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Cerul va fi mai mult noros, cu ploi de

dimineața ia prânz seara
încredere în România

suplimentul TV cu 32 de pagini integral co- 
; lor într-un nou format,

■ Votul Parlamentului 
European - o etapă 
decisivă, dar nu este 
„punctul final".

Valentin Neagu
valentin, neagu@informmedia.ro

București - Că europenii 
au încredere în România o de
monstrează și faptul că ieri

• Producție de carne. Anul acesta DADR 
Hunedoara estimează o creștere a produc
ției de carne cu aproximativ 20 la sută. La 
sfârșitul lui 2004, producția de carne, înreg
istrată la nivelul județului Hunedoara, a fost 
de 28.000 de tone. Carnea de bovină a 
fost pe primul loc în privința cantității. (T.S.)

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

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

tru a fi rezolvate cât mai re- 
CUVÂNTUL pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Pentru a ne-o transmite, 
telefonează între orele 08.00 și 10.00 la nu
mărul 211275, scrie-ne pe adresa redacției 
sau trimite-ne un mail la adresa daniei.ian- 
cu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine 
răspunsul edililor în cauză!
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Unic exportator
Deva (T.S.) - în timp ce 80 

la sută dintre firmele axate pe 
fabricarea de produse din car
ne se află în pragul falimen
tului, administratorul Agro 
Company din Deva, se pregă
tește să devină primul produ
cător din țară care va expor
ta mezeluri pe piața UE. 
„Avem aproximativ 30 de pro
duse fabricate după rețete pro
prii cu care ne pregătim să 
intrăm pe piața europeană. Ne 
axăm în principal pe produse 
din carne de vânat”, spune 
Wilhelm Gergely.

Parlamentul European a apro
bat aderarea țării noastre la 
Uniunea Europeană. Voturile 
exprimate spun multe. Rapor
tul Moscovici privind Româ
nia a fost adoptat cu 569 vo
turi „pentru”, 59 „împotrivă” 
și 41 de abțineri. A fost adop
tată și o rezoluție referitoare 
la aderarea României la UE 
în 2007. „Nu este punctul fi
nal; este o etapă decisivă, fără

Restricții pe
Deva (M.S.) - Lucrările 

de reparații pe Defileul Jiu
lui, în zona în care partea 
carosabilă de pe DN 66 s-a 
surpat la începutul săptă
mânii, vor dura cel puțin 
două luni. în această peri
oadă se mențin restricțiile 
de circulație pe un singur 
sens de mers, a declarat 
ing. Mariana David, ad
junctul șefului Secției Dru
muri Naționale Deva.

îndoială, dar nu cea finală. 
Trebuie să munciți, să mun
ciți, să munciți în continuare, 
să muncim împreună pentru 
a rezolva problemele pe care 
le mai are România” - a spus 
Pierre Moscovici, raportorul 
UE pentru România. Lucrurile 
sunt clare: nu va fi belșug și 
bunăstare mâine sau poimâine 
în România. Va fi o perioadă 
dificilă. Greu de suportat pen

Defileul Jiului
Circulația autovehicu

lelor în zonă a fost limitată 
la cele cu o greutate de ma
ximum 3,5 tone. Lucrările 
de reparații la partea caro
sabilă au fost estimate la 4 
miliarde de lei. DN 66 s-a 
surpat luni pe Defileul Jiu
lui, în zona podului peste 
pârâul Polatiște, la granița 
dintre județele Hunedoara 
și Gorj. DN 66, Simeria- 
Petroșani.

tru mulți români. Obligațiile 
din tratatul de aderare sunt 
mari și multe. Viața nu va fi 
ușoară pentru că ele trebuie 
respectate. Dacă nu, Europa se 
va îndepărta din nou de noi. 
Ceea ce nu este în interesul 
românilor. Nu de altceva, dar 
s-au făcut deja destule sacri
ficii, iar dacă aderarea va mai 
întârzia, sacrificiile vor fi tot 
mai mari! /p.2

Credite agricole
Deva (L.L.) - Producătorii 

agricoli din județ se pot 
adresa Direcției Agricole pen
tru Dezvoltare Rurală Hune
doara dacă vor să obțină spri
jin de la stat pentru achizi
ționarea de tractoare și uti
laje agricole noi. Sprijinul 
alocat reprezintă 45 la sută 
din prețul de achiziționare a 
utilajelor pentru care se a- 
cordă subvenția.

Acest tip de subvenție a 
fost acordat și anul trecut, 
fiind retras din lipsă de fon
duri. /p.3

Valoarea importărilor în județul
Hunedoara pe anul 2004

43,14 
mil. euro
31,37 
mii. euro
22,28 
mii. euro
20,48 
mii. euro

mențin și în acest an pe un

44,64 
mii. euro

Având o valoare aproape dublă, raportată la valoarea expor
turilor, importurile realizate la nivelul județului Hunedoara se

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Camera de Comerț și Industrie Hunedoara

Criminalitatea în scădere
■ A scăzut rata crimi
nalității, în primul 
semestru al acestui an, 
în județul Hunedoara.

Deva (M.T.) - Aceasta este 
concluzia bilanțului prezentat 
ieri de șeful Poliției hunedo- 
rene. în această perioadă au 
fost aplicate 19.054 amenzi con
travenționale în valoare de 
12,6 miliarde lei, din care 211 
au fost aplicate de poliția de 
investigații criminale. La nive
lul țării, județul Hunedoara se 
situează pe locul patru în ceea

ce privește criminalitatea, la 
100 de mii de locuitori și locul 
doi în privința persoanelor 
învinuite pentru comitere de 
infracțiuni. Scăderi s-au înre
gistrat la infracțiunile de o- 
mor, de la șase. în primul se
mestru al anului trecut, la do
uă. De la șapte tentative de o- 
mor anul trecut, la trei în a- 
cest an, iar violurile sunt și ele 
în scădere, de la 12 la opt. La 
această oră sunt în lucru un 
dosar pentru omor, trei pentru 
lovituri cauzatoare de moarte, 
unul pentru lovituri cauza
toare de moarte și șase violuri.

Traian Băsescu a declarat ieri că an- 
române sunt in legătură cu gruparea care ii 

deține pe cei trei ziariști răpiți in Ink. Pocifît 
președintelui, negocierile privind eliberam acesacn k 
dovedesc a fi anevoioase. t&2

mailto:neagu@informmedia.ro
mailto:daniei.ian-cu@informmedia.ro
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•Capturat. Autoritățile irakiene au anunțat 
arestarea unui membru de rang înalt al fos
tului regim Saddam Hussein. Fadhil Ibrahim 
Mahmud al-Mashadani, fost responsabil al 
Partidului Baas, este unul din principalii or
ganizatori ai atacurilor teroriste din Irak.

•Arestați. Patru șefi ai unor grupări isla- 
miste afiliate rețelei al-Qaida au fost arestați 
în cursul unei operațiuni militare comune i- 
rakiano-americane luni, în sudul Bagdadului. 
Au fost capturați șefi ai Ansar al-Sunna, 
Tawhid wal Jihad și Ansar al-lsiam. ‘

Vizită surpriză
Kandahar (MF) - Se

cretarul american al A- 
părării, Donald Rums
feld, a sosit, ieri, la Kan
dahar, în sudul Afganis
tanului, pentru o vizită 
surpriză. Rumsfeld a în
treprins, marți, o vizită 
neașteptată în Irak.

Acuze

John Negroponte 
(Foto: EPA)

Budapesta (MF) - Un 
membru al principalului 
partid de opoziție ungar, 
FIDESZ, l-a acuzat pe 
premierul Ferenc Gyur- 
csany că le-a ordonat 
deputaților socialiști să 
blocheze luni o moțiune 
privind instituirea unei 
comisii parlamentare 
care să ancheteze aface
rile șefului Executivu
lui. FIDESZ a solicitat 
alcătuirea unei comisii 
care să investigheze a- 
cuzațiile aduse lui Gyur- 
csany, potrivit cărora a- 
cesta, tal 
cu familia 
folosit m( 
ilegale ta 
urmacăni 
ra și-au 
sporit 
averea.

!

■ Premierul Tăriceanu 
Votul Parlamentului Bu

te a îhcre-

Primul pas

calendarul european, preci
zând că principalul crit^iu 
de evaluare a acestora vg 
tocmai modul de realizate a 
angajamentelor din acest ca
lendar.

„Uniunea Europeană nu es
te o casă de oaspeți în care 
România poate intra oricum

ropean, .
(terii politice înJRomânia

București (MF) - Parlamen
tul European a aprobat, ieri, 
Raportul Moscovici privind 
România și o rezoluție referi
toare la aderarea României la 
UE în 2007. Raportul a fost 
adoptat cu 569 voturi „pen
tru”, 59 „împotrivă” și 41 de 
abțineri, iar rezoluția cu 497 
votui*i „pentru”, 93 „împotri
vă” și 31 d« aoțineri.

Rezultatul și structura vo
tului Parlamentului European 
privind extinderea UE consti
tuie o recunoaștere a acțiuni
lor Guvernului, o dovadă că 
percepția privind situația ță
rii se schimbă și o expresie 
a încrederii politice în capaci
tatea României de a-și respec
ta angajamentele, a afirmat 
premierul Căita Popescu Tă
riceanu.
România e In grafic

El a amintit că Romania es 
te ta grafic în ceea ei privește 
îndeplinirea obligațiilor asu
mate ta negocierile cu Uniu
nea 1 ■? ană și i-a avertizat
pe membru Cabinetului că nu 
va tolera nici o abatere de la

rife'.

n..... ....
Uniunea Euro
peană nu este o 
casă de oaspeți in 
care România 
poate intra 
oricum.

Călin Popescu 
Tăriceanu

Promite 
reforma
Washington (MF) -
John Negroponte, vii
torul director național 
al serviciilor de infor
mași americane, a 
promis că va reforma 
agențiile de spionaj 
din Statele Unite, 
pentru a evita eșecu
rile din trecut. Negro
ponte, fost ambasa
dor în Irak, va fi pri
mul director național 
al serviciilor de spio
naj, după crearea a- 
Cestei funcții la solici
tarea Comisiei 11 

j septembrie. Negro- 
i ponte 1 va prezenta 

> un raport zilnic pre- 
ședlnteluiGeorge W. 
BuBh despre amenin- 
țările la adresa SUA 

i dar se va ocupa și de 
roomsrea Celor * 

?*15 agenții de spionaj 
americane.
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Două a
Mosul (MF) - Două atentate sinucigașe 

au fost comise marți la Mosul, ta condițiile 
în care secretarul american al Apărării, 
Donald Rumsfeld, se afla ta vizită în Irak, 
urmând să se deplaseze și ta acest oraș, a 
anunțat poliția irakiană.

Primul atentat a fost comis ta cartierul 
Muthanna, la trecerea unui convoi militar 
american. Medicul legist Ahmed Abdallah. 
Rajab a declarat că a primit cinci cadavre, 
dintre care două carbonizate, și că au fost 
spitalizate trei persoane, inclusiv o femeie.

Martori oculari au afirmat că au văzut 
cum o mașină Volkswagen a venit din sens 
opus convoiului american, a făcut o 
manevră bruscă pentru a se apropia și a 
explodat.

Explozia a format un crater în șosea, iar 
alte două vehicule au fost avariate serios, 
la fel ca și fațadele unor clădiri dta zonă.

Al doilea atentat a fost comis la trecerea 
unui convoi militar american în cartierul 
Sinai, dta vestul orașului, la două ore după 
primul atac, și s-a soldat cu patru răniți.

Militarii americani au încercuit zona 
după atac.

Cele două atentate au coincis cu vizita 
lui Rumsfeld, al cărui program prevedea o 
oprire la Mosul.
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și nici un club pretențios, ca
re pune condiții absurde, 
inacceptabile, pentru a ne da 
permisul de acces”, a spus 
Tăriceanu.

Consolidarea statului de 
drept, prin reformarea justi
ției, combaterea corupției și 
asigurarea libertății de expre
sie, susținerea ftaanciară;a e- 
conomiei bazate pe cercetare- 
dezvoltare, a programelor de 
protecție a mediului, întări- 
rea liberei concurențe In afa 
ceri, precum '»
paratului 
meniul legislației europene nemulțumiriii unora dintre

- :

Europarlamentaril în t tp votului privind aderarea României la 
Uniunea Europeană (Foto: epa)

sunt unele dintre obiectivele 
Guvernului pentru perioada 
următoare, anunțate de pre
mier. -

în privința reținerilor ma- 
nifostate de către unii mem
bri ai Parlamentului Euro
pean privind adeforea Româ
niei, Tăriceanu consideră că 
acestea reprezintă expresia

statele europene, care con
stată că poziția șt influența 
lor te structurile comunitare 
scad pe măsură ce Uniunea 
European se extinde :

Tăriceanu a mulțumit tutu
ror oficialilor români și euro
peni care, I diferent de dome
niul de activitate și de opțiu
nile lor politice, au sprijinit 
aderarea României la UE. !

Autoritățile sunt în legătura cu răpitorii
■ Președintele Băsescu a

5 VtrV fof d t txr prvcntn UC 

eliberare a celor trei jur
naliști va mai dura

| 
r>

București (MF) - Președin
tele Traipn Băsescu a decla
rat, într-un interviu difuzat 
ieri de Radio MIX, că autori
tățile române sunt ta legătură 
cu „gruparea care li deține” 
pe cei trei jurnaliști români 
răpiți în Irak, iraiând că pro
cesul de eliberare a acestora 
vă mai dura, fiind dificil.

„în foarte Bcurt timp, servi
ciile de informații au fost ca
pabile să colecteze o informa-

în contact cu gruparea care 11 
deține pe Ziariști*-|r precfeat 
Băsescu. El a remarcat că în 
acest caz „trebuie să ne Înar
măm toți cu răbdare”, dar că 
are Încredere că acest caz se 
va rezolva: cu bine.
Intoxicare maximă

Președintele a mai declarat 
că „nivelul de intoxicare pe 
care l-a suportat presa In 
acest caz este comparabil cu 
cel de la Revoluție”.

Băsescu a spus că persoa
nele care au Intoxicat presa 
în acest caz sunt cunoscute, 
ele sunt și din România, și

din bag iar numai lor vor 
fi date publiQităă^ilBteaa- 
zui văfl flzolvai. Bseșe&tele 
ă afirmat că serviciile secrete 
„au sesizat din vreme și de 
multă vreme" cu documente 
despre filiera Omar Hayssam, 
dar că „politicul nu a luat vreo 
decizie timp de șapte ani”.

Șeful statului s-a declarat 
optimist In ceea ce privește 
rezolvarea crizei ostaticilor, 
dar a atras atenția că proce
sul va'fl Sinul „dificil”. El a 
precizat că autoritățile „vor 
menține tăcerea” și că singu
rele informații „vin de la Co- 
troceni și ele sunt de maximă 
acuratețe”.

Traian Băsescu (Foto: epa)

Unul dintre atacuri a avut loc pe drumul care face legătura cu aeroportul din Bagdad.

în atentatul comis în cartierul Muthanna au 
murit cinci oameni, atți trei fiind răniți.

-i(Foto: EPA)

Bagdad (MF) - Trei atentate 
s-au produs ieri, la Bagdad, 
împotriva unor convoaie ame
ricane» unul dintre acestea 
soldându-se cu incendierea 
unui camion-cisternă, iar al
tul cu rănirea a doi civili.

O mașină-capcană a explo
dat la trecerea unui convoi 
militar american pe drumul

care face legătura cu aeropor
tul din Bagdad. Convoiul care 
a fost ținta atentatului era 
format din mașini de teren 
folosite în general de civili 
angajați de armata ameri
cană, au afirmat martori care 
se aflau la fața locului. O altă 
mașină-capcană parcată pe 
marginea unei șosele a explo-

Ședința CSM, con
dusă de Băsescu

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu și-a expri
mat iar, ieri, ta ședința Con
siliului Superior al Magistra
turii (CSM), susținerea față 
de instituțiile judiciare, căro
ra le-a cerut să-și facă ta con
tinuare datoria, a declarat 
președintele CSM, Dan Lupaș- 
cu, la finalul ședinței, desfă
șurată cu ușile închise.

Traian Băsescu a participat 
pentru a doua oară la o ședin
ță a CSM, la care unul din su
biectele de discuție a fost ra
portul de activitate al Parche
tului Național Anticorupție 
(PNA) pe 2004, Ședința a avut 
loc cu ușile închise, iar preșe
dintele a plecat fără să facă 
declarații presei. <

După dezbaterile care au 
avut loc pe marginea rapor
tului PNA, Traian Băsescu a 
adresat un mesaj referitor la 
activitateâtacestui Parchet, a 
mai sptisf ^upașcu.

Ședința de ieri a avut loc 
după adoptarea documentelor 
privind reforma judiciară, a- 
firmă Lupașcu. Această întru
nire este, totodată, și prima 
ședință concretă a CSM con
dusă de către președinte.
’.’.A
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dat la Amriyah, ta același 
sector. Explozia s-a declanșat 
tot la trecerea unui convoi 
militar america», doi civili 
irakieni fiind răniți In urma 
atentatului. Un camion-cis- 
ternă al armatei americane a 
fost incendiat ta partea de est 
a Bagdadului, a anunțat Mi
nisterul de Interne.
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• Spectacol In memoriam. Duminică, 17 
aprilie, ora 18.00, la Casa de Cultură Deva, 
se va desfășura spectacolul folcloric „In
memoriam Drăgan Muntean", prezentat de 
Marioara Murărescu. La ora 17.00, va fi 
dezvelit bustul din bronz al îndrăgitului inter
pret, trecut în neființă în urmă cu trei ani, 
Drăgan Muntean. (S.B.)

• Ouăle la control!... Pentru a asigura con
dițiile de siguranță alimentară, în această 
perioadă anterioară Sărbătorilor de Paște, 
autoritățile au decis să retragă de la vânzare 
ouăle cu coaja crăpată, lovită, ouăle de rață, 
sau pe cele care nu au marcată data ouatu- 
lui. (T.S.)

Eco-preșcolarii și pădurea
Deva (R.I.)- Un nou episod din seria „Eao- 

Grădinița” s-a consumat ieri la Grădinița 
cu Program Normal Nr. 3 din Deva. Eveni
mentul a fost organizat în parteneriat cu A- 
genția de Protecție a Mediului și cu Direcțî a 
Silvică, instituții care au pus' la dispoziția 
celor mici material didactic.

Copiii au prezentat spectacolul „Pădurea 
fermecată”, au vizionat un film despre viața 
în pădure și au ajutat la plantarea a 17 e- 
xemplare de pin. „Prin aceste activități cu 
caracter instructiv încercăm să-i stimulăm 
pe cei mici să manifeste interes și curiozi
tate pentru mediul înconjurător”, e de 
părere Rodica Anghe, directorul grădiniței. 
Manifestarea se înscrie în seria celor dedi
cate Lunii Pădurii (15 martie - 15 aprilie), 
parteneriatul dintre cele trei instituții 
datând de mai mult timp.

AlCOOlul la 
volan a făcut vic
timă la Vețel. Cris
tian Bistrean, de 
25 de ani, con
ducea autoturismul 
Dacia 1300 și în ' 
apropierea popasu
lui Vânătorilor, pe 
fondul consumului 
de alcool și al 
vitezei excesive a 
intrat pe con- 
trasens, a pierdut 
controlul volanului 
și s-a răsturnat în 
râul Muncel. Con
ducătorul auto și 
cei doi pasageri au 
fost răniți ușor.

(Foto: Tralan Manii)

Subvenționarea agriculturii
■ DADR înregistrează 
și analizează cererile, 
iar solicitantul primește 
rezultatul în scris.

Loredana Leah
--------------------------------------------------- L 
lofadanaJ «ah elnfonn media, ra

Copiii au învățat să planteze brăduți.

Deva - Programul de finan
țare a producătorilor agricoli 
prevede alocarea fondurilor 
pentru achiziționarea de trac
toare agricole noi, combine 
noi de reeditat cereale și ma
șini agricole noi care lucrează 
în agregat cu tractoarele. Su
ma prevăzută pentru acest 
program este de 250 miliarde 

Deținere ilegală 
de arme

de lei. Pot beneficia persoane
le fizice sau juridice, care nu 
accesează programe similare 
cu finanțare externă.
întocmirea dosarului

Agricultorii se pot adresa 
Direcției Agricole Hunedoara 
pentru întocmirea' dosarului 
necesar pentru primirea sub
venției.

„Modelul de cerere se pri
mește de la D.A.D.R., iar apro
barea cererilor se va face 
după repartizarea fondurilor 
pe județ. Mergem pe princi
piul - primul Venit, primul 
servit”, afirmă directorul 
D.A.D.R., Călin Marian. Anul
------------- '——--------------- — ............ f ”

trecut, din cele șapte miliarde 
alocate județului Hunedoara 
pentru acest program, datori
tă modului în care sumele au 
fost alocate pe categorii de 
mașini agricole, 32 de milioa
ne au rămas nefolosite. Pro
ducătorii se obligă să mențină

i
constante prețurile utilaje], 
până la livrarea acestora egi 
bre beneficiari, acordă garaiS 
ție pe o perioadă de 18 luni dâ 
la data livrării și asigură pi» 
sele de schimb necesare pe-a 
perioadă egală cu durata noo 
mală de funcționare. w

• pentru achctCoruvea utHaHor aqrkote to regim wtwnOonM:_______
• adeverință eliberată cte primărie din care să rezulte suprafața de teren
ji efectivele de animale înscrise Fn registrul agricol____________________ '
• declarare privind ocupația de bază: cultivarea pământului și/sau creșterea 
animalelor 
• certificat fiscal care să ateste că nu are datorit la bugetul local
• dosar de exploatație agricolă depts și înregistrat la D.A.D.R.

