noi zugrăvit proaspăt ocuț-an Imediat preț 260 
mil. ISL Ta. 0788/299904 (Ella)
• ur|antf ZM centrală bloc de cărămidă 
acoperit contorizări, camere cu parchet bine 
Mn^nrt. Preț 850 mil. lei. Tel. 0745/253662.

• zm oaMa etaj Intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare tnchis fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mil. tel. Tel. 
0723/66011». (Evritei)
• mM AntenMi, etaj Intermediar, deco- 
manditt, ctntrală termica, camere cu oarchet 
.-.n < m șl Preț neșbclsîll. Tel.

• mm MnanteiL *tl,  bloc de cărămidă 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimb cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală + 
diferență Preț850 mii. lei, negociabil. Tel 211587; 
0723/660168 (Evrika) ’
• aailMK,teN Intermediar, zona Al. Transil
vaniei, parcnet gresie, laianța, oaicor - >sci >, 
apometre, gaz contorizat ■ 1 foc. Preț 985 mil. lei, 
negociabil. Tel. 234401. (Rubin's Home)

• zom Cor», centrală gresie, faianță 2 băl, 
parchet balcon, preț 950 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• DuMroa, dec, CT, gresie, faianță 2 balcoane 
închise, 2 cămări, pretabH la modificări, 1,050 
mid., 718706) 0746/354679. (Omega Hunedoara)
• mm Mcro 5, decomandate, etaj Intermediar, 
centrală gresie, faianță lavabil, termopan, 
Interfon, ușă metalică 850 milioane lei, neg., 
tel.718706,0745^54679. (Omega Hunedoara)
• zoo» Mcro 8 etaj Intermediar, centrală gre- 
sle.falanțărwxltflcâri multiple, preț 58c mili
oane tel, neg. tel.718706.0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
» ’ t da< i ida parter înalt zonă 
centrală amenajat podele laminate, CT, gresie, 
faianță Italiană ideal privatizare, preț bun. Tel. 
0725/826324,231108. (Temporis)
• uHnctfltndș dtconwndBtț contorizat totalr 
parchet gresie, faianță 2 băl, suprafață mare, 
preț 35.000 euro neg. 0726/826.624. (Temporis)
• «te ă Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mii. Tel. 747798,0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Mia Hunedoara)
• groala, faianță Micro 3, etaj 3. Tel. 747798, 
0742/902488,0742/872106 (Tina Terra Mia Hune
doara)
• oacaMi, udo, oecomanoate, centra» termică 
2 băl, 2 balcoane parchet de stelar, gresie, 
fruanțl vedere In 2 părți, ocupabll Imediat Tel 
0788/165.703,0724/254.051 (Fiesta Nora)

ihoMMiă centrală termică 2 băl, balcon 
bucătărie modificată suprafață mare, 

' faianță preț nego- 
198, 232 806 (Fiesta

MmhM etl, bloc de cărămidă 
_______ > temlcă îmbunătățiri, sau schimb cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală +

facile

• ZOMl
închis, L_____ . ____ ___
parchet mochetă gresie, făli 
clabll. telefoane 0723/251498, 
Nora)
• dracaoM, Drra, renovat ușă stejar, .. 
parc'iet gresie, faianța, apometre, balcon închis,..» 
preț 33.000euro, tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)- j,.
• cantraL decomandate, centrală termică 
parchet balcon închis st 80 mp, preț 13 mid. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, st 90
mp, contorizări, parchet, gresie, faianță zona 
Decebal-plață preț 1,4 mid. lei, tel. 0742/019418. 
(Prima-lnvest)

faianțâ, contort7**'  Pt.
2, zona Progresul, preț 1,15 mid. lei. Tel. 230324, 
206003 (Mimasem)

TOPTiirSRL
Adresa: Deva. Piața Victoriei nr.l
Tel/Fax: 0254-234437 1 0254-234438
Web; www.topteeh.ro Email: sales@toptech.ro

Gigabyte, FSB 533 
Procesor: Intel Celeron. 2400 MHz 
fasune: Princeton DDK 256 MB PC3200 
Pta*  «Mm.-onboard. 64 MB shared 
POO: Sony 3.5". 1,44 MB 
BOD: Western Digital BB 40 GB. 7200rptn 
Vuk optici: LG CD-RW 5M2x-52x 
Moni/w: Belinea 17*  flat 1280x1024 max.

