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Vremea se menține în general 

j , y pj frumoasă, izolat va ploua slab.

J:y . j.is
dimineața la prânz seara

Dina Vașs, celebra cântăreață brita
nică, a susținut sâmbătă seara un recital 
In Bobo's Pub, cu ocazia aniversării a 2 
ani de când clubul întreține distracția în 
Deva. (Foto: Loredana Gbejan)

Luptă
■ Noul președinte al 
organizației județene a 
fost ales doar după al 
doilea tur de scrutin.

Deva (M.S.) - Noul preșe
dinte al organizației PSD 
Hunedoara este Victor Vaida, 
el fiind ales în funcție de 
către delegații la conferința

Oficialitățile județului au 
fost prezente ieri, în fața Casei 
de Cultură, pentru a participa 
la dezvelirea bustului regreta
tului interpret de muzică 
populară Drăgan Muntean.

{Foto: Traian Mano&

i CL e aproape de tine!
Deva - Ca urmare a grevei anunțată de 

Federația Sindicatelor din Poștă și Comu
nicații, cu începere luni, 18 aprilie a.c., con
ducerea cotidianului Cuvântul Liber dorește 
ca abonații să nu fie privați de dreptul la 
abonament. Cu sprijinul și acordul 
primăriilor, în localitățile care deservesc 
oficii poștale din județul Hunedoara, vom 
distribui abonamentele prin intermediul 
primăriei din aria respectivă. Abonații din 
satele care sunt la distanță față de oficiile 
poștale vor primi ziarele, pe baza cartării 
primită de la poștă, prin intermediul 
primăriei din comuna de care aparțin.

Nemții ou ne vor în UE
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■ Votul împotriva inte
grării a fost generat de 
faptul că ei trebuie să 
suporte costurile.

Daniel I. Iancu_________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Opoziția pe care 
România a întâmpinat-o în 
timpul votulului Parlamentu
lui european de săptămâna 
trecută, se datorează nu atât 
aspectelor pe care țara noas
tră le mai are de rezolvat

Pesta porcină lovește iar
în turul al doilea Victor Vaida l-a devansat pe Laurențiu 

Nistor cu 16 voturi, fiind ales președinte al filialei PSD 

Hunedoara.

Alegeri PSD Hunedoara

Grafică: Cuvântul liber, sursa: PSD Hunedoara

Streisîngeorgiu (I.J.) - Pes
ta porcină lovește din nou, de 
această dată lângă Călan, la 
Streisîngeorgiu. Vineri, au 
fost depistate nu mai puțin de 
cinci gospodării. Purceii bol
navi au fost cumpărați de 
proprietari de la târg și 
proveneau de la fermieri din 
județul Arad. Inspectorii 
Direcției Sanitar - Veterinare 
s-au deplasat în sat unde au 
izolat gospodăriile și au luat 
primele măsuri de prevenție. 
„Cei 17 porci infestați cu 
pestă au fost uciși după care

dură la șefia PSD
A

județeană a partidului. El l-a 
devansat cu numai 16 voturi 
pe al doilea clasat, fostul 
președinte executiv al PSD 
Hunedoara, Laurențiu Nistor. 
Pentru funcția de președinte 
al PSD Hunedoara a mai can
didat deputatul loan Timiș, 
care a pierdut după prima 
numărătoare a voturilor. Ime
diat după alegerea sa în 

până la integrare, ci pro
blemelor existente la ora actu
ală în toate țările europene, a 
declarat deputatul liberal Dan 
Radu Rușanu. El a arătat că 
opoziția parlamentarilor ger
mani se datorează faptului că 
Germania va trebui să 
suporte 25% din costurile de 
integrare ale României și Bul
gariei, costuri totale de 44 de 
miliarde de euro. „în aceste 
condiții, mi se pare normală 
rezerva parlamentarilor aces
tei țări”, a spus Rușanu. El a 
mai arătat că modernizarea 

au fost arși și îngropați. S-au 
recoltat probe de țesut care 
au fost trimise la București 
pentru analiză.

Dacă se constată că este 
într-adevăr vorba de pestă 
porcină, proprietarii vor fi 
despăgubiți la prețul de piață 
de către Direcția Sanitar - 
Veterinară Deva”, declară 
Filip Iovănesc, primarul 
orașului Călan. Semnele cli
nice de pestă, regăsite la 
pptcii bolnavi au fost: febră 
țriare. lipsă de poftă de mân
care și somnolență. 

funcție, președintele PSD 
Hunedoara a declarat că va 
milita pentru ca „unitatea și 
solidaritatea în organizație să 
învingă”. Potrivit raportului 
prezentat în conferință, rezul
tatele obținute la alegeri de 
PSD Hunedoara au fost „sub 
așteptări”. Echipa care a con
dus filiala până la numirea 
unui președinte interimar, a

oricărei țări necesită anumite 
sacrificii din partea cetă
țenilor, urmările integrării 
urmând a se face simțite în 
cursul anului 2006. Printre 
domeniile cele mai afectate de 
viitoarea integrare, se 
numără agricultura și mediul 
de afaceri. „Va trebui să dis
pară această agricultură de 
subzistență practicată la ora 
actuală, și să apară marile 
ferme agricole. în afaceri vor 
rezista doar cei care se vor 
dovedi competitivi”, a mai 
declarat deputatul. 

apropiere de Sântuhalm. Șoferul unui Renault a con
dus cu viteză excesivă, a intrat în depășire, dar a pier
dut controlul volanului, răstumându-se. Din fericire toți 
cei cinci pasageri au scăpat cu viață, doar unul fiind 
grav rănit, ceilalți având răni ușoare. (Foto: opnan Marrxț

fost criticată pentru manage
mentul defectuos, pentru fap
tul că a lucrat „în sistem 
închis”, pentru că a permis 
crearea de tabere în partid, 
iar atacurile interne între 
membrii PSD au răzbătut în 
presă. „Ne-am atacat între noi 
mai mult decât ne-au atacat 
adversarii politici”, a afirmat 
Victor Vaida.

Atacat în câmp
Simeria (C.M.) - Aurel 

Gavrilă a suferit, ieri, 
mai multe înțepături de 
cuțit în zona capiilui, 
gâtului și a șoldului, Șar 
nici una nu i-ă pus viața 
în pericol, a declarai dr. 
Grigore Simar de la 
urgența Spitalului Deva. 
Gavrilă se afla la cules 
de plante medicinale la 
Simeria Veche și a fost 
atacat de S.F. care l-a 
acuzat că i-ar fi furat din 
plantele sale.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Lider mort. Mai multe grupări irakiene au 
anunțat, în manifeste distribuite vineri, 
moartea unui lider al grupării iordanianului 
Abu Mussab al-Zarqawi, Qaissar al-Abassi, 
într-o confruntare produsă în apropiere de 
Samarra.

• Apel. Un important lider religios șiit liba
nez, șeicul Mohammed Hussein Fadlallah, a 
făcut apel, sâmbătă, la eliberarea celor trei 
ziariști români răpiți în Irak. Șeicul are nu
meroși susținători printre șiiți și-n afara Li
banului.

Alegeri
Madrid (MF) - Birou

rile de vot s-au deschis, i 
ieri, în Țara Bascilor, 
nordul Spaniei, pentru j 
scrutinul în vederea de- î 
semnării membrilor 
Parlamentului regional, i 
Guvernul basc a mobili- | 
zat 5.000 de polițiști pen- J 
tru a asigura buna des- ț 
fășurare a scrutinului în 
regiunea naționalistă ca- j 
re se confruntă cu tero
rismul practicat de orga- Ș 
nizația ETA din 1968.

Berlusconi 
propune 
anticipate

Roma (MF) - Premie- ț 
rul italian, Silvio Ber- j 
lusconi, a propus un i 
nou pact politic aliaților i 
săi, după retragerea | 
mișcării de centru UDC, 
amenințând în caz con- j 
trar eu convocarea de J 
alegeri anticipate. UDC | 
cere o remaniere minis- i 
terială și un nou pro- | 
gram, după Înfrângerea r 
partidelor din coaliția la I 
putere, în alegerile re- I 
gionale de la Începutul î
lunii. UDC și 
cei patru mi
niștri din E- 
xecutiv,

Katalin Szili
(Foto: EPA)

Candidata 
la Preșe
dinție
Budapesta (MF) - So
cialiștii unguri, care 
se află la putere, l-au 
desemnat, vineri, pe 
președintele Parla
mentului, Katalin Szi
li, drept candidat la 
președinția jeptfclidi, 
în pofida obiecțiilor 
partenerului lor de 
coaliție. Alianța De- 
mocrațitor Liberi 
(SZDSZ), partenerul 
socialiștilor la guver 

nare, a dedaatcâ

expiră în august. Ka
talin Sziil (49 ani) este
una dintre cele mai
populare personalități 
politice din Ungaria. 
DarSZDSZ nu doreș
te ca această funcție 
să fie obținută de un 
lider politic. în Unga
ria, funcția de preșe
dinte este una sim
bolică.

a promis 
că va 

să 
nă 
vemul.

Musharraf în India
Jaipur (MF) - Președintele pakistanez 

Pervez Musharraf a sosit, sâmbătă, în In
dia, pentru primă sa vizită în această țară 
în ultimii patru ani, transmite AFP.

Generalul Musharraf s-a întâlnit cu pre
mierul indian Manmohan Singh, pentru a 
discuta despre progresele procesului de pa
ce din Kashmir, au precizat responsabilii 
citați.

Musharraf, care face o vizită de trei zile 
în India, a ajuns la Jaipur, capitala statu
lui Rajasthan.

El se va întâlni cu Singh de trei ori, pen
tru a discuta mai ales despre Kashmir, re
giune disputată de India și Pakistan din 
1947. Kashmirul a făcut obiectul a trei răz
boaie între cele două țări.

Autoritățile de la Islamabad și New Del
hi au inițiat un dialog global de pace în 
ianuarie 2004.

Președfcrtete Pervez Musharraf și premierul in
dian Manmohan Singh, la New Delhi (Foto: epa)
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Soldați la locul exploziei mașinii-capcană ce a vizat un convoi pe 
șoseaua spre Aeroportul Internațional din Bagdad (Foto: epa)

Nu se știe dacă explozia din restaurantul din Baaquba s-a produs 
ca urmare a unei bombe sau a unei mașini-capcană. (Foto: epa)

Două atentate revendicate
■ Atacurile sinucigașe 
comise sâmbătă în Irak 
au fost revendicate de 
gruparea lui al-Zarqawi

Dubai (MF) - Gruparea lui 
Abu Mussab al-Zarqawi, lide
rul al-Qaida în Irak, a reven
dicat, sâmbătă, două atacuri 
sinucigașe comise împotriva 
unui convoi militar din Bag
dad și împotriva unor poli
țiști din Baaquba, publicând 
două comunicate pe un site

Năstase:
■ Președintele PSD, 
Adrian Năstase, aver
tizează puterea să fie 
atentă să nu faci greșeli

Țtegu <MF) - Preșe
dintele PSD, 'Ai’ ian Năstase, 
a comparat, sâmbătă după-a- 
miază, într-o conferință de 
presă la Târgu Mureș, UE cu 
un șarpe boa, care digeră va
lul de lărgire și a avertizat 
puterea să fie atentă să nu 
facă greșeli.

„Uniunea Europeană este 
ca un șarpe boa, care acum 
digeră acel val de lărgire al 
celor zece țări. Are foarte 
mari dificultăți de a accepta 
foarte rapid extensiile propu
se, inclusiv zona Balcanilor. 
România și Bulgaria sunt 
consideratei până la urmă, cu 
prietenie, ca făcând parte din

Internet islamist.
„în această dimineață (sâm

bătă, n.r.), un leu din briga
da martirilor Organizației al- 
Qaida în Mesopotamia i-a ata
cat pe necredincioși, adora
tori ai cruciaților, pe drumul 
către aeroport, în cartierul al- 
Amel”, potrivit textului refe
ritor la atacul din Bagdad.
Nu se știe câți au murit

O sursă din Ministerul de 
Interne irakian a declarat, 
sâmbătă, că un atentat sinuci

gaș cu mașină-capcană a fost 
comis împotriva unui convoi 
militar din Bagdad, soldându- 
se cu moartea unui civil ira
kian și rănirea Sltor trei.

în al doilea comunicat, gru
parea afirmă că „un leu ai 
brigăzii martirilor a atacat un 
grup de polițiști apostați în 
orașul Baaquba”, declarând 
că atacul s-ar fi soldat cu mal 
mulți morți.

Un ofițer din armata irakia
nă a anunțat anterior-că șapte 
irakieni, dintre care, trei poli

țiști, au fost uciși și cel puțin 
cinci' răniți într-o eiqplozie 
produsă, sâmbătă, într-un res
taurant din orașul Baaquba.

Ofițerul a spus că hu știe 
dacă explozia s-a produs ca 
urmare a unei bombe sau a 
fost determinată de o mașină- 
capcană. Baaquba, capitala 
provinciei Diyala, situată la 
60 de kilometri nord de Bag
dad și locuită de șiiți și sun 
niți, este teatrul unor atacuri 
frecvent împotriva forțelor de 
ordine.

grupul celor 12 țări, cum a 
fost decizia de la Copenhaga, 
chiar dacă acest grup a fost 
împărțit în două”, a spus 
președintele PSD.

Potrivit lui Năstase, este 
sigur că tratatul de aderare la 
UE va fi semnat de România 
în 25 aprilie, însă puterea din 
România trebuie să fie atentă 
să nu facă greșeli după aceea.

„Problema nu se pune aici. 
Problema este de a urmări cu 
atenție să nu facem greșeli 
care să fie folosite ca pretext, 
fie pentru declanșarea clauzei 
de salvgradare, fie să nu se 
întimple în Europa cutremure 
politice, care să repună în joc 
problema aderării în ansam
blu, problema lărgirii Uniunii 
Europene. Ceea ce se întâm
plă în Franța, din punctul 
meu de vedere, este foarte 
preocupant”, a spus Năstase,

adăugând că în țări ca Olan
da sau Germania există rezer
ve față de costurile acestui 
proces de lărgire a Uniunii 
Europene.

Operațiune A 
militară

Kut (MF) - Militarii 
irakieni au încercuit, 
sâmbătă, localitatea Ma- 
daien din sudul Bagda
dului, unde bărbați înar- 

' mâți au luât ostatici cir
ca 75 de locuitori șiiți și 
amenință că-i vor ucide 
dacă șiiți nu evacuează $ 
orașul, au anunțat mar
tori oculari și responsa
bili irakieni.

Agresorii, probabil re
beli sunniți, au intrat în 
oraș vineri, la bordul u- 
nor camioane, și au luat * 
ostatici 75 de localnici,.. 
printre care femei și co
pii, forțând alte persoa
ne să fugă din localitate, 
a precizat un oficial din 
Ministerul Apărării.

Circa 500 de manifestanți 
au fost reținuți în Belgia

Bruxelles (MF) - Poliția 
belgiană a arestat, sâmbă
tă, între 500 și 600 de mani- 
festanți pacifiști, în apro
pierea a trei sedii ale 
NATO din Belgia - la sedi
ul de la Bruxelles, la 
SHAPE, din apropiere de 
Mons (în sud-vestul țării), 
și în apropiere de baza mi
litară de la Kleine Brogel, 
în nord.

Manifestanții, care pro
testau față de prezența ar
melor nucleare în Europa, 
au încercat să pătrundă în 
interiorul acestor baze în 
jurul cărora fuseseră desfă
șurate importante forțe de 
securitate, a relatat canalul 
public al televiziunii bel
giene, RTBF.

Circa jumătate dintre 
manifestanți au fost reți- 

uti Tinerii pacifiști inten
ționau să pătrundă în se

diul NATO de la Bruxelles, 
pentru a efectua o inspecție 
civilă, susține RTBF.

în jurul cartierului gene
ral al NATO - SHAPE, din 
apropiere de Mons - tine
rii manifestanți s-au reunit 
în mici grupuri, pentru1 a 
încerca să pătrundă în 
interior, a informat canalul 
tv RTL-TVI.

Aici au fost arestați 126 
de manifestanți. Pacifiștii, 
care se aflau în zone inter
zise, încercau să escaladeze 
zidurile sau grilajele, a pre
cizat poliția.

O sută de alți manifes
tanți au fost reținuți hi a- 
propierea bazei militare de 
la Kleine Brogel.

Mișcarea de protest a 
fost organizată de asociații 
pacifiste și susținută de 
Greenpeace și de partide 
ecologiste flamande.
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Victor Ponta: Se încearcă 
influențarea votului

Deva (MF) - Vicepreședin
tele PSD Victor Ponta, lider 
al TSD, a declarat, sâmbătă, 
la Deva, la Conferința Jude
țeană de alegeri a organizației 
județene a PSD Hunedoara, că 
are informații de la colegii de 
partid potrivit cărora la Con
gresul PSD se pregătește in
fluențarea votului.

„Am informații că la Con
gresul PSD, din 21-22 aprilie, 
se dorește ca votul să nu fie 
secret. Acest lucru nu este 
bun pentru atmosfera din par
tidul nostru, pentru imaginea 
PSD în exteriorul partidului. 
Este esențial ca la Congres să 
existe un vot secret”, a spus 
Ponta.

Potrivit acestuia, existența 
cabinelor de vot este esenția
lă, altfel „va fi o lovitură ex
trem de proastă pentru imagi
nea PSD”. Ponta este de păre
re că, în cazul în care votul 
nu va fi secret, persoanele a- 
lese la Congres vor fi contes

tate și vor exista nemulțumiri 
h rînnul membrilor partidu
lui.

Președintele TSD a spus că 
va propune, azi, la Delegația 
Permanentă a PSD, să fie vot 
secret la Congres.

Director Comei Poenar
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j • Forum. Timișoara a găzduit zilele trecute 
Forumul Național cu tema „Dezvoltarea ser
viciilor sociale", organizat de MMSSF. „Foru
mul a avut drept scop pregătirea strategiei 
naționale, privind dezvoltarea serviciilor", 
precizează Octavian Băgescu, director 
DMSSF Hunedoara. (I.J.)

• Prețuri. O dată cu disponibilizarea primei 
tranșe de mineri în urmă cu o săptămână, 
prețurile au explodat în Valea Jiului. Cei care 
profită cel mai tare de pe urmă plăților com
pensatorii ale minerilor sunt co:mercianții din 
piețele agroalimentare, declară Carol 
Schreter,.primarul orașului Petroșani. (I.J.)

Reacții la alegerile din PSD

Aceeași lege, altă viziune

D.R. Rușanu

■ Ieri, la Deva, a avut 
loc turul II al alegerilor 
pentru funcția de lider 
PSD Hunedoara.

Valentin Neagu, Mihai Stan 
valentin.neagu@informmedia.ro

Câțiva politicieni hune- 
doreni și-au exprimat opiniile 
cu privire la noua conducere. 
Păunescu e dezamăgit

Senatorul Adrian Păunescu 
(PSD) s-a arătat dezamăgit de 
atitudinea conducerii organi
zației PSD Deva și a acuzat 
lipsa de comunicare cu aceas
ta. „Cred că trăim un mo
ment greu. Nu s-au limpezit 
încă toate lucrurile și atmos
fera dintre noi nu este, deo
camdată, cea mai bună”, a 
spus senatorul. Păunescu a 
afirmat că a fost invitat la 
conferința județeană a PSD 
Hunedoara „în ultima clipă”. 
El a adăugat că nu a fost spri
jinit de organizația locală 
pentru a-și deschide un birou

parlamentar în Deva, pre
cizând însă că a fost primul 
parlamentar al județului care 
și-a deschis un astfel de birou, 
la Petroșani, în ianuarie 2005.
La locul potrivit

Petru Mărginean, președin
tele PUR Hunedoara, a spus 
despre alegerea noului 
președinte al PSD: îl felicit. 
Am colaborat bine cât timp a 
fost prefect. Ca om este la 
locul potrivit. Este un om 
care va încerca să facă ordine 
în PSD local. îi doresc succes.
Ponta cere vot secret

Președintele Tineretului 
Social Democrat (TSD), Victor 
Ponta, a declarat, la Deva, că

este „esențial” ca funcțiile de 
conducere din partid să fie 
alese prin vot secret, la Con
gresul PSD din această 
săptămână. „Eu știu că sunt 
deja colegi care se gândesc că 
e bine să avem un vot con
trolat, să le cerem preșe
dinților să voteze într-un anu
mit fel. Este esențial pentru 
Congresul nostru ca votul să 
fie secret, în cabine de vot, 
așa cum a fost la organizațiile 
județene, pentru că sunt mai 
mulți candidați, pentru mai 
multe funcții. Cei care vor fi 
aleși vor avea legitimitatea 
votului secret și corect. Cei 
care vor pierde, nu vor putea 
să conteste acest vot”, a spus 
Victor Ponta. Președintele

TSD a adăugat că în condițiile 
în care votul nu va fi „cu 
adevărat secret și cu adevărat 
liber”, efectul acestuia va fi 
„foarte rău primit” de mem
brii de partid și de opinia 
publică.
început bun

Gheorghe Pogea, președin
tele PD Hunedoara, ne-a 
declarat la puțină vreme după 
alegerea lui Vaida că „s-a 
făcut o alegere bună. Este un 
om care a venit din economia 
reală și știe ce are de făcut. 
Este prima dată când PSD-ul 
are un asemenea specialist. 
Pentru județ este un câștig. 
Pentru că ai cu cine dialoga. 
Este o alegere potrivită”.