Bursa locurilor de muncă Impozitul pe 
dobânzi

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

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

ment, dacă nu găsiți CL la 
CUVAN&E chioșcuri sunați la 080103 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.

Deva (M.T.) - în urma veri
ficărilor efectuate de polițiștii; 
de la Serviciul de Arme, Ex
plozivi, Substanțe Toxice, au 
fost sancționați șase pescari 
și șapte posesori de permise 
de arme. Au fost controlate 
fondurile piscicole de pe râul 
Mureș, din zona Termocen
tralei Mintia - Brănișca și la
cul Cinciș. Cei șase pescari au 
fost sancționați cu amenzi în 
valoare de 5,5 milioane lei. 
Una dintre situațiile cele mai 
delicate a fost depistată în 
Toplița. Constantin G., de 52 
ani, membru vânător și pose
sor de permis armă a înstră
inat arma de vânătoare cu 
alice, 12 cartușe de vânătoare, 
62 capse cartușe de vânătoare 
și 60 gr. de pulbere fără fum, 
lui Niculiță S. Bărbătul nefi- 
ind autorizat să dețină arme.

Deva (I.J.) - Persoanele 
aflate în căutarea unui loc 
de muncă vor putea par
ticipa vineri, între orele 9 
și 13 la Bursa locurilor de 
•muncă. Organizată de 
AJOFM Hunedoara, bursa 
va avea loc Ia toate cele 12 
agenții locale din județ. Ce
le mai multe locuri de 
muncă sunt oferite de 
agenti economici din Hațeg 
- 112, Orăștie - 91, Deva -

88 și Hunedoara - 67. „La 
Hațeg se caută preparatori 
carne, la Orăștie și Deva 
confecționeri articole tex
tile. Pe lângă oferta spe
cială pentru bursă, AJOFM 
pune la dispoziție și locu
rile de munca aflate în stoc, 
peste 600. în total sunt ofe
rite Circa 1000 de locuri de 
muncă”, precizează Maria
na Băcilă, director adj. 
AJOFM Hunedoara.

Negociere între poosibilul angajat ;i angajatori.

k.sm
I
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București (C.P.) - Veniturile 
din dobânzi pentru depozitele 
bancare constituite până la 1 
mai vor fi impozitate în con
tinuare cu 1%.

Cota majorată de impozit, 
de 10%, urmând să fie apli
cată numai sumelor obținute 
pentru conturi înființate după 
termenul menționat. Aceasta 
este una dintre măsurile con
venite de Comisia de buget- 
finanțe a Senatului și, de mi
nistrul Finanțelor Publice, 
lonuț Popescu, la dezbaterile 
privind modificarea Codului 
Fiscal.

în cazul câștigurilor obți
nute pe piața de capital, se
natorii au convenit împreună 
cu ministrul Finanțelor că 
impozitul majorat la 10% va 
fi aplicat numai tranzacțiilor 
inițiate după 1 mai.

Acțiune imediata, recuperare bună
Deva (V.R.) - Recuperarea 

medicală se impune după: 
fracturi; hipertrofii muscula

re date de i- 
mobilizări 
prelungite; 
accidente 
vasculare, 
de muncă, 
de circula
ție;. inter
venții chi
rurgicale 
pentru ar
troze; deficit 
motor sau

tulburări de statică (scolioză) 
la copii. Dr. Marica Jovano
vic, medic specialist în bal- 
neofizioterapie și recuperare 
medicală, cu competență în 
acupunctură, precizează că de 
bază în toate afecțiunile e 
chinetoterapia (exerciții fizi

ce). Electroterapia are contra- 
indicații după operațiile cu a- 
parate de osteosinteză (cu 
plăci, șuruburi metalice) și la 
tulburările de, statică la șco
lari. Acupunctura se pretează 
la toate afecțiunile, dar mai 
ales în recuperarea după ac
cidente vasculare, stimulând 
exact nervul care a suferit. E 
recomandată în acest caz și 
chinetoterapia, efectele sale 
fiind cu atât mai bune cu cât 
se intervine mai repede (ime
diat după ieșirea din comă, de 
exemplu, pentru ca mușchii 
să nu se atrofieze). Impor
tantă e și hidroterapia (înot) 
și firește conștientizarea pa
cientului. Rezultatele recupe
rării sunt în funcție de afec
țiune, de vechimea ei șj de 
participarea efectivă a bol
navului la tratament.

■Wl '
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• Capturat. Autoritățile irakiene au anunțat 
arestarea unui membru de rang înalt al fos
tului regim Saddam Hussein. Fadhil Ibrahim 
Mahmud al-Mashadani, fost responsabil al 
Partidului Baas, este unul din principalii or
ganizatori ai atacurilor teroriste din Irak.

•Arestați. Patru șefi ai unor grupări isla- 
miste afiliate rețelei al-Qaida au fost arestați 
în cursul unei operațiuni militare comune i- 
rakiano-americane luni, în sudul Bagdadului. 
Au fost capturați șefi ai Ansar al-Sunna, 
Tawhid wal Jihad și Ansar al-lslam.'

Vizită surpriză
Kandahar (MF) - Se

cretarul american al A- 
părării, Donald Rums
feld, a sosit, ieri, la Kan
dahar, în sudul Afganis
tanului, pentru o vizită 
surpriză. Rumsfeld a în
treprins, marți, o vizită 
neașteptată în Irak.

Acuze
Budapesta (MF) ■ Un 

membru al principalului 
partid de opoziție ungar, 
FIDESZ, l-a acuzat pe 
premierul Ferenc Gyur- 
csany că le-a ordonat 
deputaților socialiști să 
blocheze luni o moțiune 
privind instituirea unei 
comisii parlamentare 
Care să ancheteze aface
rile șefiilui Executivu
lui. FIDESZ a solicitat 
alcătuirea mei comisii 
care să investigheze a- 
cuzațiile aduse lui Gyur- 
csany, potrivit cărora a- 
cesta, în 
cu familia 
folosit ml 
ilegale ta. 
urma cân 
ra și-au 
sporit 
averea.

c
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John Negroponte 
i ' (Foto: EPA)

I Promite
■ refomna
; Washington (MF)-
i John Negroponte, vii- 
i torul director național 
i al serviciilor de infer- 
i mâții americane, a 
i promis că va reforma 
i agențiile de spionaj 

din Statele Unite,
' pentru a evita eșecu- 
ț rile din trecut Negro- 
ș ponte, fost ambasa- 
î dor în Irak, va fi pri- 
i mul director național 

al serviciilor de spio
naj, după crearea a-

: cestei funcții la solici
tarea Comisiei 11

> septembrie. Negro
ponte îi va prezenta 
un raport zilnic pre- 
ședfotelui George W. 
Bush despre amenin
țările la.adresa SUA 
dar se va ocupa ți de 

. cooriOSrea Celor ~
■ ■15 agenții de spionaj 

americane.

j

?

Două atentate la
Mosul (MF) - Două atentate sinucigașe 

au fost comise marți la Mosul, In condițiile 
în care secretarul american al Apărării, 
Donald Rumsfeld, se afla în vizită în Irak, 
urmând să se deplaseze și în acest oraș, a 
anunțat poliția irakiană.

Primul atentat a fost comis în cartierul 
Muthanna, la trecerea unui convoi militar 
american. Medicul legist Ahmed Abdallah. 
Rajab a declarat că a primit cinci cadavre, 
dintre care două carbonizate, și că au fost 
spitalizate trei persoane, inclusiv o femeie.

Martori oculari au afirmat că au văzut 
cum o mașină Volkswagen a venit din sens 
opus convoiului american, a făcut o 
manevră bruscă pentru a se apropia și a 
explodat.

Explozia a format un crater în șosea, iar 
alte două vehicule au fost avariate serios, 
la fel ca și fațadele unor clădiri din zonă.

Al doilea atentat a fost comis la trecerea 
unui convoi militar american în cartierul 
Sinai, din vestul orașului, la două ore după 
primul atac, și s-a soldat cu patru răniți.

Militarii americani au încercuit zona 
după atac.

Cele două atentate au coincis cu vizita 
lui Rumsfeld, al cărui program prevedea o 
oprire la Mosul.

în atentatul comis în cartienil Muthanna au 
murit ciMi oameni, alți trei fii: ia răniți.

(Foto: EPA)
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■ Premierul Tăriceanu: 
Votul Parlamentului Eu
ropean, expresie a încre
derii ppl^ice în. România

București (MF) - Parlamen
tul European a aprobat, ieri, 
Raportul Moscovici privind 
România și o rezoluție referi
toare la aderarea României la 
UE în 2007. Raportul a fost 
adoptat cu 569 voturi „pen
tru”, 59 „împotrivă” și 41 de 
abțineri, iar rezoluția cu 497 
voturi „pentru”, 93 „împotri
vă” și 31 de abțineri.

Rezultatul și structura vo
tului Parlamentului European 
privind extinderea UE consti
tuie o recunoaștere a acțiuni
lor Guvernului, o dovadă că 
percepția privind situația ță
rii se schimbă și o expresie 
a încrederii politice în capaci
tatea României de a-și respec
ta angajamentele, a afirmat 
premierul Călin Popescu Tă
riceanu.
România e In grafic

El a amintit că România es
te în grafic în cetea ce privește 
îndeplinirea obligațiilor .asu
mate în negocierile cu Uniu
nea Europetmă și i-a avertizat 
pe manforii Cabinetului că nu 
va tolera nici o,abatere de la

calendarul european, preci
zând că principalul crit^iu 
de evaluare a acestora va fi 
tocmai modul de realizare a 
angajamentelor din acest ca
lendar.

„Uniunea Europeană nu es
te o casă de oaspeți în care 
România poate intra oricum

n........ .
Uniunea Euro
peană nu este e 
casă de oaspeți în 
care România 
poate intra 
oricum.

CAlin Popescu 
TArlceanu

și nici un club pretențios, ca
re pune condiții absurde, 
inacceptabile, pentru a ne da 
permisul de acces”, a spus 
Tăriceanu.

Consolidarea statului de 
drept, prin reformarea justi
ției, combaterea corupției și 
asigurarea libertății de expre
sie, susținerea financiarăa e- 
conomiei bazate pe cercelare- 
dezvoltare, a programelor de 
protecție a mediului, întări
rea liberei concurențe ta afe- 
ceri, precum și pregătirea a- nlei, Wilceanu consideră că 
paratului administrativ ta do- acestea reprezintă expresia 
meniul legislației europene nemulțUmiriii uffOra dintre

Europarlamentaril în timpul votului privind aderarea României la 
Uniunea Europeană (Foto: epa)

sunt unele dintre obiectivele 
Guvernului pentru perioada 
următoare, anunțate de pre
mier. ... 1

In privința reținerilor ma
nifestate de către unii mem
bri ai Parlamegtalui Euro
pean pricind adelterea Româ-

statele europene, care con
stată că poziția și influența 
lor în structurile comunitare 
scad pe măsură ce Uniunea 
Europeană se extinde.

Tăriceanu a mulțumit tutu
ror oficialilor români și euro
peni care, indiferent de dome
niul de activitate și de opțiu
nile lor politice, au sprijinit 
aderarea României Ia UE.

Autoritățile sunt în legătură cu răpitorii

București (MF) - Președin
tele Traițwi Băsescu a decla
rat, intr-un interviu difuzat 
ieri de Radio MIX, că autori
tățile române sunt In legătură 
cu „gruparea care ți deține” 
pe cei trei jurnaliști români 
răpiți în Irak, arătând că pro
cesul de eliberare a acestora 
va mai dura, fiind dificil.

„în foarte scurt timp, servi
ciile de informații au fost. ca
pabile să colecteze o informa-

Băsescu. El a remarcat că ta 
acest caz „trebuie să ne înar
măm toți cu răbdare”, dar că 
are încredere că acest caz se 
va rezolva eu bine.
Intoxicai» maximă

Președintele a mai declarat 
I» 
în 
cu

că „nivelul de intoxicare 
care l-a suportat presa 
acest caz este comparabil 
cel de la Revoluție”.

Băsescu a spus că persoa
nele care au intoxicat presa 
în acest caz sunt cunoscute, 
ele sunt și din România, și

lor roi 

____ ■a'afirmat că servieăfle secrete 
„au sesizat din vreme și de 
multă vreme” eu documente 
■tesprr filiera Omar Hayssam, 
dar că „politicul nu a luat vreo 
decizie timp de șapte ani”.

Șeful statului s-a declarat 
optimist ta ceea ce privește 
rezolvarea crizei ostaticilor, 
dar a atras atenția că proce
sul vă fl unul „dificil”. El a 
precizat că autoritățile „vor 
menține tăcerea” și că singu
rele informații „vin de la Co- 
troceni și ele sunt de maximă 
acuratețe”.

din lrak, iar n
fi date ptfoli?ită®auȘb«*^[- 
zul va'fi flzolva

Traian Băsescu (Foto: epa)

Ședința CSM, con
dusă de Băsescu

București (MF) ■ Președin
tele Traian Băsescu și-a expri
mat iar, ieri, în ședința Con
siliului Superior al Magistra
turii (CSM), susținerea față 
de instituțiile judiciare, căro
ra le-a cerut să-și facă în con
tinuare datoria, a declarat 
președintele CSM, Dan Lupaș- 
cu, la finalul ședinței, desfă
șurată cu ușile închise.

Traian Băsescu a participat 
pentru a doua oară la o ședin
ță a CSM, la care unul din su
biectele de discuție a fost ra
portul de activitate al Parche
tului Național Anticorupție 
(PNA) pe 2004. Ședința a avut 
loc cu ușile închise, iar preșe
dintele a plecat fără să facă 
declarații presei. <

După dezbaterile care au 
avut loc pe marginea rapor
tului PNA, Traian Bășeșeir a 
adresat un mesaj referitor la 
activitatea acestui Parchet, a 
mai spus

Ședința de ieri a avut loc 
după adoptarea documentelor 
privind reforma judiciară, a- 
firmă Lupașcu. Această întru
nire este, totodată, și prima; 
ședință concretă a CSM con
dusă de către președinte.
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Bagdad (MF) - Trei atentate 
s-au produs ieri, la Bagdad, 
împotriva unor convoaie ame
ricane, unul dintre acestea 
soldându-se cu incendierea 
unui camion-cisternă, iar al
tul eu rănirea a doi civili.

O mașină-capcană a explo
dat la trecerea unui convoi 
militar american pe drumul

care face legătura cu aeropor
tul din Bagdad. Convoiul care 
a fost tinta atentatului era 
format din mașini de teren 
folosite in general de civili 
angajați de armata ameri
cană, au afirmat martori care 
se aflau la fata locului. O altă 
mașină-capcană parcată pe 
marginea unei șosele a explo-

dat la Amriyah, în același 
sector. Explozia s-a declanșat 
tot la trecerea unui convoi 
militar american, doi civili 
irakieni fiind răniți în urma 
atentatului. Un camion-cis- 
ternă al armatei americane a 
fost incendiat în partea de est 
a Bagdadului, a anunțat Mi- 
nisterul de Interne.

:ea ai 
s 'Eupașcu.
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• Spectacol In memoriam. Duminică, 17 
aprilie, ora 18.00, la Casa de Cultură Deva, 
se va desfășura spectacolul folcloric „In
memoriam Drăgan Muntean", prezentat de 
Marioara Murărescu. La ora 17.00, va fi 
dezvelit bustul din bronz al îndrăgitului inter
pret, trecut în neființă în urmă cu trei ani, 
Drăgan Muntean. (S.B.)

• Ouăle la control!... Pentru a asigura con
dițiile de siguranță alimentară, în această 
perioadă anterioară Sărbătorilor de Paște, 
autoritățile au decis să retragă de la vânzare 
ouăle cu coaja crăpată, lovită, ouăle de rață, 
sau pe cele care nu au marcată data ouatu- 
lui. (T.S.)

Eco-preșcolariî și pădurea
Deva (R.I.) - Un nou episod din seria „Eco- 

Grădinița” s-a consumat ieri la Grădinița 
cu Program Normal Nr. 3 din Deva. Eveni
mentul a fost organizat în parteneriat cu A- 
genția de Protecție a Mediului și cu Direcția 
Silvică, instituții care au pus la dispoziția 
celor mici material didactic.

Copiii au prezentat spectacolul „Pădurea 
fermecată”, au vizionat un film despre viața 
în pădure și au ajutat la plantarea a 17 e- 
xemplare de pin. „Prin aceste activități cu 
caracter instructiv Încercăm să-i stimulăm 
pe cei mici să manifeste interes și curiozi
tate pentru mediul înconjurător”, e de 
părere Rodica Anghe, directorul grădiniței. 
Manifestarea se înscrie în seria celor dedi
cate Lunii Pădurii (15 martie - 15 aprilie), 
parteneriatul dintre cele trei instituții 
datând de mai mult timp.

Subvenționarea agriculturii
■ DADR înregistrează 
și analizează cererile, 
iar solicitantul primește 
rezultatul în scris.

Loredana Leah
loredarwUa ah >4/rf ormmacUa.ro

Copiii au învățat să planteze brăduți

Deva - Programul de finan
țare a producătorilor agricoli 
prevede alocarea fondurilor 
pentru achiziționarea de trac
toare agricole noi, combine 
noi de recoltat cereale și ma
șini agricole noi care lucrează 
în agregat cu tractoarele. Su
ma prevăzută pentru acest 
program este de 250 miliarde 
V'.‘

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

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

A ment, dacă nu găsiți CL la 
CUVANXUL 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.

dearme
Deva (M.T.) - în urma veri

ficărilor efectuate de polițiștii 
de la Serviciul de Arme, Ex
plozivi, Substanțe Toxice, au 
fost sancționați șase pescari 
și șapte posesori de permise 
de arme. Au fost controlate 
fondurile piscicole de pe râul 
Mureș, din zona Termocen
tralei Mintia - Brănișca și la
cul Cinciș. Cei șase pescari au 
fost sancționați cu amenzi în 
valoare de 5,5 milioane lei. 
Una dintre situațiile cele mai 
delicate a fost depistată în 
Toplița. Constantin G., de 52 
ani, membru vânător și pose
sor de permis armă a înstră
inat arma de vânătoare cu 
alice, 12 cartușe de vânătoare, 
62 capse cartușe de vânătoare 
și 60 gr. de pulbere fără fum, 
lui Niculiță S. Bărbătul neff- 
ind autorizat să dețină arme,

Caricaturi de Oviudlu Pascu

Acțiune imediată, recuperare bună

Dr. Marica 
Jovanovic

Deva (V.R.) - Recuperarea 
medicală se impune după: 
fracturi; hipertrofii muscula

re date de i- 
mobilizări 
prelungite; 
accidente 
vasculare, 
de muncă, 
de circula 
ție, inter
venții chi
rurgicale 
pentru ar
troze; deficit 
motor sau 

tulburări de statică (scolioză) 
la copii. Dr. Marica Jovano
vic, medic specialist în bal- 
neofizioterapie și recuperare 
medicală, cu competență în 
acupunctură, precizează că de 
bază în toate afecțiunile e 
chinetoterapia (exerciții fîzi- 

i

de lei. Pot beneficia persoane
le fizice sau juridice, care nu 
accesează programe similare 
cu finanțare externă.
întocmirea dosarului

Agricultorii se pot adresa 
Direcției Agricole Hunedoara 
pentru întocmirea1 dosarului 
necesar pentru primirea sub
venției.

„Modelul de cerere se pri
mește de la D.A.D.R., iar apro
barea cererilor se va face 
după repartizarea fondurilor 
pe județ. Mergem pe princi
piul - primul venit, primul 
servit”, afirmă directorul 
D.A.D.R., Călin Marian. Anul

Bursa locurilor de muncă impozitul pe 
dobânzi

Deva (I.J.) - Persoanele 
aflate în căutarea unui loc 
de muncă vor putea par
ticipa vineri, între orele 9 
și 13 la Bursa locurilor de 
muncă. Organizată de 
AJOFM Hunedoara, bursa 
va avea loc la toate cele 12 
agenții locale din județ. Ce
le mai multe locuri de 
muncă sunt oferite de 
agenți economici din Hațeg 
- 112, Orăștie - 91, Deva -

Negociere între poosibilul angajat și angajatori.

ce). Electroterapia are contra
indicat» după operațiile cu a- 
parate de osteosinteză (cu 
plăci, șuruburi metalice) și la 
tulburările de statică la șco
lari. Acupunctura se pretează 
la toate afecțiunile, dar mai 
ales în recuperarea după ac
cidente vasculare, stimulând 
exact nervul care a suferit. E 
recomandată în acest caz și 
chinetoterapia, efectele sale 
fiind cu atât mai bune cu cât 
se intervine mai repede (ime
diat după ieșirea din comă, de 
exemplu, pentru ca mușchii 
să nu se atrofieze). Impor
tantă e și hîdroterapia (înot) 
și firește conștientizarea pa
cientului. Rezultatele recupe
rării sunt în funcție de afec
țiune, de vechimea ei și de 
participarea efectivă a bol
navului la tratament 

trecut, din cele șapte miliarde 
alocate județului Hunedoara 
pentru acest program, datori
tă modului în care sumele au 
fost alocate pe categorii de 
mașini agricole, 32 de milioa
ne au rămas nefolosite. Pro
ducătorii se obligă să mențină

• pentru achMttorww uNahilm Mricoh m rseim Mb—fuMt _
• adeverință eliberată de primărie din care să rezulte suprafața de teren
și efectivele de animale înscrise îh registrul agricol_______________________
• declarație privind ocupația de bază: cultivarea pământului și/sau creșterea 
animalelor

88 și Hunedoara - 67. „La 
Hațeg se caută preparatori 
carne, la Orăștie și Deva 
confecționeri articole tex
tile. Pe lângă oferta spe
cială pentru bursă, AJOFM 
pune la dispoziție și locu
rile de muncă aflate în stoc, 
peste 600. în total sunt ofe
rite circa 1000 de locuri de 
muncă”, precizează Maria
na Băcilă, director adj. 
AJOFM Hunedoara.