Preț cu TVA: 12.893.000 lei (1.289,30 lei noi)

Placă debni: Gigabyte, FSB 800 
Procesor: Intel Pentium 4.2800 MHz 
Memorie: Princeton DDR 256 MB PC32OO 
Placi vUto: Gigabyte ATI Rsileon 9550 
FWi-Sony 3.5", 1,44 MB 
HDD. Wem Digital HB 80 GB, 72(Mhpm
Unit optici: LG CD-RW,'DVD 52xO2v52!t l6x 
Monitor: Bdinea 17" list, 1280x1024 max. 
T&tefari, omise, pai 

[Pref M TVA: 20.994.000 lei (2.099.40 lei apt)

f

Stown apmre; Microsoft Windows XI’ Home Hdition
Pret cu TVA: 2.982.000 lei (298,20 lei noi)

Allianz-Țlrlac Asigurări. Putere de partea ta.
www.alllanztlrlac.roGrupul Allianz, fondat în 1890 la Berlin, este astăzi unul dintre liderii mondiali în domeniul asigurărilor și al serviciilor financiare. Prezent în peste 70 de țări, grupul Allianz oferă o gamă completă și adaptată de servicii celor peste 60 de milioane de clienți ai săi din întreaga lume.Allianz-Țirlao Asigurări, parte a grupului financiar Allianz, este astăzi cea mai mare companie de asigurări din România, care, prin seriozitate și consecvență în promovarea celor mai înalte standarde de calitate, s-a consacrat ca un adevărat formator al pieței de asigurări.Allianz-Țiriac Asigurări S.A. își consolidează forța de vânzare la nivel național șl organizează cursuri pentru activitatea de:

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZAREA DE ASIGURĂRI

IMPORTANT: Cursurile vor fi susținute de personal din cadrul companiei, la sediul societății, între orele 18 și 20.Cursurile sunt gratuite și nu impun obligativitatea angajării în cadrul companiei. La finalul cursului se eliberează :

Allianz ®Țiriac@
Asigurări S.A.

“Diploma de absolvire"Dacă sunteți:- absolvent(ă) de studii medii sau superioare- o persoană ambițioasă, perseverentă și tenace- o persoană comunicativăTrimiteți:Curriculum Vitae la nr. de fax: 0254/ 2194 la sediul societății din Deva, b-dul Decebal bl.8.

Dacă aveți:- o mentalitate de învingător- dorința de a lucra în servicii financiare- dorința de câștiguri atractive, email: deva.hd@allianztiriac.ro sau directNumai candidații selecționați vor fi contactați.
RECLAME

balcon.it
http://www.topteeh.ro
mailto:sales@toptech.ro
http://www.alllanztlrlac.ro
mailto:deva.hd@allianztiriac.ro
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SnOOniarenUhedOara)
• mm (H, instaiaril electrice șl sanitare noi,
830 mSoane, negociabil. Tel 718706. 

0746/354579. (Omega Hunedoara)

• zona ItanM et 3, cu centrală termică,
taviKi J laminat rai, ru>iii i du n Mâți:ru, parcnei Huni nu sau seni™ cu 
apartament 2 camere * diferență. Tel. 
0745/253662. (Evrika)
• ufgMd zona Lliiacuiui, i.-w termică, 
termopane, parchet laminat gresie și faianță. 
Doicon mare închis, preț 135 mia iei, negociabil’. 
TeL 0723/660160. (Evrika)
• senă uftraconMl AL Neptun, decomandate, 
2«,oaicon,cr- i termica in garanție, parter 
înalt bun și pentra privatizare, ocupabll Imediat

■ Preț 135 mid. lei, negociabil. Tel 0745/253662.

/ St MmMecomandate, zona Bulevard, et inter-

Z‘.
I
Vj/

medlar, 2: băl 2 balcoane, apometre, gaz conte- 
preț 1,260 mW. iei. Tel.

• daceuMâMa mm Liliacului, centrală 
tetmtca termopan, gresie, faianța, mobilă 
betaMrie, bed ■ 30 mp, preț 45.000 euro. Tel. 
or.u/M8930(Ella)

contorizat, apometre, woc caramea ocupaoa 
imediat preț 750 mil. lei. Tel. 0788/13453 ®la)
• dac, zona Minerului, bloc de cărămidă 
parchet de stejar, gresie, faianță, instalații 
sanitare noi, gaz contorizat 2 focuri, apometre, 
repartitoare, 790 mii. neg Tel. 0788/299904 (Ella)
• aamkfat, zona Bulevard CT,2băL2bak»ane 
(1 închis), gresie, faianță, parchet lavabil, 
modificări interioare, renovat recent vedere în 2 
părți, 155 mid lei neg. 0788/888518 (Ella)

• zona Progresii parchet 2 balcoane, st- 98 mp, 
et intermediar. Preț bun. 234401. (Rubin's Home)
• zona Gojdu, etaj 3, termopan, parchet Preț 
33000 euro. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• Kogttnfceam*  contorizat în circuit Preț 13

r
»|ld. lei. 0742/27805L (Rubin’s Home)

(zona teeebal semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, parchet. Preț 1,45 
mid. lei. Tel. 234401 (Rubin’s Home)
• decomandat^ 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 BancPoat, et. 2, dec., 2 băi, gresie, 

. faianță, parchet balcon închis. Preț 60.000 euro 
neg. Tel. 219470. (Multlprima)

• zona 1 Decembrie sdec., centrală termică, 
toate dotările. Preț 35.000 euro neg. Tel. 219470. 
(Multiprima)