Adrian Păunescu Petru Mărginean Victor Ponta Gheorghe Pogea

Deva (D.I.) - Deputatul PNL Dan Radu 
Rușanu a făcut unele precizări legate de 
recenta moțiune simplă înaintată de parla

mentarii PSD, cu privire la 
schimbările ce au loc în ad
ministrația publică locală. în 
opinia lui, inițiativa foștilor 
guvernanți nu și-a avut ros
tul, schimbările fiind nece
sare. în primele 3 luni ale 
anului 2001, PSD-ul a schim
bat 11.000 de funcționari

publici, iar în 2005 nu au fost înlocuiți doar 
197 de funcționari. „Legea funcționarului 
public exista și în 2001, la fel cum există și 
acum. în județ există multe persoane care, 
fiind la conducerea unor instituții descen
tralizate s-au implicat și în politică. Unele 
dintre ele au criticat dur, în timpul cam
paniei electorale, programul de guvernare 
al Alianței DA, iar acum vor să-l pună în 
practică”, a precizat Rușanu.

Minerii tineri „se rup" în oase

Procesul „Costești"
Deva (M.S.) - Procesul mineriadei de la 

Costești, ce a avut loc în 1999, se judecă 
azi, la București. La ultimul termen, ma
gistralii înaltei Curți de Casație și Justiție 
au decis, amânarea judecării recursului 
declarat de Miron Cozma și alți cinci lideri 
sindicali. Cei șase au contestat decizia 
Curții de Apel București din decembrie 2003, 
instanță care l-a condamnat la zece ani de 
închisoare pe Miron Cozma, pentru insti
gare la subminarea puterii de stat și, respec
tiv, la câte cinci ani de închisoare pe ceilalți 
cinci lideri sindicali ai minerilor.

■ Afecțiunile aparatu
lui osteoarticular sunt 
cele mai des întâlnite la 
minerii tineri din Vale.

Iha Jurcone____________________
taa.fHraMc^flifornHiMffia^o

Petroșani - Mina cu cea 
mai mare pondere de bolnavi 
din Valea Jiului este Petrila, 
declară dr. Veturia Ciriperu, 
medic șef Salvamin Petroșani. 
Jumătate din cazurile de sil
icoză, afecțiuni digestive și 
cardiovasculare urmează într- 
un clasament al bolilor care- 
i macină pe tinerii mineri din

Vale. „Se pare că activitatea 
grea din subteran, neo- 
bișnuința cu munca fizică, 
lipsa mecanizării, dar și 
pozițiile vicioase au făcut ca 
doar în acest an 1033 de 
mineri, cei mai mulți tineri, 
să se îmbolnăvească de 
afecțiuni ale aparatului 
osteoarticular, prin supraso
licitarea acestuia”, declară dr. 
Ciriperu. Potrivit sursei ci
tate; efortul fizic intens din 
mină se adaugă microclima
tului cald, deficitului de oxi
gen și lipsei de antrenament, 
astfel că de la începutul anu
lui s-au înregistrat 2477 de 
cazuri de îmbolnăviri. Miner din Valea Jiului

întâlnire la PAS
Deva (D.I.) - Partidul 

Alianța Socialistă (PAS) 
a organizat ieri, la Casa 
de Cultură din Deva, o 
întâlnire cu activul 
restrâns din județ și cu 
președinții organizațiilor 
județene Timiș, Arad, 
Caraș-Severin, Sibiu și 
Alba. Temele întrunirii 
vizau problemele curente 
ale partidului și strategia 
pe care să o adopte 
această formațiune poli
tică „în condițiile unei 
legislații cu prevederi 
anticonstituționale și 
antidemocratice”.

Grevă de avertisment
Deva (I.J.) - Feroviarii vor opri lucrul 

timp de două ore la 22 aprilie, în semn de 
protest față de înghețarea salariilor în 
cadrul societății de cale ferată. “Nici un 
tren nu va mai circula între orele 7.00 și 
9.00 pe perioada grevei de avertisment”, pre
cizează Ionel Țiț, lider sindicatul „Fer
oviarul” Hunedoara. Sindicaliștii cer acor
darea a 20 de tichete de masă și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă. Dacă reven
dicările lor nu vor fi soluționate, ceferiștii 
amenință că vor intra în grevă generală.

Pasiuni trecătoare.
Caricatură de Ovidiu Pascu

Sunt oameni 
deosebit de con

știincioși și niciodată 
nu s-a întâmplat să 
întârzie cu pensiile. 
Munca pe care o fac 
ei ar trebui apreciată 
mai mult de cei aflați 
la conducere. Cred că 
nemulțumirile lor 
sunt reale și trebuie 
tratate cu toată serio
zitatea.
Viorica, 
Deva

Pe mine nu mă 
afectează în mod 

direct. Luna aceasta 
am luat pensia, iar 
corespondență nu am 
de trimis. Sunt o 
instituție de care 
depinde buna 
funcționare a multor 
organisme și sper ca 
revendicările lor să-și 
găsească cât mai 
repede rezolvare. 
Anonim,
Deva

Pe noi nu ne 
afectează greva 

poștașilor pentru că 
cel puțin, pe luna 
aceasta, am luat pen
sia, iar corespondență 
nu avem de trimis, 
însă sunt instituții ale 
căror program va fi 
afectat de grevă și 
tocmai de aceea pro
blema trebuie 
rezolvată.
Sofia, 
Deva

Parteneriate de succes
Deva (I.J.) - „Atragerea 

investițiilor stirăine în județul 
Hunedoara - posibilități de 
colaborare cu firme italiene” 
a fost tema seminarului orga
nizat sâmbătă, la Prefectura 
Hunedoara în colaborare cu 
CJ și CCI Hunedoara. Oa
menii de afaceri hunedoreni 
au aflat cum pot fi create 
parteneriate de succes cu fir
me italiene pe baza comple
mentarității în domeniile pre
lucrărilor mecanice, indus
triei textile, a maselor plas
tice etc. Acestea pot fi posi
bile datorită faptului că Aso

ciația întreprinzătorilor mici 
și mijlocii din regiunea Pie
monte, Italia - API Novara, 
prezentă la întâlnire, repre
zintă interesele a peste 650 de 
întreprinderi mici și mijlocii 
din zona Piemonte. Ca 
urmare, s-a înființat un Birou 
de legătură și consiliere în 
afaceri în municipiul Deva în 
cadrul unui proiect de 
parteneriat finanțat de partea 
italiană care se va derula 
până la sfârșitul anului 2006, 
urmând ca după aderarea 
României la UE acest birou 
să-și extindă activitatea.

Nu. Poștașilor tre
buie să le 

mulțumim pentru că 
ne fac să ne simțim 
ca niște domni atunci 
când ne aduc pensia 
acasă. Activitatea pe 
care ei o desfășoară 
este foarte importantă 
și trebuie să se 
găsească o soluție 
pentru revendicările 
lor.
Anonim, 
Deva

Doar când cineva 
amenință cu 

declanșarea grevei ne 
dăm seama de impor
tanța activității pe 
care o desfășoară^ 
Pe mine personal nu 
mă afectează, dar 
cred că revendicările 
lor sunt reale și cei 
care dețin frâiele 
le pot rezolva 
problemele.
Gali, 
Deva

Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat 
(PPCD), Gheorghe Ciunandu (primul din stânga), s-a 
aflat, la sfârșitul săptămânii trecute, într-o vizită în 
județul Hunedoara. (Foto: Traian Mânui

X
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)

1955 - S-a născut cunoscutul interpret de muzică pop
ulară, Drăgan Muntean, ofițer specialist la IPJ Hunedoara, 

considerat „vocea de aur a pădurenilor" (m, 20.04.2002)

1848 - La Blaj are loc prima adunare a românilor din 

Transilvania, în cadrul căreia s-a hotărât să se convoace, 

pentru 3-15 rnai, Marea Adunare Națională______________

1846 - S-a născut omul de cultură Nicolae Densușianu, 
autorul celebrei lucrări „Dacia preistorică" (m, 25.03.1911) 

1955 - A murit fizicianul de origine germană, Albert Ein

stein, autorul teoriei relativității, laureat al Premiului Nobel 

pe 1921 (n. 14,03.1879) ________________________________

Ziua internațională pentru conservarea monumentelor

TSflUI următoare a “SF Cafe”, Cafeneaua 
de science fiction, organizată de ONG 
TESERACT Deva, va purta numele 
“Robofii".

(Foto. Ina Jurcone)
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21mart.-20 apr. __
Primiți pe neașteptate o sumă mare de bani, la care 
nici n-ați visat. Vi se cere în schimb multă discreție, 
ca și cum ați avea vreun interes să vă lăudați.

21 apr.-20 mal _______ ;
Conștiinciozitatea dv naivă trebuie pusă în evidență, 
altfel o să aveți multe probleme. Banii vor fi suficienți 
pentru satisfacerea unor mici mofturi.

21 maF-20 tai. ......  ' • ~ ■ ■
E posibil să fiți obligat să plecați la drum, pentru a 
rezolva chestiuni profesionale. Deși situația w vă 
convine, nu e cazul să ripostați.
21 Iun.-20 Iul. J__ _
O ofertă de serviciu neașteptată vă înseninează, 
fiindcă este foarte avantajoasă. Ar fi bine să 
cumpăniți puțin, să nu acceptați imediat.

21 M.-20 aug.
Aveți plăcerea nebună de a cheltui, dar și spijinul 
familiei, deci nu trebuie să vă faceți griji.

21 aug.-20 sept.
De drumuri nu puteți scăpa cu nici un preț. Dar nu 
aveți de ce vă plânge, veți rezolva multe lucrwi. 
Veștile primite vă fac mai optimist.

Energie electrică:

Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice:
08.30-15.00 Deva, Str, Liliacului, bl. 17___________ '

08.00-15.00 Câinelu de Jos 

Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 

09,00-15.00 Str. D Zamfirescu, bl. K1; bl. Bl

Str. Pietroasa, Retezat, Luceafărul

Apă:
Sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva: 
08.00-15.00 Str. Hărăului, N. Grigorescu, T. Vuia,

Bucovinei, Banatului, Ardealului

Soluția integramei din 
numărul precedent: L - 
N - IVI - VARGAT - EV
- TE - RIGLA - ȚUICA
- AER - RAS - AG - S 
-HAT-PI - CT-A- 
AZI - BOA - ML - 
ZEBRA - IA - LO - SC
- INCRETITA - IUI - 
IMAS - CE - DP - A - 
AUL - TIGRI - RAIA.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Infamul CFR ’2!^72B

Pompieri
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HO 214971
Urgențe 112

TVR 2

21 sept.-20 oct _____._______
E posibil să aveți o discuție neplăcută cu o persoană 
cu autoritate din cauza neglijențe) cu care tratați 
unele probleme. Vă vizitează niște rude.

21 oct-20 nov.__  __ ______ ___ ;_____ __
Sunteți prea autoritar când nu e cazul. E posibil ca

mul dv supraîncărcat să aibă efecte negative.
O vizită .la. rude devine absolut necesară!

21 nov.-20 dec.___
Sunteți optimist. Starea psihică bună o influențează 
pe cea fizică. Momentele în care nu vă veți simți 
nemaipomenit sunt de scurtă durată.
21 dac.-20 tai._________ __ |
E posibil să vă loviți de piedici puse de persoane invid
ioase. Veți avea puterea să vă impuneți în fața tutur
or prin diplomație sau curaj.

21 lan.-20 febr.
Ziua e perfectă pentru a ieși în oraș cu

21 febr.-20 mart. ___
Activitățile intelectuale marcate pe agenda zilei vor 
fi încununate de succes. Promisiunile de cooperare 
sunt ca un ghimpe pentru rivalii dv.

PRIMA TV J
___ __ 1 mW

750 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
745 Agenția 2 

ui sfert 
9O0(Mmmute 

decutaaâ 

k3u laeshopping 
IttOO Swprize, suprim.- Cu 

reea Marin 
123G Tdemddopeda 

1330 Desene animate: Yu-GL 
©Oh 

1400 JumU TVR. Sport.
1 Meteo

1430 Teleshopping 
15.00 Pro Patria. Emisiune 

realizată de Redacția 

Emisiunilor Militare de 
Televiziune din Minis
terul Apărării Naționale 

1530 Kronka. Emisiune în 

limba maghiară 

1655 Săn pentru toți.
Prezintă dr. Daniela Saf- 

ta 

1730 P Ud
Snwamldor

1830 Știrea zflei 
1850 Sport Pro 
1950 JunaU TVR. Sport

Meteo

750 Știrile PRO IV. Sport. 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

9.10 Omul care aduce 

cartea. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 

0 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

10:15 Apropo IV
(reluare)

11:15 SalvațH pe Wally II
HI (reluare)

1300 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
13:45 De râsul lumii 
1415 Americani fit Europa 

q (comedie, SUA 1985) 
1600 Tânăr și neliniștit Cu: 

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

Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

17:00 Știrile PRO TV 

17:45 Teo 
1900 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo

7:00 Obervator. Cu: Sanda 

Nicola
8.00 Canalul de știri 

10:00 în ca presei 

11riX) Concurs interactiv. Emi
siune în cadrul căreia 

poți deveni milionar în 

câteva minute 
1200 Hercule. Hercule și 

0 lolaus s-au reunit și de 
această dată pentru a 

da naștere unor noi 
aventuri: de la bătălii 
crâncene cu forțele 

satanice, eliberate din 
iad, până la con
fruntarea cu Vlad și 
armata lui de vampțri. 

1300 Observator. Cu: Simona
Gheorghe

13:45 Divertisment Foldorul 
cc.raatacă

1500 Diverts
1660 Observator. Sport 

Meteo
1645 Vivere- A trăi cu pasi- 

0 une (Italia, 2002) 
1745 9595 - Te învață ce să 

fad
1960 Observator. Sport.

Meteo

560 Poveștiri adevărate 
(reluare)

530 Iubire nea, păcatul 
(reluare)

7.60 Extravaganta Anastasia 

0 (reluare)
8:15 Te voi tovă să iitoești

0 (reluare)
9:15 AHPteteaoer 

1060 Lori (reluare) 
11:15 Numai iifobea 

13:15 Răzbunarea. Cu:
q Gabriela Spanie, Josâ 

Angel Llamas, Marfa 

Helena Doering, Orlan
do Miguel 

14:15 Pisica săbatkă. Cu:

0 Marlene Favela, Mario 
Cimarro 

1530 Iubirea mea, păcatul.

gj Cu: Yadhira Carillo, Ser
gio Sendel Alexis Ayda, 
Alessandra Rosado, 
Sylvia Pasquel 

17:25 Vremea de acasă 

1730 Poveștiri adevărate 
18:10 Gitanas. Cu: Saul

0 Lisazo, Dolores Heredia 
19.15 Te voi învăța să iubești.

0 Cu: Danna Garda, 
Miguel Varoni

2ftl5la&tnâ O provocare 
< pentru top cei care, 

dq>ă ani de certuri și 
conflicte, se împacă ros
tind un simplu, dar 

magic iartă-mă. Prezintă 
Raluca Moianu.

2145 Ochiul magic. Reali
tatea filtrată de obiec

tivul camerei de luat 
t vederi. Realizatori: Dana 

Robea și Tfoeriu 
Ștetăncscu 

223DBuiad 
4360 JunaU TVR. Sport 

Meteo x
330 Nocturn» 
031 Al ji Buddy (dramă,

QSUA 1993). Cu: Jeff
Gokfchxn, Forest
Whitaker, Kathy Baker. 

220 TV! Sport
Meteo (reluare)

iw Ryan winters, tfpo-
-f* las Pasco

20:15 Teren minat (acțiune,
■ SUA 1994). Cu: Steven 

Seagal, Joan Chen, 
Michael Caine. Forrest 
Taft lucrează ca pompi
er la compania petroli
eră prezidată cu agre
sivitate de controver
satul Michael Jennings. 

2M5 la Bloc. Serial de 

divertisment 
23600 Știrile Pro TV 
19MI DteasUa campionilor 

2350 Be spionează (acțiune,
QSUA 2002). Cu:

Natasha Henstrige, 
Kristen Miller, Natashia 
Williams, Cartas Jacott, 
Jamie Iglehart Regia: 
Reza Badiyi,Chuck 

Bowman
0451 vi 
1:15 Știrile PRO TV. Sport

Msteo
2:15 Apropo TV (reluare) 
US Parte de carte (Iwuare) 
415 kstrim tivi (reluare)

20:15 Goldan Eye (acțiune, 

[a Maria Britanie, 1995). 
s Cu: Pierce Brosnan, 

Sean Bean, Izabella 
Scorupco, Famke 

Janssen, Robbie 
Coltrane, Tcheky Karyo, 
Judi Dench. Vremurile s- 
au schimbat...

2230 Observator. Sport.
Meteo. Cu: Letiția 

; Zaharia
5 Gladfetorul (dramă, 

0 SUA 1992).
Cu: Cuba Gooding Jr., 
James Marshall, Robert 
loggia, Ossie Davis, 
Cara Buono. Fiind în 
imposibilitatea de a mai 
locul In suburbiile 

Chicago-ului, Tommy 
Riley șl tatăl lui se mută 

îh partea de sud a 
’.. orașului condusă de 

luptători de stradă.
160 Concurs Interactiv. 
260 Observator. Sport

20:15 Rută. Cu: Barbara

0 Mori, Eduardo Santama- 
rina. Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes, 
Sebastian Rulli. Josefina 
Echanove, Antonio 

Medelin
i 21.10 Mama vitregă. Cu :

0 Victoria Ruffo, Cesar 

Evora, Jaqueline 
Andere, Maurido Aspe, 
Miguel Angel Biaggio, 

Eduardo Capetillo, Reni 
Casados, Margarita 
Isabel Ana Layevska 

2260 De trei ori femele emi
siune cu Mihaela Tatu 

060 Extravagante Anasta- 
0sta. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 

Mazzone, Saul Matin
160 Răzbunarea. Cu:
©Gabriela Spanie, Josâ' 

’ Angel Llamas, Maria ' 
Helena Doering, Orlan
do Miguel

760 Magazin IT (reluare) 
730 Minorități st* trai dk- , 

taturi
860 Teteshoping
830 CeZar și tțsar 
9:10 Poftă bi
940 n i to Farads 

1030 D' ale Iu* Mitică 

1130 Gnd minute de cultură 

1145 Pasiuni 
1240 Euro-dspecer (reluare) 
1245 Farmece

< 1330Tdeshoping 

1460 Qu mode 
1430 Midi savanți 
1560 împreună to Europa.

Primul pas
1660 Zona de conflict 
1630 Cina minute de cultură 

1645 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

1760 Sărută-mă, prostule 

17:55 Euro-t - 
1860 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Cina minute de cultură 
1830 Zes românilor 
1900 Fotbal în sală: AFC 

Bodu - Futsal Con

stanța. Transmisiune 
directă

2030 Monștrii sacrii, s-au 
împlinit 20 de ani de la 
moartea marelui actor și 

, profesor de artă 
teatrală.

2160 Neuitatele personaje. 
Documentar de cultură 
teatrală. Prezentat de 

; prof. George Banu. 
Episodul 11

2130 Jurnalul TVR. Sport , 
Meteo

2250 Jurnalul Euronews pen
tru România

22:15 Drumul spre Santiago >
13 (thriller, Spania, 1999). 

Partea a treia. Cu: 
Anthony Quinn, Charl

ton Heston, Anne Ar- 
> , cher, Jc Luis Gomez.
, ■ Regia Robert Young,
s j ' Locotenentul Pereira 
, |jK.ivrea să lămurească 
1 'h is moartea misterioasă a • 

unei prostituate. i 
2400 Agenția. Episodul 1.

©Cu: Gil Bellows

760 Teleshopping 
730 (jpto'TV 

755 Soon co rforenima 
860 Tetavpping 
830 Sunset Beach 

930 Dragoste și putere 
1050 Kenrid Show (reluare) 
10:55 dip art 
1150 Monica. Prezentatorea 

emisiunii este Monica 
Puiu (reluare) 

1250 Fflmul și televiziunea.

Este un program spe
cializat de cronică, crit
ică și comentariu de 
film, produs într-un for
mat complex 

1230 Teleshopping 
12:55 Bani la (jeu 

13:50 Teleshopping 
1425 Sunset Beach 

1520 Focus. Emisiune infor
mativă

1535 Dragoste și putere 
16:15 Fă-ți bagajele 

17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți to

NATO
1850 Focus. Sport Meteo.

Cu: Cristina țopescu 
1950 Viața la extrem

2tt00 Serginio. Cu Sergiu
Mihalcea

2150 Tradați to dragoste 
2Z00 Trăsniți to NATO. Sol- 

dații prezentați în pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar to 

acest sezon cu totul 
schimbați.

2230 Focus Plus. Cu:Silvia 

Tlcula
2360 Fenatik Show.

O emisiune care și-a 

câștigat o puternică 
notorietate într-un timp 
foarte scurt, Fanatik 
Show este un program 

dinamic șl agresiv, axat 
pe culise, scandaluri, 

: informații de ultimă oră, 
'știri bombă.