Aflată Intr- 
un turneu în 
Serbia și Româ
nia (Deva și 
Timișoara), for
mația pop-rock 
„Question 
d’Humeur” din 
Franța, va con- 

, certa mâine la
Deva, de la ora 
18.00, la Casa de 
Cultură. For
mația s-a consti- 

- tuit în anul 
i 2001 și este for-

mată din patru 
1 tineri muzi- 
’ cieni. Ei inter- 
; pretează piese 
! melodice, cu 
I diverse influ- 
1 ențe. Intrarea 
j este liberă.

(Foto: Tratan Mânu)

iconstante prețurile utilajeld? 
până la livrarea acestora < 
tre beneficiari, acordă garași 
tie pe o perioadă de 18 luni u 
la data livrării și asigură pits 
sele de schimb necesare pe ■ 
perioadă egală cu durata nojj 
mală de funcționare. w

I
£

București (C.P.) - Veniturile 
din dobânzi pentru depozitele 
bancare constituite până la 1 
mai vor fi impozitate în con
tinuare cu 1%.

Cota majorată de impozit, 
de 10%, urmând să fie apli
cată numai sumelor obținute 
pentru conturi înființate după 
termenul menționat. Aceasta 
este una dintre măsurile con
venite de Comisia de buget- 
finanțe a Senatului și, de mi
nistrul Finanțelor Publice, 
Ionuț Popescu, la dezbaterile 
privind modificarea Codului 
Fiscal.

în cazul câștigurilor obți
nute pe piața de capital, se
natorii au convenit împreună 
cu ministrul Finanțelor că 
impozitul majorat la 10% va 
fi aplicat numai tranzacțiilor 
inițiate după 1 mai.

ormmacUa.ro


joi, 14 aprilie 2005 cw*M»

<-
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ONE DEVA

1 
I (animație, 

1999).
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actrița îfjg .-ndgche ___ ____
1457 - începutul JȘLBtanr ' cfeî ,.hrilare
(»»-15M), ta Moldova. Pe locul numit .Direptate", pe- 
lângă S «țeava; Adunarea Târti Mradamat ca

■“““ ‘ ora Friedrich Hândut, r.r,( 
compus onorii ~ „Solomon 
clavecin, piese orefetrwte - 
„Xerxes" (n. 23,Q2.1685)

Calendar religios
14 aprilie - Sf. Martin Mărturisitorul, Papă 
al Romei, Sf. Me. Tomaid*.

Deva (S.B.) - După sfârșitul lui Teodor, 
Papă al Romei, a luat scaunul Bisericii Ro-
mei fericitul Martin. în acea vreme la ră
sărit împărățea peste greci, Consta, fiul lui 
Constantin și nepotul lui Eraclie împârat-
ul. împăratul Consta a scris o cărticică plină 
de eresul monoteliților, numind^) „tipos” 
și a trimis-o pretutindeni, poruncind ca ast
fel să se creadă. Deci, mulți din cei dreptcre- 
dincioși, care nu se învoiau cu eresul ace
la, se împotriveau nedreptei porunci împă
rătești. Unul ca acesta a fost Cuviosul Mar
tin Mărturisitorul, precum se scrie în viata 
lui pe larg. La preasfințitul Papă Martin a 
fost trimisă îndată acea cărticică a sa ere- 
ticească, dorind ca noul Papă să primească 

i acea credință și să se întărească sobor- 
nicește. Dar acesta lepăda acea rea credință. 
După repetate astfel de împotriviri ale Sfân
tului Martin acesta a fost întemnițat. Mai 
apoi a fost trimis în surghiun la Herson, 
unde, fiind chinuit cu foamea, cu strâm
torarea și cu tot felul de lipsuri, după doi

Apă:
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

ani s-a dus eătre Domnul.

:-:Ț < ' ■■ ,< j»; -• ■'■..’iiti-':’-

■ -

' v'-v W- w- V'-wir' w.'v'

Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
09.00-14.00 Bălata
Gaz:
Ste întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-14,00 Ștr. Gh. Lazâr, A. Vlaicu

(până la intersecția cu L. Blaga)
Q9jgShl2.0&. . ALNeptun.bl. 34.se. A, B,C, D, E .
09.a>15,00 Str. 3 DeeenOe. bl. 26, sc. A
Q9.OO14.00 Al. Neptun, bl. 34, sc. A, B, C, D, E 

până la 15.00 felin ziua precedentă) 
Al. Hopfor, bl. G2

1h

730 Jtanai TVR Sport Meteo 
7:45 Agenția 2 fără un sfert 
920 and minute de 

cultură. Realizator Cor
nel Mihalache

930 Teleshopping 
1030 Avanpremieră 
1035 Ofițer Karen. Cu: Caria 

BGugino, Bill Duke, 
Robert Forster. Regia 
Kathryn Bigelow 

4A>EE nrjl.il mlrnnnlnL-ir ronu rm or 
11:50 Fotbal: Steaua-Rapid, 

med dh Campionatul

1330 Desene enhnate: Yo-Gi- 
0Oh

1400 Jumal TVR Sport 
Meteo

1430 Teleshopping 
1530 Dincolo de hartă 
1530Ak2ente. Emisiune 

limba germană
16:55 Vite șl palate celebre 
1730 Portul miracolelor Cu: 

S Antonio Fagundes, Mar
cos Palmeira

1830 Știrea zilei 
18:50 Tragerile Joker șl Loto 

5/40
1930 Jumal TVR Sport Meteo

20:15 Cacealmaua (comedie, 
13 SUA 1973). Cu: Paul 

Newman, Robert Red
ford, Robert Shaw, 
Charles Duming. Regia 
George Roy Hill. 7 Pre
mii Oscar, pentru: cel 
mai bun film, regie, sce
nariu original, montaj, 
scenografie, costume, 
muzică originală. Chica
go, anii 1936. Escrotul 
Johnny Hooker și acolit
ul său Coleman fură, 
fără să știe, de la 
marele gangster new- 

I1. yorke? Doyte Lonnegan.
* Coieman este omorât 

de răzbunătorul Doyle, 
iar Hooker se refugiază 
la Henry Gondorff, un 
as al i :ia'. jlelor 

22:40 Petrecerea buriadlor 
2330 Jumal TVR Sport Meteo 
2330 Marcă înregistrată 
' W® Creatorul (comedie, 
- -wlSUA, 1985)

1

t

?•

L ir

Soluția Integramei din 
numărul precedent: 
L - C - LOCAȘ - 
COST - IURTA - C - 
E - ITE - SAIVAN - LP
- MG - UTA - A - 
VILA - AVAL - NUCI 
-ALA-CE-ACARET
- A - GS - PIR - 
TORACE - TT - DO - 
ELF-R-SATRA-IHI
- IAD - CUIB

■
• SteptateM apă caldă 3132BB I.

929 ’
Dispecerat gaz

Informații CFR
Ambulanța

■ ■ 956
056’

O.J.R.C. HD

UrWDr

PRIMA W
730 Știrile ProTv. Ce se

A- <* -- IW J_ »■__
nluHTKMa, ut___ : t

9:10 Omul care
aduce cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit
0 (reluare) 

10:15 Doctorul 
de suflete 

11:15 Zâmbete
Otetro pastilă 

12:15 Parte de carie 
1330 Știrile ProTv 
1345 De râsul lumii 
14:15 DanHte Steal: Zoya

U (dramă, SUA, 1995). 
Cu: Mellișșa Gilbert 
Bruce Boxleitoer, Diana

1630 Tânăr șl neliniștit
B episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1730 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Teo. Emisiune de 

divertisment 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

I

4 
•î

.ț
4
1 
$

.«•

i
4

2tt15 Vânătoare de polițiști 
(acțiune, Canada, 
2004). Cu: Dolph Lund
gren, Polly Shannon, 
Donald Burda, 
Roth ord Gray, Con
rad Dunn. .Frank Gan
non (Dolph Lundgren) 
s-a numărat to ,-au 
na printre cei mai apre- 
□aTpoUfetidin cadrul 

•parlamentului din 
.Los Angeles. Dar asta 
până când situația 
tacepe să se rfegradeze 
vfoând cu ochit: parte
nerul său de-o viață

'. este înlocuit dinordinul J 
comandantului Stone 
ț La Bloc 

^Oștirile ProTv. Sport

730 Observator. Sport
830 Canalul de știri 

1030 în gura presei
(reluare)

1130 Concurs interactiv 
1230 Hercule
1330 Observator cu Slmona

Gherghe
1345 Alertă mondială

13 (acțiune, SUA 1999). 
Cu: Beatrice Boepple, 
Garwin Sanford, Tom 
McBearh. Jerry Wasser
man.

16300bWMnr 
1«t30 Agende olocureil 
l&BVfitera-Atiălcupasl-
0 una. Cu: Eooardo Costa, 

Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo iiuditt Saltarini, 
Lorenzo Clompl,

•
1 5
t -
♦ ’ ;

1 
4 
i 
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1

I
1

l

1

i
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14:15 Pisica sălbatică 
1530 Iubirea mea, păcatul.

SCu: Yadhira Carillo 
1725 Vremea de acasă 
1730 Poraștiri adevărate 
18:10 dtenes. Cu: Saul 

0Lisazo 
19:15 Te voi învăța să Iubești.

BCu: Danna Garda, 
Miguel Varonl

MM.Cu: Barbara Mori, 
BEduardo Santamarina, 

Ana Martin, Jaqueline 
. Bracamontes, Sebastian 

Rulli. Josefina Echanove, 
Antonio Medelin

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

BEvora,
Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Blaggio, Eduardo 
Capetillo, Renâ Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska 

2230 Un bărbat adevărat

Btaastari&aj; Norkis 
Batista, Juan Pablo 
Raba, Kiara, Hilda Abra- 
hamz, Dora Mazzone, 
Sadi Marin, Luciano 
D'Alessandro, Crisol 
Carabal, Gustavo Rodri- 
guez, Mayra Alejandra 
S Răzbunarea. Cu:

BGabrieia Spanic

■ i
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730 Mkfl savanp
730 Quasimodo 
8301
830 CaZarșItipar

9:10 Sărută-mă, prostatei 
1030 Tonomatul DP 2 Cu: 

Cătălin Măruță 
1130 Clnd minute de cultură 
1145 Pasiuni 
1240 Euro-dlspecsr 
1245 TeteVIne de la Cluj.

Mahazin Informativ 
1330 Teteshoping 
1430 Quasimodo 
1430 
1530

730 Teleshopping
730 Motor 
7:55 Sport cu Florentina 
830Tetahopping
8-30 Sunset Mad) 
9:30 Dragoste șl putm
H(SUA 1987) 

Cu: Susan Flanneiy, 
John McCook, Ronn 
Moss, winsor Harmon 
Regla: Lee Phillip Bell, 
William J. Bell

13 (dramă, Canada, 2001). 
Cu: Kirsten Dunst, 
Edward Herrmann, Caiy 
Elwes, Jennifer Tilly, 
Joanna Lumley. Regia: 
Peter Bogdanovich

0630-07.00 Obsen/ator 
Deva (r) 

11.00-12.00 După canal 
(Em. de divertisment 

1530-1535 Publicitate 
2345-24.00 Observator

1130 Păsări rare (comedie, 
\ 13 Canada, 2001). Cu:

în Europa: 
h limba 

maghiară
1630 Tribuna Partiideior Par-

1630 Ond minute da culturii 
1645 Jumal 1VR Știri, sport, 

meteo
1730 Sănitfrmâ prostatei 
1735 Eunrtkpecer 
1830 Jumal Euronews Versi

une în limba română 
18:15 Gnd minute de suflurii 
1830 Sănătate naturistă. 
1930 Soția Iul Lorenzo. Cu: 

BGuillenno Perez

2030 Dragul de Raymond 
IW Lumea 

necuvântătoarelor
213 lugctulmeu 
2136 Jurnalul TVR 
2230 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Orgolii (dramă, Italia, 
■. H 2003). Partea â doua. 

Cu: Elena Sofia Ricd, 
Daniele Pecci, Paolo 
Ferrari, Cristina Capo- 
tondi, Nkola Di Plnto, 
Elena Russo. Regia: 
Giorgio Serafini și Vitto
rio De Sisti

' : L fost odată hoț. Cu: 
BSandrine Holt Ivan 

Sergei, Nicholas Lea, 
■’ Jennifer Dale, Robert 

Ito, Michael Wong
• MgMdeR^mond 

lâOlvtmpătinwă 
Q (dramă lucp- 

1996). Cu: Lorenzo 
Alessandri, Carol Alt,

* Philippe Carolt

1055Cite Art 
1130 Monica 
1230 Lavtetza prezint* 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1435 SunsatBead) 
1520 Focus. Emisiune Infor

mativă
1525 Dragoste șl putere

B(SUA 1987) Cu: Susan 
Flannery, John McCook 

16:15 Hipnoza 
17:10 Camara de râs 
1730 Trăsniți în NATO 
1830 Focus Prezintă: Magda 

Vaslllu 
1930 Viața la extrem

t

1 
ț
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4
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i
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0 Canada, 2001). Cu: 
William Huit Andy 
Jones, Molly Parker 

13:10Joey. Episodul8-Joey 
și fata de vis 1 

1335 Phenomenon (dramă, 
1st SUA 1996) 

1540 Pe platourile de 
filmare. Episodul 15 

16:15 Al naibii tatemeritl
Oi (con SUA 2003). 

Cu: Adam Sandler 
1830 John Q (dramă, SUA 

2002). Cu: Denzel Wa
shington. Robert Duvall 

2030 Ma întâi' sărută

0830-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni inform-, 
ative

HALLMARK

12.15 Providence 
13.00 Fiicele Iul McLeod

I 
1
i MCopHspunluaurl 

Dtsilte 
Cevor fetele 
Trita^lfo NAT.O. 
Focul phis Cu: Cristina

Țopescu- Rubrica Sport 
prezentei de Letiția 

; Enache. FOCUS Plus 
reprezintă jumalul-sin- 
teză al zilei, la Prima 
Tv. Este un program de 
știri dinamic, iîn care 
regăsiți prindpâlele 
evenimente de peste zi 
prezentate pe scurt 

23rtS Bogat șl cetabru
& (acțiune, Hbng Kong, 

1987). Cu: Jlng Chen, 
Yun-Fat Chow, Mui

TV SPORT »

0930 Știrile Tv Sport0945 Leg
endele fotbalului: Ruud Gullit ( 

. 10:00 Știrile Tv Sport 10:10 J 
Î Super Spania 1130 Știrile Tv J

Sport 1130 Faced JocurMe! 
1430 Știrile Tv Sport 14:10

* ........................... iCupa România Universitatea 
Craiova- Farul 1630 Fotbal: 
Copa Llbertadores 1730 Box 
profesionist 1830 Știrile Tv 
Sport. O jumătate de oră de 

■ știri noi, senzaționale, năuci-
i

w"9 W»l19:00 fofcâtOpa Ro-

SSS.W ’ mâahfc.Dtom» București FC
achite datornic la jocul 

, de cărți, un bărbat tși 
târăște sora $1 fratele 
vitreg Intr-un război 

MS Focus - 
MS Mia arau

Națfonal 2045 Știrile Tv Sport 
i Aflățf nai multe despre eveni- 
! mentete sportive ale zilei Știri- 
■ le Tv Sport 21iJ0Handb»l mas

culin: Steaua • Dinamo 22:15 
> Fotitefc Mod dki Cupe UEFA

i

i
l

1430 Incidentul (dramă, 
SUA 1984)

1545 Baibara Taylor Brad
ford: Act de voință 
(dramă, Marea Bri- 
tanie. 19-39)

1730 Aterizare irnposibkL 
(thriller, coprod cțle, 
2000)

19.15 Câmpul sălbatic 
(dramă, SUA.'2000) 

21.00 Fiicele Iul McLeod 
2230 Lege șl ordine 
2300 Jordan 
0000 Rude de sânge 

(dramă. Marea Bri- 
tanie/SUA, 2001)

16.00 Confruntarea fiarelor , 
17.00 Câmpuri de bătălie 
1830 Aventuri lâ pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Clubul de pescuit Bue

na Vista 
1930 Curse asurzitoare 
2000 Natura 1h stare brută, 

Lecții te stare brută 
2130 Moarte și boli te famil

ia regală
2230 Detectivi criminaliști, 

Iubire mortală
2330 Dosarele FBI.

nrjl.il
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• Med amânat Partida dintre U. Remin și 
U. Cluj, contând pentru etapa a 20-a a Ligii 
Naționale, programată inițial în 20 âprilie a 
fost amânată, urmând a se disputa marți, 10 
mai de la ora 17.00. Motivul amânării îl con
stituie desfășurarea în perioada 16-23 aprilie, 
la Sala Sporturilor din Deva, a unei expoziții 
internaționale, de utilaj minier. (C.M.)

• Tradiție confirmată. Echipa de handbal 
fete a școlii „Horia, Cloșca și Crișăn" Braaa 
câștigat etapa județeană a Olimpiade1 
Naționale a Sportului Școlar, confirmat iu tra
diția că zona Vața - Brad este o valoroasă . 
pepinieră a handbalului juvenil huned ® *r. 
Campioana județului la handbal femfcji este 
antrenată de prof. Amos Boloț. (GM&K?','

M

iuzs datoriilor

AiMM și «AMNatod «pa ■ ill-i, 
din 16-17 grife 2005

Mfeerul Aninași - Secta Otâște Daniel Marinescu - șem 
îra, Ramses Stanca și Florin Valea - asistenți. Observator 

- Petre Șperi» (toți Hunedoara).

0W Mamorim - Moral tMotefe Daniel Haidiner (Hune
doara) - centru, Cosnin Danciu și Cristian Petrean (ambii 
Deva) ■ asistenți Adrian Radu - observator (Deva).

. IWwratatwfWngara-VMnrtaCaten: Beniamin Popes
cu - centru, Constantin Dănilă ți Robert Roșea - asistenți 
(toți Hunedoara). Observator - Lazăr kelemen Mc _ 

Oferte Gecagu - Metalul Crijdor: Daniel Dudaș - centru, 
Daniel Mițe și tonei Grstea - asistenți (toți Petroșani). 
Observator - Emil Munteanu (Deva). "

fteteoafet Hațeg - Ponorul Vațac Adrian Lina - centru, Sorin 
Petra și Adrian Popa - asistenți (toți Lupani); Observator 
Zoltșn'Gergefy-(Hunedoara).________ _______________ \

Mfeerat MAtteni - Mnanf Tefere Daniel Thirt - centțu, 
Alex. Belgunț (ambii Călan) șl Cristian 'NQIuțaff (Deva) ■ 
asistenți. Observator - Sorin-Popa (Deva).

Constructorul Hunedoara - stă.

Ștflnțatancu de Hunedoera - «etate Dafin: Alin Grstoiu 
- centru, Sorin Clotteuj «1 Florin Cibian (toți-Deva) - asis- 
•»- !, Observator - Mlfejan Dima beta's, ___

Strata - Mite HtaM - ZaraMui Crișdor: Opiniei Mari
nescu ~ centni, Elorentin Văcaru și Dar» Colesnltic (toți 
Hunedoara) - asistenți. Observator - șaten Mba

-.-
Mfemolm I * tftflm Zam: Ch'idiu Kremer - cen

tru, jgurellan Panatte și Claudia Berb>.car (toți Luperii) J 
așftfenți. Observator - Bogdan Sever (Deva). 

Cafee De - Cama Luna Cent: Florin Anca - centru. 
Cristian Pe&ean și Cosmin Danciu (toți Deva) - asistenți. 
Observator- Stan Hanzi (Deva). ';

AS Beșcrad - Gtorte BtWtaa AowfrtiK Mad Blriș - centru, 
Daniel Roman și Marius Ne^rilescMtoți Deva) - asistenți.

VMmil FBdtea - Gnan|l GMrt Daniel Haidiner - cen
tru, Cristluel feteai și Florin.yelea ftofi Hunedoara) - asis- 

tenți. Observator- Comei Cărare (Petroșani).

Internaționalii FC CIP 
excelenți la națională
■ Al-loani a marcat de 
două ori, iar Mâgurea- 
nu a pasat decisiv în 
meciul cu Grecia.