• docamandria, cu CT, bine întreținut zona
Micro 5, Hunedoara, preț 850 mil Tei. 
0254/743222 , 0742/460397, 0741/766306.
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• deMMndm wmi wmicl erai interme
diar, zona hfi/1 HO, preț 840 mii. 5N.
Tel. 0254/743222. 0742/460397, 0741/766306, 
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• nadMcut M 2 zona teatru, preț 20.000 euro. 
Tel. 0254/743222, 0742/460397, 0741/7663% 
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)Cumpăr ap, 3 camere (Ob)

a kMltou 5, etaj Intermediar, modificări Inte
rioare, gresie, faianță, zugrăvit, 830 milioane, 
neg 718706,0746054579. (Omega Hunedoara)

• am temeați pod cu țiglă șl boxă, hol 
central, 3 terase, 2 băi, Preț 1.6 mid. lei. tel. 
0720/437389, 0720/348089. (Green Contact)
• teteemmaANUetajln l“lî 
balcoane, amenajări Interioare, CT, vând sau 
schimb cu 3 camererdiferertă Preț 13 mM. lei, 
tel 0720/437389,072V34&089. «reen Contact)
elen crewgă, etaj Intermediar, 2 băl 2 
balcoane, CT, ușă lemn masiv, parchet vedere
h două piti, se poM ocuoa repeda. preț 12001
euro negociabil tel C72V25L490 (Fiesta Nora)
• ion» tomStea, et Intermediar, 2 băl gresie, 
faianță, parchet totul nou. Preț «looo euro neg. 
Tel. 21947a (Multlprima)
• șam 22 Decembrie, et Intermediar,2 băl, 2 

icoani —itraia termica, toate aor
mansardă. garaj. Preț 60500 euro neg. TeL 
21947P (Multiprimaj
• etaj taamadtar, zona Creangă, centrală 
termică. 2 balcoane, aer condlțkmat. Preț 17 
miliarde lei, negociabil. Tel. 23440L (Rubin’s 
Home)
o al htemtai. Emlnescu. dec. 3 balcoane. 2 
băl. 45000 euro. 234401. (Rubin's Home)
• zonă contrei*,  etal 2, decomandate, garai 2 
balcoane, st • 90 mp. Preț 1/55 mid. lei. fel. 
0742/278061 /Rubin's riomej
• Stzada MintenM, decomandate, 2 băi, 
falartl parchet centrală. 960 mil. Tel. 710129, 
0740446780 (Stil Imobiliere Hunedoara)
• daeomanMa etani de bazinul de înot 
amenajat centrală. 2 băi. 3 balcoane, 32500 
euro. Tel. 710129,0740/1467% (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• aacro a etal Intermediar, living amenajat 
centrwa, oecomanoate, oucâtBne lîiooiiata, 
Utilată.2 băl 1250 mid. Tel. 710129,0740/146786 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandata, garai sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 mia lei. 0745/159308 (Mimason)
• decomandata, el 3, zona Ion Creangă, par
chet gresia faianță contorizat 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49300 euro. Tel. 0745/150573 (Mmason)
• decomandate, gare*  zona Progresul preț 
avantajos. Tel 0741/15*401,  227542 seara. 
(Garant Consulting)

• decoMuriMa zaaa Pr /ng, etaj Intern • iar, 
îmbunătățit 650 mll osgocabil. Tel. 0722/420335 
(Profil Expert Hur an 
ten5unteSia*W)  rrnl.^negodablL Tel. 

0722/420315. (Profil Expert Hunedoara)
• btM teeeba*  dec., SL 80 mp, ȘT 100 mp, 
parchet 2 balcoane foarte mari, 2 băi, buc modi
ficată. CT, gresie, faianță, et 3, preț 50000 euro. 
Tel. 0724/620358,0721/744314 (Rocan 3000)
• zona Astoria, dec., ST 110 mp, parchet peste 
tot balcon închis, bloc acoperit preț 35300 euro. 
Tel. 0724/620358,0721/744314 (Rocan 3000)
• decomandate, tari îmbunătățiri, zona MS /l, 
preț 22.000 euro, negociabil. Tel.. 0254/743222, 
0742/460397, 0741/766306, 0742/615637. (Lary 
Mya Hunedoara)
• decomandate zona Liliacului, et 2, apometre, 
gaz contorizat parchet repartitoare, preț 
35.000.Tel. 0722/566.938 (Ella)
o decomandate zona Belan, et 3, sentrală 
termică, jaluzele exterioa-e, 2 băi, gresie, 
faianță, zugrăvit cu lavabil, calorifere noi, preț 
1,1 mid. lei. Tel. 0788/888318 (EKa)
o dac, zona Carpați, modificat 2 băl gresie, fa
ianță, parchet instalații sanitare noi, 2 balcoane 
(1 închis cu termopan), lavabil, vedere în 4 părți,

. preț 155 mid, lei. Tel. 0788/888318 (Ella)
• zona Miorița, et. 2, parchet 2 băi, gresie, 
faianță, centrală termică, lavabil, ușă schimbată, 
preț 15 mid. lei, tel. 0726/710503 (Prlma-lnvest)