';S D Focus pits. Sport. 
Meteo, (reluare) 

MOBenllegreu 

0 Clubul a 

noepte

850 Vânătorul de crocodili
13 (aventuri, Australia, 

2002).
930 0 familie cu probleme
S (comedie, SUA, 2002) 

1155 Fereastra de vizavi
13 (dramă, Italia, 2003). 

Cu: Giovanna Mezzo- 
giomo, Massimo Girotti 

12:50 Minciuni îngropate
U (thriller, SUA, 2001). Cu: 

Sally Kirkland, Tyler 

Christopher 
1435 Prietenii (comedie,
a Norvegia, 2003) 

1650 Familia Rugrat to
I vacanță (animație, SUA 

2003). Voci: Bruce 
Willis, Elizabeth Daily 

17:25 Interviu cu Gus Van
Sânt

1745 O puicuță fierbinte
Q (comedie, SUA 2002). 

Cu: Rob Schneider, 
Anna Fanis 

1930 Pe platourile de fil
mare. Episodul 16 

2060 Agatha (dramă, Marea
QBntanie, 1979). ’ 

21:40 Identitate (hriller, SUA
2003).

23:10 Examen (dramă, Româ-
Hnia, 2003).

040 0 noapte de
Hpomină (comedie, SUA, 

2002)

06.30-07.00 Observator
Deva (r)

11.00-12.00 După canal 
(Em. de divertisment, 

15.30-1535 Publicitate 

23.45-24.00 Observator

0830-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

TV SPORT

12.15 Providence
13.00 Fiicele lui McLeod
14.00 0 nouă viață (dramă, 

SUA 2001)
1545 Valul ucigaș (acțiune, 

SUA 1997)
1730 Ascensiunea (dramă, 

SUA 1994)
19.15 Clanul bau-bau (fan

tastic, Marea Britanie, 

2004)
21.00 Fiicele lui McLeod
22.00 Lege și ordine: Intenții 

criminale
23.00 Jordan
00.00 Viața lui Rutit Grey

DISCOVERY
10:15 Judo: Cupa Mondială 

11:00 știrile TV Sport 11:05 " 
Teleshopping 11:20 Rugby 

' Total 12:00 Știrile Tv Sport 
1 1220 Handbal feminin: Oftchim

-Rapid(reluare) 1400ȘtirileTV ’

Sport 1410 Fofoal: Copa Lib- j 
■ ertadores '05 (reluare) 16:00 
t Știrile TV Sport 16ri 5 Teleshop- ! 

( ping 16:30 Box profesionist: !
Willie Gibbs - Freddy Cuevas 

‘ 1830 Știrile TV Sport 1950 Fot- j

bal: Spania. Real Madrid ■ 
Barcelona, cel mat mare derby 

( al planetei, s-a încheiat dumi
nică seara cu victoria galactici
lor, scor 4-2 2045 Știrile TV 

Sport 2150 Rodeo: Eroii Vestu
lui Sălbatic 2350 Arte marțiale

1650 Față h față cu peri
colul, Marele îngheț

1700 Câmpuri de bătălie, 
Amfium

1800 Aventpri la pescuit cu 

■ Rex Hunt
1830 Clubul de pescuit Bue

na Vista
1950 Curse asurzitoare, 

Oameni și camionete
20,00 Natura în stare brută, 

Conversații în stare 
brută

2150 RevetepjMustriaie 
22,00 Minunile dururgel 

estetice
23.00 Trauma .
00.00 Cum se construiește 

un om
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• Bursă. Bursa de job-uri din Valea Jiului a 
oferit vineri 357 de locuri de muncă. Pentru 
ele s-au bătut 577 de persoane, dintre aces
tea doar 26 fiind angajate pe loc, în timp ce 
altele 108 au fost selectate în vederea unei 
viitoare angajari. Următoarele burse ale locu
rilor de muncă se vor derula în 6 și 13 mai 
având ca destinatari studenții și rromi. (I.J.)

• Ofertă. Proprietarii vilelor de pe litoral au 
pregătit ofertele pentru 1 Mai și Paști la 
prețuri cuprinse între 170.000 și 400.000 de 
lei de persoană pe zi. Stațiunea Costinești 
are prețurile cele mat mici. O rtoapî de 
cazare la vile costă între 170.000 și 210.000 
de lei de persoană, pentru un sejur de mini
mum trei nopți. (I.J.)

Consultanță
Petroșani (I.J.) - în 

Valea Jiului, în perioa
da septembrie 2002 - 
decembrie 2004, spe
cialiștii Centrului pen
tru Dezvoltarea IMM- 
urilor au acordat 1.161 
de ore de consultanță 
celor ce au dorit să 
înceapă o afacere nouă. 
Au fost create 659 de noi 
locuri de muncă și s-au 
înființat 209 firme noi.

Asfaltare
Petrila (I.J.) - Lucră

rile de asfaltare în Petri
la au fost amânate de 
edilii locali până la lici
tația care trebuie să 
aibă loc conform legii. 
„Vom începe lucrările 
în luna mai, după lici
tație. Până atunci tur
năm asfalt în gropile 
mai mari”, afirmă Du
mitru Răscolean, vice- 
primarul orașului Petri
la. CL a alocat 10 mid. 
lei pentru asfaltarea 
drumurilor și a aleilor 
pietpnale pentru 2005.

Carol Schreter 
(Foto: Ina Jurcone)

Rectifi
care
Petroșani (IJ.) - Buge
tul Consiliului Local 
Petroșani a fost recti
ficat cu 600 de mili
oane de lei. „Suma 
este alocată de la 
bugetul de stat pen- î
tru anul 2005 și va fi î
folosită pentru lucrări 
de cadastru imobiliar- i
edilitar în zonele i
Dărănești și Maleia, i
pe o suprafață de ț
arca 100 de 
hectare", a precizat 1.
Carol Schreter, pri- i
manii municipiului i
Petroșani. Pe bugetul ;
defalcat, suma va fi ;
curpinsă la capitolul i
de venituri „Subvenții i
primite de bugetele ;
locale pentru lucrările ț

de cadastru imobi
liar" și la capitolul î

cheltuieli pentru „Ser
vicii și dezvoltare 
publică, locuințe, 
mediu, ape".

& Flatat

„Tânără pădu- 
I reancă ta războiul 

de țesut”, și-a inti- 
■r tulat foto-repor- 
" terul Traian Mânu 

fotografia. Potrivit 
^"Direcției Județene 

: de Culte și Patri
moniu Cultural 
Național Hune
doara. doar în 
zona Pădurenilor 
femeile încă mai 
păstrează tradițiile 
populare vechi, 

1 cum ar fi țesutul 
\ 1a război, torsul și 
' cusăturile manu

ale de costume 
naționale. în zonă 
femeile bătrâne 

L încă mai poartă 
gfcostumele 

tradiționali- în 
filocul hainelor 

fe* moderne.
M. (Foto: Traian Mânu)

Dezastru ecologic
■ Cosmetizarea albiilor 
râurilor din Valea Jiului 
nu are efect datorită 
populației.

Aninoasa (I.J.) - „Situația 
a scăpat de sub control”, 
declară primarul Petroșaniu- 
lui, Carol Schreter, când 
vorbește despre albia gurilor 
din Valea Jiului. Cosmeti
zarea albiilor râurilor a 
început, așa că toți primarii 
din Vale și-au făcut o priori
tate din aceasta. „Efortul și 
toți banii cheltuiți sunt în 
zadar. O singură zi după 
curâțdhfe este suficientă pen
tru ca malurile râurilor să fie 
din nou pline de gunoaie. Pe 
Jiu plutesc PET-uri, dar și 
dâre de ulei de mașină”, 
declară primarul de Ani
noasa, Die Botgros. „Degeaba,

populația nu este educată să 
facă curățenie în jurul 
locuinței. La Petroșani, între 
podul de la Dărănești până la 
DN 66 tot cartierul își dev
ersează gunoiul pe malul 
apei. Maleia o curățăm lunar. 
Se investesc sume uriașe pen
tru igiena orașului, dar nu se 
găsește nici un inspector de 
mediu să-i amendeze pe cei ce 
și-au făcut un obicei de a-și 
arunca gunoiul în pârâu”, 
adaugă primarul Schreter. La 
Aninoasa, pe malul apei zac 
mormane de rumeguș, rufe 
abandonate și hoituri de ani
male. „N-au trecut cinci luni 
de cârid am curățat albia Jiu
lui de Vest și pârâul este plin 
de gunoaie. La nici o 
jumătate de an după ter
minarea lucrărilor, pe multe 
porțiuni pârâul este „sufocat” 
de gunoi”, declară Botgros.

En-gros băuturi și tutun
Deva (I.J.) - Agenții eco

nomici care distribuie și 
comercializează în sistem 
en-gros băuturi și tutun 
sunt obligați să declare 
această activitate la DGFP 
Deva, în vederea obținerii 
atestatului care dă dreptul 
la comercializare. „Pentru 
obținerea atestatului agen
ții trebuie să dețină spații 
de depozitare, să aibă 
înscrise în obiectul de 
activitate comercializare și 
distribuție băuturi alcoolice 
sau comercializare și dis
tribuție en-gros tutun și să 
se doteze cu mijloace nece: 
sare depistării marcajelor 
false sau contrafăcute”, pre
cizează Mihaela Bolder, 
purtător de cuvânt DGFP 
Hunedoara. Desfășurarea 
activităților de distribuire

și comercializare en-gros a 
băuturilor alcoolice și pro
duselor din tutun fără 
deținerea atestatului vala
bil, eliberat de organul fis
cal competent se sancțio- > 
nează cu amendă de la 200 
milioane lei la 1.000.000.000 , 
lei și cu oprirea activității ' 
de comercializare a produ- , 
selor accizabile pe o peri
oadă de 1 - 3 luni. '

’’

s
8D

SCEUROCONSl'LT SRL ARAD- FILIALA DEVA 
MM IW pnmipal oi»wcr drurtmuic r.vrpanizxre-a ți l«A4an» fudu-fart b vaivartf pch

farâapc pîibkcl CM «rtgWC «*« pwtejn:a temui» «porWulxi 
SC BARELL1 PRODIMPCX SRL HI NEOOARA 

-societate in faliment-
Mașină de rindeluit cu 4 capete, mașină de îndreptat mașină de rindcluif la 
grosime, freză cu Janț, mașină de cbcrtM și dimenșkmat, ușcător de lemn 

marea Bașchild (2x6fr mc), ferăstrău circular eu masă mobilă, mașină de 

ascuțit pentru «uțite plaras1.
■ Valoarea de pornire a licitației:

2.835.810.(10(1 lei + T.V.A.
Mașină de rmdeluit Weining c.tt 4 capete 182.250.000 lei * T.V.A, Foni 
Sierra - 7.290.000 Iei + T.V.A. Ford Mondeo - 121.500.000 lei -b T.V.A. 
Remorcă - 5.103.000 lei + T.V.A. Compresor de aer - 18-225.000 lei + 
T.V.A. Copiator Minolta 10:')35.000 lei + F.V.A. MațM de Matt pungi 
- 5.832.000 lei - T.V.A.

Bunurile sunt situate In localitatea. DwwMiveni, str. Cuj» Vodă, ar.45, 
județul Sibiu. Licitația avea loc în data de 1» aprilie 2005, Ora 14:00, la 

sediul lichidatorului din Deva. str. KogSlhiceanu w.4, el. i, cam.18. 
in tar de iwatJMecare licitațiile se vor rotat în <iata.de 22.04.2005,

27.04.2005. 29.M.2W5 și O4.O5.2SO5 la ora 1 tjSC. h sediul Iwhidalonihii. 
Pentru a intra in posesia caietelor de sarcini sau pentru a obține mai multe 

informații va rugim să contactați Departamentul Marketing, 
Razvan Bolid, la tel: 0722(290863

coltbonn constructivi și pn-Ktni

to 3birotica
DutnbvUar otționni dt bimtici fi papttMs mfo/nri.

■ vttorami dHtmiMor Imn

m»ntg«ntnt (ortidpitn

OUtrlfe & șmswioi ih iwnțis 
și § fiMîwaik wr fi wmc hi ,

laMMiî; rsssr»*
- pajii M de (r*
CU sțkiicitkahA

«are
V»r i! c&otridatr doar

iKjoritrr, «M>brw »pn 
ifcit dt sâ-.pL asprei latțnjU.

■ Studii j'sțeheatt
• Patru, <k- catău-Vf ratcșvru 8.

SanferL
• fttaet oblul «trteti».
■ kletan de jatisiu
•ia«ir>țssLcwaHt.
• Fo»iS<:r j» <i; pumwMt «mo 
&t«â aflaffi în pini dervutan

BUN LA TOATE!

1

3

M0ecebalBI.R;Tel.234940

HOTEL: 0801 08 §557 (cost apei convwnlre locala; 
www.stir.ra

rara girant 
tara avans

Sumt otarta statetn cooptat sutană 
dîgftală Mteitt:

Multta^bal . Mxfc 4J00.000 W;
[—■------------ ■ MsMfc 7.000.000 M.

Daci la noi nu găsiți, 
atunci nu găsiți niciunde!

Tel.: 234.148.

S.C. EUROCONSULT S.R.L. ARAD - FILIALA DEVA 
LICHIDATOR AL

S.C. DORIS TRADING EXIM SRL DEVA 
- ÎN FALIMENT-

Organizează licitație. Tn vederea valorificării activului : 
Platformă prelucrare primară a lemnului situată în Deva. str.Ardealului, nr.1

Licitația va avea loc în data de 19 aprilie 2005. ora 14:00. la sediul lichidatorului din Deva, 
etr KogAInlcaanu nr 4 . et1. cam 18

Tn caz de neadjudecare licitațiile se vor relua în data de 22 042005. 27.04.2006, 
29.04.2005 »• 04 05 2005 la ora 13:00. la sediul lichidatoruiui 

Pentru a intra în posesia caietelor de sarcini sau pentru a obține mai multe informații vă 
rugăm să contactați Departamentul Marketing.

4

iata.de
http://www.stir.ra
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• Legislație nouă. De la 1 ianuarie 2007
va intra în vigoare noua legislație din dome
niul fitosanitar. Conform acestor acte nor
mative, odată cu aderarea la UE, pentru a 
utiliza pesticide, producătorii agricoli români 
vor fi obligați să dețină o autorizație emisă 
de DADR, prin Unitatea Fitosanitară și 
Agenția de Protecție a Mediului. (L.L.)

Relansarea meșteșugurilor
■ Arta populară 
păstrează caracterul 
autentic și specificul 
etnic al zonei.

înregistrarea 
animalelor

Deva (L.L.) - Principa
lul obiectiv al sistemu
lui de identificare și în
registrare a bovinelor 
este să asigure, în cazul 
îmbolnăvirii unui ani
mal, posibilitatea iden
tificării mișcărilor aces
tuia pe teritoriul țării. 
£ Numai așa putem in
terveni imediat în zone
le afectate în vederea 
protejării sănătății ce
lorlalte animale și a in
tereselor fermierilor și 
putem proteja consuma
torii împotriva bolilor 
transmisibile oameni
lor”, susține dr. Aurel 
Perian de la Direcția Sa- 
nitar-Veterinară. Numai 
animalele înregistrate 
vor putea fi înscrise în 
schemele de sprijinire 
din partea statului.

Nicolae Roman

Lorepaha Leah
ioredana.teahțtoformmetlta.ro

Deva - Meșteșugurile artis
tice tradiționale din România, 
protejarea și relansarea pro
ducției de obiecte de artă po
pulară și artizanat cu specific 
tradițional, precum și pro
movarea acestor produse pe 
piețele naționale și internațio
nale se află în centrul atenției

unui amplu program. Se do
rește stimularea practicării 
meșteșugurilor artistice tradi
ționale ca mijloc important de 
realizare a unor produse de 
artă populară și artizanat, in
spirate din specificul tradițio
nal național.
Stimulare financiară

Pentru meșteșugari, accesul 
la informațiile de piață și pro
movarea produselor de artă 
populară și artizanat cu spe
cific tradițional pe piețele 
externe, precum și câștigarea 
de piețe noi, este destul de 
greu de realizat datorită Up-

sei fondurilor financiare. Va
loarea alocației financiare ne
rambursabile este egală cu e- 
chivalentul a 65% din valoa-

•t 
rea cheltuielilor eligibile efec
tuate (exclusiv TVA), dar nd 
mai mult de 80.000.000 lei pen* 
tru fiecare beneficiar.

I Bani de la 
| SAPARD 
î Deva (L.L.) - SAPARD 

: finanțează proiecte 
j majore din domeniul 

: agricol și al dezvoltă- 

j rii rurale. „Prininter- 
J mediul fondurilor 

i SAPARD, agricultorii 
î au posibilitatea de a 

; cumpăra utilaje agri- 
i cole de performanță, 

; astfel încât să facă 

: din agricultură o

activitate rentabilă și 
i profitabilă", afirmă 

; ing. Nicolae Roman, 

de lă Direcția Agri- 

i colă Hunedoara.

la școală. Cu toate acestea nu se plâng, iar 
rezultatele lor Ia învățătură sunt de multe 
ori comparabil mai bune decât a „orășe-
nflor”. (Foto: Traian Mânu)

Consultanță agricolă
Deva (L.L.) - Agenția de Consultată Agri

colă Hunedoara a organizat anul trecut mai 
mult de 20 de cursuri pentru instruirea 
agricultorilor. Consultanța agricolă este în 
UE gratuită și plătită. Consultanța gratuită 
este prestată de specialiștii angajați ai aso
ciațiilor de fermieri. Consultanța plătită este 
efectuată la cererea și pe cheltuiala fermie
rilor de cadre universitare și firme de con
sultanță. La noi, consultanța este gratuită 
și asigurată de ANCA. S-ar putea ca într-un 
viitor, agricultorii să fie nevoiți să plătească 
pentru instruirea care până acum era gra
tuită. Transformarea gospodăriei de sub
zistență în fermă familială comercială nu se 
poate realiza fără solide cunoștințe eco
nomice și tehnice și, în final, agricultorii 
trebuie să apeleze la sistemul informațional 
pus la dispoziția lor de ACA Hunedoara.

Prin Proaram se susțin orin ftmeMI nenmbursabilă'
• participări la târguri și expoziții internaționale, organizate în

străinătate (maximum 80.000.000 lei);'__________________ •
• participări la tâ uri șt expoziții irganizate în țară 

(maximum'60.000.000 milioane lei);
• elaborarea și producția de materiale tipărite de promovare a agenta- 

flui economic, redactate în limbi de largă circulație internațională 

. (maximum 80.000.000 leg;»

* realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea șctiwițițH solicitări' 
tulul șt a produselor sau serviciilor promovate 

(maximum 20,000.000 leg.

Proprietăți 
restituite

Deva (L.L.) - Numărul 
celor care au fost vic
timele abuzurilor împro
prietăririlor este de 1,5 
până la 2 milioane de oa
meni, care revendică o 
suprafață totală de peste 
700.000 hectare. Inițiato
rii proiectului susțin că 
marea noutate a iniția
tivei lor legislative ar fi 
aceea că oamenii pot să 
dobândească dreptul de 
proprietate asupra tere
nurilor solicitate, fără 
acte notariale sau cadas
trale, fără nici un în
scris, ci doar prin decla
rațiile a doi martori 
vârstnici. în cazul în 
care rezerva comunală 
nu există, se va trece la 
împărțirea moșiei dome
niilor statului.

Numărul turiștilor poate fi în creștere, dacă la târgurile naționale 
și internaționale vor fi promovați meșterii populari.

Criterii de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ:______________
e capital social integral privat;______________ ■ ■__________________________

e o durată de funcționare He la data sollcîtării de cel puțin 1 an; 

• principalul obiect de activitate - meșteșugurile artistice tradiționale.

Apele Sibișelului vor fi "cumințite^
■ Un curs de apă cu 
probleme urmează să-și 
regăsească echilibrul cu 
ajutorul amenajării.

Loredana Leah ___________
Ic reda n a. Uih#l nformmedla .ro

Sântămăria Orlea (L.L.) - 
în anul 1999, locuitorii satelor 
aflate pe cursul râului Sibișel 
au suferit mari pagube dato
rită ieșirii din matcă a apelor 
râului. Pentru că atunci nu s- 
a putut face nimic împotriva 
revărsării apelor, primarul 
comunei Sântămăria Orlea a 
făcut ample demersuri la Mi
nisterul Apelor pentru a sus
ține din punct de vedere fi
nanciar lucrările de regula
rizare a cursului râului.
Proiectul a fost aprobat

„Investiția este foarte mare 
și comuna, care are 3704 locu
itori, nu are suficientă putere 
financiară pentru a susține

Sibișelul face ravagii când iși iese din n tcă.

un asemenea proiect. Benefi
ciul este al tuturor oamenilor 
din comună”, afirmă prima
rul comunei, Ioan Filip. Pro
iectul finanțat de Ministerul 
Apelor are valoarea de 70 de 
miliarde lei, iar lucrările de

<j.< 

regularizare a râului Sibișel 
se vor desfășura pe o lungime
de 12 km.

Beneficiarii imediați ai 
proiectului sunt locuitorii din, 
Sântămăria Orlea - Bărăști - 
Săcel - Sînpetru.

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 angajații Inform Media S.R.L. și colabo- 

, ratorii.

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

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

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

indicând numele, adresa, nr. de telefon și 
răspunsul la întrebarea „Ești abonat la Cuvântul 
liber?”.