ClPRIAW MARIHUț___________ -
dpriafl.marinirtginfafmmcdh.nl

Deva - Naționala de futsal 
a României putea să câștige 
la scor, dar nu a obținut decât 
,0 remiză (3-3), ieri, la Pitești 
în partida amicală disputată 
împotriva echipei similare a 
Greciei. Tricolorii au început 
fiiribund, iar după 15 minute 
de joc conduceau cu 3-0, gra
ție în principal internaționa

lilor de la FC CIP Deva care 
au avut o contribuție impor
tantă Ia golurile României.
Dublă pentru Al-loani

Măgureanu a pasat decisiv 
pentru Stoica, atacant care a 
deschis scorul, iar Al-loani* a 
debutat excelent la prima 
reprezentativă, înscriind de 
două ori, după faze identice 
în care a reluat cu latul în 
plasă, centrări de pe benzile 
laterale. Până la pauză grecii 
au redus din diferență (3-1), 
iar românii n-au reușit să re
facă avantajul de trei goluri, 
ratând o lovitură de penali
tate. Repriza secundă a fost

Al-loani (la minge) a debutat cu dreptul la națională.

una de coșmar pentru trico
lori, elevii lui Zoltan Jakab 
ratând ocazie după ocazie, în 
vreme ce elenii mai prag
matici au reușit să egaleze în 
penultimul minut al partidei. 
Finalul a fost incendiar, dar

românii au scăpat victoria 
printre degete, ratând în 
ultimele secunde o altă lovi
tură de penalitate. Astăzi se 
va disputa o a doua partidă 
în care sperăm ca rezultatul 
să fie favorabil românilor.

Salvați
■ CS Deva a obținut 
prima victorie din retur, 
marcând ambele goluri 
din faze fixe.

ClPRIAN MARINUț

Deva - Elevii lui Romulus 
Gabor și-au atins obiectivul 
propus în partida restanță de 
ieri eu Oașul Negrești, obți
nând cele trei puncte puse în 
joc, dar nivelul întâlnirii și 
jocul devenilor au fost mai 
mult decât modeste.
Repriză plictisitoare

Devenii au început curajos.. 
încercând să pună presiune» 
asupra apărării oaspete. Ten-" 
tativele ofensive ale CS Deva
au fost însă lipsite de lucidi- dat oaspeții care vreme de 25 
tate, fiind destrămate de regu- de minute au alergat după 
lă îrt preajma careului advers, egalare, asediind în unele mo- 
wS^ffW:infțîMlw<i® dâve* 'rtiSftt^'po&rta apărată^e Sfie 
nilor s-a concretizat totuși

de loviturile libere

Tănase, căpi Deva,

ceva mai animat. Tonul l-au
Lalciu a înscris un got norocos din lovitură liberă.

noroc pentru devenii, Lalciu eliminare în tabăra oaspeți- 
înscriind cu un șut nu cine lor, Costel Țiplea văzând roșu 
știe ce, dar care l-a susprins după ce l-a faultat dur pe Vă- 
i . r - - .
zid:-teii'"CRhalul a mai adus d'

grație unei execuții excelente 
a căpitanului Tănase care a 
țintit vinciul dintr-o lovitură 
liberă de la 18 metri, scoasă 
de Gigi Ștefan: 1-0.

Până la pauză am mai con
semnat o singură oportuni
tate, Păuna reluând pe lângă 
din apropierea careului mic, 
în rest fazele de poartă au lip
sit cu desăvârșire, iar meciul 
a fost unul plictisitor apropiat 
ca nivel de Divizia C. Sce
nariul reprizei secunde a fost

Rahoveanu.
Eliminare decisivă

Oașul a riscat atacând cu 
toate liniile, dar CS Deva s-a 
închis bine, lovind pe con
traatac. La o fază avântată a 
trupei lui Zoltan Rltli, Pepe- 
nar (minutul 71) a scăpat sin
gur pe contraatac, fiind faul
tat la 20-21 metri de poartă de 
Ilea care a fost corect elimi
nat de arbitrul întâlnirii, Flo
rin MarcU din Oradea, Lovi
tura liberă a fost din nou cu

pe portarul Ștețca, mascat de lășuțeanu, transportat apoi de 
raiel» O /iîk - 435 vtki 1111 o mai ** Îîl 'M Wl M MV —* UI ZU

CS Deva: Rahoveanu - Ceaușu, Bumbac, Hațegan, Tănasă - Beldeanu 
Velea, Lalciu, Vălășutean (75 Lintaru) - Gigi Ștefan (73 Ignat). Păuna (75Lin- 
taru), Antrenor -r Romulus Gabor,___________■<< _____________
Oașof: Ștețca - Ilea, Stan, Szabo, Coana - C. Pop (83 Ardelean), Costrabă, 
Mlhovici, Țiplea - Ciglănel (78 Petrică), Lohan (56 Marinclan). Antrenor'- 
Zoltan Rltli. . _ - 1 ; ■ '
iS^fSorinJWarcu Ibradea) - centru, Flavius oimaschin (Timișoara) și 

loan Cîrstea (Arad) - centru.

CeL mai darnic Iepuraș vine la tine!

Trimiterea plicului înseamnă aprobarea condițiilor participării la 
concurs. Sunt de acord să mă contacteze colaboratorii Inform Media 
S.R.L. în cadrul acestei acțiuni promoționale. Premiul nu este trans
misibil și nu se acordă contravaloarea în bani. Acțiunea juridică, 
exclusă. Nu pot participa angajați! Inform Media S.R.L. și colabo
ratorii.

Pregătește-te să câștigi premii in valoare de zeci de 
milioane de Iei!
Trebuie să faci doar atât:
• Caută și decupează piesele puzzle apărute în CL 

în perioada 11 - 16 aprilie.
• Adună cele 6 piese, dacă îți lipsește una, folosește 

cuponul Joker, din 18 aprilie!
• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 

indicând numele, adresa, nr. de telefon și 
răspunsul la întrebarea „Ești abonat la Cuvântul 
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 în 
cutiile Cuvântul liber sau adu-1 la sediul 
redacției noastre.

• Extragerea premiilor are loc în data de 26 aprilie. 
Poți fi chiar tu câștigătorul!
• Bibliotecă tineret - 23.000.000 lei (2.300 RON)
• Computer - 18.000.000 lei (1.800 RON)
• Sistem Home Cinema - 13.000.000 lei (1.300 RON)
• Televizor color cu diagonala de 54 cm- 6.000.000 

lei (600 RON)
• Măsuță pentru televizor

- 4.000.000 lei (400 RON)
• Aspirator - 4.000.000 lei 

(400 RON)
• Produse de panificație - 

4.000.000 lei (400 RON)

Cuvântul Liber
Deva, 22 Decembrie,
nr. 87 A, O.P. 1, CJP. 3

dpriafl.marinirtginfafmmcdh.nl


Milan

• Tată. Pilotul columbian de Formula 1 al 
echipei McLaren-Mercedes, Juan Pablo Mon
toya, a devenit pentru prima oară tată, a 
anunțat agenția DataspoFt. Soția lui Mon
toya, Connie, a născut, marți dimineață, un 
băiat de trei kilograme, care va purta 
numele Sebastian.(MF)

• Victorie. Echipa CSU Asesoft Ploiești a în
vins, ieri, în deplasare, cu scorul de 89’65 
(48-35), formația Gaz Metan Mediaș, într-un 
meci restant din etapa a XÎII-a a Diviziei A la 
baschet masculin. Asesoft mai are de dispu
tat două meciuri cu Rapid Isover București, 
respectiv cu BCMUS Argeș Pitești.(MF)

i] son svinc
Raleigh (MF) - Pugilis- 

tul american Mike Ty
son va reveni în ring pe 
11 iunie, într-un meci cu 
americano-irlandezul Ke
vin McBride, care va 
avea loc la Washington, 
a anunțat managerul 
fostului campion mon
dial al greilor. Manage
rul Shelly Finkel a de
clarat că Tyson, care se 
antrenează în Arizona, 
și-a reînnoit, în această 
sâptămână, licența la Co
misia de Box și Wrest
ling din Washington. 
Finkel a mai spus că Ty
son are datorii de peste 
38 de milioane de dolari. 
Tyson, în vârstă de 88 
de ani, a boxat ultima 
oară In tuna iulie anu
lui 2004, Jând a fost în
vins prin KO în runda a 
patra de englezul Danny 
Williams. Mike Tyson a 
devenit campion mondi
al al greilor în anul 1986 
și din 55 de întâlniri a 
obținut 50 de 
victorii, din 
care 44 îna
inte de li
mită. în 37 
de partide 
Kevin Mc
Bride a obți
nut 32 de suc
cese, din care 
27 prin KO.

I
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Cristian Chivu 

fn echipa 
etapei
Roma (MF) - Funda
șul echipei AS Roma, 
Gistian Chivu, face 
parte din echipa eta
pei a XXX-a din Serie 
A îh urma mediei 
notelor primite ti 
principalele ziare din 
Italia, după meciul 
termina® la egalitate, 
în deplasare, scot 3 - 
3, cu formața Wdine- 
se, a anunțat postul 
de tetevtriune Rai 
Uno. Chivu, care are 
o medie a notelor de 
6,75, ocupă locul 11 
în topul celor mai 
buni stranieri din Ita
lia fri această rundă. 
„Este un fundaș de 
clasă mondială care 
știe Să înscrie și go
luri. Sezonul slab al 
Romei este cauzat și 
de faptul că jucătorul 
român a lipsit mult 
timp din cauza acci
dentărilor", notează 
agenția Goal.

i

»

la Decenali a Itoceput și pentru 
Lot Angela Dodgers, marți noaptea, cu 
meciul împotriva echipei Giants. Dodgers 
a învins cu 9 - 8, Jeff Weaver fiind declarat 
omul meciului.(D.Z) , ' (Foto:

Donație unui liceu sportiv
Târgu-Mureș (MF) - Biletele la manifesta

rea sportivă „Boloni Fotbal Show 2005”, pro
gramată pentru 29 aprilie, au fost puse în 
vânzare, de ieri, banii obținuți urmând să 
fie donați Liceului Sportiv din Târgu-Mureș 
pentru sprijinirea unor tineri sportivi. Po
trivit unui comunicat de presă remis mier
curi de către organizatori, prețul unui bilet 
este de 70.000 de lei, manifestarea inițiată 
de Ladislau Boloni urmând să se desfășoare 
la Sala Polivalentă din Târgu-Mureș. Se vor 
confrunta pe teren o selecționată a politi
cienilor locali cu parlamentari din București, 
dar și echipa de aur a Asociației Sportive 
Armata Târgu-Mureș și selecționata Româ
niei a anilor '70, din care au făcut parte Du- 
ckadam, Iovan, Prodan, Bălăci, Țicleanu, Red- 
nic, Pițurcă, Dobrin, Domide sau Selymes.

Wnnsisco
Miano Petta
(s) se luptă .cu 
rusul Kura-

■ ■' ■
magom Kura-

Imăgomedov

f erea la semifi
nala Campi-
onatului

■ wrestling la

w

l categoria 120 
de kilograme,

* de te Varna,
din Bulga
ria ffi Z1

' ■ ■■ V-'
(Foto: EPA)

Scandal la jocul Inter
■ Mediii din Shamni- făt ca întâlnirea să continue, AC Milan în semifinalele Li-■ Meciul din Champi
ons league a fost sus
pendat în minutul 74 
datorită unot ihddente.

Milano (MF) - Meciul a fost 
Întrerupt pentru prima oară 
In minutul 73, la scorul de 0 -1, 
4,pă ce. In urma unui gol 
anulat de arbitrul Markus 
Merii echipei Inter Milano, 
suporterii interiști au arun
cat pe teren cu sticle, fumige
ne șl alte obiecte. O fumigenă 
l-a lovit chiar în spate pe por- 
țftrul ddpei AC Milan, Dida. 
r rtidi s fost suspendată pen
tru aproximativ 25 de minute, 
timp în care jucătorii celor 
două echipe au așteptat deci
zia la vestiare. Merk a hotă-

rât ca întâlnirea să continue, 
dar după aproximativ două 
minute de joc, fanii gazdelor 
au început să arunce din nou 
cu fumigene pe teren, mo
ment în care arbitrul a decis 
suspendarea definitivă a par
tidei. Unicul gol al meciului 
a fost înscris de Șevcenko, în 
minutul 30. în tur, AC Milan 
a câștigat cu scorul de 2 - 0.
Sancțiuni pentru Inter

„Istoria spune că AC Milan 
va merge în semifinale iar 
Inter va primi o sancțiune se
veră din partea UEFA: înfrân
gere la masa verde și, cel mai 
probabil, suspendarea terenu
lui în cupele europene”, scrie 
Gazzetta dello Sport. UEFA a 
confirmat calificarea echipei

gii Campionilor, și a anuțat că 
va decide în câteva zile dacă 
scorul de 1 - 0 va fi validat 
ca final sau dacă Inter va pier
de meciul la masa verde cu 
scorul de 0-3, tot atunci ur
mând să se stabilească și cele
lalte sancțiuni ce vor fi impuse. 
Nu sunt la prima abatere

Incidentele produse, marți, 
la partida retur iffo. afeturile 
de finală ale. ‘Campi
onilor, dintre echipele Inter 
Milano și AC Milan, nu sunt 
primele de acest gen provo
cate de suporterii interiști, a 
anunțat cotidianul Gazzetta 
dello Sport. Susținătorii lui 
Inter Milano au mai provo
cat incidente pe 22 februarie

■

na

2001 la partida cu formația 
spaniolă Deportivo Alaves, în 
manșa secundă a optimilor de 
finală ale Cupei UEFA. Acea 
întâlnire a fost întreruptă 
șase minute de arbitrul englez 
Graham Barber după cel de
al doilea gol marcat de Ala
ves. Din tribună au fost arun
cate diferite obiecte printre 
care și câteva scaune. Pe 6 
mai 2001, la partida de cam
pionat Inter Milano - Atalan- 
ta Bergamo, suporterii mila
nezi au aruncat spre teren cu 
un motor de scuter.

Din fericire, respectivul 
obiect nu a ajuns pe teren și 
nu a lovit nici un spectator. 
După acest incident terenul 
interiștilor a fost suspendat 
două etape în campionat.

I . M ‘ T. ,» -
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■ Antrenorul secund al 
echipei naționale de 
baschet masculin nu cu
noaște situația actuală.

trivi.

București (MF) - Horia Ro
taru, secundul naționalei de 
baschet a României, a decla
rat că, în acest moment, nu 
știe care este situația la ni
velul staff-ului tehnic al re
prezentativei. „La începutul 
anului, președintele de atunci 
al federației, loan Dobrescu, 
spunea că renunță la princi
palul Mladen Jojici. Nu mi-a 
comunicat nimeni nimic de 
atunci, nici dacă va fi un nou

antrenor, nici dacă eu și loan 
Constantin rămânem secunzi 
în continuare”, a declarat Ho
ria Rotaru, care a pregătit pâ
nă in toamna anului 2004 și 
echipa masculină Poli Carbo- 
chim Cluj-Napoca.
Dezmințire

înainte de a renunța la 
funcția de președinte al FR 
Baschet, loan Dobrescu a 
declarat că s-a renunțat la 
serviciile lui Jojici, antreno
rul care, duminică, a câștigat 
FIBA Europe Cup cu formația 
Asesoft Ploiești, menționând 
și că Horia Rotaru și loan 
Constantin rămân în stafful

tehnic. Rotaru a mai declarat 
că, momentan, își desfășoară 
activitatea la W la Școală 
Probaschet Junior ii că nu 
are o ofertă concretă pentru 
a antrena o echipă din Divi
zia A. El a d&^Oit Wbrma- 
țiile potrivit căror» if urma 
să preia conducerea tehnică a 
formației Gaz Metan Mediaș. 
„Sunt onorat dac? .unt dorit 
acolo, dar până in acest mo
ment, nu am primit nici o 
ofertă concretă. Oricum, mi-ar 
fi greu să plec acum din Cluj 
iar dacă ar fi să fie, aș face-o 
doar însoțit de familie”, a sub
liniat Horia Rotaru, antre
norul secund al, naționalei.

Cluj-Napoca (MF) - Su
porterul echipei Universi
tatea Cluj, Mircea Ioan Ce- 
nan, care a provocat inci
dentele de sâmbătă, când 
jucătorii formației CFR 
Cluj au fost agresați, va fi 
judecat în libertate. Cenan 
a fost audiat marți pentru 
încălcarea articolului 321 
din Codul Penal, referitor 
la ultrajul contra buhelor 
moravuri și tulburarea li
niștii publice. Legea pre
vede ca, în cazul în care 
va fi găsit vinovat, fânul 
să stea în spatele gratiilor 
între o lună și cinci ani.

Speranța moare ultima
■ Lampard crede că 
echipa sa, Chelsea, poa
te câștiga anul acesta 
Liga Campionilor.

Londra (MF) - Jucătorul 
Frank Lampard consideră că 
Chelsea trebuie să-și îmbună
tățească performanța obținută 
în sezonul trecut, când a 
ajuns până în semifinalele Li
gii. „Când am fost eliminați 
de AS Monaco, în sezonul tre
cut, am fost foarte dezamăgit. 
Acum suntem însă mai puter
nici. Suntem foarte aproape 
de un succes în această com
petiție, dar nu trebuie să ne 
gândim la linia de sosire până 
nu vom ajunge acolo, oricât 
de tare ne-am dori să câști
găm Liga- Campionilor în 
acest an”, a spus Lampard.
Unul dintre cei mai buni

Lampard a fost unul dintre 
cei mai lăudați jucători în 
presa engleză după evoluția 
sa din partida eu Bayern 
Munchen, în care a și deschis 
scorul. „Frank Lampard a

I

reușit să distrugă Bayern 
Munchen de unul singur pen
tru a duce echipa Chelsea în 
semifinalele Ligii Campioni
lor. După dubla fantastică din 
meciul tur, a reușit din nou 
să înscrie cu un șut, ușor de
viat ce-i drept, care â tăiat 
elanul bavarezilor”, a notat 
cotidianul Dailv Mirror, în 
timp ce publicația Dally Ex
press l-a numit eroul partidei. 
Preparatorul fizic al echipei 
Chelsea, Rui Faria, a calificat 
drept „fantastică” obținerea 
calificării în semifinalele ' 
Champions League. „Cred că 
am fost mai buni în ambele 
partide. Cel mai important 
este însă că ne-am calificat în 
semifinale”, a spus Faria, ca
re a menționat că nu a dis
cutat cu antrenorul Jose Mou
rinho pe parcursul partidei de 
marți, după ce în presa inter
națională au apărut informa
ții potrivit cărora în timpul 
meciului tur cei doi au comu
nicat prin intermediul tele
fonului mobil sau al biletelor 
pe care erau scrise indicații. Frank Lampard, erou în ambele întâlniri cu Bayem (Foto: EPA)
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Vând ap. 1 cameră (01)

• Mkro 15 Deva, preț negociabil. Tel 221866.

Vând ap. 2 camere (03)
• okn te M zonă centrală, preț 950
item le ici; 1219248; St&mfn.
• teconumdate, Mng* Udo, el armediar 
modificat centrală termici Tel. 229007, 
0726/224002.
• decorate*», iterate, bdul Oecebal, 
lângă stația Opera, etaj 3. m : fi?K îofltdn ta; 
parchet gresie, faianță, '/teri spre buk ird 
balcon mare lung de 10 m Tel 334674.
• decomandate, zona Lido, etaj 7/8, apometre, 
interfon, faianță gresie, parchet 3 balcoane, 
preț 31.000 euro. Tel. 227610,07417154394.
• Deva, Dadă bl. 29, sc.C. apA tel. 228055.
• etal 1. boxă contorizări, Miner Isau schimb 
cu garsonieră Dius difei i 'ei. 227fat, seara.
• gradă faianță contorizări apă, repartitoare, 
zugțăvit recent ocupabU imediat Deva, Al. 
Romanilor, bl 9, sc. 4, ap. 22, oret 490 milioane 
lei. Tel. 0726/743877.
• parter, Deva, str. M. Eminescu, pentru spațiu 
comercial, preț 21.000 euro. Tel. 0723/335189. .
• zonă centrală Deva, camere decomandate, 
mobilate, etaj 2, bloc cărămidă contorizări, 
gresie, faianță, preț 30.000 euro. Relații la tel. 
0254/223366.

• 24,710 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel 
212272,0723/732560.
• kstravâan, MO mp, posibilități construcție 
casă preț 12 eurp/mp; negociabil Tel. 236464.
• kitravtm, acea» ia toate facilitățile, pentru 
casă sau cabanăst 510 mp, fc 12 m, preț 6 euro, 
negociabil. Leșnic, nr. 122, tel 0744/568995.
• Iterite^pteuconstrucție rasă în Șoimuș, 
la asfalt, ș 1200 mp, fs 12 m,fadlitățLgaz, curent, 
la poartă informal a tel. 0254/220269, 
0746/029058
• vând toc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz,

imobile chirii (29)
• caut panbu meri ia* spațiu corierrlal pe bdul 
Decebal preț rezonabil. Tel. 0722/161644.
• caut psitau închiriat spațiu comercial pe bduL 
Decebal sau 22 Decembrie, pentru comerț. Tel. 
0722/258401,0722/161644.

Auto românești (36)

Decese (75) Comemorări (76)

Vând ap. 3 camere (05)
• dccumanote 71 mp, zona Bălcescu, etaj 5,
amenajat occidental, a ... «ponei centrală 
termică parchet faianță balcon mare, preț 
1.160i»Offi0lei.Tei.072^451732 452

• decotmnddăvedorein 2 părți, 2 balcoane, 98 
mp, etal 1. zonă centrală preț 1390 mid. lei. Tel 
228615.
• Deva zorel'ipiratul Traian, posibietăți priva
tizare. Fără intermediari.T<« 760... 15368.