• 2 zpMtestaate cu 4 camere, b»dul Decebal, 
-etaje intermediare, amenajate modem, cu 
centrală termică In garanție, suprafață mare, 
termopane, - oâi amenajare, bucătâi mare. 
Preț 1,7 mia lei neg Tel 0723/660166 (Evrika)
• ana ll Emlnescu, etJ, decomandate, 2 băi, 
centrai*  termică, noi centrai, preț 1,1 mia iei, 
negociabil. Tel. 9745/253662. (Evrika)

12 băi, 2 balcoane, parchet, gresie, 
«fanți. CT, garai dublu, preț 15 mid. lei, tel. 
0742/019411 (Prima*vest)

sauMae, centatUri, 2 băl, balcon închis cu 
termopan,et3,preț40500euro,tel.074Ct/210780. 
(Prima-lnvest)
• dec, 2 balcoane, 2 băl CT, lavabil zonă bună, 
preț 48.000 euro, tel. 0740/126026. (Prima-lnvest)Vând case, vrie (13)
• Iesteîn Deva, zonă liniștiți, arte și grădină, 
tigeare cu care 3 camere man, ir, _ ntraia,
amenajări înrerioan «rețuri negociaoiie. iei. 
0745/253662. (Evrika)
• mm teta*  curte șl gradină 1000 mp, 3 
camere + living șemheu funcționai, terasă 80 
mp, 3 băl 106000 euro. Tel 21947a (Multlprima)
• este mm Hunedoarei, preț 40000 euro. Tel.
0254/743222, 0742/460397, 0741/766306,
0742/615637. (Lary Mya Hunedoara)
• fa 14 km de Deva, construcție noul 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță, grădină cu livadă 1 ha 
preț 500 mlL lei, negociabil. Tel 072W826.624, 
«21/39336 (Temporls)

• mm Nanatan, renovată recent gaz, apl 
rtiurtwor, tos# septica* « camere, oueatane, noi, 
baie cu cablnlduș, anexe, curte betonata, gră
dini șl livadl st 1700 mp, preț 42.000 euro, nego- 
debil. Tel. 0728’826624,0720/354453. (Temporls)

• mm CMastawl CT, 3 camere, curte, grădini 
2 holuri, bucătărie. 2 băl se poate mansarda, 
parchet gresie, faianță st 960 mp, garai In 
construcție. preț 2500 mid. Tel. 0726’826.624, 
32426 (Temporis).
• tete mm Oituz, 3 cernere decomandate, 2 
kvfili irt r - rlfrilIHrof» »»■ -»- - k, ■r.âUrln tatei*  nivjwM no<un posiDUraRe living*  Dticarane, oaie, pivnița 
mare, parchet, CT, teren 600 mp. 75500 euro, tel. 
0720/437^89.0720/348.089. (Green Contact)
• tete mm Aurel Vlalcu, P+l. P: garaj, 2 
camere, bucătărie, scară Interioară La etaj: 3 
camere, baie, cămări terasl CT gaz, parchet 
falarițl gresie, ST=330 mp. Preț 25 mid. lei tele

foane 0726/437589, 0720/348089. (Green 
Contact) v
• mm Deva-Hunedoara, 2 camere, bucătărie,

oraaina sou n xp ret ip nso» iei» tei wzorw 
G72fa34858S. (Green Contact)
• mm Statoria, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță șl gresie, oaie cu boiler, amendați 
phmftl curte betonata, fântâni apă trasă 1n 
casl gaz, grădină 1300 mp.Vând sau schimb cu 
ap. 3-4 camere, Deva sau Simeria, 1,4 mid. lei, tei. 
W437589,0720/348.089. (Green Contact)
• 9M noul Deva, P+l+M, 7 camere, 2 llvlnguri, 
2 băi, CT, garaj, plus încă un corp: camerl hol, 
bucătărie, amenajate modem, curte ți grădină 
ST=1800 mp. Preț 79.000 euro, tel. 072W37.889, 
0720348089. (Green Contact)
• tern, ibm centrali 4 camere mari, hol 
central 2 băl, bucătărie mare, pivnlțl garai, CT, 
amenajata modem, ocupabilă Imediat 93.000 
eunxOW437», 0720348089. (Green Contact)
• MiteMstceritraJl4camere,2bâLa>nto- 
rtzzt termopane, bed, teren 700 mp, preț 110500 
euro. Tei. 07a Prima-irwest)
• 3 caman, bucătărie, baie, hol, 120 mp, 2 
garafa, 70500euro, 0731/815781. (Prima-lnvest)
• Zona CttzM, 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 260 mp, ST 1250, preț 70500 euro. 
Telefoane 718708 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• Mte Nateaasa, P+M, construi jxk 4 
camere, gresie, faianțl imenajatejacuzzL 
living, parchet, centrala termica, complet 
mobilată, preț 118000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 0721/744514 (Rocan 3000)