• Trimite plicul prin poștă, până cel târziti în 22 *
aprilie, la adresa de mai jos, cu mențiunea: „CeL 
mai darnic Iepuraș vine la tine!”, depune-1 în 
cutiile Cuvântul liber sau adu-1 la sediul 
redacției noastre. „

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

lei (600 RON)
• Măsuță pentru televizor

- 4.000.000 lei (400 RON) T' ~ “
• Aspirator - 4.000.000 lei ! M

(400 RON) ’ H
• Produse de panificație - [

4.000.000 lei (400 RON)

Cuvântul Liber
Deva, 22 Decembrie, 
nr. 37 A, OJ». 1, CJ». 3

ioredana.teah%25c8%259btoformmetlta.ro


■ FC CIP a făcut un 
nou pas greșit în lupta 
pentru titlu, pierzând 
meciul cu AS Odorheiu.

1«■kwmmZZ. I
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ClPRIAN MARINUț
ctprianjMrimit*lRf*rm  media, r*

Titlul, un vis mai îndepărtat

• Turneu internațional. Nelu Ardelean, 
președintele Asociației Județene de Handbal 
Hunedoara în colaborare cu societatea co
mercială Euroturism din Deva va organiza, 
anul acesta, în luna iulie, la Sala Sporturilor 
din Deva, un turneu internațional la care vor 
putea participa mai multe echipe naționale 
de tineret. (G.M.)

• "Centura rămân* la mine". Jose Spear
man, cel care trebuia să lupte cu Lucian 
Bute la Galați, are probleme cu justiția amer
icană și nu are permisiunea să părăsească 
țara. Lucian Bute își va pune în joc, la Galați, 
centura NABA, în fața unui alt adversar. „Cu 
oricine boxez, centura rămâne la mine. Mi-e 
prea dragă", promite românul. (C.M.)

Deva - Schimbarea orei de 
disputare a partidelor de la 
19.00 la 11.00 â însemnat și 
întoarcerea roții norocului 
pentru FC CIP.

Trădați de arma nr. 1
Prea încrezători în forțele 

proprii, după cele patru vic
torii în fața AS Odorheiu, 
jucătorii deveni au tratat 
superficial meciul de ieri și 
au suferit prima înfrângere în 
fața echipei lui Zoltan Jakab,

După demitere 
răsplată

ClPRIAN MARINUț
dprian.m*rinutemfonnmedia.ro

Deva (C.M.) teulțatele «tapei a 21-a, 1ț aprilie, ara 
11,00: UTA Arad - Oașul Negrești 3-1; Jiul Petroșani - 

Armătura Zalău 3-3; Gaz Metan Mediaș - ISC Turzii 5-0; 

Unirea Dej - Liberty Salonta 0-1; Olimpia Satu Mare - FC 

Bihor 1-0; Tricotaje Ineu - ACU Arad 2-2; Unirea Sânni- 

colau Mare - U. Cluj 0-0; CS Deva a stat,

Petroșani - Când renunți la 
un antrenor care obține 10 
puncte din 12 posibile și câș
tigă meciul direct cu princi
pala contracandidată, accep
tând „mofturile” jucătorilor... 
„Zeul fotbal” te răsplătește 
cum se cuvine. Astfel, la pri
mul examen mai serios după 
despărțirea de Mulțescu, Jiul 
s-a împotmolit și n-a reușit 
decât o remiză acasă cu Ar- 
mătur; |alȘu, pierzând două 
puncte cât roata carului.

y
 >

Etapa 22, sâmbătă, 23 aprilie: U. Cluj - Oașul Negrești; 
Armătura Zalău - UTA Arad; ISC Turzii - C;S, Deva; Lib
erty Salonta - Gaz Metan Mediaș; FC Oradea - Unirea 

Dej; ACU Arad - Olimpia Satu Mare; Unirea Sânnicolau 

Mare - Tricotaje Ineu; Jiul Petroșani - stă.

Clasament
1. Jiul Petroșani 20 14 4 2 44-15 46

2. Gaz Metan 19 13 3 3 32-14 42

3. Olimpia S.M. 19 11 3 5 28-14 36

4. FC Bihor 20 10 6 4 27-13 36

5. Liberty Salonta 20 8 6 6 25-25 30

6. Armătura Zalău 20 6 11 3 33-21 29

7. UTA Arad 20 8 4 8 f 22-23 28

8. ISC Turzii 20 7 7 6 20-24 28

9. U. Cluj 20 7 4 9 28-27 25

10. Tricotaje Ineu 19 7 4 8 30-36 25

11. CS Deva 19 6 5 B 21-23 23

12. U. Sînnicolau 19 5 7 7 16-22 22

13, Oașul Negrești 20 4 1 15 14-38 13

14. ACU Arad 20 1 7 12 ; 10-34 10

15. Unirea Dej 19 2 4 13 13-36 .10
Corvinului Hd. a fost exclusă din campionat, din cauza 
datoriilor către jucători, iar rezultatele i-au fost anulate.

Cetate s-a jucat cu focul, dar a învins
■ Echipa Cetate a con
dus cu 10 goluri la pa
uză, dar n-a păstrat rit
mul în repriza a doua.

ClPRIAN MARINUț__________________
dpria nJMrimitgmformmedia.ro

Deva - Antrenorul Marcel 
Șerban a pregătit perfect par
tida cu echipa HCF Piatra 
Neamț, dar handbalistele de- 
vene nu au reușit să transpu
nă în teren indicațiile tehni
cianului decât în prima re
priză. Astfel, în ciuda replicii 
consistente și a încrâncenării 
cu care au luptat moldoven
cele, Cetate a reușit o primă

Deva (C.M.)-Programul.etapeia lP-a, itanis
- Otelul 19-18; Cetate Deva - HCF Piatra Neamț 25-23; 

Mmentti.Sv. - HfiM Roman 32-26; U. Gluj ~ Sfantobi 

aont<M. - U. Remin Dsw «21; Oltchim -

Ardelean luptă pentru 
handbalul hunedorean

' Rapid 30-30.

li

J

1. Șiicotub Zalău 19 15 1 3 604- 474 31
2. Rapid CFR București 19 15 1 3 616-517 31

3. Oltchim Rm. Vâlcea 19 13 4 2 549-469 30

4. Rulmentul 8ra$ov 19 13 2 4 524- 427 28

5. MS Constanța 19 1 5 548; 476 27

6. Astral Wa Câlnău 19 11 8 6 574- 5» 24

F.fiJNRe Deva ffl 7 3 9 452-476 17

8; Wmont BM

9. Galați
9. Piatra Neamț

1. fi, Reala Ban

19' 7 2 W SJS6- 5» 16

19 5 4 10 424-457 14

19 5 3 11 505- 550 13

19 5 2 12 476- 516 12

1 2. HCM Raman 19 5 l 13 4» 516 1»

1 3. U. Jglldbn Ciui. 19 5 1 13 468- 520 11

1.4. Univ, Timisoara 19 0 1 18 426-063 1

Universitatea Timișoara
- Oltchim Rm. Vâlcea; Rapid GFR București - Selmont Baia 

Mare; U. Remin Deva - Univ. Jolldon Cluj; Skotub Zalău

- Rulmentul Brașov; HCM Roman - Cetate Deva; HGF 
Matra Neamț - Tonws Constanța; Oțelul Galați - Astral 
Poșta Câlnău

' . ■ . • ■.

■ Președintele AJH, a 
apărat interesele 
echipelor devene în 
C.A. al FR Handbal.

ClPRIAN MARINUț__________________
cipriajtJMrimitglnforTnmedii.ro

Deva - Nelu Ardelean, pre
ședintele AJH Hunedoara, a 
participat, la finalul săptămâ
nii, la Sighișoara, la întruni
rea Consiliului de Adminis
trație al FRH. A fost pentru 
prima dată când handbalul 
hunedorean a avut un repre
zentant în acest for de condu
cere, iar Nelu Ardelean, ales 
în martie de Adunarea Gene
rală a FRH, pentru rezultatele 
foarte bune de coordonare a 
sportului la semicerc în jude
țele Hunedoara și Alba, a a- 
părat cu abilitate interesele 
echipelor hunedorene. „Am

AM WNMt AMoam (6), Stancu 

(27) / Las. Szocs (11,25,31), Lor. 

Szocs (14,24.37). Albert (17).

diminuându-și serios șansele 
la câștigarea titlului de cam
pioană, Dincolo de deja obiș
nuitele ieșiri nervoase și de o 
stare de oboseală generată 
probabil de faptul ca s-a jucat 
la o oră cam matinală, fot
baliștii FC CIP au fost trădați 
în acest joc tocmai de arma 
lor numărul 1: duelurile indi
viduale.

Astfel, dacă în alte meciuri 
superioritatea FC CIP era da
tă tocmai de plusul de valoare 

•în duelurile unu la unu, în 
acest meci devenii au fost

■ Jiul s-a salvat de la 
înfrângere în minutul 
88, după ce Armătura 
ratase trei ocazii clare.

Dumitru Hotoboc

Tradiționalele dificultăți 
ale minerilor în meciurile cu 
Armătura au ieșit la rampă și 
sâmbătă, deși C. Luca a des
chis rapid scorul.
Indisciplină și delăsare

Pereniy (25) și-a arătat fața 
urâtă pentru care a fost izgo
nit de la Dinamo și și-a lăsat 
echipa în inferioritate nume
rică, după un cot în figură a- 

repriză excelentă, intrând la 
cabine 6u un avantaj de 10 
goluri diferență: 18-8.
Gafe și ghinion

Cursul partidei s-a schim
bat radical după pauză și în 
locul unei victorii la scor, Ce
tate s-a impus la doar două 
goluri diferență. Declinul de- 
vencelor a plecat de la o gre
șeală tehnică, președintele 

Cetate: Cartaș și Filip - câte 7; Mitrea - 5; Maior Pașca, Gyorffy Dolciu și 
tMcri - câte 2. Antrenor - Marcel Șerban.'

HGF Piatra Neamț: Tătare Bucur - 8, Pușeașu - 6, Angheliița Mosor - 3, 
Căescu - 2, Pavai - 2, Roșu -1, Stoleru -1.

ze direct decât două echipe, 
iar cele de pe locurile 11 și 
12 să joace meciuri de baraj 
cu locurile doi din cele două 
serii de Divizia A, întrucât 
echipele noastre se află în zo
na periculoasă a clasamentu
lui. Cu sprijinul colaboratori
lor mei din CA și cu ajutorul 
antrenorului echipei naționa
le, Gheorghe Tadici, care a 
împărtășit ideea, propunerea 
mea a fost aprobată. Astfel 
cred că nu va retrograda nici 
una dintre echipele devene, în 
cel mai rău caz urmând să 
joace baraj cu o echipă mo
destă care poate fi învinsă u- 
șor”, afirma Ardelean, pre
ședintele A.J.H. Hunedoara.
Sală modernă la Deva

Vizita Ia Centrul de Perfor
manță Național Olimpic al 
handbalului masculin de la 
Sighișoara a născut ideea con

Tiberiu Măgurean

clar depășiți în aproape toate 
înfruntările de acest gen. De
geaba a deschis Al - Ioani 
scorul că AS Odorheiu Secu
iesc, mult mai disciplinată și 
mai motivată, a punctat de 

„Jiul"; Spectatori: 1 000_____________:: ■ ' , „ ._________ _
1-0: C Luca (3) a executat Impecabil o lovitură liberă de la 20 de metri; 

1-1: Gl. Mutu (19) a transformat un penalty; 2-11 ApetM (34) a reluat cu 

capul la Colțul lung mingea centrată de pe banda dreaptă de Drida; 2-2: 

Cornaci (48) a trimis o torpilă de la 17 metri, care l-a lovit pe C. Luca și 
a Intrat în plasă; 2-3: C. Sabău (61) a reluat cu capul după o fază „lucrată" 

de Cornaci și-Zetaaș; 3*3: totga fiM 8 însctis Ota lovitură liberă de la 21 

de metri executată excelent pe lângă zid. _____________________

Jiul: Hotoboc - Panaitescu, C. Luca (51 Voicu), Irîna, pereniy - Pâdeșan, 
Mihart, Drida, Bădoiu - Dulcea (56 * N.fbRGA); M&M (62 - Borza). 

Antrenor: Marin Tudorache_________________________ '

Armătura: Lăzăreanu - Ungurușan, Muntean, Cornaci.C.Cozrrw - CI. Mutu, 
& Sabău (80 Ignat), A. Pop (ZO Molnar)- ZOICAȘ, G. Gorgă. .Director tehnic: 

Zoltan Ardelean. _________________________ _____________

Elimina)): Pereniy (25) ț Lăzăreanu (87)

plicat lui Zoicaș. Oaspeții au 
ieșit la joc, egalând din penal
ty, dar Apetrei a dat impresia 
că Jiul Petroșani poate învin
ge și în 10, stabilind scorul 
la pauză 2-1. Debutul părții se
cunde a fost infernal pentru 
mineri, Cornaci și Sabău pro
fitând de indolența apărării 
Jiului și marcând pentru un 
incredibil 2-3. ilt gflfc ■ *i ^®iarilp probleme ale
caș (71 și 81) și Ungurușan vilului sunt interne.

clubului devean, Marian 
Muntean, trimițând în teren, 
fără știrea antrenorului, o ju
cătoare eliminată. Din acest 
motiv Cetate a suferit o dublă 
eliminare și în doar patru 
jucătoare devencele au înca
sat trei goluri consecutive: 18- 
11. După câteva minute de joc 
echilibrat, Cetate a intrat în 
zodia ghinionului, nereușind 
să marcheze timp de 17 mi 

Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal, 

ne săli de sport. „Am fost im
presionat de condițiile exce-
lente de pregătire și voi încer
că construirea unei săli simi
lare la Deva în amplasamen
tul Stadionului Cetate. Am 
purtat deja o discuție cu pri
marul, urmând ca în scurt 
timp să-i prezint proiectul 
sălii care va fi construită de 
A.J. Handbal cu sprijinul 
mior societăți comerciale care 
pot furniza materiale și fon
duri”, preciza Nelu Ardelean.
O echipă, da competitivă

Discuția cu președintele AJ 
Handbal Hunedoara nu putea 

trei ori până la pauză, in
trând la cabine cu un avan
taj de două goluri.

Asediu ineficient
Repriza secundă a debutat 

tot cu un gol al oaspeților, du
pă care CIP a redus din han
dicap prin Stancu și a părut 
că are forța să revină. Din 
păcate, asediul devenilor s-a 
lovit de o defensivă perfect 
organizată și a fost întrerupt 
de un gol norocos de la 15-16 
metri al lui Lorand Szocs.

Finalul partidei i-a găsit pe 
deveni atacând cu cinci jucă
tori, dar golurile le-au reușit 
tot oaspeții pe contraatac care 
au confirmat victoria clară cu 
FC Bodu și au devenit favo- 
riți în lupta pentru titlul de 
campioană.

(75) au ocazii clare de înche
iere a conturilor, dar sunt lip
siți de luciditate. Salvarea 
Jiului vine de la Iorga care ia 
o acțiune pe cont propriu pro
voacă eliminarea portarului 
advers și marchează magis
tral din lovitură liberă. Dege
aba a acuzat Ia final patronul 
minerilor, Alin Simota, arbi- 

Căpitanii celor două echipe.

nute, deși a avut patru bare 
și două lovituri de la șapte 
metri, iar oaspetele s-au apro
piat la doar patru goluri dife
rență, Finalul a fost încins, 
dar nu s-a pus nici o clipă 
problema învingătoarei. „Ne 
interesa în primul rând vic
toria nu diferența de scor. Ne
am consolidat poziția în clasa
ment și mergem la Roman 
după puncte”, preciza la final 
antrenorul Marcel Șerban.

al existenței în Deva a două 
echipe în Liga Națională.

„Personal doresc ca din 
vară să existe în Deva o sin
gură echipă care să activeze 
în Liga Națională, dar aceas
ta să fie pe unul dintre pri
mele trei locuri nu în coada 
clasamentului. Cred că doar 
performanța va face ca Sala 
Sporturilor să fîe din nou ne
încăpătoare pentru public. 
Mai mult, cred că având o e- 
chipă competitivă, putem ree
dita succesul din 2002, când 
Remin la care am fost preșe
dinte al CA, a cucerit Chal
lenge Cup”, spunea Nelu Ar-

rinutemfonnmedia.ro
nJMrimitgmformmedia.ro
cipriajtJMrimitglnforTnmedii.ro


• Calificare Arsenal Londra s-a calificat în 
finala Cupei Angliei, după ce a învins, sâm
bătă, cu scorul de 3 - 0, formația Blackburn 
Rovers, în prima semifinală a competiției. 
Golurile au fost marcate de Pires '42 și Van 
Persie *86, '9O.(MF)

Rezultatele etapei a 19-a
Rulmentul Brașov - HCM Roman______ 32 - 26 (19 - 12)
Selmont Baia Mare - Univ. Remin Deva 28 - 21 (12 -10) 
Oltchim Rm. Vâlcea - Rapid CFR 30 - 30 (16 - 14) 
CSM Cetate Deva • HCF Piatra Neamț 25 -23 (18-8) 
Astral Poșta - Univ. Timișoara 29-26(16-12)

Rugbi fără medic, dar cu bolovani

consecutive ale elvețianului Roger Federer, 
înving&ndu-l la Monte Carlo. Gasquet a fost 
apoi și el învins de ibericul Rafael Nadal, 
în semifinaIe.(D.N.) (Foto: epa)

... j H’i....mi»'

■ Derbiul Diviziei B, sus
pendat înainte ca jucă
torii să se accidenteze 
pe un teren cu pietre.

București (MF) - Partida 
Metrorex București - Dinamo 
II, derbiul etapei a XV-a a Di
viziei A la rugbi, nu s-a dispu
tat, sâmbătă, din două motive. 
Absența medicului echipei 
gazdă nu s-a prezentat la sta
dion iar terenul a fost imprac
ticabil. Dragoș Ionescu, arbi
trul delegat la această partidă 
din al doilea eșalon, susține că 
principalul motiv pentru care 
a dispus neînceperea partidei 
este neasigurarea asistenței 
medicale. „Am decis neînce

Piteștenii s-au 
liniștit

Pitești (MF) - Antre
norul echipei FC Argeș, 
Sorin Cârțu, a declarat 
că piteștenii vor privi 
liniștiți următoarele ze
ce partide din Divizia A, 
după victoria obținută, 
vineri, în fața formației 
Poli Iași. „Sper ca acest 
rezultat să-i descătușeze 
pe elevii mei. Scorul nu 
prea lasă loc de comen
tarii. Pe 1 âr g cele trei 
goluri am mai avut o su
medenie de ocazii. A- 
vem 24 de puncte, o zes
tre cu tare altfel privim 
următoarele zece parti
de. Putem face orice re
zultat, și bun și rău, in
clusiv cu Steaua”, a 
spus Cârțu, în cadrul 
conferinței de presă de 
la finalul partidei FC 
Argeș - Poli Iași, scor 3 
- 0, din etapa a XX-a a 
Diviziei A. A fost prima 
victorie din retur de pe 
teren propriu a pitește- 
nilor, care în multe ca
zuri s-au descurcat mai 
bine în deplasare decât 
acasă. Tehnicianul piteș- 
tenilor a precizat că așteap
tă „un cadou frumos” de la 
jucătorii săi în partida 
cu Steaua, din etapa a XXI-a, 
care va fi pentru Cârțu 
meciul cu numărul 300 
ca antrenor în Divizia A.

Iker Casillas

j Asigurare | 
| serioasă 
j Madrid (MF) - Porta- 
; rul echipei Real Ma- j 
I drid, Iker Casillas, a j
i semnat o poliță de i
î asigurare de șase mi- i
; lioane de euro sumă I
i pe care o va primi tn i 
i cazul în care se va |

accidenta gravîna- i
î inte de iurte 2006, î
; când va expira act»- î
: dul său cu gruparea ;

spaniolă. Polița de =
: asigurare are și o

clauză potrivit căreia 1
în cazul în care Real i

: Madrid nu îi va oferi j
lui Casillas, la prelun-

i girea contractului, un 1
anumit salariu, dife- =

; rența va fi acoperită ;
; din asigurare. Cotidia- ;
= nul AS menționează
: că această clauză es- i

te valabilă pentru ;
cazul în care salariul i

i net pe sezon al fot- >
; balistului spaniol nu i

va depăși suma de ■
L 2,7 milioane de euro. i

în prezent, Casillas
i câștigă mai puțin de ;
i două milioane de [

euro net pe sezon.

Cotari românești
Berlin (MF) • Jucătorii 

Marius Baciu și Adrian 
Iordache au înscris câte 
un gol pentru formațiile 
lor, Oberhausen, respectiv 
Energie Cottbus, în parti
dele disputate, vineri, în 
cadrul etapei a XXIX-a a 
ligii secunde din campio
natul Germaniei. Baciu a 
înscris, cu capul, în minu
tul 90 al partidei pe care 
Oberhausen a terminat-o 
la egalitate, scor 2 - 2, în 
deplasare, în fața forma
ției RW Essen. Fundașul 
român a evoluat pe toată 
durata partidei și a primit 
un cartonaș galben. Adri
an Iordache a marcat în 
minutul 53 al meciului 
disputat de Energie Cott
bus, în deplasare, împotri
va formației RW Erfurt, 
scor 3 - 3, și a fost înlocuit 
în minutul 84, cu Schro
der. Tot în 2. Bundesliga, 
Levente Csik a fost titular 

I la Dinamo Dresda, meci 
câștigat, scor 1 - 0, în fața 
echipei Greuther Furth. 