• vând Dada 1310, * 1995, trapă geamuri 
iodaate, bort CN, cauducu noi. Cârlig remor- 
care, preț 66 milioane lei, negociapll. Tel. 
0722/777303,0254/214953.
• vând Dada 1410, din decembrie 1999, stare 
perfectă de function are, acte la zi, bord de CN, 
rovlnietă prețnegodabil Tel 0745/826676.
• vând Dada Drop ■ Sidep Diesel, papuc. 
Informații tel 247696, după ora 18
• vând Dada Solenza Scala, an 2003, lima IX. 
unicp’Orietar.fo ’ :>■« u schimb cu Gama 
Dacia, Matiz sau Ueio plus diferență Tel 
0723/270348

Auto străine (37)

Vând ap. 4 camere (07)
• samidaootnandate, te 4, bloc acoperit 
parchet centrală termică, aer condiționat 
balcon Închis, zona oietekocupabil i mediat preț 
19.000 r iro. Tel. 233473 0723; 712388.

• Vând MM 324 uresei; ar 1986, RAR 2006, preț 
3000 euro. Ti 0724/306127
• vând Eqrara 13 DOHC, af 1996, abc/ac, full- 
electric, alarmă 67.000 km, preț 4000 euro. Tel. 
0723/090903

Camioane, remorci (39)

Vând case, vile (13)
• 2 camere, bucătărie, baie, cămară hol, acare
turi, grădină ocupabilă imediat preț 12 mid. fei, 
tn Deva, Str. Griviței, nr. 31. Tel 236510.
• Câtaoirari, 3 camere, bucătărie, cămară hol 
centrat gresie, gaz 3 'Focuri, 2 beciuri, 2 fântâni, 
trifazic, grădina casei cu pomi fructiferi si 
grădină 1700 mp, preț 1,850 mid. lei. Tel. 223176; 
0727/439632
• caii te Deva sau schimb cu apartament 2 - 3 
camere, etaj t central, plus diferență Tel. 
0254/215795.
• vând caaă ultracentral, 4 camere, bucătărie, 2 
băi, recent renovată 600mp teren, Deva, telefon 
0726/972966. Nu sunt ape. ,t imobiliar.

• vând camton Flat 8 tu cu macara 5 to, braț 
tei topic, rabaturi, nanmal ■ ■■ uiat, preț nego
dabil. Tel. 229248 0722/772477.
• vând canton stupină cu 4 ■ 7 familii de albine, 
lăzi demontabile cu magazii. Informații tel 
0745/489465.

iqricole (4i

Vând case de vacanta (15)

• vând autor vertical (Germania) cu D fii cm cu 
toate,™.. de funcționare, mașină de ascuțit 
pânze, preț 17oweuro. Tel. 0723/581068
• vând semănătoare de porumb, presă balotat, 
combină păioase, cositoare rotativă și plug. 
Relații la tel. ('727/272307.
• vând tractoare, remorci, mașini agricole, 
mașina plantat carton, imonmații tei 
0722/842321.

• Vând CMâ de vacanță construcție 2002 
d+p+E, stațiunea montană Straja. 7 camere 
decomandate. 3 băi, 3 WC-url, SC-180 mp. toate 
■a«BS9e. Accept varia'te. lei 0723/320995.

Vând case la 07)
• casă vote în Băcia,plusproiect casă nouă 
grădină Relații latei. 0724/368331.
• 3 camera, , coridor, cămară anexe gospo
dărești, curte 10 ari și grădină 30 ari, situata în 
orașul Geoagiu, Str. Taior, 37. Posibilități intro
ducere gazșiapă M 0723/134162 226839 seara.
• cală curte 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tâmpă nr. 150, gaz, apă canalizare la poartă 
informații'tel 0788/469152,0254/212803, după 
ora 20.
• cucă te Dobra, 3 camere, baie, bucătărie, 
grădină sau schimb cu apartament 2 - 3 camere. 
Tel 282525.

Vând garsoniere (19)
• dec, Deva ultracentral, etaj 1, termopane, 
balcon închis, parchet, 40 mp, ușă metalică 
mobilată instalații sanitare noi, sau schimb cu 
apartament 2 camere, 860 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0726/710903.
• etal 2 zona Policlinica din Dada amenajată 
stil occidental, totul nou. Tel. 0745/253413,218234 
seara
• Mieuec, contorizări, Balcon, etaj intermeaiar. 
preț 165 milioane lei TpL 0744/690918

Vând terenuri (21)
• 10 pai cete teren a 500 mp, zona Căp oara 
Relații latei. 211124.
• 1000 ng> teren zona Deva bun construcție 
cabană casă facilități curent, gaz. Tel. 
0726/158688

negodabil. Tel 0727/058309.
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi, cu jantă 
și cameră de dimensiunile 975/18 Tel. 221431, 
seara.

Garaje (43)
• olar spre închiriere garaj, pe termen lung. Tel. 
215202.

Mobilier și interioare (47)
• canapea arianaMă masă sufragerie, mo
chete, birou, servantă lustră jaluzele albe din 
pvc pentru 2 camere, mobilă hol, mașină auto
mată, combină frigorifică etc. Tei 218084,

9Î 724/643045.0743/ 174
• aar*âr ■ să pentru Mlwttor. în stare buna. 
Informații tel. 0722/773941.
• vând bMotecă furnir cireș, 4 m lungime, 
compusă din 2 dulapuri, 2 vitrine, 3 sertare, bar, 
pat o persoană nou; birou furnir stajar. Tel. 
234674.
• vând Nng - cameră de zl + sufragerie 14 
piese, furnir palisandru, stare perfectă preț 
negodabil. Tel. 0723/656263.
• vând butot sufragerie ci placă marmurialbă, 
Alt Dtu-th, vechime circa 100 ani, stare foarte 
bună, preț negociabil. Telefoane 212272, 
0723/732560
• vânt' nteto dormitor. dulap 3 uși, 2 noptie e, 
comodă măsuță cu oglindă scaun, 13 milioane 
lei, negociabil, bonus o bibliotecă Tel. 
0740/601003,0788*627025.
• vând urgent mobilă dormitor, stare foarie 
bună preț avantajos. Iei 0723/546540.

Sincere condoleanțe familiei pentru dispariția dintre noi a 
celui care a fost

PREDA NICOLAE
din partea familiei Țonea.

Televizoare (48)
• vând tv Grundig, model 2000 și video recorder 
impecabil, prețuri convenabile. Tel. 0745/253413, j 
218234 seara.

i

• societate comerciatt vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție. Recepționează 
peste 25 de programe rcrnâ ( ți od 
străine,1 fără abonament, montarea și 
deplasarea induse în preț Informații latei. 
0723/481776 sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând tenements foni vechime în Connex, 35 
dolari abonament lunar, 60 minute gratuite 
induse, ore favorite + 200 minute cu 0,05 
cenți/mlnut, preț avantajos Tel. 0723/920314.
• vând aparat foto digital Sanyo 4.0 MP,-nou, 
plus garanție, card, 64 MB, preț 200 euro. Tel, 
0722/565553.
• vând aparat foto profesional Mfoota 800 SI pa 
Ikn, cu accasori - 22 mă tel TeU723-981-071
• vând tete 6610 i polifonic, cameră foto, nou 
plus garanție, 6 milioane lei. Tel 0722/565553.
• vând teHM Siemens A 50, St. 3 zile, calcu
lator, slarmă.ir.ter.Tet, focuri, stare bună, preț 
avantajos Tel. OT23/12C314.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

. - - «rame piele bărbătească mărimea 52, 
talia 2, bocanci schi maro, nr. 42, bărbătești, 
prețuri negociabil fel. 213053
« vândirenmg.'.-'ca jla-, râ'ioane ale echipei 
Steaua București. Tel. 0723/920314.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

draocS 9*buclîl 

teL 211441.

nari, vând diferite medalii, 
din anii 1962-1974. Relații la

• pțtațknto regim de consignație mobilier vechi, 

tiere, t^dHetSfaiWsWlpKawKheW 

lunete; pendule, telefoane ven patefoane. Tel. 
234401,0273/662744,0727,740221.

Eiectrocasnice (56)
• vândMgite Arctic 2401, preț 12 milioane lei, 
și ladă frigorifică 4 sertare, preț 3 milioane lei. 
Tel 219739.
• vând frigider Arctic mare, 25 milioane lei, și 
congelator Arctic a sertare 2,7 milioane lei, 
ambele în stare oarte bună Tel. 221431, seara.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 
>.500.000 lei. Informații tel. 211441.
• vând frigider Zanussi cu congelator, autode- 
congelare, dimensiuni 85x55x60 cm, vechime 3 
ani, fără reparații, funcționare foarte bună

fel. 0723/950296
• vândmașN ; spălat Alba Lie: cu storcător, 
cuvă inox, 2 motoare, stare foarte bună Tel. 
211580.
• vând mașină surfilat Triploc, nouă mono- 
fazică și piese de schimb, motor electric, pedală 
graifere, cuțite. Tel 217543.
• vândmashă de spălat mică din plastic, stare 
foarte bună preț 800.000 lei. Tel. 221431, seara.

Plante și aniimaîe,
agroaliment.are (57)

• vândfân și otavă de grădină Hunedoara. Tel 
0723/005657.
• vâr npag Peruși sau schimb cu diverse. 
Fet. 712274, OfekVIMJl.

• vând pord albi la 100 kg bucata, preț nego
ciabil comuna Brănișca, sat Rovina, hr. 89. Tel. 
0720/080350,0727/397115.
• vând un rimai și un dafin de 1,7 rf și diferite 
flori de cameră mai ieftine decât la piață Tel. 
216347 seara.

Instrumente muzicale (60)
• vând pten vechi, cu coadă Tel. 0254,715795
• vând olan vrenez Wirth, coadă seu tă, Placă 
de bronz, clape fildeș, 20 nilioane lei, negociabil. 
Te >14 seara.

Altele (61)
• vând 9 butuci de cireș de 88 m, D 40 - 20 cm, 
sau schimb cu lemn de foc, vând pânză fibră de 
sticlăaimpșioulbe-edinfibiălOkg Tet 216347, 
seara.
• vând ogândă în ramă 0,70x1,50, mochetă 
scaune din plastic, prețuri foarte avantajoase. 
Tel. 0740/246651
• vând cănită nouă pe lemn, pentru 2 cai, tip 
ceangăaesc. tel. 264558

• vând nas de mân Ivețian, lonoines. cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, 170 euro, 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
•,vând monede cu eclipsa, 2 euro/bucata, 
centură militară veche cu o stea pe pafta, 150 
euro. Tel. 0723/005657,
•vând eri capital majorat, hpsă spațiu, Volvo 
Gli 244, af 1977, CI numere noI, VT 2W6 ■> una 
neînscrisă șl talon numere vechi, ladă frig
orifică frigider Arctic, cazan fontă Telefon 

0721 61440
• vând ari cu activitate, toate actele necesare, 
casă de marcat Partner 500 fiscalizată preț 
negociabil. Tel. 0740/246651,0742/734043,

• găsit ratai Pechinez de culoare maro, in 
j :ona Bejari. înrorrrrațil tel. 213476
• pierdut arat asigurări sănătate pe numele 
Bâlc Ana Se declară nul.
• plantat carnet asigurări sănătate pe numele 
Fabian Cipriana Adela Se declară nul.
• plantat carnet asigurări sănătate pe numele 
lanc Avram. Se declară nul
• pierdut canari asigurări sănătate pe numele 
Lupuț Cătălin loan. Se declară nul.
• plantat carat asigurări sănătate pe numele

Hațeg.ȘBdedarănuL .
• profitat carnet asigurări sănătate pe numele

ileana Se aecli nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele
1 fifa dția. Se declara nul
• plantat carnet șomaj pe numele Urs Mihaela. 
Se declară nul.
• pierdut cartelat de acționar deținut la SC 
Remedia Devape numele CorCodel Zamfir, nr. 
5294. Se declara nul.
■ meritat ceriMcat de a.-țtonar detinut a SC 
Remedia Deva pe numele Lazăr Mihaela Dana 
nr. 5296. Se declară nul
• ptentot oormaiM u acteși ban in zona Mc 
Donald's Deva Ofer 1.000.000 lei recompensă 
pentru restituirea actelor. Telefon 0722/486147.

Citații (63)
• Nwnit< — Cornelia .este citată pentru 
data de 21.04.2005, la Judecătoria Hațeg, în 
dosarele 1225/2004,1226/2004,1227/2004.

Umanitare (66)
•padențB cu diabet zaharat sau aparținătorii 
sunt invitați în data de 20.04.2005, ora 9, la Far
macia Terapia, din Deva, str. I. Maniu, la pre
zentarea aparatului de glicemie Glucoval, ce 
se oferă gratuit Informații și detalii la C.A.D. 
Deva.

««»««* ■*» 

INFORMEAZĂ:
în dala de 14 aprilie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea izolației 

pe linia de medie tensiune 20kV Ilia și ctanvațiilc curente acesteia. 

Lucrările vor gvoq ca ©feet mirerupoFM totala a fum nani onoratei olcc" 
trice în rețelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în localitățile CÂMPURI 

DE SUS, CÂMPURI SURDUC, TĂTĂRĂȘT1, BURJVC, TISA.

Electrica SA asigură toți dienții săi că echipele care efectuează lucrarea 
.-1 — î-jIhmA — T .-'knil .,n—-in «« line’---(—--1 MMmAMbmeraraspun nvreg cTOnui peninj a unuia aurora as inirBrvpofc in a i
cu energie electrică. în funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt 

cuprinse în intervalul orar 8.00 -18.00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630.233.170,233.180
Fax: 224.550,

www.slmal.ro,slmal0smart.ro

Mobilier de apartament, 
......... Mobilier de birou, 

uși PORTA ' '
— Tapițerii, camere ae 

tineret

® AUMEROM 
pUBL.J WVmSRL

cu sediul îa Deva, Strada Zambilelor, 
tir, 1-2, județul ftifflstaa, anunță 
dejusva soMtilril pentru dffieraiea 
autorizații de mediu pentru obiectivul 
se MMBOlimmF, situat ta loca
litatea Deva, Str. ZmMor, hr. 1-2.
tafbnnații se pot obține la se<M
A.P.M. Hunedoara, fobie, M mie 9

de Ia tei anunțului.

RECLAME

S-au scurs 5 ani de când mama
NAGY MARIA 

născută Șimon și un an de când 
tata

NAGY CAROL
au părăsit această lume. Timpul 
nu șterge durerea și nu așterne 
uitarea peste chipul părinților 
noștri. Un gând curat, o lacrimă, 
o floare la mormântul lor. 
Recunoștință celor care își aduc 
aminte de ei o clipă. Cei care i-au 
cunoscut suni rugați să participe 
la parastasul care va avea loc 
duminică 17 aprilie 2005, ora 13, 
la Cimitirul Ortodox din comuna 
Baia de Criș.

Violeta și Mircea

Cu trisiete în suflet aruintim că azi 14 aprilie se împlinesc 
4 ani de când moartea fulgerătoare ne-a răpit pe scumpul 
nostru fiu, frate, cumnat și unchi

BORVATH SAMOILĂ
din Cristur.

Mama și frații

Solicitări servicii (71)
• caut IrafRiMtv pentru o femeie bolnavă. 
Deva, tel. 219934.
• toi vâ întrețin o persoană în vărstă să-T» 
ofere câzare, am 55 ani, nu am unde să locuiesc. 
Tel. 0726/098291.
• Primăria Comunal Cerbii solicită oferte în 
vederea întocmiri! documentației de proiectare 
pentru obiectivul RK și modernizare cămin 
Cultural satul Socet Ofertele se depun oână în 
data de 6.05.2005, ora 15. Deschiderea ofertelor: 
9D52005, ora 12. informații suplimentare se pot 
obț,ne latei 0>5v73540?,
• SpHauMw*A»lD.-. „Alexandru Simionescu" 
Hunedoara organizează selecție de oferte 
pentru produse alimentart!, oroduse dfo came 
și legume. Particfpanții sunt rugați să depună la 
sediul instituției, secretariat plicul sigilat până 
în data de 22.04^005, ora 9, iar deschiderea 
plicur , ^e va realiza la acerași dată, la ora II, 
când ofertanții se pot prezenta Documentația

Prestări servicii (72)
• luarouM—. m* jart tipurile ufoiitări cen

trale, Instalații de âlimente*1 Cu apă. canalizări, 
la prețuri avantajoase. Tel. 0726/076256

•Traduceri autorizate toate limbile, Onix 
Center Deva. Birou: Deva, Kogălniceanii, bl. 
14,cam,l,e-mail:onix center@yahoo.com. 
Tel/fax 0254/217^0, 0722/815576,
0783/169187.

• Traduceri tpantott, asistență și curierat 
rapid pentru Curtea de Apel de la Alba folia, 
Onix Center Deva, birou: Deva, Kogăl- 
niceanu, bl. 14, cam. 1, e-mail: 
onix center@yahoo.com. Telefonjtfax 
0254/" 1920,0722/815576.

* pentni pmsoam juridice, deduceri de impo
zite!; (tern Ină. Tel. 0745Z7M298
• radiflcâri arinri cotiți orice tip auto și la 
urgență, alezat blocuri motor orice tip auto. Tel. 
7)3221 0 ț/ft
• tramport r« cal și interurban cu camion 
acoperit de 3,21 util 36 mc, dimensiuni de în
cărcare 600 X 240 X 240. Tel. 229611,0740/953297.

! «Urmă producătoare angajează agent 

comercial, vechime minimum un an, pentru 
zona Deva • Hunedoara - Petroșa Tel 
0740/117724.

• SC Salubritate SA Deva angajează2șoferi 
și 1 mecanic auto, vechimea minimă 5 ani. 
Relații la 214143 secția utilaje, Deva, 16 
Februarie, domnul llieș Pefrea. interviul în 
data de 19^42005, ora 10.

.- . .T.-- -vr a' -Ari- pZ» " •

• loctetate comarcteiâ angafoazâ mart- 
ptey șl menlatori mobU. Prtațl la teL

I
I «firmă de distribuție angajează avantajos 

facturistă cu experiență. Se cere garanție I- 
mobiliară, salariu atractiv, iii. la tei. 
0724/044888

• firmă di distribuție cu sediul în 
gajează operatoare pe calculator,

Aniversare "ca la carte"!
< tn 2 ani de zile Bobo s Pub țha oferit, pe lângă petrecerile ș 
specifice, recitaluri de excepție: ToriyCeb, Vița de Vie, Cream, : 
Verso, Avantgard, Proconsul, Bere Gratis, Dana Nălbara.

»începând de joi. 141 rilie 
că ide 2 ani e clubul tău!

in 2005 se poartă ih continuare calitatea, cocktaHul și . 
distracția la Botes Pub!
* joi, vineri sâmbătă șl (duminică seara petreceri in stil Bobo's 

Pub cu Ca$$a Loceo șl DinaVass
partener media

cuvânu.

I aia

te convinge

slmal0smart.ro
mailto:center@yahoo.com
mailto:center@yahoo.com
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Vând ap. 1 camera (01)
• dafin, baia gresie, faianță, parchet lamelar, 
ușă metalică, mobilată, 155 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• zona Gojdu, parter, mobilată, modificări inte
rioare, gresie, faianță, parchet laminat Preț 
17500 euro neg. Tel. 219470. (Multlprima)
» zona Dada, parter, bucătărie, baie, balcon, 
Ijresie, faianță + alte dotări. Preț 500 mii, neg. Tel. 
219470. (Multlprima)
• fa Hunedoara, zona Teatru, etaj 2, deco
mandată, spațioasă, 42 mp, parchet balcon 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă, 520 mil. 
Țel 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zona Union, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mii., 
negociabil, tel. 0741/130438. (Profil Expert Hune
doara)
• Dada, parchet, gresie, faianță, lavabil, spoturi, 
apometre, repartitoare, gaz contorizat preț 400 
milioane lei, negociabil. Tel. 0788/497615. (Ag. 
Imob. Nr.l)
o zona MAribștU Nou, etaj bun, gresie, faianță, 
podele laminate, balcon închis, preț 690 milioane 
lei. Tel. 0788/497615. (Ag. imob. Nr.l)

o dec, complot mobilată și utilată (tv color, 
mașină de spălat automată, frigider, aragaz, 
mobilă nouă etc.), etaj 1. Dorobanți, preț 720 
milioane lei. Tel. 0745/411449. (Ag. Imob. Nr.l)
• urgent! Zonă ultracentrală, amenajată, 
contorizări, modificări interioare modeme, etaj 
intermediar. Preț 780 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/253662. (Evnka)
• zona Doraoanp,aec., imbunatâțin, contonzari, 
ocupabilă imediat. Preț 650 mii. lei, negociabil. 
Tel 0723/660160. (Evrika)
• zona Dada, complet mobilată și utilată, 
îmbunătățiri, et 2, ocupabilă imediat Preț 480 
mii. lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrika)
• AL Mul, semidecomandat^ contorizată 
gresie, faianță, parchet, balcon închis. Preț 700 
mii. lei, negociabil. Tel. 0788/361782, 224296. 
(Garant Consulting)
• zamwcKU, «t z, aecomanaata, contorizată, 
fără îmbunătățiri. Preț 700 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• Dorobanți, porter, zugrăvită, decomandată, 
posibilitate balcon, 640 mii. lei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Miriști et 2, contorizată, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță. Preț 640 mii. lei Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Dada, et 4, izolație, lavabil, faianță gresie, 
parchet laminat Preț 520 mii. lei. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• zona 22 Decembrie, decomandată, st 45 .mp, 
balcon, amenajări modeme. Preț 900 mii. lei, 
negxlabll. Tel. 231212, 0745/001397. (Garant 
Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
amenajări,contorizări. Preț 520 mii. lei. Tel. 
231212 0745/001397. (Garant Consulting)
• confort l decomandată contorizată balcon 
închis, ocupabilă imediat, zona Ulpia. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• confort L decomandată amenajată stil occi
dental, centrală termică zona Dorobanți. Preț 
900 mii. lei. Tel. 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)

• coi i aecomanaata, contorizată parchet 
ocupabilă imediat zona Ulpia. Preț 24000 euro. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• etaj 2, dec., contorizări, balcon, bine 
întreținută Zamffrescu. Preț 690 mil. ROL/69.000 
RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• uHiacentiM, on de 5 metri, contorizări, 
parchet situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje, Decebal. 
Preț 780 mil. R0t/78000 RON. Tel. 230221, 0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)
• dec, et48 mp, parchet, gresie, faianță 
centrală termică proprie, tetmopane, blocurile 
Mintiei. Preț 920 mil. ROL/92.000 RON. Tel. 223400, 
0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• dec, gnâe, faianță balcon, contorizări, 
spoturi, Eminescu. Preț 395 mii. ROl/39500 RON. 
Tel. 230221, 0741-120722 0724-169303. (Casa 
Betania)
• eta| 2, dec, balcon închis, contorizări, bine 
întreținută Zamfirescu. Preț 685 mil ROL/68500 
RON. 0742-005228 0720-387896. (Casa Betania)
• dec, gresie, faianță contorizări, spoturi, 
Eminescu. Preț 395 mil. ROM39.500 RON. Tel. 
0744-770051,0724-169303. (Casa Betania)

în (fata da 29.04.2005, ora 10:00, la Mdliri 

OCPI Hunedoara - Deva, Cafea ZanmMri, nr. 106, 
se va orgâniza CONCURS pentru urmăioarers poâturi vacante:

* consilier gr. IA ■ vechime în specialitatea arhivă șl Infarmaticâ - 9 aed;
* consilier p. I ■ vechime tn apectaUtatee cMfeotm • 7 ani;
* conaMer gr. Mi - vechime în specialitatea cartwtre - 3 ani.