ȘIRUL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Centrai

T*  230.630,233.170,233.180 
fee 324.650,

mmumtcb apartament, 
--------- Mobilier de birou, 
uși PORTA ■■
— Tapițerii, Camere de 

tineret

• zoM taal parterr-etej, 4 camere, scară Inte- 
rioarl parchet tn camere, 2 băi, gara, 2 balcoa
ne, beci bine întreținute, preț 75500 euro. Tel. 
235208,0724/620358,0721/744514  (Rocan 3000)
• hm Horea, 2 camere, bucătărie, bale, 
cămări pod, parchet, curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mll. lei. Tel 235208, 07247620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
■ zona puc, 3 camere, bucătărie, baie, hol mare, 
teren drept 1100 mp, Ideal pentru firme, preț 
100500 euro, negociabil. Tel. 0788f497616 (Ag. 
lmob.Nr.1)Cumpăr case vile (14)
• WMBti cm grădină în Deva sau Simeria. plata
Imediat Tei; 0721/055313 (Prima-lnvest)Vând case la tară (17)
• Gael 3 camere, Nandru, centrală cu lemne, 
anexe, grădini apă curente, fosă septică, 46000 
euro. Tel. 71013,0740/146780 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

de cărămidl podele, laapă pod de beton, zona 
Govăjdle, 10.000 euro casa +10 eura/mp. Tel. 
718706 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• 2 camera anexe, ST 500 mp, Banpotoc, neg. 
tel 0740/210780 (Prima-lnvest)
• mm Bârcte cu 3 camere, bucătării 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, cast recent renovata preț 1300 
mll. lei, telefoane 0723/31498,232808. (Fiesta 
Nora)
• leknuș, censtaictte 2004, din BC compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, gradina st=1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei, teL 0720/437589,0720/348,089. 
(Green Contact)
• la 6 km de Devi 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, bale cu boiler, amenajate, cu parchet 
gresie, termopane, CT; al doilea corp: bucătărie, 
pivnlțl curte betonata anexe, gradină ST=1700 
mp, gaz la poarta Preț 13 mid. lei tel 
0720/437599,0720348589. (Green Contact)
• CMâln Leșnlc, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexa curte șl grădină aprax. 20 ari. Preț 780 mii 
lei, negociabil Tel. 0723/660160. (Evrika)
• cast In construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Topllța 30.000 euro, negociabil. Tel. 718706, 
0745/34579. (Omega Hunedoara)
• GMteZ camere, bucătărie, bale neterminata 
anexl un miliard, negociabil. Tel. 718706 
0745/354579. (Omega Hunedoara)Cumpăr case la țara (18)
• urganil modrate, dar locuibili tn farul Devei, 
preferabil mijloc de transport In sat Ofer prețul 
pieței. Tel. 0788^88818 (Ella)Vând teren (21)
• teren Ctacta, 80 m deschidere la apl 80 m 
deschidere la drum, ST 14000 mp 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel. 718706 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• tarea mm Rotarilor - Intravilan, 1000 mp preț 
5 eura/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 eurt/mp. 
TeL 718706 074V354579. (Omega Hunedoara)
• totateritai, teșSș, la șoseaua naționali 2000 
mp, apl gaz, curent preț 15 eura/mp. Tel. 
71013,074C/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• tataeaite tetaM ST 4000 mp, utilitito la 
poartă urgent preț»eura/mp, tei. 0740/12603 
(Prima-lnvest)

SCHIMBURI CULTURALE INTERNAȚIONALE LA GEOAGIU
în perioada 2-6 aprilie 2005, orașul Geoagiu a fost gazda unei delegații 

franceze din regiunea LANVOLLON Franța.
Din dtfoșațl*  mi făcut prate: JEAMTRANCOIS KEROULLE - praș«dlnt«l» Asociației Aurel Vlalcu din 

LANVOLLON; JEAN-YVES LE GUEN - profesor de limba francau; NICOLE LE GUEN, V1SDELOUP FRAN- 
COISE - actriță. LE MAIRE JUUE - administrator; BLANCHET JOACHIM - regizor de sunet șl lumini.

Delegația franceză, in caro au fost prosenți membri al teatralul MAISON DU THEATRE din CT. BR1ENC, 
a avut ca scop schimburile culturale, in acest context prezentând piesa de teatru .LE GRAND VOYAGE 
DHORTENSF la Casa de Cultură .loan Budal Deieanu" din Geoagiu. în același timp, delegația franceză a 

vizitat mai multe obiective turistice și culturale de pe raza administrativă a orașului Geoagiu, contribuind 
șl cu sponsorizări Importante pentru grădinița de copil din oraș.

Tot in această perioadă, o altă delegație din Germania cu reprezentanți al asociației „FREUNDE MARIA 
RAST" a fost prezentă in satul Aurel Vlalcu, unde au contribuit cu sponsorizări Importante pentru grădinița 
de copil din localitate.

Primăria Orașului Geoagiu mulțumește pe această cale celor două delegații din Franța șl Germania 
pentru Interesul șl sprijinul acordat.