Desabato (s) s-a declarat nevinovat. (Foto epa)

perea partidei pentru că echi
pa organizatâare (n.r. - Me
trorex) nu a asigurat asisten
ța medicală, dar și pentru fap
tul că pe teren erau bolovani 
șl pietre, care puneau în peri
col integritatea corporală a ju
cătorilor", a mai spus Ionescu.
Seu» penibile

Managerul clubului Metro
rex, Nicolae Manolache, a 
spus că este surprinzătoare 
starea terenului, în condițiile 
in care acolo s-a jucat o etapă 
de rugby în 7. „Eu sunt la Bu
zău, nu am fost la teren. Am 
încercat să scoatem apa de pe 
teren, punând în urmă cu do
uă zile pământ. Zilele frumoa
se care au urmat au uscat pă

Inter nu va mai juca acasă
■ După incidentele de 
la meciul cu Milan, in* 
teriștii trebuie să joace 
meciurile aft stadion. •'

Nyon (MF) - Comisia de Dis
ciplină a UEFA a stabilit, vi
neri, ca stadionul echipei In- 
temazionale Milano să fie sus- 
pendat pentru patru meciuri ' 
în cupele europene, gruparea , 
italiană putând să tie sancțio
nată cu încă două partide în 
cazul producerii unor noi in
cidente în următorii trei ani, 
informează site-ul UEFA. 
înfrângere și amendă

Această decizie a fost luată 
ca urmare a incidentelor pro
vocate de suporterii interiști
la meciul Inter Milano - AC ani. Aceasta înseamnă eă, în 
Milan, din manșa secundă a cazul producerii unor noi inci- 
sferturilor Ligii Campionilor, dente în această perioadă de 
care au dus la întreruperea în probă, Comisia de Disciplină 
minutul 75 al întâlnirii, la poate decide ca pe lângă sanc- 
scorul de 0-1, .Echipe. Inter țiunile impuse în cazul celei 
Milano va disputa următoa- de-a doua încălcări a regula
rele șase meciuri de pe teren 
propriu în cupele europene cu 
porțile închise. Dintre cele

mântul și s-au format bolo
vani pe teren. Dar, culmea, 
acolo s-a jucat o etapă de rug
bi în 7, nu înțeleg”, a mai 
spus Manolache, care nu a 
fost prezent la partidă, fiind 
plecat la Buzău.

Manolache a atacat însă și 
clubul Dinamo, spunând că 
au venit la meci cu prima 
echipă. „Știrea adevărată de 
la acest meci este că Dinamo 
a venit cu prima echipă. în 
etapa viitoare, noi avem meci 
cu Sportul Studențesc, prin
cipala contracandidată la pro
movare. Au venit să ne rupă, 
pentru a avea cât mai mulți 
indisponibil în acel meci”, a 
acuzat oficialul clubului Me
trorex. Vicepreședintele CS 

Infernul de pe San Siro va afecta Interul, 

șase meciuri, ultimele două 
vor intra sub incidența arti
colului 15 bis din regulamen
tul UEFA privind existența 
unei perioade de probă de trei

mentului să fie executate și 
aceste două meciuri", notează 
site-ul UEFA. De asemenea,

Desabato, eliberat pe cauțiune
■ La finalul unei meci 
din Cupa Libertadores, 
un jucător a fost ares
tat pe motive de rasism.

Sao Paolo (MF) - Jucătorul 
argentinian al echipei Quil- 
mes, Leandro Desabato, ares
tat, miercuri seară, la Sao 
Paulo, pentru insulte cu ca
racter rasist la adresa unui 
adversar în timpul meciului 
cu formația Sao Paulo, din 
Copa Libertadores, a fost elibe
rat pe cauțiune, informează 
AFP. Desabato, care a petre
cut două nopți în detenție la 
Sao Paulo, a fost pus în liber
tate vineri seara, după ce avo
catul său a plătit o cauțiune 
de aproximativ 3.000 de euro. 

Dinamo, Pompilie Borș, sus
ține că reprezentanții clubu
lui Metrorex se contrazic în 
declarații. „Domnul Manola
che să se decidă. A spus că 
noi am cerut ca partida să nu 
se joace, dar tot dânsul spune 
că am venit să-i rupem. Dacă 
vroiam să-i rupem, așa cum 
susține, nu mai ceream neîn
ceperea partidei. Sunt abera
ții”, a spus Borș. Regulamen
tul Federației Române de 
Rugbi (FRR) prevede ca în ca.-, 
zul în care echipa organiz 
toare nu asigură asistența 
medicală aceasta va pierde 
meciul cu 0 - 5. Decizia finală 
în acest caz va ti luată de 
Comisia de Competiții a Fede
rației Române de Rugbi.

comisia UEFA a decis ca Inter 
Milano să piardă la „masa ver
de” întâlnirea cu AC Milan, 
cu scorul de 0 - 3, formația 
pregătită de Carlo Ancelotti 
calificându-se astfel în semi
finale cu scorul de 5-0. în 
plus, gruparea italiană a fost 
amendată cu suma de 300.000 
de franci elvețieni (190.000 de 
euro). Potrivit sursei citate, se 
poate face apel împotriva ori
cărei dintre aceste decizii în 
termen de trei zile de la anun
țarea sancțiunilor.

Fotbalistul, care a fost arestat 
la finalul meciului de mier
curi, în urma unei plângeri 
depuse de Grafite, Un jucător 
de culoare al echipei Sao Pau
lo, a obținut permisiunea de 
a pleca în Argentina după ce 
s-a angajai în scris că va re
veni în Brazilia pentru a com
părea în fața justiției. Desaba
to riscă o condamnare de la 
un an la trei ani de închisoa
re. Grafite a anunțat, vineri, 
în presa braziliană, că va lan
sa o campanie împotriva ra
sismului în fotbal. „Jucătorii 
brazilieni suferă din cauza ra
sismului în Europa și aceas
tă situație trebuie să se schim
be. Sper ca detenția lui Desa
bato să fie un început al aces
tei schimbări”, a spus Grafite.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cămin, baie, gresie, faianță, parchet lamelar, 
ușă metalică, mobilată, 155 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
1 • Eminescu, maNM, modificări interioare,

M gresie,faianțăparchetlaminatPreț490mil.Tel.  
219470. (Muttiprima)
• Măiăști, bucătărie, baie, balcon, gresie, 
faianță Preț 900 mii. Tel. 219470. (Multiprlma)
• bt Hmedoan, zona Teatru, etaj 2, deco
mandată, spațioasă, 42 mp, parchet, balcon 
Închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă. 520 mii. 
Tel 0722/973569; (Profil Expert, Hunedoara)
• zona Union, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mii.,

lociabil 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)
• zona UărăștM Nou, etaj bun, gresie, faianță, 
podele laminate, balcon închis, preț690 milioane 
lei. Tel. 0788/497615 (Ag Imob. tir j)

• dec- cotigM mobilată șl utilat i (tv color, 
mașină de spălat automată, frigider, aragaz, 
mobilă nouă etc ), etaj 1, Dorobanți, preț 720 
milioane lei. Tel. 0745/411449. (Ag.lmob. Nr.l)
• urgent! Zonă ultracentrală amenajată, 
contorizări, modificări interioare modeme, etaj 
intermediar. Preț 780 mii. lei, negociabil. Tel 
0745/253662,211587. (Evrika)
• etaj 1. dec, Eminescu, st 30 mp, amenajată 
iwjderri. 486 mii, neg Tel 211587 (Evrixa)
• zona Dada, complet mobilată și utilată, 
îmbunătățiri, et. 2, ocupabiiă imediat Preț 480 
mii. lei, negociabil,Tel 0745/253662. (Evrika)
• dec, gresia, faianță, instalații sanitare noi, 
apometre, Micro 15, etaj intermediar, preț 485 
mii lei. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
• parchet laminat, gresie, faianță, lavabil, Dacia, 
520 mii. lei. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)

• semidec, parchet, gresie, faianță, balcon 
închis, cențfală termică, etaj intermediar, luliu 
Maniu. Preț 760 mii. lei. Tel. 0743/549654. (Garant 
Consulting)
• zona Mcro 15, etaj intermediar, dec, 

.., contorizări, balcon. Preț 485 mii. lei. Tel. 231212,
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Eminescu, st 45 mp, amenajări moderne, 
centrală termică, instalații sanitare noi. Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• zonă centrală, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, amenajări. Preț 760 mii. lei, nego- 
ciabil. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 

«Consulting)
confort ț dec, bucătărie, baie, balcon închis, 

contorizări, st 38 mp, ocupabiiă imediat zona 
Artima. Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• dec, contorizări, ocupabiiă imediat, zona 
Ulpia. -Tel. 0741/154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• etaj 2, dec, contorizări, balcon, bine 
întreținută Zamfirescu. Preț 690 miL ROL/69DOO 
RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• idtrncentralt’Mcon Aă 5 metri,j cbrîcrizari. 
parchet; situată în piocirile dm spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje, Decebal 
Preț 780 mii. ROL/7&000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)
• dec, sL48 mp, parchet, gresie, faianță, 
centrală termică proprie, termopane, blocunle 
Mintiei. PrețSZO mH. ROM92.000 RON. Tel. 223400, 
0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)

• dtt i, faianță, balcon, contorizări, 
spotui.Erfarescu. Preț 395 mil. ROl/39.500 RON. 
Tel. 230221, 0741-120722; 0724-169303. (Casa 
Betania)

~ ■ «tai X dec, bacon închis, contorizări. bine 
întreținută, Zamfirescu Preț 685 mii ROt/68300 

■— RON. 0742-005228,0720-387896. (Casa Betania)
• dec, gresK faianță contorizări; spoturi, 
Eminescu Preț 395 mii. ROI. 39.5T ION. Tel 
0744-770051,0724-169303. (Casa Betania) :
• etaj L dec, st 45 mp. 2 b an» parch 
repartitoare, ușă metalică, 22 Decembrie. Preț 
815 mil. ROL/81JSOO RON. Tel. 07446909181.3720- 
37075; (Casa Botanic

■tai X dec, balcon închis, contorizări, bine 
întreținută, Eminescu. Preț 490 mil.ROt/49.000 
RON. 0743-103622,0724-169: Casa lletania) 
s dec, ușă nouă fa intrare, cc-ntorizări, balcon, 
Gojdu Preț 730 mil. ROI/73DOO RON. Tel. 0741- 
120722,0720-387896. (Casa Betania)
• otel 1, dec, centrală termică proprie, gresie, 
faianță; balcon, parchet Dorobanți. Preț 950 mH. 
ROt/95.000 RON. Tel. 0/44-690918, 0720-370753. 
(Casa Betania)
• etaj intenmdtar, contorizări, parchet balcon 
închis, Calea Zarandului. Preț 670 mil. ROL/67.000 
RON. Tel. 0724-169303, 0744-69091& (Casa 
Betania)
• zonă centrală, etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane lei, tel.

. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Teatru, etaj intermediar, convector, bal
con, fără bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354679. (Omega Hunedoara)
• zona Mcro 6, etaj intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt, 240 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• zona Dada, or 2 camere, instalații sanitare 
noi, faianță, parchet contorizări, lavabil, preț 
twoo euro, ts 0745' 302200. (Fiesta Nora)
• Dorobanți, dac. et intermediar, 5 «i mp 
centrală termică, termopan, bucătărie modi
ficată cu ieșire în balcon, gresie, faianță, 
parchet. bc-cî, la mansardă loc pt depozitare. 
Tel. 0723-251498. (Fiesta Nora)
• Eminescu, dac, gresie, faianță, parchet 
instalații sanitare noi, uși masive de lemn,

la stradă, preț480 mii. lei, negociabil tel 
0724-254051. (Fiesta Nora)
• zona Doceini piață, balco- mare bucătărie 
modificată, gresie, faianță repartitoare, 
apometre, preț 750 mii. tei, negociabil, tel. 
0788/165702,232809. (fiesta Nora)
• confort L etaj 5, bine întreținută, preț 3000
euro, negociabil TeL 0254/743222, 637.
0742/581831 (LaryMya Hunedoara)
• zona Dada, semidec, gresie faianță îr baie, 
contorizat. parchet laminat modificat spoturi, 
ușă nouă preț 550 mii. lei. Tel 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zonagart,s ildi?c_ 30 mp. ba n,apometre. 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
tei Tei. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Bulevard, dec., complet mobilată, par
chet zugrăvită, fără îmbunătățiri, et interme
diar. Preț 22008 euro. fel. 235208,0724/620 358 
(Rocan 3000)
• Dorobanți dec, mobilată, gresie, faianță, lami
nat ușă metalică balcon închis, et t preț 700 
mii. lei. Tel. 235.208,0721/744514 (Rocan 3000)
• za» gart, 30 mp, bafcori închis, CT, bine 
întreținută, et intermediar, preț 760 mii. lei. Tel. 
235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• urgent dec, amenajată frumos, corftorizată, 
tavan fals gresie, faianță, parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 685 mii, neg Tel. 
OW5/54OI25. (Mbrnstxt'
• ugenti doc, amenajați lodem, tavar. fals, 
gresie, faianță, parter, Gojdu, preț 695 mii. iei 
neg. Tel. 0745/163.445 (Mlmason)
• zona Micro 3, centrală bloc cărămidă preț 360 
mii Tel- 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina 
Tr rra Mia, Hurie» ara)
• convector, boier, etaj 2, preț 350 mii, zonă 
sentrală Tel. 747798, O7'-2/9( ,48a 0742/8721-36. 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• zona brikd I. Maniu, etaj intermediar, vedere 
în spate, parchet gresie, faianță balcon închis 
centrală termică Preț 730 mii. Tel. 0254/234401. 
(Rubin’s Home)

parchetmolîetă ușă din lemn masiv, st25mp 

Preț 630 mii. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona Dorobanți etaj 1, contorizări, parchet 
dec. Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401 (Rubin’s 
Home)
• bdul Corm, parchet balcon, gaz, întreținută 
350 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• total Conlfa etaj inferior, ușă metalică gresie, 
convertor, boiler, 420 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră to Deva, zonă bună etaj interme
diar, indiferent de stare. Ofer prețul pieței. Tel 
211587. (Evrika)
• bdd Decebal Zamfirescu, piață etaj bun, ofer 
ptata®etec.3elffl88/497ffl5(MU^^ 1) ,

Vând ap. 2 camere (03)
• somidocontindate, Mcro 5 etaj 4,280 miL, 
negociabil teL 0722/420335 (Profil Expert Hune
doara)

• dnutt, Mcro 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).

• decomandate, zona viorele, etaj 3, parchet 
centrală termică gresie, faianță 450 mii. nego
ciabil T 0722'420335. (Profil Expert Hune
doara)
• decomandate, zona Decebal et. 2, parchet 
contorizări, 2 balcoane, st60 mp, gresie, faianță 
preț 2. DO euro, tel. 11742/01941'' (Prima-lnvest)
• decomandate, et 1,56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• invent zonă bună Deva, balcon închis, preț 
840 mit, tel 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ugent drciit parchet S’Ki e, fai anță, ltv<ng. 
modifica balcon închis, zona Mioriță ■ tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• Al Streâdul semidecomandate, gresie, 
faianță gaz contorizat Preț 580 mii. Tel. 219470. 
(Muttiprima)
• AL Hzptun, decomandata, apcimefre, gresie, 
faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 mii. TeL 
219470. (Muttiprima)
• zonă ultracentrală semidec., et 4, acoperit 
parchet modificări, contorizat preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0726/826.624. (Temporis)
• zona piață decomandate, curat ușă metalică 
contorizat total parter înalt, balcon închis preț 
30.000 euro, negociabil. Tei. 0726/826.624, 
0720/354453. (Temporis)

• zona Gojdu, semidec., et. 1, curat ocupabil 
imediat, contorizat total, repartitoare, 970 mit 
lei. neg. Tel.0726/826£24.232420. (Tempotiș)
• urgent dec, et 3, zona Banca Transilvania, 
parchet modificat din ap. cu 3 cam. cu living 2 
bal :oane, 2 dormitoare, f. modem, termopan, 
tavan fals, spoturi, preț 1,4 mid. lei, neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• invent, dec, amenajat, et 2, balcon închis, 
zona Liliacul ui, contorizat 52 mp, preț 31.000, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Catedrală (I. Maniu), et 2, dec., 2 
balcoane, ome întreținut contorizat veaere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/2660711 
(Mimason)
• bd. N> Bălcescu, et intermediar, neamenajat 
semidec, contorizat s 50 mp, preț 780 mii., lei, 
tel. 0745/159608,230324 (Mimason)
• zona Bălcescu, et 3, sdec, multiple 
îmbunătățiri, liber, fără balcon, 750 mii lei, tel 
0745/640725, £ >dus credit (Mimason)

• str-Caraglalo, dec.,parter înalt, balcon închis, 
beci, îmbunătățiri, ocupabil imediat preț 30500 
euro, tel. 0745/266071 0324. (Mimason)
• bd. Decebal vedere spre spital bucătărie 
modificați contorizat preț 32.000 euro, tel. 
0726/715893,0740/173103. (Mimason)
• bd. Decebal. et 3, dec, 60 mp, amenajat pt. 
pretențioși de lux, complet mobilat utilat dotat 
totul nou, tel. 0726/715893, 0740173103. 
(Mimason)
• entrate termică în garanție, instalații 
sanitare și electrice noi, balcon închis preț 550 
mă, negociabil (55.000 RON). Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831 (LaryMya Hunedoara)
• etajizonaCinema Modem, TeL 0254/743222. 
0742/615637,0742/581831. (LaryMya Hunedoara)
• semidecomandate, zena OM, convertor,

“ gresii faiadft ttaSWB, pWW»» ’ 
RON.) Tel 0254/743222, 07«/H5k3?,
0742/581ffll.(LaryMya Hunedoara)
• romMML semidecomandate, 50 mp, gresie 
în hol, parchet în camere, balcon închis totul 
contorizat ușă metalică acoperit cu tablă preț 
860 mii. lei. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• zona Dada, circuit ușă metalică balcon în
chis parchet ocupabil imediat et 1,800 mii. lei. 
Telefoane 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona L Creangă decomandate, parțial mo
bilat termopane, centrală termică bucătărie 
modificată gresie, faianță etl, preț 1,6 mid. lei. 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, semidecomandate, modificat 
gresie, faianță parchet în camere, totul conto- 
rizat et. 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235.208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Aleea Streiului, semidec., modificat, 
centrală termică balcon, gresie, faianță preț 600 
mii. lei. Tel 235.208,0724/623358 (Rocan 3000)
• decomandate, Bălcescu, etaj 2, centrală 

. termică baie cu geam, bloc de cărămidă 980
mii. lei. Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, Dada, parter, transformat 
în birouri, cu intrare separată contorizări, 550 
mit lei. Tel, 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, Dada, etaj 3, baie 
amenajată contorizări, 640 mii. lei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• semidecomandate, parchet gresie, faianță 
centrală termică balcon, etaj intermediar, 
Gojdu. 95C- mii lei. eL 0743/549654 (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, neemenajal etaj interme
diar. Gojdu, Dreț 2« .000 euro. ncjcoabil. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• semidecomandate, grade, faianță 
contorizări, Cioclovina. Preț 700 mii. lei. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• decomandate, Minerului etaj bun, parchet 
gresie, faianță balcon închis, centrală termică 
garaj, preț negociabil. Tel. 0788/497615. (Ag. 
Imob. Nr,l)
• decomandate, ultracentral lux, parchet 
frumos gresie și faianță modernă termopan, 
instalații electrice și sanitare noi, balcon mare 
închis, preț 1200 mid. lei. Tel. 0788/497615. (Ag 
Imob. Nr.l)
• decomandate, etaj bun, s 80 mp, parchet, 
balcon mare, apometre, gaz contorizat ocupabil 
imediat preț 1.100 mid. Iei, 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 
Cărărtiidă acoperit cu tablă Eminescu. Preț 960 
mil. ROL/96.000 RON. Tel 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• decomandate, vedere în două părți, st 60 mp, 
geamuri termopan, centrală termică proprie, 
gresie, faianță complet mobilat modem, Ion 
Creangă Preț 1,6 mid. ROM160.000 RON, Tel. 
0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mil. ROL/90.000 RON. Tel. 0724-169303, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, balcon închis 
contorizări, bine întreținut Aleea Neptun. Preț 
12 mid. ROt/120.000 RON. Tel. 0742-005228,0720- 
387896. (Casa Betania)
• etaj L parchet balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. Tel. 0744- 
690918,0724-169303. (Casa Betania)
• .eșj 2, decomandate, gresie, faianță parchet. 
Suninat balcon închis, merită văzut, st ffi mc-. 
Dorobanți. Preț 12.000 euro. Tel. 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betania)