Tematica pentru concura, precum șl alte Informa#, fa sedhd OCPI 
Dvwă- reatma tartane, tei. 0254/233.560, orele 8:30 -16:30.

• mm Dadă gaz contorizat apomptre. ușă 
metalică proaspăt zugrăvit parchet laminat 
Instalații sanitare noi, ocupabilă imediat preț 
500 mii. lei. Tel. 0745/653.531 (Ella)
• noderi 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță parchet reparti
toare, zugrăvită recent ocupabilă imediat preț 
485 mH. lei. Tel. 0722/566938 (Ella)
• zonă cordială) etai Intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Teatru, etaj intermediar, convector, bal
con, tară bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mere 5 etaj intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt 240 milioane let negociabil, 
tet 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zess Dada, cu 2 camere, instalații sanitare 
noi, faianță parchet contorizări, lavabil, preț 
11000 euro, tel 0745/ 302200. (FiestaNora)
• zona Gojdu, contorizări, gresie, faianță 
parchet mochetă balcon închis, ușă lemn 
masiv, capitonată et 2 ocupabilă în 24 ore, preț 
630 mii. lei, tel. 0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Decebal piață balcon mare, bucătărie 
modificată gresie, faianță repartitoare, 
apometre, preț 750 mil. lei, negociabil, tel. 
0788/165702,232809. (Fiesta Nora)
• confort ă etaj 5, bine întreținută preț 9000 
euro, negociabil. Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• zona Dada, semidec., gresie, faianță în bale, 
contonzat parchet laminat modificat spoturi, 
ușă nouă preț 550 mil. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona gară, sâni dec, 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mil. 
lei. Tel. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Bulovard, dec, complet mobilată par
chet, zugrăvită fără îmbunătățiri. et interme
diar. Preț 22000 euro. Tel. 235208,0724/620258 
(Rocan 3000)
• Dorobat^dec, mobilată gresie, faianță lami
nat ușă metalică balcon închis, et 1, preț 700 
mii. lei. Tel. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona gară 30 mp, balcon Închis, CT, bine 
întreținută et Intermediar, preț 760 mii. lei. Tel. 
235.208,0724/620358 (Rocan 3000)
• un t, dec, amenajată frumos, contorizată 
tavan fals, gresie, faianță parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 685 mH, neg. Tei. 
0745/640725. (Mimason)
• urgent! doc, amenajată modem, tavan fals, 
gresie, faianță parter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg. Tel. 0745/163445 (Mimason)
• zona Mkro 3, centrală bloc cărămidă preț 360 
mii. Tel. 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina 
Terra Miă Hunedoara)
• corn«tor, bote, etaj 2 preț 350 mii, zonă 
centrală Tel. 747798,0742/902488, 0742/872106. 
(Tina Tema Mia, Hunedoara)

zona bdd l. Maniu, etaj intermediar, vedere 
în spate; parchet gresie, faianță balcon închis, 
centrală termică Preț 730 mii. Tel 0254/234401. 
(Rubin's Home)
• mb Mârișo, eta; intermediar, gresie, faianță 
parchet mochetă ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mH. Tel 0254/23440L (Rubin's Home)
• zona Dmbond, etaj 1, contorizări, parchet 
dea Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• uroacenra, nova, centrata termică parenet 
balcon închis, gresie, faianță 33 mp, preț 740 mii. 
lei, tel 215212. (Prima-lnvest)
• HuL Conte, parchet balcon, gaz, întreținută 
350 mii. Tel. 710129,074O/1467B0. (StH Imobiliare 
Hunedoara)
• bitai Corvin, etaj Inferior, ușă metalică gresie, 
convector, boiler, 420 mil. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună etaj intermediar, 
indiferent de stare, ofer prețul pieței. Tel. 211587. 
(Evrika)
• b<M Decebal, Zamfirescu, piață etaj bun, ofer 
plata pe loc. Tet 0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)

Vând ap. 2 camere (03)
• sonfidecomandate, Mkro 5, etaj 4,280 mit, 
negociabil, tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• dradt, Mkro 7, etaj 1, contorizat parchet 
balcon 350 mii, negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zonă ultracentrală CT, mici 
îmbunătățiri, suprafață mare. Tel. 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).

riRliliMMMiLii >i Viorele,etaj3.pmhat 
oertraUtemdtă gresie, faianță 450 irtB. nego
ciabil. Tot 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• eon»! Decembrie, sdeo, gresie, parohet apo
metre. Preț îmld. neg. Tel 219470. (Mufopdma)
• MM AL Neptun. dea, apometre, gresie, 
faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 mid. 
neg. Tel 2 W0 (Multiprima)
• Om, ani bună et 3, betaxi, preț 550 mii. lei, 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest) 
rMMrtek «Mtni-piață et 2, parchet 
cu rtortzări, 2 balcoane, st 60 mp, preț 1,1 mid. 
lei. tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• decomaMtofadU se mp, parenet, apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgem, zona pună Deva, balcon închis, preț 
840 mit lei, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest) -
• izgoni dea, contorizări, repartitoare, balcon, 
st 52 mp, et 1, zona Kogfaniceanu. preț 13 midi 
lei. teL 0742/290024 (PrimrHmest)

• zoMALOișuiul semidec, contorizări2focuri 
gaz, apometre, balcon închis, et Intermediar, 
preț 550 mil. lei, tel. 0742/290024 (Prima-lnvest)
• zonă idbatetaraM, semidec, et. 4, acoperit 
parenet modificau, contonzat preț 850 mu. iei. 
negociabil. Tel. 0725/826.624 (Temporis)

• zona paza, oecomate, curat, ușa metaica 
contorizat total, parter înalt balcon închis, preț 
30.000 euro, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona Gojdu, semidec., et 1, curat ocupabil 
imediat, contorizat total, repartitoare, 970 mii. 
lei, neg. Tef.0726/826.624,232420. (Temporis)
• regant, dea, et 3, zona Banca Transilvania, 
parchet modificat din ap. cu 3 cam. cu living, 2 
balcoane, 2 dormitoare, f. modem, termopan, 
tavan fals, spoturi, preț 1,4 mid. lei, neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• urgent dac, amenajat et 2, balcon închis, 
zona Liliacului, contorizat 52 mp, preț 31300, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona C Kh (l. Maniu), et 2. dea, 2 
balcoane, bine întreținut contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/266071. 
(Mimason)
• bd. H. Bălcescu, et Intermediar, neamenalat 
semidec. contorizat s 50 mp, preț 780 mii., lei, 
tel. 0745/159608,230324. (Mimason)
• zona cu, et 3, sdec, multiple 
îmbunătățiri, liber, fără balcon, 750 mil. lei tel. 
0745/640725, exclus credit (Mimason)
• ol Caragiala, dea, parter înalt balcon închis, 
beci, îmbunătățiri, ocupabil Imediat preț 30900 
euro, tel. 0745/266071,230324 (Mimason)
• bd. Docoboâ vedere spre spital, bucătărie 
modificată coitorizat preț 32.000 euro, tel. 
0726/715893,0740/173103. (Mimason)
• bd. Doc fi, et 3, dec. 60 mp, amenajat pt 
pretențioși de lux, complet mobilat utilat dotat 
totul nou, tel. 0726/715893, 0740173103. 
(Mimason)
• centrali termică in garanție, instalații 
sanitare șl electrice noi, balcon închis, preț 550 
mii., negociabil <55.000 RON). Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• otel 3, zona Cinema Modem, Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

• m zona OM, convector,
gresie, faianță plus beci, preț 650 mil. (65900 
RON.) Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• zona Ga . semidecomandate, 50 mp, gresie 
în hol, parchet în camere, balcon închis, totul 
contorizat ușă metalică acoperit cu tablă, preț 
860 mil. lei. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, circuit ușă metalică balcon în
chis, parchet ocupabil imediat et 1,800 mii. lei. 
Telefoane 2352080721/744514 (Rocan 3000)
• zona L Creangă decomandate, parțial mo
bilat termopane, centrală termică bucătărie 
rr-odrficati, gresia faianță et l preț lfl mid. lei 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• zona Dada, semidecomandate, modificat 
gresie, faianță parenet in camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mil. lei. Tel. 235205 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Aleea Straiului semidec, modificat 
centrală termică balcon, gresiț, faianță preț 600 
mii. lei. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona AL Armatei, semidecomandate. balcon, 
contorizări, ,preț 750 mil. lei. Tel. 227479, 
0745/367893, seara. (Garant consulting)
• dooMMdato, «tel intermediar, contorizat 
zona Creangă preț 1,1 mid. lei, tel. 227479, 
0745/367893, Seara. (Garant Consuming)
• aonfirfecomandate. otel intermediar, zona 
Patria, preț 950 mil Tel. 227479, 0745/367893, 
seara. (Garant Consulting)
• Mnfidocomandate, Dada, et 3, parchet 
gresie, faianță apă contorizată gaz 2 focuri, 
vedere spre apus, 650 mil, negociabil, tel. 227479, 
0745/367893, seara. (Garant ConsMng)

• Dada, ol 3 din 4 bloc de cărămidă amenajat 
contorizat parchet gresie, faianță baie, 640 mii. 
227479,0745/367893. seara. (Garant Consulting)
• lac an a, te curs de an iaja CT, 
etaj intermediar, zona împăratul Traian, preț980 
miLIei. Tel. 227479,0745/367893, seara. (Garant 
consulting)
• decomandate, um jat stil occidental, 
contorizat balcon foarte mare + mobilă zona 
bdul. Decebal, preț 15 mid. lei. Tel. 227479, 
0745/367893, seara. (Garant Consulting).
• zona L Creangă decomandat etaj interme
diar, balcon, preț 1 miliard (100.000 RON). Tel. 
227479,0745/367893, seâra. (Garant Consulting)
• decomandate. UneraM, etaj bun, parchet 
gresie, faianța balcon mcnis, centraia termica 
garaj, preț negociabil. Tel. 0788/497615. (Ag. 
imob. Nr.l)
• decomandate, nti lux, parchet 
frumos, gresie și faianță modernă termopan, 
instalații electrice și sanitare noi, balcon mare 
închis, preț 1,200 mid. lei. Tel 0788/497615. (Ag. 
Imob. Nr.l)
• decomandat», etaj bun, s 80 mp, parchet 
balcon mare, apometre, gaz contorizat ocupabil 
imediat preț. 1.100 mid. lei,-negociabil. Tel. 
0788/497615 (Ag. Imob. Nr.l)
• semidecomandate, complet mobilat, 
contorizări, ocupabil astăzi, etaj 3, Al. Armatei.
Tel. 0745/411449. (Ag. Imob. Nr.l)
• decomandate, st 60 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)
• decomandate» vadereîn două părți, st 60 mo. 
geamuri termopan, centrală termică proprie, 
gresie, faianță complet mobilat modem, Ion 
Creangă Preț 1,6 mid. ROV160.000 RON. Tel. 
0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 2 decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mii. RCV90.000 RON. Tel 0724-169303, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, balcon închis, 
contorizări, bine întreținut, Aleea Neptun. Preț 
12 mid. ROL/120.000 RON. Tel. 0742-005228 0720- 
387896. (Casa Betania)
• etaj 1, parchet balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. Tel. 0744- 
690915 0724-169303. (Casa Betania)

• «toi 1 decomandate, gresie, faianță parchet 
laminat balcon închis, merită văzut st 65 mp, 
Dorobanți. Preț 32900 euro. Tel. 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betania)
• moancari mnoarț gresie, faianța, parenet 
laminat balcon, contorizări, bine întreținut. 
Aleea.Crișulu i. Preț 650 mH. ROL/65.000 RON. Tel. 
0744/770051,0724/169303.  (Casa Betania)

• «tata, decomandate, centraia termica proprie, 
2 balcoane, modificări interioare, Dorobanți. Preț 
135 mid. RCV135.000 RON. Tel.0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• zona Zamfiroocu, în circuit 561np, conteirizări, 
balcon închis, parchet faianță în bucătărie șl 
baie. Tel. 0745/302200,232 809 (fiesta Nora)
• zona Ulcaacu, et 3/4, bloc de cărămidă deco
mandate. centrală termică vedere în fată 
□aicon incms, parenet, gresie, raianta. cine 
întreținut preț 1200 mirt lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
■ zona Docoba vedere spre cetetate, deco
mandate, modificări interioare, contorizări, 
interfon. oarchet foarte-bine întreținut aresle. 
faianță preț 1360 mH lei, negociabil tel. 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zoiaănrtHicu,eai intermediar, paicon mcnis 
cu termopan, contorizări, parchet gresie, 
faianță modificări interioare, vedere in 2 părți. 
Preț 1150 mil. lei, tel. 0745/302200,0724 254051. 
(FiestaNora)
• zona Bojan, parter, fără balcon, contorizări, 
gresie, faianță parchet modificări, preț 550 
milioane lei, tel. 0724 254051, 232 809. (Fiesta 
Nora)
• Victoriei sen "ace uk t balcon mare, 
parchet faianță modificări, loc de parcare, 
geam la baie, preț ,870 mii lei, tel. 0723/251495 
232805 (Fiesta Nora)
• zona a Decembrie, decomandate, etaj 3/4, 
contonzari, z balcoane, fiber, tara amenajari, 
preț 30900 euro. Tel. O723-251A95 (FiestaNora)
• zona L Creangă dea, et intermediar, 64 mp, 
contorizări, balcon închis, fără amenajări, 1,150 
mid. lei, negociabil, tel. 0732/251498. (Fiesta 
Nora)
• «ma Gojdu, et 2, balcon închis, centrală 
termica rara moamcari interioare; preț 975 mu. 
lei negociabil, tel. 0745/302200,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zonă centrală parchet centrală întreținut 
preț 750 milioane lei, tel. 718706, 0745/354579, 
718705 0745/354579 (Omega Hunedoara)
• zona Mm 5, oaicon incnis, instaiani sanitare 
noi, etaj 1,-jaluzele exterioare, 300 mil. lei, neg, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• tona fecro 1 etaj Intermediar, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, stare foarte bună 630 mil. lei, 
neg., telefoane 718705 0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• zona Mkro 4, centrală un geam termopan. 
parchet Hanță preț580 milioane lei, negociabil, 
telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zona TVS Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat fără alte îmbunătățiri, 400 mIH- 
cane lei. neg. tel.7187W,-0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• aa Mkro 5 etaj 5 gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei, tel.718W6,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)

• zom Mkro 3, etaj 2, centrală gresie, faianță 
parchet balcon mare, 690 milioane lei, nego
ciabil, tel.7187Q6, 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• rtav-W'zoifa- l'Te»ftere nubsmandate, 
centrală bine întreținut gresie, ramură, spațxjs. 
Tel. 747795 0742^02485 0742/872106. (Tina Tena 
Mia, Hunedoara)
• docomMdoto. gnoto, centrală instalații 
sanitare noi, preț 650 mlf, zona Micro V. Tel. 
747795 0742/902485 0742/872106. (Tirfa Terra 
Mia, Hunedoara)
• Mjnidoconandate, gruia, faianță 2 convec- 
toare, boiler, balcon închis, jaluzele exterioare, 
apometre, preț 680 mii negociabil zona O.T. Tel 
747795 0742/902485 0742/872106. (Tina Tema 
Miă Hunedoara)
• dacMundato, etaj 1 centrală gresie, faianță 
apometre. preț 800 mii, negociabil, Piața 
Eliberării. Tel, 747795 0742/902485 0742/872106. 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• mobBat ctntraU, super renovat, zona OM, 
preț 790, pegociabil. Tel 747795 0742/902485 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• centrală zona Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 350 mii. Tel. 747795 0742/902485 
0742/872106. (TinaTerra Mia. Hunedoara)
• Mnddecomandite, zona Bălcescu, et.2, 
apometre, gaz contorizat balcon mare înțhis, 
proaspăt zugrăvit, ocupabil imediat preț 830 mii 
•ei. Tei. 0788/299304 (Ella)
• domiundM, Bilet cu, et intermediar, 
centrală termică, parchet balcon mare închis, 
frumos amenajat, preț 900 mii. lei. Tel. 
0722366938 (Ella)
• «omidocominitato, zoni Straiului, et 3, gaz 
contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
preț 500 mil. lei. Tel. 078&/299.904 (Ella)
• decomandate, Gojdu, apometre, gaz conto
rizat faianță gresie, parchet laminat Instalații 
sanitare noi, balcon închis, mobifă bucătărie 
inclusă în preț ocupabil imediat preț 1,1 mid. lei. 
Tel. 0722/565938 (Ella)
• temldeconwndMa, zona Armatei, etl, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat balcon închis, 
proaspăt zugrăvit ocupabil imediat. Tel. 
0745/653531 (Ella)
• MMld«<omu<data, nna Micro 6 Hunedoara, 
et 1, ușă metalică mochetat instalații sanitare 
noi, zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 260 
mii. lei. TeL 0788/299504 (Ella)
• urgentj Zonă centrală bloc de cărămidă
acoperit, contorizări, camere cu parchet bine 
întreținut Preț 850 mii lei.. Tel. 0745/253662. 
(Evrika) I

9 Consiliul Local al Municipiului Brad
județul Hunedoara, cu sediul in Brad, Str. Republicii, nr. 18, organizează LICITAȚIE PLIBUCĂ DESCHISA pentru concesionarea 

următoarelor bunuri:
1. Teren cu suprafața totali de 1.230 mp, situat in Brad, str. Avram lancu, cu ieșire la DN 76, identificat prin C.F. nr. 951 Brad, 
nr. top. 5450/2/2/2 și C.F. nr. 613 Brad,nr. top. S449/2/2/2/t;fa)tbp^5449/2/2/2/2,nr.i»p. 5449/a/2/2/2/l și nr.top. 

5449/a/2/2/2/2, pentru construirea unei stații de alimentare cu carburanți auto.
- Preț minim de pornire a licitației - 82.770.000 lei/an

Durata concesiunii - 49 ani.
2. Teren cu Suprafața tu i de 288,00 mp, situat in Brad, str. Avram lancu, nr. 6 - piața agroalimentară, înscris in C.F. 10 Brad, nr. top. 6502/a. 
6502/a, 6504, in vederea realizării a 24 de spații comerciale a câte 12,0 mp, cu profil agroalimentar
- Preț minim de pornire a licitației - 810.000 lei/parcelă/an.
- Durata concesiunii - 49 ani. L" ■ ■
La licitație pot participa persoane Juridice române care fac dovada calităților șl capacităților solicitate de organizator prin caietul de sarcini. 
Ofertele se vor depune, până In data de 19 mai 2005. ora 15.00, la registratura (cam. 2) Primăriei Municipiului Brad. Fiecare ofertant poate 
depune o singură ofertă.
Deschiderea ofertelor se va face in data de 20 mai 2005, ora 9.00, la sediul Primărie) Municipiului Brad, in prezența reprezentanților împuter
niciți ai ofertanțilorși a comisiei de evaluare.
in caz de neadjudecare la prima ședință, licitația se va reorganiza într-un interval de 45 de zile, termen in care se mai pot depune oferte. 
Putem fi contactata: 
-telefonul: 0254/612.665, 
-fax: 0254/612.669,
- e-mail: bradprimtemet.ro.