• Mravfcn, pe DN 7, st 17500 mp, fa 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prlma-lnvest)
• tabavRan, zona Sântuhalm, la DN 7,14.770 mp. 
fs 200 m, M euro/mp. Tel. 219470. (Multlprima)
• vând parcele teren cu suprafețe cuprinse între 
500-1000 mp, în zonă rezidențială, toate 
facilitățile, preț 3 euro/mp, negociabil, tel. 
0788/497615 (Ag. Imob. Nr. 1)
• vând teren, la 54 km de Deva 100.000 mp, cu FS 
1000 m, toate facilitățile (apl gaz, curent, 
canalizare), preț 10 euro/mp, negociabil, tel. 
0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)
• vând Serai*  la 15 km de Deva pentru 
construcție case de vacanță panoramă 
superbi ST 900 mp, FS-20 m. Facilitați: o>l gaz, 
curent, cablu TV, preț 6500 euro, negociabil. Tel. 
07W497615(Ag. Imob. Nr.l)
• parcela de teren Intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe 500-1000 mp, FS 24 m, preț 20 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr. 1)
• extravlan scm din circuitul agricol, st 8.000 
mp, front stradal 415 m, teren ce poate fi extins 
în funcție de cerere, Str. Aeroportului. Preț 7 
eura/mp. Tel. 230221,0740/914688,0720/370753. 
(CasaBetanla)
• lagertl ZAvol 2000 mp, fs 30 m, preț 3 
euro/mp. Tel. 0740/173.103 (Mimason)
• tete Maritali, ST=700 mp, FS=13 m,

• panoramă deosebita utilități. Preț 16 euro/mp, 
tel. 0720/437589,0720/348589. (Green Contact)
• SRneriaOW, intravilan,ST=1900mp,FS=16m, 
apl curent, gaz pe teren. Preț 16 euro/mp, tel. 
0720/437589,0720/348.089. (Green Contact)
• znM ShMria DN 66 Intravilan, ST=3000 mp, 
FS=120 m, apl curent, gaz. Preț 6 euro/mp, tel. 
0720/437589,0720/348.089. (Green Contact)
• spre Cozii Intravilan, livadă, ST=80O mp, 
FS=12 m, curen electric, îngrădit. Preț 260 
milioane lei, tel. 0720/437589, 0720/348.089. 
(Green Contact)
• spra Umani Sec, Intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități apă și gaz. 
Preț 7 eura/mp, tel. 0720/437589,072IW48.089. 
(Green Contact)
• terenuri MaritaM spre Cărjlți, ST=2000 mp, 
FS=10 m șl ST=800 mp, FS=15 m. Preț 3,5 
euro/mp, tel 073/437589,0720/348.089. (Green 

Contact)
• PialuRgtea Vuicai*  la asfalt, intravilan, 
ST=4000 mp, FS=16 m, curent, gaz. 3.000 euro, 
tel. 0720/437589,0720/348589. (Green Contact)
• MungMi Vuicat*  Intravilan, laintersecție. 
ST=8000 mp, poslbHIttțl apl curent Preț 7 
eura/mp, tel. 073/437589,07?cm089. (Greer, 
Contact)
• «pra Costa, intravilan, SÎMOeo mp, FS=20Q m, 
parcelabil. Preț 6 eura/mp, tel. 0720/437.889, 
073/348089. (Green contact)
• VMaL htraritaa la asfalt, acces din DN7, 
ST=18X mp FS=J6 m, curent gaz. Preț 200 
milioane lei; extravilan ST=1800 mp, zona de 
agrement Preț 100 milioane Ini, tei 0720/437589, 
0720/348589. (Green Contact)
• Maritan, te Zăvoi, fs X m, st 2000 mp, toate 
utilitățile, se poate și parcela preț 3 euro/mp. 
Tel.073/82662*  0720354.453. (Temporls)
• totraritar*  te Leșnlc, fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casl toate utilitățile, acces direct 
din șosea preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
31108, (Temporls).Cumpăr teren (22)
• 5 tectora. Intravilan, la șosea In Deva șpu îm
prejurimi plata imediat 215212 (Prin»: Invest)

• In ZtvoL după Casa Galbeni Ofer prețul 
pieței Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)

Vând spații comerciale (25)
• Imobl cu destinația depozit teren aferent, 48t 
mp, gaz, apl canalizare, trifazic, FS 3 m, zona 
Vulcan, Preț 35.000 euro, negociabil 0745/163445 
(Mimason)Cumpăr spatii comerciale (26)
• cumpăr wgent spațiu comercial, zonă ultraj 
centrali bd. Decebal, Bdr 1 Decembrie, cu 
suprafață între 100-300 mp. Ofer plata pe loc. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)Chirii imobile (29)
• cnut ceai 3 dormitoare, de închiriat pentru 
cetățeni străini. Preț la vedere. Tel. 224296 
0788/361782.(Garant consulting)
• urgent spin închiriere apartament cu 3 
camere decomandate, în Dorobanți, cu centrală 
termici mobilat aragaz, frigider, contorizări, 2 
balcoane, gresie, faianță, parchet preț 200 
euro/lună, telefon 073/31498 (Fiesta Nora)
• ofer ap. 4 camere, centrală termici mobilatși 
utilat, zona împăratul Tralan Deva preț 250 
euro/lună negociabil. Tel. 230324,0745/266571 
(Mimason) ,