• modlicări interioara; gresie, faianță parchet 
laminat, balcon, contorizări, bine întreținut 
Aleea Crișului. Preț 650 mil. ROL/65.000 RON. Tel. 
0744/770051,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj X decomandate, centrală termică proprie, 
2 balcoane, modificări interioare, Dorobanți. Preț 
135 mid. ROL/135.000 RON. Tel.0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• zonaZamftescu,în circuit 56 mp, contorizări, 
balcon închis parchet, faianța în bucătărie și 
baie. Tel. 0745/302200,232 809 (Fiesta Nora)
• zonaBăkescu,et3/4, bloc de cărămidă deco
mandate, centrală termică vedere. în față 
balcon închis, parchet gresie,.faianță bine 
întreținut, preț 1.200 mid. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Decebal vedere spre cetate, decoman
date, modificări interioare, contorizări, interfon,' 
parchet foarte bine întreținut gresie, faianță 
preț 1360 mii lei, negociabil tel. 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Emtaescu, etaj intermediar, balcon închis 
cu termopan, contorizări, parchet gresie, 
faianță modificări interioare, vedere în 2 părți. 
Preț 1150 mii. lei, tel. 0745/302200,0724 254051. 
(Fiesta Nora)
• zona Bejan, parter, fără balcon, contorizări, 
gresie, faianță, parchet, modificări, preț 550 
milioane lei, țel. 0724 254051, 232 809. (Fiesta 
Nora)
• zona 22 Decembrie, decomandate, etaj 3/4, 
contorizări, 2 balcoane,: liber, fără amenajări, 
preț 30,000 euro. Fet. c)723;51.4r)8 (Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, etaj intermediar, 
balcon mare închis, cămară debara baie cu 
geam, parchet, fără modificări, preț 1220 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, et. 2, balcon inchls, centrală 
termică fără modificări interioare, preț 975 mii. 
lei negociabil, tel. 0745/302200,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zonă centrală parchet centrală întreținut 
preț 750 milioane lei, tel. 718706,0745/354579, 
718706,0745/354579 (Omega Hunedoara)
• zona Micro 5. balcon în instalaț sanitare 
noi, etaj 1, jaluzele exterioare, 300 mii. lei, neg., 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Micro 2, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet, 2 focuri, stare foarte bună 630 mii. lei, 
neg, telefoane 718706, C 745/354579 (Omega 
Hunedoara)
• zona Micro 4, centrală un geam termopan, 
parchet faianță preț 580milioane lei, negociabil, 
telefoane 718706 0745'354579. (Omega Hune
doara)
• zona TVS Holding, eta ; oerior, balcon inch's 
cia ontorizat fără alte îmbunătățiri, 400 mili
oane lei, neg tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• zona Micro 6, etaj 3, gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei, tel.718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• zona Micro 3, etaj 2, centrală gresie, faianță 
parchet, balcon mare, 690 milioane lei, nego
ciabil, tel.718706, 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• Mfcro ă zona 1, camere decomandate, 
centrală bine întreținut gresie, faianță spațios 
Tei. 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• decomandate; gresie, centrală instalații 
sanitare noi, preț-660 ffHl, ?ene Miero-Vs-Tel. - 
747798, 0742/902488 0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)

• semidecomandate, yesie, faianță 2 convec- 
toare, boiler, balcon închis, jaluzele exterioare, 
apometre, preț 680 mii,, negociabil, zona O.T. Tel. 
747798, 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• decomandate, etaj 1, centrală gresie, faianță 
apometre, preț 800 mii., negociabil, Piața 
Eliberării. Tel. 747798 0742/902488.0742/872106. 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• mobilat centrală super renovat, zona OM, 
preț 790, negociabil. Tel. 747798. 0742/902488, 
X’«/8721K. (Tina Fc-ra Mia, Hunedoara)
• centrală zona Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 350 mii. Tel. 747798, 0742/902488, 
0742/872106. (TinaTerra Mia, Hunedoara)
• semidecomandate, etaj 2, Str. 1 Decembrie, 
apometre, gaz contorizat parchet Preț 1,05 mid. 
lei, negociabil. TeL 228540. (Ag Ella)
• decomandate, apometre, gresie, faianță 
balcon închis, etaj 1, Al. Neptun. Preț 1,15 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• semidecomandate, Gojdu, bucătărie modi
ficată gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță, 
canalizare separată Preț 870 mii. lei. Tel. 228540. 
(AgElla)
• circuit Bălcescu, etaj Intermediar, centrală 
termică parchet, balcon închis. Preț900 mii. lei. 
Tel. 228540. (Ag Ella)
• cot Mkiesai etaj 4/4, acoperit cu 
tablă gresie, faianță parchet apometre, gaz 
contorizat Preț 950 mii. lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• semidecomandate, etaj 2, - Scărișoara, 
modificări, gresie, faianță contorizări. Preț 680 
miIJel TeL 228540. (Ag. Ella)
• semidecomandate, Minenriul etaj 4/4, 
icoperit cu tablă apometre, gaz cortarizat aer 
condiționat parchet, gresie, faianță ușă capi
tonată, balcon închis Preț650 mii. lei. Tel. 228540. 
(AgElla)
• semidecomandate, Dada, contorizări, 
mochetat canalizare separată Preț530 mii. lei. 
ret.228540(Ag sila)
• semidecomandate. Teilor, centrală termică 
amenajat apometre, lavabil, ușă Stejar. Preț 700 
mii. lei Tel 228540. (AgElla)
• uiyenfl Zonă centrală, bloc e cărămidă 
acoperit contorizări, camere cu parchet bine 
întreținut. Preț 850 mii. lei TeL 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Gojdu, eta, intermediar, decomandate.

balcon mare închis fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mii. lei. Tel. 
0723/660160. (Evrika)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, centrală termică camere cu parchet 
panoramă frumoasă Preț negociabil. Tel.

'5/ ’.(Evrika:
• zona Mbforuhd, et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimb cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală + 
diferență Preț 850 mii., iei. Tel. 211587; 
0723/660160.(Evrika)
• urgent decomandate, centrală termică etaj 
1, Minerului, bloc cărămidă gresie, faianță 
parchet cu sau fără garaj. Preț 850 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)
• decomandate, zona poliția județeană st 62 
mp, contorizări, ocupabil imediat Preț nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)
• zona L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, gresie și faianță în baie 
și bucătărie, vedere în două părți. Preț 1,150 mid. 
lei. TeL 0254/234401. (Rubin’s Home)
• semidecomandate, etaj 2, apometre, gaz 
contorizări,.parchet- bafooădUreț 1,1 mid-lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)

în toată țara!
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BRD-Groupt ele Generai te așteaptă in toate județele țarii;
Alba, Arad. Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, București. Buzău, Caraș Severin, Cluj, Călărași. 
Constanța, Covasna. Dîmbovița. Dolj, Galați. Giurgiu, Gorj. Harghita. Hunedoara. Ialomița, lași. Maramureș, Mureș. Neamț, 
Olt Prahova. Satu-Mare, Salaj. Sibiu, Suceava, Teleorman. Timiș. Tulcea. Vaslui, Vâlcea, Vrancea.

Trimite CV-ul cu o fotografie atașată și scrisoarea de intenție - specificând orașul pentru care candidezi - pe adresa: 
BRD-Groupe Societe ( ierale, Departamentul Resurse Umane, B-dul Ion Mihalache, nr 1-7, București sector 1.

FAX 02130169 O*; E-MAJL r»crvtare@l>nLn>

GROURE SOCIETE GENERALE

Tot mai simplu



• an rea eoj â parcnet gresie, faianță
apometre. baie cu geam, balon, gaz 
contorizări-1 foc, vedere in spate. Preț 385 mil. 
lei TeL (054/234401. (Rubin’s Home)
»aw 1 Creangă, etaj l, centrali termici, 
termopan, parchet, gresie, faianță, oucatâne 
modificați, mobilat Preț 1560 mW. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• decenaiMa st 58 mp. Preț 1,1 mld. lei TeL 
0254/23440L (Rubin's Home)
• ibm Dad» amenajat sediu firmă Preț 750 mil 
lei. Tei.0254-234401,0727756116. (Rubin’s Home)
• mim BătaMț dec, CT, ultraamenajat. Preț 
Umkl.lei.TeL 0254-294401,0727756116. (Rubin'S 
Home)
• fiMSMhMfi etaj 1 amenajat 2 convectoara 
boiler, balcon închis, 670 mii, TeL 710129, 
0740/146780 (Stă knobikare Hunedoara)
• More* gresie, -u. perenei contorizări, 
220 mUTOL 710129,0740/146780. (StH Imobiliare 
Hunedoara)
• amMfefcetaj «aermedlta, amenajări inie- 
doare, balcon Închis, 350 mii. TeL 710129, 
0740/M6780. (Stil Imobiliare Hunedoara) 
wffa-j >> eiâi interniediar, uecwrAnuate, 
balcon. 215 mă TeL 710129,0740/146780 (StU 
moiMiare nur»raoai»

Cumpăr ap. 2 came
• afieiiaMNt «,e,(s . ino .,ln
Deneu zonă buni, de pteîeih itâ erai vxen neorar. 
Ofer preț bun. TeL 211587. (Ewika)
• aaaa teti» exclus parter șl etajul 4, Ol ofer 
plata pe loc TeL 078i)507A7 (Hla)
• *MaMata»ataacaa*al parter sau etajul 
l, ofer pMta pe loc Tel 07W49761S. (Ag. Imob. 
NrJ)
• la base, zoni buni, plata Imediat tel. 
0722/9640» (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• «ai Caia, centrali, gresie, faianță 2 băi, 
parchet balcon, preț 950 milioane lei negociabil, 
tel 718106,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Batant dec, CT, gresie, faianță, 2 balcoane

e, Z Ca eTaDn la mOCInCan, l.UMJ 
mld, 718706.0745/354579. (Omega Hunedoara)
• mm Ho* 5, decomandate, etaj intermediar, 
centrala, gresie, taianța, lavaoii, termopan, 
interion, ușă metalică, 850 milioane lei, neg., 
teL7i87»0745/354579. (Omega Hunedoara)
• aaM Mm 6, etaj intermediar, centrală gre
sie, teianțâ, n multiple, preț 58 fiii-
oare lei neg. teL7187»0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• aga» dacamadaM» parter înalt zonă 
ceriizm imenafat podețe lamăate.CT, gresie, 
r iliană Ideal privatizare, preț oun. TeL 
0726/826.624,231108. (Temporis)
• MncaMai dacaoHMMo, contorizat to tai, pardiet «Se, faianță 2 % suprafață .mare, 

preț 35.000 euro neg. 0726/826.624. (Temporis)
• Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mii. Tel. 747798,0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• gratie, Hantt, Micro 3, etaj 3. Tel. 747798, 
07*2^(2488,0742/872106 (Una Tem Mia, Hune
doara)
• aaaa Decebal et intermediar, 2 băi, 2 
balcoane menise, bucătărie m< icată, su
prafață mare, parchet gresie, faianță preț 1520 
Md. negociabil tel. 0723/251488,232808. (Fiesta 
Nora)
• aaaa Kagtialccanu, decomandate, con
torizări, balcon închis, parchet gresie, faianță 
preț foare bun 13 mid. lei, tel 0745/302200. 
(teta Nora)
• aaaa 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 colt Preț 48000

a wgartl lana Liliacului, centrală termică 

termopane, parcnet laminat gresie și faianță 
oaicon mare incnis. Preț 135 mid. negociabil. Tei 
211587,0723/6601» (Evrika)

• nm uoacemniă ai* neptun, decomandate, 
2MI, balcon, centrală termică tr garanție, parter 
înalt bun și pentru privatizare, ocupabfi Imediat 
Preț 135 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• earafdecomandate, alai Intermediar, centrală 
termică termopane, parchet laminat ușă 
metalică balcon închis, zona Uzo Balcan. Preț 
850 mil. lei. Tel 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 balcoane. 2 Ml, gresie, 
faianță parchet apometre, st 78 mp, etaj 1, B> 
dul 22 Decembrie. Preț 1,6 mid. lei. Tel. 228540. 
(Ag.Ella)

• mcmmnmzm,gresie, faianța, laminat r 
c&mcra, insmiai saniwe noi, csntrds rermiCB, 
balcon închis, uși metalică, rolete exterioare, AL 
Neptun. Preț 138 mid. lei Tel. 228540. (Ag. Ella)
• dacemaMt 1 balcoane, apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 părți, bloc de 
cărămidă etaj 1, George Enescu Preț 156 mid. 
lei Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decanvaMă 2 Ml, centrală termică gresie, 
faianță parchet zona Liliacului. Preț 1,45 mid. 
lei Tel. 228548 (Ag. Ella)
• dacamandate, 2 băl, balcon mare șl închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mld. lei Tel 228548 (Ag. Ella)
• dacaaanatta, MKoa» etaj intermediar, 
centrală termică aer condiționat parchet st 74 
mp. Preț 33000 euro. Tel. 22854a (Ag. Ella)
• aoM AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat, centrala termica, parcnet. 2 Dai, Doxa. 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. lei. TeL 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Gajdu etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 3a000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• decMMndată M, Mlhal Viteazul, etaj 3, 
centrală termică hol mare, gresie, faianță ușă 
metalică 880 mii, negociabil, tel. 0741/130438. 
(Profil Expert Hunedoara)
• Mere 7, mid îmbunătățiri, 280 mil. lei. TeL 
0722/420335 (Profil Expert Hunedoara)
• zona lancPoti, et 2, decomandate, 2 băl, 
gresie, faianță parchet balcon închis. Preț 
60.000 euro. Tel 21947a (Multlprima)
• zona 1 Decembrie, semidecomandate, 
centrală termică toate dotările. Preț35000 euro. 
Tel 21947a (Multlprima)
• oeaxnonana, contrare termică etai interme
diar, zona Micro V/l, preț 850 mil; negociabil 
(85.000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (lary Mya Hunedoara)
• modMad In 2 camere, centrală termică 
gresie, faianță ușă meiaiică etaj intermediar, 
zonă centrală preț 750 mil. (75.000 RON). TeL 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• cu goal zonă ultracentrală preț 35.000 euro. 
Tel. 0254/743222,0742/615637,0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)

• mm cmmm decomandate, parcnet, twantâ, 
gresie, 2 balcoane, 2 băl. Preț 1,28 mW. tel. (Green 
Contact)

Cumpăr ap, 3 camere (06)
• cumpăr apartament 3 -4 camere, în Deva, etaj 
Intermediar, zonă bună Ofer prețul pieței. TeL 
Z113OÎ, ura»eoni. (Evrika/
• dec cu garai sub bloc, str. Cuza Vodă sau împ. 
Traian, tel. 0745/640725. (Mimason)
• dec, al 1-2 In H-uri la parc, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)
metalică baie mare cu cadă pe coțt Preț 48000 
euro, negociabil tei. 0788/165783. (Fiesta Nora).
• BafiMNhdacaaandak vedere ih două părți 
balcon mare, bucătărie modificată, gresie, 
faianță parchet centrală termică oi instalația 
pe cupru preț 1680 mii. lei, tel. 0745/302200. 
(fiesta Nora)

boxă garaj, zonă centrală preț 2 mid, tel. 
0746/126029. (Prima-hvest)
I* tanstaHatita 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et 2, Dacia, ocupabil imediat, 
preț770mil, tel 0740/2107» (Prima-lnvest)
• aaataocomaMtală centrală termică parchet 
bloc de cărămidă zona Dacia, amenajări, preț 
7» rr» tel 0721/815781. (Prifoa Invest)
• aga» teacanaMhto, 2 balcoane, st 90 mp, 
contorizări, parchet gresie, faianță zona 
Băfcescu- 22 Decembrie, preț 35000 euro, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• tacareandate, et 1, centrală termică boxă 2 
băl împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253413,206.003 (Mimason)
• saafdKaaaandam, amenajat centrală termi
ci, 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Deva,
135 mid. lei Tel. 230324,206.003 (Mlmason)
• Mm 8* decomandate, amenajat gresie, 
faianță, parchet lamelar, centrală, ușă metalici, 
72D nd. Tei. 710129,0740/146788 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

— r-rfVM în.rt mlrtăi; rlr_r,4 irlraj-i r- r-.nkir.-.• mm msta ance 51 sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. TeL 718706, 0745/ 
354571 (Omega Himedoara)

a m 5, etaj intermediar,.noomean inte
rioare, gresie, faianță zugrăvit preț 830 
milioane, negociabil. 718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• zona Mere 4, etaj Intermediar, centrală 
balcon, parchet gresie, faianță 1,250 mid. lei. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Dorobanți pod cu țiglă si boxă hol 
central, 3 terase, 2 ML Preț ,1,6 mid. lei, tel. 
0720/4373»0720/348.089. (Green Contact)

• BnlMOcu, zona ANL, etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, amenajări Interioare, CT, vând sau 
schimb cu 3 camere+diferență Preț 1,2 mld. lei 
tel 0720/437889,0720/348889. (Green Contact)

• zona neamț decomandate, et intermediar, 2 
băi, 3 balcoane, centrală termică ușă lemn 
masiv, parchet de stejar, vedere în două părți, 
preț 1,6 mld. lei, tel. 0723/251498,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zona Dorobanțl-Bălcescu, decomandate, 3 
balcoane, parchet repartitoare, apometre, 
vedere în:2 părți, fără modificări interioare, preț 
15 mld. lei, tel. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
- zona Itenttfre, et intermediar, 2 băi, gresie, 
faianță parchet totul nou. Preț aaooo euro. Tel. 
219470. (Multlprima)

• mm a Decembrie, etaj Intermediar, 2 Ml 2 
oaicoană centrata termică m lotan», 
mansardă gara). Preț 60000 euro. Tel 219470 
(Multiprtiia)

•' zona Mtoaaațetaj 3, st 110 mp, 2 bă, parchet 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254/234401. 
(Rubin’s Home)
• zona Maaeeu, decomandate. 3 balcoane. 2 
Ml, parchet Prat 45500 euro, negoclabIL Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• inm ă semkiecomardate, etei 3,2 balcoane, 
multiple îmbunătățiri, 1,1 mld. lei. Tal 710129, 
074<V14678a (Stil Imobiliare Hunedoara)

• reni irafteaMiâă decomandate, parchet 
faianță '850 mil. lek negociabil. Tel 710129, 
074tyU678L (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Mere ă transformat în 3 camere, centrală 
«ti Intermediar, merită văzut U mld. lai nego- 
debil. Tal 710129,0740/146780 (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• aana cmMI decomandate, 2 Ml, 2 Mlcoane, 
«rarei arenei gresie, faianță modific inte
rioare, M mid. M. Tel. 710129,0740146780 (Stil 
imobiliare Hunedoara)
• decaaMiiMă fiarei sub bloc, zona împăratul 
Tralan, preț 23 mld lei. 0746/159308 (Mimason)
• deoaoMiuiata, et 3, zona Ion Creangă pan
Crret. flreSI L COntOTtat Z Ml. Z MICOA*
ne, preț 49.000 euro. Tel.0745159573 (Mimason)
• DoretaMlk et 2. dec., amenajări, 2 băi, 2 
baicoane, mul’dpiiîmbuniiitiri, contorizat 100
mp, preț 50000 euro neg. tel. 0740/173103, 
(Mimason)
• dacsraaifaate, ȘMj, zona Progresul, preț 
avantajos. Tel. 0741/154301, 227512 snra. 
(Garant Consulting)

• dKtvMndate. rem Parang, «m inorthegiar, 
îmbunătățit 650 mil, negoclabIL Tal. 
0722/420336. (Profil Expert Hunedoara)
• aamidecamandate, Mere 5, etaj 1, centrală 
termică Intertbn, 900 mil. negociabil. TeL 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• bdul Dacebal dec., -Sl 80 mp, ST loo mp, 
parchet 2 balcoane foarte mari, 2 Ml, buc. modi
ficată CT, «rele, faianță et i preț 50000 euro. 
Tel. 0724/620350 0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Arteria, dec., ST 110 mp, parchet peste 
tot balcon Inch Is, bloc acoperit preț 35000 euro. 
Tel. 0724^20350 0721/744514 (Rocan 3000)
• madRIeat ta 3 camere, etaj Intermediar, 
cenirăiă termică bine iniretinur, preț 96u mii. 
(95.000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara) ,
• IM șf apă'grădlnă + livadă zona Peștlș, preț 
1,400 mld. lei (140000 RON). Tel 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary MyaHunedoara)

• MCOaMMBNt ceninia ica i băi, 
amenajat lavaoii, jaluzele exterioa caiortfere 
noi, etaj Intermediar, zona Bejan. Preț 1,1 mld. 
lei. Tel. 228540 (Ag. Ella)
• decomandata, 2 bă, amenajat centrală 
termică Izolație Italiană Emlnescu. Preț 40000 
euro. Tel. 228540 (Ag. Ella)
• decomanăMb zant Carpațl, modificat 2 Ml, 
onteriajat, mstaiații sanitare noi! z oanoane u 
închis cu termopan). Preț 155 mld. lei Tel. 
228640 (Ag.E)la)
• decomandata, 2 băi, 2 balcoane, amenajat 
modificat, centrală termică etaj 1, Horea. Preț 
48.000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decU balcoane, 2 băi, CT.Iavabli, zonă bună 
preț 48.000 euro, tel. 074Q/126026. (Prlma-lnvest)
• logent 1 MI. 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracentral preț 50000 euro, 
tel 0742/210780 (Prlma-lnvest)
• doc, ooniorizM st 100 mp, amenajat gresie, 
faianță parcnet 3 oaicoane, ultracentral preț 
51.000 euro, tel. 0740/126029. (Prlma-lnvest)
• dac. 2 balcoane închise, parchet centrală 
termică 2 băl, zona l. Creangă garai sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
0726/7108» (PrimaJnvest)
• 2 agartaao* cu 4 camere fiecare, b-dui 
Ptnrfinl. iitifci Intcrmijdi arr. arnui^iti modom, 
cucenrtăteradMh 
termopan, 21 ‘ 
UmfÎM