• nna Gojdu, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mii. lei. Tel. 
0723/6601». (Evrika)
• zonă idtracontrali, etaj Intermediar, deco
mandate, centrală termică, camere cu parchet 
oanoramă frumoasă Preț neuoclabll. Tel. 
0746/253662 (Evrita)

• zona Mkiondul etl. bloc de cărămidă 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimbau 
apartament 2-3 camere, zonă centrală + 
diferență Preț 890 mii. lei, negociabil. Tel 211587; 
0723/660160. (Evrika)
• zona L Creangă decomandate, st 64 mp. 
apometre. Doicon incms, gresie și taanța in oaie 
șl bucătărie, vedere in dodăpăț. Preț1,150 mltf. 
k Tel. 0254/234401. (RuMn'S Home)

• Mratdocoraondtoo, ott| 2, apometre, gaz
contorizări, parchet balcon. Preț 1.1 mid. fel Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)

• nna cMbată, etaj 2, parchet gresie, faianță 
apometre. baie cu geam, balcon, gaz 
contorizări-1 foa vedere în spate. Preț 985 mIL 
lei Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• zom l Creangă etaj 1, centrală termică 
termopm, parchet gresie, faianță bucătărie 
iTiodificmă moMat. Preț XM mid. fel Tei. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• decomandate, at 58 mp. Preț 1.1 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom Dada, amenajat sediu firmă Preț 750 mil. 
lei Tel. 0254-234401,0727756116. (Rubin's Home)

• zom BAIcoku, dea, CT, ultraamenajat. Preț
12 mid. lei. Tel. 0254-234401,0727756116. (Rubin'S 
Home)
• Avram toncu, etaj 1, amenajat 2 convertoare, 
bofier, balcon închis, 670 mfl. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• Mkro 5 gresie, faianță parchet, contorizări, 
220 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• took MMM, rtaj intermediar, amenajări Inte
rioare, balcon închis, 350 mit tei. 710129, 
0740/146180. (Stil imobiliare Hunedoara)
• Mkro 7, etaj Intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• cumpir apartomM 2 camere, (seml)deco- 
manaate, in Deva, zona buna de preferința etai 
intermediar. Ofer preț bun. Tei. 211587. (Evrika)
• urgent, T«L 227479, 0745/367893, seara. 
(Garant Consulting)
• zom Gojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507517 (Ella)
• dooumondHte, iMraMnM, parter sau etajul
1, ofer plata pe loa Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. 
Nr.l)

Vând ap. 3 camere (05)
• zom Cora, centrală gresie, faianță 2 bă, 
parchet balcon, preț 950 milioane lei negociabil 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Dunăraa, doo, CT, greș ie, faianță 2 balcoane 
închise. 2 cămări, pretabll la modificări, 1,050 
mid. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zom Mkro 5, decomandate, etaj intermediar, 
centrală gresie, faianță lavabil, termopan, 
Interfon, ușă metalică 850 milioane lei. neg. 
leiTiâHE, O746/3M5B <on®*. oo< )
• mm Mcro 6, etaj intermediar, centrală gre
sie, fatanță modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg. fel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• urgant decomandate, parter înalt zonă 
centrală amenajat podele laminate, CT, gresie, 
faianță italiană ideal privatizare, preț bun. Tel. 
0726326524,231106 (Temporis)

parchet gresia faianță 2 băl suprafață mare, 
preț 35.000 euro neg. 0726/826624. (Temporis)
• otoj A Micro X bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mii. Tel. 7*7798. 0742/902488, 
0742372106 (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• IFMla faianță Micro 3, etaj 3. Tel. 747798, 
0742/902488,0742/872106 (TinaTerra Mia Hune
doara)
• zona Dooobal et, intermediar, 2 bă, 2
balcoane închise, bucătărie modificată su
prafață mare, parchet gresie, faianță preț 1320 
mid. negociabil, tel. 0723/251488,232808. (Fiesta 
Nora) 1
• zona KogAHcaanu, decomandate, con
torizări, balcon închis, parchet gresie, faianță 
preț foare bun 13 mid. lei, tel. 0745/302200. 
(FiestaNora)
• zona Dorobanți, parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță parchet nou, ușă 
metalică baie mare cu cadă pe cofȘ Preț 48000 
euro, negociabil, tel. 0788/165703. (Fiesta Nora).
• zona Gojdu, semidecomandate, et 3, 2 
balcoane, contorizări, parchet gresie, faianță 
modificări, preț 33000 euro, negociabil tel. 
0723/251498,0724/254051. (Fiesta Nora)
• uKracantral Dora, renovat ușă stejar, 
parchet gresia faianță apometre, balcon închis, 
preț 33.000 euro, tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• control decomandate, centrală termică 
parchet balcon închis, st 80 mp, preț 13 mid. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• iajMt dormiiiwdite, 2 bă. 2 balcoane, st 90 
mp, contorizări, parchet gresie, faianță zona 
Decebal-piață preț 1.4 mid. lei, tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
• docomMdrto, et 1, centrală termică boxă 2 
bă. împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253.413,206003 (Mimason)
• Mnddoamandate, aranjat centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Deva
135 mid. lei. Tel. 230324,206.003 (Mimason)

• Mkro ă decomandate, amenajat gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil «nobiliare 
Hunedoara)
• tt»l Viteazul modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj Intermediar, centrală bucătărie 
mobilată 35300 euro. Tel, 710129,0740/146780. 
(Stil imobiliare Hunedoara)
• somldocomaiidate, parchet gresie, faianță 
contorizat, etaj intermediar, preț 35.000 euro, 
negociabil, tel. 0743/549654. (Garant Consulting)

• Mnuoecomanuataparcnotetai intermediar, 
Dacia preț 800 mii. negociabil, tel. 0743/549654. 
(Garant Consulting)
• decomandate, Dorobanți etaj 1/4,2 băi, 2 
balcoane, termopan, centrală termică boxă 
garaj, preț 42.000 euro. Tel. 0788/497615. (Ag. 
Imob. Nr.l)
• zona Docta, etaj bun, parchet,. faianță 
termopan, centrală termică preț 970 milioane 
lei. Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)
• Aleoa MoțBor, semidecomandate, parchet, 
apometre, gaz contorizat zugrăvit et 3,720 mii. 
235.208,0724/620358 0721/744314. (Rocan 3000)
• ProgroouM, decomandate, 70 mp, parchet în 
camere, bucătărie, băe, 2 debarale, suportă mo
dificări, balcon, totul contorizat, 1,180 mid. Tel. 
235.2080724/620358 0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Akoa Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat balcon închis, gresie, faianță 2 băi 
amenajate, centrală termică ușă metalică boxă 
preț 1,5 rnld. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514. (Rocan 3000)
b Georae inoicu. decomandata 100 mo. 
parchet baie, 2 balcoane, totul contorizat, et, 1. 
preț 44.000 euro. Tel. 235208, 0724/620358, 
0721/744.514. (Rocan 3000)
• zona Piață decomandata 75 mp, hol pătrat 
parchet centrală termică balcon închis, boxă 
preț 1350 mid. lei. Tel. 235.208 0724/620358, 
0721/744514. (Rocan 3000)
• zona MnotuluL et. 3, cu centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere ♦ diferență tel. 
0745/253662.(Evrika)
• wgentl Zona Liliacului, centrală termică 
termopane. parchet laminat gresie și faianță 
balcon mare închis. Preț 135 mid. lei negociabil. 
Tel 0723/660160. (Evrika)

• zom utncentraii, ai. Neptun, decomandate, 
2 băl, balcon, centrală termicăîn garanție, parter 
înalt bun șl pentru privatizare, ocupabil imediat 
135 mid. lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrika) 
o MMldoeonMndota mm Bulevard, et inter
mediar, 2 băi, 2 balcoana apometre, gaz conto 
rlzat 2 focuri, îngrijit preț 1,260 mid. lei. Tei 
0745/653531. (Ella)
• dea, zona Minerului, bloc de cărămidă 
parchet de stejar, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, gaz contorizat 2 focuri, apometre, 
repartitoare, 790 mii. neg. Tel. 0788/299304. (Ella)
• Ufhldocomandate, Dada, parchet, gaz 
contorizat apometre, bloc cărămidă ocupabil 
imediat preț750mil. lei. Tel. 0788/134.022. (Ella)
• decomandate, zona Liliacului, centrală 
termică termopan, gresie, faianță, mobilă 
bucătărie, beci - 30 mp, preț 45.000 euro. Tel. 
0722/566938 (Ella)
• Mmidca,zona Bulevard, CT, 2 băi, 2 balcoane 
(1 închis), gresie, faianță parchet lavabil, 
modificări interioare, renovat recent vedere In 2 
părți, 155 mid. lei neg. 0788/888818 (Elta)
• zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică parchet 2 bă, boxă 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
•raona -Boidn,' etajat sernidecbmandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)

• doconondate, bd. -Mihai Viteazul, etaj 3, 
centrală termică, hol mare, gresie, faianță ușă 
metalică 880 mil, negociabil, tel. 07*1/130438. 
(Profil Expert Hunedoara)
• NGcro 7, mici îmbunătățiri, 280 mii. lei. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• zona BancPest et 2. dec., 2 băi, gresie, 
faianță parchet balcon închis. Preț 60.000 euro 
neg. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona 1 Decembrie sdec., centrală termică 
toate dotările. Preț 35.000euro neg.Tel. 219470. 
(Multiprima)
• decomandate, centrală termică etaj interme
diar, zona Micro V/l, preț 850 mii. negociabil 
(85.000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• modHkrt In 2 camere, centrală termică 
gresia faianță ușă; metalică etaj intermediar, 
zonă centrală preț 750 mii. (75.000 RON). Tel. 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• cu garat zonă ultracentrală preț 35.000 euro. 
Tel. 0254/743222, 0742/615637,0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• zonă centrală decomandate, parchet faianță 
gresie, 2 balcoane, 2 băi. Preț 128 mid. lei. (Green 
Contact)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• 3 4 camere, în Deva etaj intermediar, zonă 
bună Ofer prețul pieței, Telefon 211587. (Evrika)
• dec cu garaj sub bloc, str. Cuza Vodă sau Imp. 
Traian, tel. 0745/640725. (Mimason)
• doc, et 1-2 în H-uri la parc, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)
• zona gării instalații electrice și sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. Tel. 718706, 0745/ 
354579. (Omega Hunedoara)
• ZtuiaMkro 5, etaj intermediar, modificări inte
rioare, gresie, faianță zugrăvit, preț 830 
milioane, negociabil. 718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• zona Mkro 4, etaj intermediar, centrală 
balcon, parchet, gresie, faianță 1,250 mid. lei. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
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• iom Dorobanți, pod cu țiglă șl boxă, hol 
central, 3 terase, 2 băi. Preț 1,6 mid. lei, tel. 
0720/437889,0720/348.089. (Green Contact)
• Bubmara mm ANL, etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, amenajări interioare, CT, vând sau 
schimb cu 3 camere+diferențăPreț 13 mid. lei, 
tel 0720/437.889,0720/348089. (GreehContact)

• mm DKMM (recomandate, et intermeaiar, 2 
băl, 3 balcoane, centrală termică, ușă lemn 
masiv, parchet de stelar, vedere în două părți, 
preț 1£ mid. lei; tel. 0723/251498,232 809. (Fiesta

• mm DerobanțtBălcescu, decomandate, 3 
balcoane, parchet, repartitoare, apometre, 
vedere îh 2 părți, Ară modificări Interioare, preț 
15 mid, lei, tel. 0745/382200,232808 (Fiesta Nora)
• MMltaStea, et intermediar, 2 băi, gresie, 
faianță, parchet, totul nou. Preț 40900 euro neg. 
Tel. 219470. (Multiprima)
• mm 22 Decembrie, et Intermediar, 2 tai, 2 
balcoane, centrală termici toate dotările, 
mansardă, garaj. Preț 60900 euro neg Tei. 
219470 (Multiprima)

• mm Mmm, etaj 3, st no mp, 2 băi, parchet 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)

• mm mmmoș decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet Preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• Micro 4, semidecomandate, etaj 3,2 balcoane, 
multiple îmbunătățiri, 1,1 mid. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona patfaoaniM, decomandate, parchet, 
faianță, 850 mii. lei, negociabil. Tel. 710129, 
0740/146780. (stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 5, transformat în 3 camere, centrală 
etaj intermediar, mentă văzut 13 mid. lei, nego
ciabil Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
■ mm canlkiă decomandate. 2 băl, 2 balcoane, 
centrală, parchet gresie, faianță modificări inte
rioare, 1,4 mid. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Știi 
Imobiliare Hunedoara)
■ decomandM, garaj sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 mid lei. 0745/159.608 (Mimason)

• decomandate, at 3, zona Ion Creangă par
chet gresie, faianță contorizat 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro. Tel. 0745/159573 (Mimason)
• Dorobanți, «t 2, dec., amenajări, 2 băi, 2 
balcoane, multiple îmbunătățiri, contorizat, 100 
mp, prbț 50900 euro neg. tel. 0740/173103. 
(Mimason)
■ decomandate, garaj, zona Progresul, preț 
avantajos. Tel. 0741/154.401, 227.542 seara. 
(Garant Consulting)
• docKnaaMtet zona Parâng, etaj intermediar, 
îmbunătățit 650 mii., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandat», Mkro 5, etaj 1, centrală 
termică interiori, 900 mii. negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• bdul Decebal, dea, SL 80 mp, ST 100 mp, 
parchet 2 balcoane foarte mari, 2 băi, bua modi
ficată CT, gresie, faianță et 3, preț 50.000 euro. 
Tel. 0724/620358 0721/744314 (Rocan3000)
• zona Aatoria, dea, ST 110 mp, parchet peste 
tot balcon închis, bloc acoperit preț 3SXI00 euro. 
Tel. 0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• modificat in 3 camere, etaj intermediar, 
centrală termică bine întreținut preț 950 mii. 
(95.000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

0742/615637,0742/581831. (Lary Mja Hunedoara)
• daoauMtoto, «MLiliacului, et 2, apometre,
am rjwrfnnyjif aarfthrt —*-:*-~ifcro. ryot
35.000.Tel. 0722/566938 (Ella)
• decomandate, mm Bejan, et. 3, centrală 
termică jaluzele exterioare, 2 băi, gresie,

• dec, mm Carpați, modificat 2 băi, gresie, fa
ianță parchet instalații sanitare noi, 2 balcoane 
(1 închis cu termopan), lavabil, vedere în 4 părți, 
preț 155 mid. lei. Tel. 0788/888818 (Ella)
• urgent 2 băi, 2 balcoane, parchet gresie, 
faianță CT, garaj dublu, preț 15 mid. lei, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, 2 balcoane, 2 bă, CT, lavabil, zonă bună 
preț48000 euro, tel. 0740/126026. (Prima-lnvest)

ftGENȚII IMOBILIARE /ax

• eemidec, contorizări, 2 băi, balcon închis cu 
termopan, et3, preț 409* euro, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
» mm Miorița, et 2 parchet 2 băi, gresie, 
faianța, centrala termică lavatui, ușa senimoata, 
preț 15 mid. lei, tel. 0726/710.903. (Prima-lnvest)
• 2 apartamente cu 4 camere, b-dul Decebal, 
etaje intermediare, amenajate modem, cu 
centrală termică în garanție, suprafață mare, 
termopane, 2 băl amenajate, bucătărie mare. 
Preț 1,7 mid. lei. neg. Tel 0723/660160. (Evrika)
» tom M, Eminescu, et 3. decomandate, 2 băi, 
centrală termică hol centraL Preț 1,1 mW. lei 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Evrika)

Vând cas
o 2 asa,în Deva, zonă liniștită curte șl grădină 
fiecare cu câte 3 camere mari, încălzire centrală 
amenajări interioare. Prețuri negociabile. Tel. 
0745/253662. (Evrika)

• soM Mm 3 camere, hol, beci anexe. 1 ha 
teren, pardoseală curent porțl de fier, 20.000 
euro, negociabil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• mea Catete, curte și gradină ,1000 mp, 3 
camere * living, șemineu funcțional, terasă 80 
mp, 3 băi. 100900 euro. Tel. 219470. (Multiprima)
• zom Hunedoara, renovată recent gaz, apă 
niorofor, fosa septică 2 camere, aucătarie, noi, 
baie cu cabină duș, anexă curte betonată gră
dină și livadă st 1700 mp, preț 42900 euro, nego
ciabil. Tel. 0726/826.624,0720/354453. (Temporis)

• Dara zom Oituz, 3 camere decomandate. 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet CI, teren 600 mp. 75.000 euro, tel. 
0720/437888,0720/348989. (Green Contact)
• Deva, mm Aurel Vlaicu, P+l. P: garaj, 2 
camere, bucătărie, scară interioară La etaj: 3 
camere, baie, cămară terasă CT gaz, parchet 
faianță gresie, ST=330 mp. Preț 2,8 mid. lei, tele
foane 0720/437389, 0720/348089. (Green 
Contact)
• zom Dwa-Hunedoara, 2 camere, bucătărie, 
baie amenajată CT, apă canalizare, curte și 
grădină 800 mo, Preț 15 mid. lei, tel 0720/437389, 
O72OZ348O09.ȚGreen Contact)
• zona JkMri*k3 camere podite, bucătărie cu 
faianță și gresie, baie cu boiler, amenajată 
pivniță curte betonată fântână apă trasă în 
casă ®z, grădină 1800 mp. Vând sau schimb cu 
ap. 3-4 camere, Deva sau Simeria, 1,4 mid. lei, tel. 
0720/437389,0720/348089. (Green Contact)
• vlă nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 îivinguri, 
2 bă, CT, garai, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie, amenajate modem, curte și grădină 
ST=1800 mp. Preț 79.000 euro, tel. 0720/4373B9, 
0720/348089. (Green Contact)
• Cerat mM centrală 4 camere mari, hol 
central, 2băi. bucătărie mare, pivniță garaj, CT, 
amenajată modem, ocupabllă imediat, preț 
93900 euro. Tel. 0720/437.889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• Deva, zonă centrală 4 camere, 2 băi, conto
rizat, termopane, beci, teren 700 mp, preț 110900 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• I onora bucătărie, baie, hol, 120 mp, 2 
garaje, 70900 euro, 0721/815781. (Prima-lnvest)

• Zom CNrid, 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 260 mp, ST 1250, preț 70900 euro. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune-

• mm Matroasa, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță 2 bă amenajate, jacuzzi, 
living, parchet centrală termică, complet 
mobilată preț 118000 euro. Teii 235208 
0724/620358 O72L7744S14 (Rocan 3000)

• mM bună parter*etaj, 4 camere, scară inte
rioară parchet în camere, 2 băi, garai, 2 balcoa
ne, beci, bine întreținută preț 75.000 euro. Tele
foane 235208,0724/620358,0721/744514 (Rocan 
3000)
• zona Horaa, 2 camere, bucătărie, baie, 
cămară pod, parchet curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mft. Ier. Tel. 235.208, 0724/620358 
0721/744514 (Rocan 3000)

Consiliul Local a* orașului aoautotacofecuu»
1 post - șef birou - pază obiective personal contractual și 66 posturi - referent 
(inspector) - personal contractual în cadrul Serviciului de Poliție Comunitară a 
orașului Hațeg, în zilele de 25 și 26 aprilie 2005, ora 10.00, la sala de ședințe a 
Consiliului Local Hațeg.
Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse, până la data de 22.04.2005, ora 15.00, la Comparti
mentul resurse umane - Pnmăna Hațeg.

CONDfjll DE PARTICIPARE:
Șef birou: - Studii medii (liceu); - Domiciliul in Hațeg; - Vechime in specialitate 10 ani. 
Referent (inspector): - Studii liceale sau gimnaziale.
Dosarele de înscriere vor conține: - Cerere de înscriere; - Copie act identitate; - Copie diplomă de studii 
(liceu sau gmnaziu); - Cazier judiciar -Test psihologic - efectuat de persoană autorizată de Poliția HD;
- Test medical - efectuat de instituție autorizată; - Copie carnet muncă (pentru șef birou). 
Concursul constă:
- pentru șef birou ■ probă scrisă șl interviu;
- pentru referent (Insp.) - probă practică și interviu.

BIBLIOGRAFIE:
■ Legea administrației publice locale nr.215/2001:
- Legea nr.3 71/2004, privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;
- H.G. nr.2295/2004, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției
Comunitare; .
- Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 
Relații soplinwntaie la sediul Primăriei Orașului Hațeg, tel. 770.273.

Administratorul unic ai SC Wanxport Uzinal SA Cilan 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, in data de 

28.04.2005, ora 14, la sediul din Călan, Str. Fumalistului, nr. 17/D, județul 
Hunedoara, pentru top acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor.

ORDINEA DE ZI:

- Prezentarea Raportului de gestiune al administratorului, al Comisiei de 
Cenzori și al bdanțulul contabil pe anul 2004.
în cazul in care nu sunt îndeplinite condițiile impuse de lege pentru întrunirea 
AGA, aceasta se vă întruni in data de 29.04.2005.

«NJPUL ȘCOLAR „GRIGORE NOISIL* DEVA
ORGANIZEAZĂ

1. Concursul pentru ocuparea POSTULUI DE PEDAGOG - in data 
de 22 aprilie 2005.
2. Ciirsuri pentru formarea profesionali a «dălților, 
specializarea - LUCRĂTOR ÎN COMERȚ-
Se primesc absolvenți de școală primară, generală sau liceu. 
Informații suplimentare la tetofoanate 221,2M fi 221.204.