• onr apartament 2 camere, complet mobilat si 
utilat, contorizat zona Piața 4 mll. lei/lunl Tel 
206.003,230324 (Mimason)
• oier apartament 2 camere, semlmobilat zona 
Bălcescu, Deva 35 mii lel/lună-negodabll. Tel. 
30324,206003 (Mimason)
• caut m termen lung garsonieră mobilată în 
Deva. Plata în avans. Tel.0721/055313. (Prima- 
lnvest) .
• caut urgent pentru închiriat spațiu ultracen
tral cu vad bun, cu suprafață Intre 30-50 mp. Tel. 
0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)

• ofer spre închiriere garsonieră complet 
mobilați contorizări centrală termici TV color, 
frigider, aragaz, zona M. Emlnescu. Tel. 
0788/497615. (Afi. imob. Nr. 1
• 30 mp, b-dul Corvin, amenajări, preț 200 
euro/lunl 710.129,0740/146.780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• caut uigoat de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, în Deva zonă buni 
(ne)mobilat. Ofer 80-100 euro. Tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• Soatiu comercial, bdul. Dacia 190 mo. 
amenajat, centrali 5 eura/mp, Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• Spațiu corateM, 30 mp. centrali termopan, 
200 euro. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)Schimburi imobile (30)
• schteiț) apartament 2 camere, eti, zona Zam- 
firescu, semidecomandate, centrală termici 
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)

• schimb apartament 2 camere, zona Dacia et 
2, îmbunătățiri, cu apartament 2-3 camere, zona 
Gojdu, Liliacului, Mărăștl, 22 Decembrie. Ofer 
diferență. Telefoane 211587, 073/660160; 
(Evrika)
• casăfo25 km de Deva cu 2 camere, bucătărie, 
curte și grădină 1400 mp, cu apartament 3 
camere, zona M 15, tară diferența Tel. 
0788/497615. (Ag.imob.Nr.l)
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• Audiență. în medie, 6,2 milioane de telespectatori au urmărit pe BBC1 căsătoria regală dintre Charles și Camilla, adică 49% din totalul celor care se aflau în acel moment în fața televizorului.
• Pe primul loc. Filmul de acțiune „Sahara'!, a ocupat locul întâi în box-office- ul nord-american la sfârșitul săptămânii trecute, cu încasări de 18,5 milioane dolari.
Operat a doua oară

Oslo (MF) - Regele Harald al Norvegiei (68 ani), care a fost operat pe cord la 1 aprilie, a fost supus duminică unei noi intervenții, menite să elimine lichidul acumulat în pericard. „Regele este conștient și în stare stabilă”, se arată într-un comunicat al Casei Regale.Medicul personal al regelui, Halfdan Ihlen, a declarat că acumularea de lichid nu este un lucru neobișnuit după o intervenție pe cord și că în numeroase cazuri lichidul se resoarbe de la sine. în cazul lui Harald, medicii au decis să intervină, pentru că lichidul împiedica funcționarea normală a inimii.Prințul moștenitor Haakon (31 ani) îndeplinește funcția de regent în timpul convalescenței tatălui său.

Zăpadă mare în Colorado

Elton John cu 
buget redus

Londra - Cântărețul britanic Elton John tre- | buie să-și mai reducă j din cheltuieli sau să-și i caute un al doilea loc de j muncă, informează El- j Online. Starul, recunos- î cut pentru luxul cu care [ îi place să se înconjoare, ! trebuie să facă economii după ce s-a constatat că i stilul său de viață înseam- : nă nu mai puțin de 27 > milioane de lire sterline j în minus la buget pe an.Conform notelor de contabilitate din 2004, i excentricul Elton John | cheltuiește nu mai puțin i de 38.000 de lire sterline 1 în fiecare lună pe flori ț și peste 5.000 de lire ț sterline la veterinar, ; pentru animalele sale de ■ companie. Starul brita- 1 nic poate cheltui dintr-un î singur foc suma de 200.000 de lire sterline la i bijutierul său din Londra. Cântărețul britanic a recunoscut că nu s,e pri- j cepe să economisească bani. Totuși, starul a fost numit cea mai gene- \ roasă persoană din Marea Britanie după ce, în 2004, a donat 22 mili- i pane de lire sterline în scopuri caritabile.

■ Furtuna a paralizat 
aeroporturile, drumurile 
și a lăsat mii de case 
fără curent electric

Denver - O neobișnuită furtună de zăpadă s-a abătut asupra statului american Colorado. Aeroporturile, drumurile, dar și activitatea comercială au foșt paralizate din cauza zăpezii căzute în plină primăvară. Vremea nefavora-

Cookie Monster
(Foto: FAN)

0 viață 
sănătoasă
Los Angeles - Cookie Monster, păpușa cu o pasiune pentru dulciuri din „Sesame Street", va încerca să mănânce mai sănătos, producătorii dorind să educe putoltcul pentru a preveni obezitatea. De asemenea, Elmo va începe să facă exerciții fizice. Vor apărea personaje noi - vinete și morcovi vorbitori, și vedete care vor vorbi despre Importanța uhui stil de viață sănătos. Producătorii serialului vor fi axați pe nutriție, exerciții și igienă. Aproape o treime din copiii americani sunt supraponderali în prezent, față de unul din 25 în Marea Britanie.