(Evrika)
• UtoNBMMi, 2 balcoane, 2 boxe, lavabll. hol 
srbucăane nwitft reparmoare. wet lo mid iei 
Tel. 224296,0788/361782. (Garant Consulting)
• AL tadOpandanM centrală termică 2 ML 
gresie, faianță perehet garaj, buciarfe ;r& Stă. 
balcon închis. Preț 15 Md. W. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)

• aera Cofa» curte șl aridlnă 1000 mo, 3 
comere ♦ living, șemlneu functional, terasă 80 
mpjML Preț 100000 euro. Tel 219478 (Muitl-

• am HUMdom «vita recent, gaz, apă 
hidrofor, fosă u i camera bucătărie, hol, 
bate cu cabină dt inexa, curte betonată grfe 
dină șl livadă st 1TO0 mp, preț 42500 euro, nego- 
clabIL Tel 072M265M 0720/35^ (Tempons)

• am CătagteenlCT, 3 camere, curte, grădină
2 holuri, bucătărie. 2 Ml ie ooate mansarda, 

faianță st 960 mp, oarei în 
2500 mkL Tel. 0728W65»

în Deva, zonă liniștită cute și grădină 
fiecare cu care a camere mari, incaare m 
amenajări interioare, Prețuri negociabileJel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mld. tei. negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• zona Cătan>3 camere, hol, beci, anexe, 1 ha 
teren, pardoseală curent porți de fler, 20.000 
euro, negociabil Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

23242a
• Dura, aena Oftuz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucftărfe, bate, pivniță 
mare, parchet CT. teren 600 mp. 75400 euro, tel. 
0720437588 07203484» (Green Contact)

• Dm, iom Aurel VlaJcu Pn P-. gara), 2 
camen lUMtărie, scară interioara; ui eî«j; J 
camere, bale, cămară terasă CT gaz, parchet 
J1*1*
foane 072V417M, 07203480» (Green 
tentact)
• M 

btlt 
orttlM 800 mp. Preț 15 mld. tel. tel 0720437488 
07203480» (Green Contact)
• rana famata, 3 camera podite, bucătărie cu 
faianță șl gresie, bate cu bdtef. amenajată 
pivnlțfu curte betomti, flntiAi, tpA tmA tn 

ouă gaz, gradină 1500 mp. vănd sau echlmb cu 
»34 camera Deva nuSmorta, L4 mld. tel tel 
07204375» 0720/3480» (l tn Contact)
• vM nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 Hvinguri, 
2 băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hd, 
bucătăria amenâjan modem, curte și gradină 
ST-1800 mp, Preț 78000 euro, tel. 07204375» 
0720348089. (Green Contact)
• Dara, aont centrală 4 camere mari, hol 
central 2 ML bucătărie mera phm» flMi CT, 
ernenejiti modem, ocuptblll imediat preț 
93.000 euro. TeL 07204375» 0720/3480» 
(Green Contact)
• 1 camera bucătărie, Mia hol, 120 mp, 2 
garaja preț 78000 euro, tel. 0721/815781. (Prima- 
invest)
• utaacenlMlă camere, 2 băi, bucătăria garai, 
centrală termică termopane, 700 mp, gradină 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
invest)
• zonă conzafa, 4 camere, grădină gaz, apa 
canalizare, st 80 mp, preț 9.000 euro, tel. 
0726/7109» (Prlma-lnvest)

• Mm zona wntraiâ 4 camere, i băi, conto
rizat, tennopana bed teren 700 mp, preț 110000 
euro. Tei. Q722/564G (Prima-invest)
• 1 sonora bucătărie, baie, hol 120 mp, 2 
garate, TOAOO euro, O72V8157B1. (Prima-lnvest)
• Zona CkML 7 camere, hol 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 280 mp, ST 12» preț 70000 euro. 
Teietoane 7imra greăflsew» (umega nuraa.)
• rona Mrenea, P+M, construcție 20» 4
camere, gresie, laianța, z d® *r*rwa re, jacuzzL 
IhiJou» r ~ -4- -* ——*-->» Ar ^^f, * - r*»ili,L 
ii rwiei, Lei tu oJd tcînnCa, Cvrnpi@i£
mobiittă preț ll&OOO euro. Tel. Z35508 

0724/6203» 0721/744514 (Rocan 3000)
• ioni bu< parter* etaj, 4 camere, scară Inter., 
paronet in camera z să, garaj, z oaicoane, peci, 
bine întreținută preț 75.000 euro. Telefoane 
2352» 0724/6203» 0721/744514 (Rocan 3000)

• aana Horea, 2 camere, bucătărie, bale, 
cămară pod, parchet, curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mIL lei. Tel 2M2» 0724/6203» 
wwrm itocân M
• sen poKi 4 camere decomendate; bucătărie, 
baie, gresii siantă parcnet, centrau termică 
preț 70000 euro, negoclabIL TeL 0788/497615. 
(Ag. Imob. Nr.l)
■ zona narc,3camere,bucătărie,baie, parchet, 
gaz, apă canalizare, teren drept 1100 mp, preț 
negoclabIL Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)
• zona L Creangă, 2004, parter + mansardă 4. 
camera, țxjcătărte, bete cu jacuzzL terasă â Jifti 
centrali termică garaj 2 meșldX 800 mp, preț 
B8500 euro, negocWM. MW88/487615. (Ag. 
Imob. Nr.l)
• MaLCrmățcamere, bucătărie, bete cu 
jnrazL coMăttrmică garaj 3 mașini • 400 
mp, ft h ra preț 68500 euro, negociabil. Tet 
Mta4976H.(faJm»NrD

• «hm MMMș < cam, pareno, gresie, Ruanța. 
gradină nraodraMălmedta. preț ii^ 

euro neg. tel 0745^40725 (Mimason)
• tir. U. Emlnescu, 2 camere, hol, baie, grădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabil firmă 
preț 15 mid Id, tel. 0745/640725. (Mimason)

• rana Harta, 2 corpuri, 6 camere, 2 băl, 2 
bucătării. încălzire Cu sobe efe teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă, irâj. S 1150 mp, ft 18 m. 
Prețllmld.MTel.O» Oti Wn’sHome)

• zona PtoBoota, construcție nouă 20» P+M, 4 
camere, 2 băi. st 600 mp, se 400 mp. Preț 118000 
euro, negociabil. TeLtS54/234401. (Rubin's 
Home)

l800

■

• Mia tatăl 4 camere decomandate, 
Mpendlnțe. ftntână 2500 mp teren, 350/00.000 
lei, negociabil. TeL 710129,0740/146780, (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• MtalluiU camere pardosite, anexe, grădină 

■5 ari, fliitSă curent 550 mIL lei, negoclabIL TeL 

710129,0740/146788 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mșllș. 4 camere, 1500 mp, 2 bucătării, gaz, 
Curant, făntănă 13 mld. lei. TeL 710129, 
O74Q/14678O (Stil Imobiliare Hunedoara)
• ta 14 km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mil. lei negociabil. Tel. 0726/826.624,

Tel

preț 500 mii. lei negocli 
0723/393.295. (Temporis)
• 1 camera bucătărie, Mie, garai, piscină In 
construcție, ST 3600 mp, SC 186 mp, construcție 
dt c&rtmldă, podtls, la ap& pod ds baton, zona 
Govăjdle, 18000 euro casa +10 eura/mp. Tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• ura» 1 camere, bucătărie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tămpă preț 850 mit., tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• am Mrooa, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1200 
mil. lei, tel, 0723/251496,2328» (Fiesta Nora)
• fiahnra, construcție 20» din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, bale, CT pe gaz, 
fondațle pt încă 2 camere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 155 rnld. lei, tel 0720/437589,0720/348589. 
(Green Contact)
• la < km de Deva 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, bale cu boiler, amenajate, cu parchet, 
gresie, termopane, CT: al doilea corp: bucătărie, 
pivniță, curte betonată, anexe, grădină ST=1700 

mp, gaz la poartă Preț 13 mld. lei, tel 
0720/4373» 0W348D» (Green Contact)
• CMătaLeșnic,cărămldă3camere,bucătărie, 
anexe, curte șl grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mil. 
lei, negociabil. Tel. 0723/6601» (Evrika)
• cată ta construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Topllta, 30.000 euro, negociabil. TeL 7187» 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• I te slcamere. bucătărie, bale ^terminată 
anexă un miliard, negociabil. Tel. 7187» 
0745/35457! Jmega Hunedoara)

I, bale, CT pe gaz, 
grădină ST=1350 mp. 

Preț 1>5 mld. iei, tel 0720/437589,0720/348589.

din circuitul agricol, st 8.000 
mp, front stradal 415 m, teren ce poate fi extins 
în funcție de cerere, Str. Aeroportului. Preț 7 
euro/mp. Tel. 230221,074Q/914688 0720/370753. 
(Casa Betanla)
• teren Cindș, 80 m deschidere la apă 80 m 
deschidere la dram, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel. 718706,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• teren iom Rotarilor - Intravilan, 1000 mp, preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 euro/mp. 
Tel. 718706,0746/354579. (Omega Hunedoara)
• HMMzi iom Săntuhalm, la DN 7,14770 mp, 
ft. 200 m. Preț 20 euro/mp. Tel 219470. (Multl
prima)
• parcele de teren între 500-800 mp, în zona 
Prelungirea Vulcan, toate facilitările, preț 26 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)

• 4188 a* teren Intravilan pe Prelungirea 
VutaHkmstradrU24ragat&irera.apipret 
» eurVmp. Tel 0745/41144(1 «fl. knplb. NrJ)
• parate da terer ntravllan cu suprafețe 
cuprinse între 500-1000 mp, front stradal 24 m, 
pe Prelungirea Vulcan, preț 20 euro/mp. Tel. 
0745/411449. (Ag. Imob. Nr.l)
• Dara, tatravllan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 16 euro/mp, 
tel 0720/437589,0720348488 (Green Corrtșrt

Preț tt eura/mp, tal. 
«areșnCono»-' i- 

atu» 
an» *psriîom, 

0720/437

• apra Cozia, intravilan, livadă ST=800 mp, 
PS=12 m, Curent electric, îngrădit Preț 260 
milioane tel. Tel. 0720/4373», 0720/3485». 
(Green Contact
• spre Mam Sec, Intravilan, ST=2000 mp, 
FSB17 m,curent etadric. posibilități apă șt gaz. 
WP euro/mp, tel. 072V4I73» 0728348.0». 
(Green Contact)
• vețel Mravfian, 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. 0720/4373», 
0720/348.0». (Green Contact)
• tareoM Intntvlam spre Cârjițl Sf=2000 mp, 
FS=10 m șl ST=800 mp, FS=15 m. 35 euro/mp, tel. 
0W373», 0720/3483» (Green Contact)
• intravilan, la Intersecție, 

apă curent 7 eura/mp,
(Green Contact)fatlWOMtă

• ere Cada, intravilan. ST=4000 mp, FS=200 m, 
oarcelablt. Preț 6 eura/mp, tel. 0720/437589, 
0720/348589. (Green Contact)

• tabautaaita Leșnlc, fii 12 m,« 510 mp. ideal 
construct caaă Kate utilH&ile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0720/828624, 
231108. (Temporis).
• takmutaui ta Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, toate 
utilitățile, se p :e sl parcela, preț 25 euro/mp. 
Tel.0726/826.624,0720/354463. (Temporis)
• UtravlM, iom Zăvoi, 3 parcelam suprafață 
de 44® mp, 4800 mp șl 6800 mp, fa 25m. Preț 15 
euro/mp. TeL 0254/234401. (Rubin’s Home) /
• ktavritart Ml 7, st 4760 mp, fs 21 m, toate ' 
facilității^Preț 15 euro/mp. Tel, 0254/234401. 

(Rubin's Home)
• tatantai pa Mi 7, st 17500 mp, ft 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prlma-lnvest)

Cumpăr teren (22)
• Ihactem Intravilan, lașosea,în Deva sauîm- 
prejurlml, plata Imediat Tel. 215.212. (Prlma- 
lnvest)
• cumpirteren în Săcărtmb pentru agrement 
Plata pe toc Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent teren, la DN 7, între Mintia șl săn- 
tuhaFm, cu st 2500-3000 mp șl ft minim 20 m, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788WH15. (Ag. imob. Nr.l)

Vând spații comerciale (25)
• kMM cu destinația depozit teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35.000 euro. negociabil. 0746/163445 
(Mimason)
• hali producția, în Deva 220 mp, cu platformă 
betonată 150 mp, curent tmaz toate facili- 
tățlte, preț 95.000 euro, tel. 215212. (Prlma-lnvest)

Chirii imobiie (29)
• ofer apre închiriere spațiu comercial ultracen
tral, st 80 mp, Ideal pentru depozit construcție 
nouă Preț 600 euro/lună negoclabIL Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• caul ipațlu de închiriat b-dul Decebal sau 1 
Decembrie, minimum 50 mp, pentru magazin 
electrocasnlce, amenajai sau neamenajat pe o 
perioadă lungă de timp. Ofer maximum u 
euro/mp/lun£ Tel. 0254/234401, (Rubin’s Home)

• caul apartament 2 camere decomandate, 
mobilat, dotat Ofer 200 euro, avans 2 luni Tel. 
227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• caut urgent apartament sau garsonieră TeL 
0741/154401,227542. (Garant Consulting)
• NioBeM urgent garsonieră sau apartament 
mobilate, pe termen lung, zonăcentrală (Gojdu, 
piață), se oferă între 100 euro și 140 euro/lună 
cu plata anticipat tel 0788/165702, 232 809. 
(Fiesta Nora)
• caut pe termen lung garsonieră mobilată In 
Deva. Plata în avans. Tel.0721/055313. (Prima- 
Invest)
• ofer pt închiriere casă mobilată occidental, în te? 
Deva. 3 cam, bucătărie, baie, totul nou, 350 euro
cu taxe Induse, tel. 0722/564004. (Prlma-lnvest)
• ofer pentru închiriat în Deva, hală pentru 
depozitare sau prod, cu st 1500 mp, toate faci
litățile, 2 eura/mp. 0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)

• 30 mp, b-dul Corvin, amenajări, preț 200 
euro/lună. 710.129,0740/146.780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, în Deva, zonă bună
v tvfti Mutiau tzrcn wv7*wrdnv» ret . i
211587. (Evrika)
• Spalki comercial situat pe bulevardul Dada. 
190 mp, amenajat centrală preț 5 euro/mp. Tel. 
710129,0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
Ip‘■'icomerelaL 30 mp, centrală termopan, W 

200 euro Tel. 710129,074Q/146780. (Stil imobiliare 

Hunedoara)

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• urgent ipatlu comercial, zonă ultracentrală 
bd. Decebal, Bd. 1 Decembrie, cu suprafață între 
100-300 mp. Ofer plata pe loc. 0785/497615. (Ag.1 
imob. Nr.l)

Schimburi imobile (30)
• icNmb apartament 2 camere, et 1, zona Zam- 
firescu, semidecomandate, centrală termică 
modificări interioare, termopan, ușă metalică cu 
panel, balcon închis, lavabil, cu apartament 3-4 
camere, etaj intermediar, zona Progresului, bloc 
de cărămidă. Ofer diferență de 150 mii. lei. Tel 
230479,0745/253662. (Evrika)
• îchki* ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crișului, su- 
peramenajat cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență. Preț negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika

• SC-42IM mp, Sî-8400 mo, dotat cu utilaje, preț
35.000 euro. Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

• Itata Vteaaaă modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar centrala, oueatane 
mobilată 35500 euro. TeL 710129,074Q/146780. 
(StHImobBare Hunedoara)
• Sta Hota» Deva, decomandate, contorizări, 
3 balcoane, parchet gresie, faianță boxă garaj. 
Preț 23 n*L lei, negociabil. TeL 224296, 
078V3H782. (Garant Consulting)
• kk * eahMesaMandata, contorizări, 
gresie, faianța, termopane, etaj intermediar. Preț
860 mii. lei. TeL 224296, 0788/361782. (Garant 
Consulting)
• zona Dacia, etaj bun, parchet faianță 
termopan, centrală termică preț 970 milioane 
lei. Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. Nr.l)
• rfernanntata, Dorobanți etaj 1/4, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, centrală termică boxă 
garaj, preț 42.000 euro. Tel. 0788/497615. (Ag. 
lmob.Nr.1)
• Aleea Moțlor, semidecomandate, parchet, 
apometre, gaz contorizat zugrăvit et 3,720 mil 
235308,0724/620358,0721/744514. (Rocan 3000)
• Progresului decomandate, 70 mp, parchet in 
camere, bucătărie, baie, 2 debarale, suportă mo
dificări, balcon, totul contorizat 1,180 mid. Tel. 
235308,0724/620358,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Aleea Neptun, decomandate, 87 mp, 
laminat balcon închis, gresie, faianță 2 băi 
amenajate, centrală termică ușă metalică boxăamenajate, centrală termică ușă r____________ _
preț 15 mid. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744514. (Rocan 3000)
• George Enesar, decomandate, 100 mp, 
parchet baie, 2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț 44.000 euro. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744314. (Rocan 3000)
• zor tată decomandate, 75 mp, hol pătrat, 
parchet centrală termică balcon închis, boxă 
preț 1350 mid. lei. Tel. 235308, 0724/620358, 
0721/744514. (Rocan 3000)
• zona IJhenM, et 3, cu centrală termică, 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ewika)

C.N. LOTERIA ROMÂNA S.A. 
Sucursala Zonală Timișoara 
Centrul de Lucru Hunedoara 

anunță
organizarea unui concurs în data de Ot.O5.2OO5, 

ora 1O.OO, 
pentru ocuparea postului de „ȘEF CENTRU DE LUCRU" 

CONDIȚII de ocupare a postului de „șef centru de lucru": 
o domiciliul stabil in municipiul reședință de județ; 
o studii superioare de lungă durată, de preferință 

economice;
e fără antecedente penale sau cercetări în cauze do 

natură penală;
e nu au fost sancționați disciplinar, contravențional și nu 

li s-a stabilit răspundere materială pentru prejudicii 
cauzate unei unități;

e de preferință:
- experiență în funcții de conducere;
- cunoștințe operare P.C.;
- posesor permis conducere categoria B;
- accept de a lucră pe perioadă determinată.

Relații suplimentare, tematica și bibliografia de 
concurs se pot obține la sediul Centrului de Lucru 
Hunedoara, din Deva, str. O. Goga nr.l3, tel. 
0254/212.396, 216.627, între orele 8.00-16.00, 
biroul resurse umane.

ta ta mare.

Tarife reduse cu pentru “Vacânța ta mare... la marel

RECLAME
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Felicitări (67)

soția Raveca, fiica Dalia, mar»

Vând ap. 2 c.wrt> (OS1

• fo M» preț negociabil. Tel. 0726/115416, 
0254/246104, după ora 15 Aparate foto si telefonice

(50)

• amenajat ta stil occidental, etaj Intermediar, 
zona Balcescu, ocupaM Imediat Tel. 
0745/253413,218234, seara.
• dro* ceatastaU zona bduL Dada,preț 800 
milioane lei, negociabil Tel. 9788^74610.
• deceaaaM» «taiM zm» centrali preț 960 
mUteene M. negociatei Tei 229248 0722/772477.
• dacaMMBfok hei mare, contorizări, parchet, 
Izoiiri, 55 mp, vedere In 2 părți preț 900 milloone 
lei negodaUL Tel. 078^574618
• dacaMseahta, tona Dacia etaj 1, gresie, 
taian|ă, balcon închis, preț 900 milioane lei, 
negodebR. Tel 0788^72471.
• a feteai*, contorizări ani. repartitoare, 
r rfevtt recent ocupabll Imediat Deva. Al. 
Romanilor, bl. 9, sc. 4, ap. 22, preț 490 milioane 
fel Tel 0726/743877.
• ta dbodt etajul 3, zona Liceelor, multiple 
imbunataun, preț negociabil. Tel 220575, 
0741/377448

• In Mkro 15, preț negociabil. Relații între orele 
l«și 20 la tel. 221866.
• bmi ichtate, In Deva, str. M. Emlnescu, parter, 
pentru spațiu comercial preț 21.000 euro. neg> 
dMUTeL 0723/335189
• nai Dicta, circuit aj 3, gresie, faianță 2 
focuri, parch modificai treț teu milioane iei, 
negodabll. Tel. 078^574618
• aeat Dada, semkfecomandate, termopane, 
contorizări, gresie, faianță, mobilă bucătărie, 
preț 800 milioane lei, negociabil Tel 
0788572471.

■ hm batoeeca ■ Poliție, decomandate, 
contorizări, parchet vedere m 2 părți preț 1,150 
mid. lei negociabil. Tel, 0788574618

I* percal* teren a 500 mp, zona Căprioara. 
Relații latei. 211124.

• 13300 mp, lăngă Cabana Bejan, butelii de 
aragaz duble, rusești, noi, -dormitor vechi, 
deosebit Tel. 223783,222002.
• 1779 mp teren Intre Deva-Săntuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210969,223783.
• tac de casă Intravilan, 3516 mp, apă, gaz, 
curent loc drept zonă liniștită parcelabll, m 3 
km de Hunedoara (sat Hășdat), 10 eurtVmp, Tal 
0723/005657.
ha, la BăcKjWțufl negociabile. Tel, 223497.088

cum, atetenNoklallOă durate bateriei-4 
zile, - ttor ofer 1.708000 M. Tel. 
0720/0468»
■m, wScMCribanftNLTdHraHM^k*

• Vând tetefon siemens A 50, SB, 3 zile, calcu
lator, alamă,lnternet jocuri, stare bună preț 
avantajos. Tel. 0723/920314.