• zom para 4 camere decomandate, bucătărie, 
baie, aresie. faianță Darchet centrală termică 
preț 70.000 euro, negociabil. Tel. 0788/497615. 
(Ag. Imob. Nr.l)
• mm pan, 3 camere, bucătărie, baie, parchet 
gaz, apa, canalizare, teren drept 1100 mp, preț 
negociabil. Tel. 0788*497618 (Ag. lmob.Nr.1)
• zom L Creangă 2004, parter + mansardă 4 
camere, bucătărie, baie cu Jacuzzi, terasă 60 mp. 
centrală termică garaj 2 mașini, st 600 mp, preț 
118000 euro, negociabil. TeL 0788/497615. (Ag. 
Imob. Nr.l)
• xom L Creangă 3 camere, bucătărie, baie cu 
jacuzzi, centrală termică garaj 3 mașini, st 400 
mp, fs 15 m, preț 68000 euro, negociabil. Tel. 
0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)
• mM centrală 4 cam., amenajată parchet 
gresie, faianță termopan, 2 băl, bed, corito- 
rizată, garaj, curte, grădină 700 mp, ocupabilă 
imediat preț 110900 euro neg. tel. 0745/M0725. 
(Mimason)
• sir. M. Eminescu, 2 camere, hol. baie, grădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabil firmă 
preț 15 mid lei. tel. 0745/640725. (Mimason)
• mm Htofe 2 corpuri, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, încălzire cu sobe de teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă, garaj, S HS0 mp, fs 18 m; 
Preț 3,1 mid. iei. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)

• mm Mmm, construcție nouă 2004, P+M, 4 
camere, 2 băi, st 600 mp, sc 400 mp. Preț 118000 
euro, negociabil. Tel.0254/234401. (Rubin's 
Home)

Cumpăr case vile (14)
• iranu cu grădină tn Deva sau Simeria, plata 
imediat TeL 072y055313. (Prima-lnvest)

/ând case la tară (17)
• zom Ruși, 4 camere decomandate, 
dependințe, fântână 2500 mp teren, 350.000.000 
lei, negociabil. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• mm RușL3 camere pardosite, anexei grădină 
5 ari, fântână curent 550 mii. lei, negociabil. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• toll 4 camere, 1500 mp, 2 bucătării, gaz, 
ui mt, ântână 13 mid. lei. Tel. 710129, 

0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• la M km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță, grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0723/393295. (Temporis)
• 2 camera bucătărie, baie, garaj, piscină în 
construcție, ST 3600 mp, SC 186 mp, construcție 
de cărămidă podele, la apă pod de beton, zona 
Govăjdie, 10.000 euro casa + 10 euro/mp. Tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• 2 amara anexe, ST 500 mp, Banpotoa neg. 
teL 0740/210.780. (Prima-lnvest)

• mm Mrcaa, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari. 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1300 
mii. lei, telefoane 0723/251498 232808 (Fiesta 
Nora)
• Șolmuș, construcție 2004, din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 1,45 rnld. lei, tel. 0720/437589,0720/348089. 
(Green Contact)
• U 5 km de Deva, tcorp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate, cu parchet 
gresie, termopane, CT; ai doilea corp: bucătărie, 
pivniță, curte betonată anexe, grădină ST=1700 
mp, gaz la poartă Preț 13 mid. lei, tel 
O72O/437589uO72fl/3«089((GrB <W)--
• OMiiLeșniacar.miua,3camere,oucatărie, 
anexe, curte și grădină aprox 20 ari. Preț 780 mH. 
lei, negodabiL Tei. 0723/660160. (Evrika)
• CMă to construcție, SC 100 mp. ST WOO mp, 
Toplița, 30.000 euro, negociabil. Tel. 718706, 
0745/3545Î9. (Omega Hunedoara)
• CMur, 2 camere, bucătărie, baie neterminată. 
anexă un miliard, negociabil. TeL 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

• teren Ctocfet 80 m deschidere la apă 80 m 
deschidere la drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel; 718706.07451/354579- 
(Omega Hunedoara)
• taMiMMRetaritar-Intravflan, 1000 mp, preț
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 euro/mp. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Intravlaii, Mma, ST 4000 mp, utilități la 
poartă urgent preț 8 euro/mp, tei. 0740/126929 
(Prima-lnvest)
• HmlraMM7,stl750Omp,feIl0ni, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• Mmita, mm Săntuhalm, la OH 7, M770 mp. 
fs 200 m. 20 euro/mp. TeL 219470 (Multiprima)
• parafe da teren între 50MOO mp, în zona 
Prelungirea Vulcan, toate facilitățile, preț 26 
euro/mp. TeL0»«97C5. (*& Imob. Nr.l)

• 4309 mp teren Iriteavilan pe Prelungirea 
Vulcan, front stradal 24 m, gaz, curent apăpmț 
20 euro/mp. TeL 0745/411449. (Ag- Imob. Nr.l)

• parola da teren Intravilan cu sigțrafețe 
cuprinse între 500-1000 mp, front strada 24 m, 
pe Prelungirea Vulcan, preț 20 euro/mp. Tel. 
0745/411449. (Ag. imob. Nr.l)
• extravfian scos din circuitul agricol, st 8000 
mp, front stradal 41,5.m, teren ce poate fi extins 
în funcție de cerere, Str; Aeroportului. Preț 7 
euro/mp. Tel. 23022L 0740/914688 0720/370753. 
(CasaBetania)
• Dara Hratffen, ST=700 mp, FS=13 m. 
panoramă deosebite, utilități. Preț 16 euro/mp, 
tel. 0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• SkMria,DN7> intravilan, ST=1900 mp, FS=16m, 
apă curent gaz pe teren. Preț 16 euro/mp, tel. 
0720/437589,0720/348089. (Green Contact)
• zara Simeria, DN 66, intravilan, ST=3000 mp, 
FS=120 m, apă curent gaz. Preț 6 euro/mp, tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• spra Cola, intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12 m, curen electric, îngrădit 260 milioane 
lei, 0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• spra Akuasp Sec, intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități apă și gaz. 
Preț 7 euro/mp, tel. 0720/437889,0720/348089. 
(Green Contact)
• VaM Intravtan, la asfalt acces din DN7, 
ST=1800 mp, FS—16 m, curent gaz. Preț 200 
milioane lei; extravilan ST=1800 mp, zona de 
agrement Preț 100 milioane lei, tel 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)

• tarawi kitowliM sore Câriltl. STs2000 mp. 
FS»19 m șl ST=800 mp, F$=15 rh. 35 euro/mp, tel 
0720/437^89,0720/348.089. (Green Contact)

• MupgkM VutoM, intravilan, la Intersecție, 
r.'ST*800mp, posibilități apă, curent 7 euro/mp,

1610720/437389,0720/348089. (Green Contact)
• qnfloria, Intravilan, ST=4000 mp, FS=20Q m, 
pârcălabii. Preț 6 euro/mp, tel. 0720/437.889, 
0720/348089. (Green Contact)
• Intreritan, In Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, toate 
utilitățile, se poate și parcela, preț 25 euro/mp. 
Tei.0726/826.624,0720/354.453. (Temporis)
• Intrwkn, ki Leșnic, fs 12 m, st 510 mp,, ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6. euro/mp. Tel. 0726/828624, 
231108. (Temporis).
• Mrevlan, zom Zăvoi, 3 parcele în suprafață 
de 4400 mp, 4800 mp și 6800 mp, fs 25 m. Preț 15 
euro/mp. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• Mrarifen, DN 7, st 4760 mp, fs 21 m, toate 
facflrtățlle. Preț 15 euro/mp. Tel. 0254/234401. 
(Ruble's Home)

Cumpăr teren (22)
•teietora intravilan, la șosea în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat. Tel. 215.212. (Prima- 
lnvest)
■ urgent teren, la DN 7, între Mintia șl 
Sântuhalm, cu st 2500-3000 mp și fs minim 20 m, 
ofer plata pe loa Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. 
Nt.l)

Vând spații comerciale (25)

• ivpMt AMontart sau apartament, mobilat 
său renx&te pe termen tang. Se oferă întn 

60 euro șl 200 euro/lună, cu plata anticipat, te 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• Se oferii garaj în zona Poșta veche, 22 mp, uș. 
de siguranță, pe termen lung, preț bun, te 
0723/251498 (Fiesta Nora)
■ caut pe termen lung garsonieră mobilată îi 
Deva Plata în avans. Tel.0721/055313. (Prim: 
Invest)
• ___ _______ ________ r
depozitare sau prod, cii 
litățile, 2 euro/mp. 0W‘
• N mp, b-dul Corvln, amera
euro/lună. 710.129,0740/146.780............. ...........
Hunedoara)
• aut agent de închiriat garsonieră sau apai 
tament 2 camere, în Deva, zonă bună, (ne)mc 
bl lat Ofer 80-100 euro. Tel. 0745/253662. (Evrika 

>spi minkW, bdul. Dacia, 190 mi 
amenajat, centrală, 5 euro/mp. Tel. 71012! 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Spațiu conwdaL 30 mp, centrală, termopai 
200 euro. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliar 
Hunedoara)
• orar sn incnJnere scatiu comercial uitracer 
trai, st 80 mp, Ideal pentru depozit construcți 
nouă Preț 600 euro/lună, negociabil. Te 
0254/234401. (Rubin’S Home)

• out spațiu de închiriat b-dul Decebal sau 
Decembrie, minimum 50 mp, pentru magazl 
electrocasnlce, amenajat sau neamenajat pe 
perioadă lungă de timp. Ofer maximum 1 
euro/mp/lună. Tel. 0254/234401, (Rubin's Horre

Or pentro închiriat, în Deva, hală pentr 
__ ' i st 1500 mp, toate fad

ile, 2 euro/mp. 07861/437615. (Ag. Imob. Nr.l 
' — b-dul Corvin, amenajări, preț 20 

710.129,074OA46.78oT®ll Imobiliar

• bnoMcu destinațiadepozit teren aferent, 480 
mp, gaz, apă, canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35.000 euro, negociabil. 074S/163.445 
(Mimason)

Cumpăr spatii comerciale
(26)

• urgent spoita comercial, zonă ultracentrală 
bd. Decebal, Bd. 1 Decembrie, cu suprafață Între 
100-300 mp. Ofer plata pe loa 0788/497615. (Ag. 
imob, Nr. 1)

Chirii imobile (29) _______t

• aut casă, 3 aormttn e, a ichiriat pentru 
cetățeni străini. Preț la veder HK 224296» 
0788/361782. (Garant Consulting)

Allianz-Țiriac Asigurări. Putere de partea te. 
www.alllanztiriaG.ro

Schimburi imobile (30)
• schM Kxrtainant 2 camere, etl, zona Zan 
firescu, semidecomandate, centrală termici 
modificări Interioare, termopan, ușă metalică c 
panel; balcon închis, lavabil, cu apartament 3 
camere, etaj Intermediar, zona Progresului, bk 
de cărămidă Ofer diferență de 150 milioane k 
Telefoane 230479; 0745/253662. (Evrika)
• scNmbapartaimnt 2 camere, zona Dacia, e 
2, îmbunătățiri, cu apartament 2-3 camere, zor 
Gojdu, Liliacului, Mărăștl, 22 Decembrie. Oft 
diferență Tel. 211587,0723/66016D. (Evrika)

• SC-4200 mp, ST-8400 mp, dotat cu utilaje, pn
35900 euro. Tel. 0254/743222, 0742/61563
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

Allianz ria- j
.4-/

Grupul Allianz, fondat îri 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 al săi din întreaga lume.

Allianz-Țiriac 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 și organizează 
cursuri pentru activitatea de: ' 1 ................ '

As A

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZAREA DE ASIGURĂRI
l '

Tel. 212283

___ imMM, dar locuibilă tn jun«devei, 
preferabil mijloc de transport în sr*—*• mațul 
pieței Tel. 0788*888818 (Ella)

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 :

“Diplom a de absolvire”

DaoiflMO:
- o mentalitate de învingător
- dorințp de a lucra în servicii 

financiare
- dorința de Câștiguri atractive

Dacă sunteți:
- absolventă) de studii medii sau superioare
- o persoană ambițioasă, 

perseverentă și tenace
- o persoană comunicativă
Trimiteți: i

Curriculum Vitae la nr. de fax; 0254/ 219495, email: deva.hd@allianztlrlac.ro sau direct 
la sediul societății din Deva, b-dul Decebal bl.8.

Numai candidați! selecționați vor fi contactați.

__ _ _ _ ___ - ■- j RMBHB s Dac® vrei cti ca tău să Ha remarcai
Fl/I jFN I I A7 Am I !■ I încearcă variantele speciale contra 
L V ll/kll I lAfaH I ti ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

Anunț GRATUIT

CHENAR*BOID+FOTO

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtun;
• chioșcul de ziare din stafia 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galerifle de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zatnfirescu - B-dul Decebal.

http://www.alllanztiriaG.ro
mailto:deva.hd@allianztlrlac.ro
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• La vânătoare. LQCuitorii din statul ameri
can Wisconsin au votat pentru legalizarea
vânătorii felinelor care trăiesc libere pe 
străzi. Ori'ce felină găsită pe stradă, fără 
stăpân sau zgardă de identificare, va fi 
prinsă și exterminată.

• Sub ruine. S-au descoperit alte patru 
cadavre sub ruinele clădirii de nouă etaje 
prăbușite luni în Bangladesh. Numărul victime
lor a ajuns la 30, în vreme ce peste 100 de 
oameni se crede că se află prinși sub ruine.

Fetițele au fost eliberate
Ennepetal (MF) - Luarea de ostatici de 

marți, comisă de un iranian în orașul ger
man Ennepetal din vestul Germaniei, s-a 
terminat, cele patru fetițe pe care acesta 
le mai avea în custodie fiind eliberate.

Fetițele, cu vârste cuprinse între 11 și 
16 ani, au fost eliberate cu ajutorul poliției, 
care a intrat în casa în care agresorul le 
ținea ostatice, sub amenințarea unui cuțit.

Poliția nu a dat publicității nici un fel 
de revendicări. Dar potrivit N-24, bărbatul 
încerca să facă presiuni pentru ca familia 
sa să poată veni în Germania. El era deja 
în atenția poliției-. v*»

Starul moae 
revine

New York (MF) - Tom j 
Ford șira anunțat reve- j 
nirea marți, la un an { 
după plecarea pre-cipi- I 
tată de la Gucci, infer- ; 
mând că își va crea pro- i 
pria marcă și va avea o 1 
colaborare cu producă- i 
torul de cosmetice Estee 
Lauder. I

Unul dintre cei mai î 
infiuenți creatori de 
modă ai ultimului dece
niu, el va lansa o gamă î 
de produse, intitulată j 
„Tom Ford for Estee i 
Lauder”, care va fi dis- i 
ponibilă de la sfârșitul j 
anului. j

Americanul intenție- I
nează să mai lan
seze în primăva
ra anului viitor 
o colecție mai 
amplă și o mar
că autonomă, 
Tom 
Ford 
Beauty.

„A sosit în sfârșit 
momentul să împăr- 
tășrn această miwată

comunicat pe site-ul 
ei.oficial.

Cursa Frățiorii s-au |uat la întrecere. Cine 
ajunge primul, prinde osul cel mai mare.

(Foto: FAN)

Virus mortal în laborator
Washington (MF) - Organizația Mondi

ală a Sănătății (OMS) a anunțat marți că 
va lua măsuri pentru distrugerea unor 
eșantioane cu virusul gripei din 1957, trimi
se în mod accidental pentru a fi testate la 
mai mult de 3.700 de laboratoare din 18 țări.

Virusul, cunoscut sub numele de H2N2, 
a dispărut din anul 1968. „în consecință, 
persoanele născute după anul 1968 fie nu 
au imunitate la acest virus, fie au imuni
tate redusă” la H2N2, care nu este inclus 
în actualele vaccinuri împotriva gripei, se 
arată într-un comunicat al OMS.

Administrația Staț^lor Unite a cerut 
Colegiului Patologilor Americani să solicite 
tuturor laboratoarelor să distrugă mostrele 
care le-au fost trimise. L*

 

Spre maieu
Iui Albert SlnKfoia, real 
izat din fibre Se sticlă, 
a fost dus kt Muzeul de 
Știință din tundra. pen
tru vernisajul de sâm
bătă al expoziției dedi
cate fizicianului. (Foto: EPA)

Psihoterapia
■ Tratamentul trauma
tismelor provocate de 
catastrofă este com
plicat de noile seisme

Britney (Foto: epa)

Britney e 
însărci
nata
Las Angeles (MF)- 
Vedeta pop ameri
cană Britney Șpears 
(23 ani) a anunțat 
marți că este însărci
nată, punând capăt 
astfel mai multor săp
tămâni de speculații 
ale presei pe această 
temă.

Banda Aceh (MF) - Psi- 
hoterapeuții sunt gata de 
lucru, în nordul insulei 
indoneziene Sumatra, devas
tată de tsunami în 26 decem
brie 2004. Se înregistrează nu
meroase cazuri de fobii, in
somnii și depresii, afirmă 
Nurjanah Nitura, un reputat 
psiholog aflat în regiune.

Luni, un cutremur de 6 gra
de s-a produs în Insula Simeu- 
lue. în ajun, aceeași coastă 
vestică a Sumatrei a fost 
zguduită de un seism de 6,7

Veșminte pentru viitorul
■Jw' -
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■ Casa Gammarelli, care 
îmbracă suveranii pon
tifi, pregătește trei vari
ante: mici, medii și mari

Roma (MF) - Nimeni nu știe 
dacă noul Papă va fi scund 
sau înalt, corpolent sau suplu, 
dar casa Annibale Gamma
relli, care îmbracă suveranii 
pontifi încă din secolul al 
XVIII-lea, este pregătită" să-i 
furnizeze succesorului lui loan 
Paul al II-lea veșmintele încă 
din prima zi.

Alessandro Gammarelli îm
preună cu frații săi conduce 
prestigioasa casă Annibale 
Gammarelli. Din 1793 încoace, , 
membrii familiei sale au lu-
crat pentru toți papii, cu ex
cepția lui Pius al XH-lea, care

Tatăl vitreg a fost interogat la proces
■ In cazul Jackson, măr
turia nu a adus elemen
te decisive th favoarea 
nici uneia dintre părți

Santa Maria (MF) - Tatăl 
vitreg al presupusei victime a 
abuzurilor sexuale comise de 
Michael Jackson ă depus măr
turie, marți, la tribunalul din 
Santa Maria, urmând ca în cu

CWW mauiN /«

veni 
la funeralii

Monaco (MF) - Mai multe 
capete încoronate din Europa, 
fosta împărăteasă a Iranului 
și președintele Comitetului 
Internațional Olimpic, Jacques 
Rogge, și-au anunțat prezența, 
vineri, la funeraliile prințului 
Rainier de Monaco, potrivit 
unei liste provizorii date publi
cității marți de palat.

Belgia va fi reprezentată de. 
regele Albert al II-lea, Suedia 
de regele Carl Gustav al XVI- 
lea și regina Silvia, Norvegia 
de către regina Sonja, regele 
Harald fiind spitalizat după o 
intervenție, cardiacă. Familia 
regală a Danemarcei va fi 
reprezentată de prințul Joa
chim, fiul cel mai tânăr al 
reginei Margrethe.

Prințul Andrew, duce de 
York, va reprezenta familia 
regală britanică.

0AN3

post-tsunami 
grade. Populația orașului Pa- 
dang a părăsit birourile, și 
școlile. Un vulcan din centrul 
Sumatrei, Muntele Talang, s-a 
reactivat marți, zeci de mii de 
persoane speriate fiind evacu
ate.

La fiecare mișcare a 
scoarței terestre, „rana care 
se închidea supurează din 
nou”, subliniază Eko Karis- 
wanto, angajat al organizației 
umanitare Save the Children.

El spune că în noaptea de 
28 spre 29 martie, panica 
provocată de zvonul unui nou 
tsunami a întârziat resta
bilirea psihologică a nume
roși copii, care au crezut că 
vor retrăi coșmarul din 
decembrie. .......

ii

Caria este 
pasională de 
muzică, sport și. j 
modelling.

(Foto: Traian Manuj ’

Cardinalii îl plâng pe Papa loan Paul al ll-lea. (Foto: epa)

și-a ales un croitor din famil-
ia sa.

în discretului butic din cen

gătit. Dintre acestea, numai 
una va fi pe măsura viîtoru-

trul istoric al Romei, croitorii 
aduceau marți ultimele modi- 
ficări celor trei rânduri de 
veșminte pe care le-au pre- 

lui Papă și va fi purtată de 
acesta când va apărea prima 
oară în public, la balccȘjul ba
zilicii San Pietro, Vesminte 
papale trebuie să fii gata

neapărat în 18 aprilie, data 
când începe conclavul. Pentru 
încălțăminte s-au prevăzut mai 
multe numere, de la 41 la 44.
Vor fi modificate

„Cardinalii, vor intra în 
ședință pentru alegeri și în 
acest timp numai călugărițele 
pot face modificări veșmin
telor papale”, a precizat Gam- 
marelli. „Imediat după alegeri 
vom putea merge la Vatican 
pentru a face modificările 
necesare”.

Despre loan Paul al II-lea, 
Gammarelli spune că nu era 
pretențios. Dorea doar ca ma
terialele din care i se făceau 
hainele să fie ușoare și răco
roase, clima Italiei părândui- 
se foarte caldă față de cea a 
Poloniei. .

rând să fie chemată și soția sa.
Tatăl vitreg al adolescentu

lui a fost interogat cu privire 
la acuzațiile de tentativă de 
sechestrare a familiei presu
pusei victime.

Acest martor a dat impre
sia că nu prea știe ce s-a 
întâmplat, a estimat jurista 
Anne Bremner, care urmă
rește procesul.

Bărbatul cu care mama pre

supusei victime s-a că-sătorit 
după divorțul de primul soț 
este militar de ca? «râ.

El a declarat că a primit un 
apel telefonic de la soția lui, 
care se afla Ia Newland 
împreună cu copiii, șl că a- 
ceasta părea disperată. „Spu
nea că nu este lăsată să-și 
vadă copiii, că este suprave
gheată în permanență”, a 
declarat martorul.