Zăpadă de primăvară
(Foto: EPA)

Seism de 6,1 grade la Tokio
■ Localnicii se tem că în 
orice moment se poate 
produce un cutremur de 
mare amploare

Tokio (MF) - Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs, ieri dimineață, în regiunea Tokyo, perturbând circulația feroviară, flfcă a provoca însă victime sau pagube materiale majore.Acesta este cel mai puternic seism care afectează capitala Japoniei după imul cu o magnitudine similară produs în iunie 2000. Cutremurul s-a produs la ora locală 7:22 (1:22,
Luați de ape în centrul Indiei
■ Creșterea cotelor unui 
fluviu a provocat moar
tea a 38 de persoane și 
dispariția altor 35

Bhopal (MF) - Cel puțin 38 de pelerini au murit și alți 35 au fost dați dispăruți după o bruscă creștere a cotelor apelor unui fluviu din centrul Indiei, unde construcția unor baraje a provocat polemici privind riscurile pentru populație și mediu, a anunțat ieri poliția.Victimele se rugau, vineri, pe malul Fluviului Narmada, considerat sacru de către hinduși. Tragedia s-a produs în statul Madhya Pradesh.„Până acum am recuperat 38 de cadavre, dar alte 35 de
Tragedie în Bangladesh
■ Cel puțin opt morți și 
câteva zeci de persoane 
dispărute în urma 
prăbușirii unei clădiri

Savar - O clădire cu nouă etaje s-a prăbușit luni dimineața. în imobil funcționa o fabrică de confecții, iar accidentul a fost provocat de explozia unui cazan, infor

bilă, care a luat prin surprindere autoritățile, a dus la închiderea aeroporturilor și la anularea curselor aeriene, inclusiv cele aparținând United Airlines, cea mai mare companie aeriană care utilizează aeroportul internațional din Denver, informează AP. De asemenea, pe zeci de drumuri interstatale traficul a fost oprit. Cel puțin 100 de mașini au fost blocate pe drumurile și autostrăzile din statul american.Nu. numai furtuna de zăpadă a dat de furcă locuitorilor din Colorado, ci și rafalele de vânt extrem de puternice, de peste 80 de kilometri pe oră. Zeci de mii de case din zonele afectate de furtună sunt în continuare fără energie electrică. în unele zone, stratul de zăpadă depășește 75 de centimetri. Pentru mii de elevi, orele au fost suspendate.
ora României), epicentrul fiind situat la o adâncime de 52 de kilometri, în regiunea Chiba, situată la o sută de kilometri est de capitală.Autoritățile nu au declanșat nici o alertă de producere a unui tsunami, posibilitatea unor replici' puternice fiind exclusă. Seismul a fost resimțit în capitala niponă și în împrejurimi.Trenurile de mare viteză ău avut întârzieri, iar circulația feroviară de la periferia capitalei a fost întreruptă. Activitatea pe aeroportul internațional Tokyo-Narita a fost reluată după o scurtă întrerupere.

persoane sunt date dispărute”, a declarat un oficial al poliției din localitatea Dhara- ji, la circa 300 kilometri de Bhopal, capitala statului Madhya Pradesh. Localnicii au 

mează AP. Gravul accident s-a produs la 30 de kilometri de capitala Dacca, în timp ce numeroși muncitori din schimbul de noapte se aflau în clădire. Supraviețuitorii au declarat că în interiorul clădirii prăbușite se aflau între 100 și 300 de persoane.Imobilul, care a fost construit pe o mlaștină acum trei

relatat că apele fluviului Narmada au crescut brusc, după ce compania National Hydel Development Corporation (NHDC) a deschis vanele unuia dintre baraje.

ani, s-a prăbușit ca un castel din cărți de joc. Din ruine au fost salvați 27 răniți, dar numărul celor prinși în interior este probabil mult mai mare.Au fost aduse pompe cu oxigen pentru a asigura ventilația celor prinși sub ruine. Autoritățile au declanșat o anchetă.

Conducerea companiei NHDC a dezmințit informația, fără a putea explica creșterea debitului, în condițiile în caip*  în regiune nu a plouat.
Anchetă

-.țțȘeful Guvernului din Madhya Pradesh, Babulal Gaur, a ordonat declanșarea unei anchete, ale cărei concluzii vor fi cunoscute în două săptămâni.Autoritățile locale intenționează să construiască cfi> ca 3.000 de baraje pe acest fluviu și pe afluenții săi. Sute de familii au fost mutate du» cauza construcțiilor, iar e- cologiștii au criticat costurile ridicate în materie de resurse umane, precum și efectele asupra mediului.

Lansare Actrița Jane Fonda și-a lansat cartea autobfcgr Ldl Life So Far” (Viata mea de până acum) la librăria Book Soup din West Hollywood, California. (Eqto; epaj