• ternă producătoare angajează agent 
-»me ii, vechime minimum un an, 
zona Deva ■ Hunedoara ■ Petroșani. Tel. 
0740/117724.

• lodetate comercial* angajaazicontoM 
ai experiență cunccltale F.t, Deva, tel 
22614», 0744/33068

Decese (75)

Vând alte imobile (27)
• vând barocă metalică, parchetată, comparti
mentată, dormitor, bucătărie, wc, terasă anexă. 
Izolată cu pollstiren, instalație ■ electrică, 
6,4x26x3 m, pe barajul Clndș, 35 milioane lei. Tel. 
0727/717208
• tend uacătorte Aleea Constructorilor, m. £2 
sc. 3, et 1, Gojdu, preț negoiibli, posibffltfM 
amenajare grup social. Informații tel. 216996, 
232418 sau ap. 60, de pe scară.

Imobile chirii (29)
• caut pentru închiriat spațiu comercial pe Mul. 
Decebal sau 22 Decembrie, pentru comerț Tel. 
0722/258401,0722/161644.

Imobile schimb (30)
• achbnb apartament 2 camere decomandate, 
gresie, Mantă, etaj Intermediar, zonă ultracen
trală, Deva, cu casă în Simeria. Exclus %ențl 
Imobiliari. Tel. 230692,0723/8074»072C/40M39.

Cumpăr ap.2 camere (04)
Hnlșteă plata imediat Tel.

Auto romanești (36)

Vând ap 3 camere (05)
• Deva, M împăratul Traian, posMHtăti priva
tizare. Fără Intermediari. Tei. 280733,215M8
• somfcfoeamirKtata, una Daela, cu 
îmbunătățiri, etaj 2 preț 8 nJoa lei. nego
ciabil. Tel 0788574610.
• IranifonMt ta 2 camere, ocupabll Imediat 
etaj 2, Al. Romanilor, preț 760 milioane lei. Tel. 
0740/210780.

• vând Dada 1310 șl tractor 650 cu plug. 
Informații tel. 0254/245474.
• v*nd Dada 1310, af 1991, In stare bună de 
funcționare, radiocasetofon, acte ia », indwere 
centralizată, alarmă, preț 46 milioane lei, nego
ciabil. TeL 229527,0723/687212

Auto străine (37)
• «M Htt Uno, FIM Ducat», stare buni, Wota, 
Raba 16 tone. Tel. 0745/185363

Vând ap. 4 camere (07)
Camioane, remorci (39)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând captator Minolta 4300, format A3, asigur 
garanție, service, consumabile Ieftine, preț 15 
mHoane lei. Tel. 0723/335188
• vând «gete Imprimantă cu scaner Lexmark 
X74, în garanție, preț 2.708000 lei, negodabll. Tel. 
0720/400438

• wdetate comercial» cu profil de 
marmură angajează persoană dinamică șl 
serioasă cu contract de muncă pentru 
prelucrare marmură Relații Simeni Gh. 
Doja, nr. 33, tel. 260708 0743/243135.

loan și Angela Nita anunță cu profundă durere trecerea în 
neființă a tatălui, socrului și bunicului

NITA AVRAM
înmormântarea va avea loc azi, 18.04.2005.

Dumnezeu să-l odihnească!

Hectrocasnice (56)

• nttototo nwer rliiâ angajează ospătari, 
barmani vânzătoare, paznic, muncitori 
necanticati, șoteri-aistnouiton, permis cat
8 C, E. informații la telefon 0254/219300.

■ vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 3 milioane lei negodabll. Tel. 219739, 
0723/229046.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)
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Se convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a 
Acționarilor de la SC ROMCAMION SA Deva. în data de 
04.05.2005, ora 14, la sediul societății din Deva, Str. Depozitelor,uia ia oeutui ouuic ... ____________
nr, 17, cu următoarea ordine de zl:

1. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2004
2. Aprobarea B.V.C. pe anul 2005
3. Numirea unul cenzor
4., Aprobarea pentru casarea unor mijloace fixe care au 

îndeplinit norma de casare
5. Diverse
6. în cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar, Adunarea 

Gen. I a Acționarilor se va ține a doua zl, in data de 05.05.2005, 
ora 14.

■ vând to familii albine, cu lăzi verticale, 
complet echipate cu faguri. Tel. 242977, 
0744/537435, seara.

Altele (61)
•^cumpărempaleți. Relații latei. 0724/278233, 

• vând tri capital malorat, lipsă spațiu, Volvo GL 
244, af 1977, a numere noi, VT 2006 * una neîn- 
scrisă șl talon numere vechi, ladă frigorifică 
frigider Arctic, cazan fontă Tel. 0721/614402.

Solicitări servicii (71)
• caul kMRtoaro pentru o femele bolnavă 
Deva. tel. 219934.

• foarte ur C. Porumbescu, bl. 20, ap. 25, 
etaj 2,2 băi, 2 balcoane, repartitoare, lavabll, 
bucătărie mărită, hol mărit preț 1,500 mid. lei. 
Tel. 223700,0721/980357,0723/973147.

Vând case, vile (13)

• vănd autaapediH Raba 10215 F, motor defect 
preț56 milioane lei, negociabil. Tel. 0726/743274.
• vând camion Flat 8 to cu macara 5 to, brat 
telescopic, rabatabil, neînmatrlcuiat preț nego
ciabil. Tel. 229248,0722/772477.
• vând Raba 10215, cabină foarte bună, motor 
defect 1500 euro. TeL 0728743274.

INTERBRANDS 
Marketing & Distribution SRL 

B A T. DIVISION

• 2 careere. bucătărie, baie, cămară, hol, acare-
Hi,,* nr. i»ril ■>* 1— — i, » 1 i-irun; graorr. a. octipcD’ia irneoien, prw î^rttto.w, 

in Deva. Str. Griviței, nr. 31. Tel 236518
• Cătacăranl 3 camere, bucătărie, cămară, hol 
central gresie, gaz 3 focuri, 2 beciuri, 2 fântâni,

s trifazic, grădina casei cu pomi fructiferi și 
j grădină 1700 mp, preț 1850 mkL lei. Tel. 223176, 

0727/439632

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

Vând case de .acanțâ (15)
• P +1 cu terasă alafă, în stațiunea Geoagiu 
Băi. Informații la tel. 095V241O44 după ora 17.
• vănd casă de vaca* construcție 2002, D+P 
t E, stațiunea montam Straja, 7 camere deco-

/dț mandate, 3 băi, 3 wc, toate utilitățile, accept 
Iwuwnte.Tel.0723/320995.

• vând moar* pe pietre, performantă, stare 
bună, preț negociabil. Tel. 825^835128 

0744/175286.
• vină ptag pentru tractor, aproape nou, 
Gurasada, nr. 206. Tel. 648308.
• vând Mtnănâtoaro de porumb, presă balotat 
combină păioase, cositoare rotativă și plug. 
Relații latei. 0727/272307.

British American
Tobacco

ROMANIA

KENT LUCKY STRIKE PALL MALL VICEROY
Având peste 100 de ani de experiența mondiala in domeniul tutunului si a produselor 

din tutun, British American Tobacco este prezenta in 180 de tari.
Cu un portofoliu de 320 de mărci, suntem lideri de piața in mai mult de 50 de tari 

si producem zilnic cea un miliard de țigarete.
Afacerea noastră este susținuta de mai mult de 90000 de angajați la nivel mondial. 

Succes, prezenta globala si creștere continua - acesta este British American Tobacco»

Vând garsoniere (19)
• amenajai* sil occidental, dec., 30 mp, zonă 
centrală, ocupabilă imediat Tel; 0745/253413, 
218234 seara.
• confort sporit, în Orăștie, str. A. lancu, bl. 9. 
Informații tel. 0745/458997.

Vând case la țară (17)
• casă vedm în Băcia, plus proiect casă nouă, 
grădină. Relații latei. 0724/368331.
• casă, curte 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tâmpa, nr. 150, gaz, apă, canalizare la poartă. 
Informații fel 0788/469152, 0254/212803, după 
ora 20.

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

Mobilier și interioare (47)
■ camp** extemMă. masă sufragerie, 
mochete birou, servantă, lustră, jaluzele albe din 
pvc pentru. 2 camere, mobilă hol, mașină 
automată, combină frigorifică etc. Tel. 218084, 
074^939993,0724/843045,0743/211074
• vând pat dublu, saltele Relaxa, 2 noptiere, 
masă tv, suport flori din cadru metalic cu sticlă, 
ofer bonus o măsuță cameră din cadru metalic, 
transport gratuit, preț 75 milioane lei. Tel. 
213483,0720/432448
• vând urgent mobilă dormitor, stare foarte 
bună, preț avantajos. Tel. 0723/546540.

• tatocmttt proiecte pentru finanțări prin 
programe Saparti sau Phare. Relații la tel. 
0254/243851,0723/296551,
• pentru persoane juridice, deduceri de 
impozite la îndemână Tel. 0745/700298 .
• tamport marfă local și interurban cu camion 
acoperit de 3,2 t util, 36 mc, dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

Oferte focuri de munca (74)
• MMuluaDtori pentru munc n grădinărit, 
pe perioadă determinată Deva. Tel 0745/625759, 
230943,0744/707994.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• firmă de distribuție, cu sediul în Deva, an
gajează operatoare calculator, cunos
cătoare program CIEL Inf. la tel. 
0254/217896.

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

• fructificați (Kent puțin din timpul liber Intr-o 
colaborare cu o comapanie romano-germană 
Folosiți această șansă deosebită de carieră și 
câștig ca job suplimentar. Tel. 0746/054005.

comunicare

• ■ si Mn rSMisi o clieutii
• Suport, pentruacri vi tati le de distribuție

)aca sunteti interesa®, va rugam sd trimîteti CV-ul, 1 scrisoare de iatentie si 
o fotografie recenzia maximum I zile Ah aparlâi «satului, hiftentia 

departamentuM'de if surse Bbm. la umatoaraa r^Tesa: 
Macul Roșu 1-3, secta* 1, București sau la fax : (021) i||.09.73| 

e-mail: ro_recruitmem@bat.com.
Numai candidatii selectați pentru interviu.

INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SI 
Distribuitorul exclusiv al produselor ■

BRITISH AMERICAN TOBACCO
Cauta candidați dinamici si ambițioși pentru următoarea pozitiooHB 1^.,

MERCHANDISER
(poziție pregătitoare pentru cea de AGENT COMERCIA® | '•»> 

cu domiciliul in:

DEVA ...........   v ..... .. -
Cerințe:

s 4 de utilare a calculatorului (Windows, MSMceJj 1

1 i âr fiaeru ua echipa
■ DisponibiFpcntru un program flexibil

e junâuuere fiatcgoria cel^ain un an veemmt
Principale responsibilitati:

■■i1■ ■ ■ E"* RITI A *9 A 9FV***I vrei cu adovatat cs anunțul tău sa fte remarcat,
t Iff I D ■ N T1 Dk f EA" I ■ încearcă variantele speciale contra cost.b V I l/kill I I ■ ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

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

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

Persoană de contact Cornel Poenar.

VARIANTE

CUVAflM

lapwtti»«4C.(X)0kii

LOC«ni CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare <le lângă 
Coffitim;
• chioșcul de ziare din sta(ia 
de autobuz Orizont - Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
■ chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamtirescu - B dul Decebal.

Anunțurile se preiau zilnic, intre erele 8 șt 14 la sediul redacției șl se vor publica hi 
mică puttâcltate a cotidianului nootra. Redacția nu iși asumă resporrsaMitatea pauli u coaținutid 

aniintawttA* ««1^4

mailto:ro_recruitmem@bat.com


• Cutremur. Un nou seism submarin cu 
magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter 
a provocat panică sâmbătă seara, pe Insula 
Nias. Seismul nu a antrenat riscuri de tsunami.

• Susținător. Președintele Vladimir Voronin 
a anunțat că va sprijini trupa Zdob și Zdub 
pentru ca aceasta să reprezinte cu succes R. 
Moldova la Eurovision, pe 19 mai, la Kiev, 
în Ucraina.

Soyuz a arimat la ISS

„Codul Vaticanului"
Istanbul (MF) - Mehmet Aii Agca, tur

cul care a încercat să-l asasineze pe Ioan 
Paul al Il-lea, în 1981, l-a invitat la Istan
bul pe Dan Brown, autor al bestseller-ului 
„Codul lui Da Vinci”, pentru a scrie împre
ună o continuare a acestui volum.

Avocatul lui Mehmet Aii Agca, Mustafa 
Demirbag, a dat publicității un comunicat 
în care era anunțată această dorință a 
deținutului. Agca dorește să scrie împre
ună cu Dan Brown o continuare a cărții de 
succes a acestuia, care ar putea să fie 
numită „Codul Vaticanului”, a continuat 
avocatul.

De altfel, deținutul vrea să-l întâlnească 
și pe actorul și regizorul Mel Gibson, care 
va realiza un film despre Papă, pentru a-1 
ajuta la scrierea scenariului.

■ Cei trei astronauți au 
decolat vineri de pe 
cosmodromul Baikonur 
din Kazahstan

Moscova (MF) - Naveta 
spațială Soyuz TMA-6, cu ru
sul Serghei Krikalev, italianul 
Roberto Vîttori și americanul 
John Phillips la bord, a ari
mat duminică la Stația Spa
țială Internațională, trans
mite AFP, citând Centrul de 
Control al Zborurilor Spațiale 
din Rusia (TSOUP).

Arimarea navetei la ISS a 
fost realizată în mod automat, 
așa cum fusese prevăzut, la 
ora 2:19 GMT.

Roberto Vittori va rămâne 
în spațiu pentru o misiune de 
zece zile, în timpul căreia tre
buie să realizeze o serie de

Astronauții

experimente științifice. Ser
ghei Krikalev și John Phillips 
îi vor înlocui pe ISS pe Sali- 
jan Șâripov și Leroy Chiao, 
aflați pe orbită din luna oc
tombrie a anului trecut.

Cei doi vor rămâne pe ISS 
timp de șase luni și vor 
întâmpina misiunea navetei 
americane Discovery, primul 
zbor american de după acci
dentul navetei Columbia, la 
1 februarie 2003.

Ouă de dinozaur fosilizate

Incendiu la 
castel

Praga (MF) - Un in
cendiu de proporții a 
distrus vineri dimineață 
mare parte a castelului 
ceh din Pernstejn (170 
de kilometri sud-est de 
Praga), unde au fost fil
mate mai multe pelicule 
naționale și străine.

Incendiul, a cărui ori
gine nu a fost încă stabi
lită, a izbucnit în jurul 
orei locale 6:00 și a a- 
juns rapid la acoperișul 
unei clădiri în care se 
afla un depozit de mo
bilă rară. Incendiul se 
extinsese pe o suprafață 
de 1.000 de metri pătrați.

Pagubele sunt „majo
re”, a declarat directo
rul organismului local 
de protejare a monu
mentelor istorice, Jaro
mir Micka. Castelul de 
la Pernstejn, construit 
în sec XVI-lea, este 
numit „regele castelelor 
din Moravia”.

* 1
• țj

Botezul 
insectelor | 
Washington (MF) - 
Quentin Wheeler și
Kelly Miller au 
descoperit 65 de noi j
specii de insecte 
după ce au studiat j
mii de exemplare. i
Trei (titre ele au fost |
botezate după politi
cienii americani, 
cărora cei doi ento
mologi le respectă 
„curajul de a-și urma i
convingerile". ]
Ei le-au botezat ;
Agathidium bushi, i
Agathidium cheneyi ;
și Agathidium rums- j
feldi, după George j
Bush, Dick Cheney și [

Donald Rumsfeld.
Alte insecte au fost i
botezate după 
partenerii |
cercetătorilor, per- j
sonaje din „Star i
Wars" și echivalen- f
tele grecești ale i
cuvintelor „urât" și i
„cu dinți i
proeminenți". ;

■ Fragmentele de ouă 
fosilizate au fost desco
perite în provincia 
Jiangxi din sudul Chinei

Washington (MF)
Descoperirea în China a două 
ouă fosilizate în interiorul 
unui dinozaur care ar fi trăit 
cu peste 65 de milioane de ani 
in urmă demonstrează asemă
nări între dinozauri, păsările 
de astăzi și anumite reptile, 
a-rată un studiu american.

ah
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Ou fosilizat (Foto: £PA)

■ Ritualul marchează 
sfârșitul domniei Papei 
loan Paul al ll-lea asupra 
Bisericii Catolice

Vatican (MF) - Acest ritu
al de distrugere a inelului și 
sigiliului a fost efectuat de 
cardinalul camerlengo Eduar
do Martinez Somalo, care se 
ocupă de problemele curente 
până la alegerea unui nou 
Papă. O ultimă slujbă pentru
Ioan Paul al Il-lea a marcat 
sfârșitul perioadei de doliu de

la Hellabrunn zoo din Munchen. Catta simt 
o specie de lemuri, pe cale de dispariție.

(Foto: EPA)

nouă zile, iar azi cardinalii se 
vor reuni pentru a alege noul 
Papă.

Cardinalul Somalo a dis
trus inelul și sigiliul folosite 
la autentificarea docu

Grașii sunt mai fideli
Berlin (MF) - Un studiu realizat în Ger

mania a descoperit că bărbații cu greutatea 
peste medie sunt mai fideli partenerelor lor 
decât cei supli, și asta nu pentru că nu li 
s-ar oferi șansa de a înșela. Compania de 
studii de piață Forsa susține că bărbații cu 
o greutate medie au șanse de două ori mai 
mari de a fi infideli. în schimb, bărbații 
supraponderali nu prea au înclinația de a 
se angaja în activități riscante, ceea ce îi 
ține departe de aventuri sentimentale, dar 
și de case de toleranță și linii erotice.

Fragmentele fosilizate provin 
din zona bazinului animalu
lui, au precizat cercetătorii în 
revista Science.

Fosila nu permite totuși 
stabilirea cu certitudine a fap
tului că dinozaurii ar fi stră
moșii păsărilor, au spus 
cercetător' Jar ar trebui să 
permită lămurirea legăturilor 
dintre dinozauri, reptile și 
păsări.

Pelvisul și ouăle fosilizate 
aparțin fără îndoială unui 
oviraptor, subgrupă a tero- 
podelor (subordin de reptile 
dinozauriene carnivore, bipe
de, de dimensiuni uriașe). 
Majoritatea paleontologilor 
cred că teropodele au fost 
strămoșii păsărilor moderne. 
Animalul ar fi măsurat patru 
metri lungime, potrivit cer
cetătorilor.

Diana e năs 
cută în zodia 
Taur și e 
pasionată de 
muzică, dans și 
modeling.

(Foto: Traian Mani

Piotr Adamczyk, în rolul lui Karol Wojtyla

noului Papă. Tubul a fost șS 
pe acoperișul Capelei Sixtme.
Premiera la Vatican 4

Un film despre tinerețea 
Papei Ioan Paul al Il-lea a f< 
proiectat în premieră, la 
sfârșitul săptămânii trecute, 
la Universitatea Pontificală 
de la Vatican.

Filmul intitulat „Karol: The 
Mân Who Became Pope’1' 
urmărește viața lui Karol 
Wojtyla de la tinerețea pdtre-

(Foto: epa) cută în Polonia până în 
momentul în care a devenit

mentelor semnate de loan 
Paul al Il-lea, așa cum 
prevede Constituția Apos
tolică.

Pentru fiecare Papă se pro
duce un nou inel cu efigia

Sfântului Petru, considerat 
primul papă, și numele său 
gravat în latină. în cadrul 
pregătirilor pentru conclav a 
fost montat și hornul care va 
da primul vestea alegerii

Papă.
Rolul lui loan Paul al Il-lea 

este interpretat de actorul 
polonez Piotr Adamczyk. Fil
mul a avut un buget de li 
milioane de euro. -w

Desenele înlocuiesc imaginile filmate
■ în procesul lui Jack- 
son, prezența camerelor 
de filmat a fost interzisă 
de judecător

Santa Maria (MF) - în ab
sența camerelor de filmat, 
interzise de judecător, desena
torilor le revine sarcina de a 
„povesti” în imagini momen
tele principale din procesul 
lui Michael Jackson, acuzat

de agresarea sexuală a unui 
minor.Vicki Behringer și Bill 
Robles asistă la audieri zi de 
zi, de la începutul procesului 
propriu-zis, la sfârșitul lunii 
februarie.

Ei beneficiază de locuri 
bune din public și desenele 
lor ajung de multe ori pe pri
ma pagină a ziarelor de a 
doua zi. Ei nu pot însă să-și 
schimbe locurile sau să 
aleagă unghiuri diferite. în

timpul audierilor, cei doi fac 
schițe cu protagoniștii: mar
torii, acuzatul, avocații.

în fiecare pauză a audieri
lor, Vicki și Bill își afișează 
în exteriorul tribunalului 
desenele, filmate și fotografi
ate imediat de jurnaliști. De
senele lui Vicki, care folosește 
acuarele, sunt colorate. Cele 
ale lui Bill sunt mai austere. 
Ambii au contracte cu rețele 
de televiziune americane.

licitație caritabilă de o- j 
biecte personale, la Ho
tel Meridien din Buda
pesta. (Foto: ERA)

Actorul fcan- 
cez.CH) istopher Lambert 
a fost prezent vineri Ia o


