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Vremea va fi închisă, cu cer variabil Rusanu, pe lista neagră
dimineața la prânz seara

■ Deputății de Hune
doara aflați pe lista 
incompatibililor neagă 
acuzațiile.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Grupul de Investiga
ții Politice (GIP) condus de 
Mugur Ciuvică a făcut publi

că o listă, în care 18 parla
mentari simt acuzați că se află 
în incompatibilitate și încalcă 
Legea Anticorupție. Printre 
aceștia figurează și Dan Radu 
Rușanu, deputat PNL de Hu
nedoara, și Liviu Almășan, de
putat PPRM de Hunedoara.

Astfel, potrivit comunica
tului remis de GIP, deputatul 
liberal Dan Rușanu este acu
zat că nu a renunțat la admi

nistrarea societății Sâmbovi- 
cioara SRL, iar în privința 
deputatului Liviu Almășan, 
GIP susține că acesta este 
administrator al societății 
Activ Siscom SRL.

Contactați de C.L, ambii 
deputați de Hunedoara neagă 
faptul că ar fi incompatibili. 
„Cred că Mugur Ciuvică nu 
știe să citească un Monitor 
Oficial, susține deputatul

Liviu Almășan. Ar fi văzut 
acolo că eu nu mai sunt, admi
nistratorul societății Siscom 
SRL. O să-l dau în judecată pe 
Ciuvică pentru acuzațiile ca
lomnioase pe care mi le-a 
adus”, susține Liviu Almășan. 
Deputatul Dan Rușanu a de
clarat doar că din 1993 s-a re
tras din societatea Sâmbovi- 
cioara, deci nu se află în in
compatibilitate.

aseară, fără ca majorarea cu 16% a salarii
lor să fie acceptată. Conducerea C.N. Poșta 
Română a propus liderilor sindicali acor
darea altor compensații - prime de săr
bători și de zilele onomastice, în locul 
măririi salariilor. Sindicaliștii analizează
propunerea administrației. (Foto: Traian Mânu)

Oportuniștii părăsesc PSD
Deva (M.S.) - Aproape 1500 de membri au 

părăsit organizația județeană Hunedoara a 
Partidului Social Democrat. Datele au fost 
prezentate cu prilejul conferinței județene a 
PSD Hunedoara, care a avut loc la Deva. 
Astfel, organizația județeană PSD Hune
doara avea, la sfârșitul anului trecut, 9839 
de membri, numărul lor scăzând, la data 
de 1 martie 2005, la 8346 persoane.

Rămâne riscul inundațiilor!
Deva (C.P.) - Avertizările meteorologice 

arată că în primele zile ale acestei 
săptămâni pe raza județului Hunedoara vor 
cădea precipitații, care local vor putea 
atinge 15-20 de litri pe metrul pătrat, ceea 
ce va crește riscul producerii de inundații. 
Se vor înregistra intensificări ale vântului, 
iar pe alocuri va cădea grindină. Reprezen
tanții SGA Deva au precizat că în cursul 
zilei de luni nivelul apelor din județ se 
încadra în cotele normale, fără a fi înre
gistrate depășiri.

___________________________________________ J

Trei mașini au fost avariate 
în urma unui accident pro
dus ieri, pe DN7, în locali
tatea Vețel. Șoferul autouti
litarei Peugeot a pierdut con
trolul volanului într-o curbă 
la dreapta și a intrat pe con- 
trasens, unde s-a izbit frontal 
cu un autoturism. în urma 
impactului, două persoane au 
fost rănite, /p.3 (Foto: Traian Mânu)
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Alunecare de teren la Ghelar

CUVÂNTUL LIBER
S3 Str 22 Decembrie, nr. 37 A
® (0254) 211275

■ Ploile au produs o 
alunecare de teren în 
Ghelar, periclitând gos
podăria fam. Mânjescu,

Viorica Roman
viorica.roman@informmedia.ro

Ghelar - Ploaia abundentă 
din ultimele zile a produs o a- 
lunecare de teren la baza unui 
deal din Valea Tâlhării (La 
Grâne), Ghelar. Alunecarea,

produsă în mai multe etape, 
a dezrădăcinat și rupt 10 co
paci, a pus în pericol de pră-

Alunecarea de teren continuă.

bușire un stâlp de înaltă ten
siune. Ieri, alunecarea de te
ren era la 100 m de gospodăria 
familiei Mânjescu, de pe Str. 
Transilvaniei, nr.45. Cei trei 
membri ai familiei au fost 
evacuați, împreună cu anima
lele din gospodărie. Marusia 
Stoica, viceprimar la Primăria 
Ghelar, preciza că alunecarea 
continuă întrucât apele plu
viale infiltrate în pământ au 
creat un izvor la baza dealu
lui și ploaia nu contenește.

Un nou termen
Deva (T.S.) - Ieri, a 

avut loc o nouă înfățișare 
în procesul grupului lui 
Spumă și Bibanu. Potri
vit av. Cornel Mihăescu, 
deoarece Nițu Cristian nu 
a putut fi prezent, instan
ța a stabilit un nou ter
men, în 16 mai. „Toate ce
rerile de eliberare a celor 
arestați au fost respinse”, 
susține avocatul polițistu
lui Sorin Precup.

3.675 ha

27.204 ha

8.913 ha

11.974 ha

1.531 ha

Gfcfkâ.' Cuvântul liber, sursa: Camera de Comerț și Industrie Hunedoara

Suprafața arabilă în cultură a 
județului Hunedoara
_a nivelul județului Hunedoara există, de la an la an, 
~ Ci variații procentuale în
Ma ’nuli de 95% din
□e gospodărie proprie

Greva poștașilor - prima zi
■ Acțiunile de protest 
ale poștașilor încep să 
se clatine și vor dura 
mai puțin de 10 zile.

Deva (I.J.) - Promisiunile 
Guvernului, lipsa salariilor 
pe perioada grevei în apropi
erea Paștilor și mai ales ac
țiunea în instanță a Compa
niei Poșta Română îi determi
nă pe-cei mai mulți să reîn- 
ceapă lucrul și să înceteze 
greva. Pe lângă toate acestea 
se adaugă amenințările pen
sionarilor care își cer, firesc, 
drepturile bănești, și care vor

să-și deschidă conturi la 
băncile comerciale pentru a- 
și primi pensiile. Toate acăs- 
tea îi vor determina pe gre
viști să înceteze greva mai 
repede decât și-au propus. „în 
prima parte a zilei de ieri au 
manifestat la locul de muncă 
612 poștași, iar în schimbul II, 
alți 53, mai mulți decât au 
semnat listele de protest. Cred 
că acțiunea companiei din 
instanță, lipsa salariului pen
tru perioada de grevă fac ca 
protestatarii să renunțe la 
mișcare mai repede decât am 
prevăzut”, declară Ion Pavel, 
lider sindical al Poștei Deva.

en a început la Vatican conclavul celor 115 cardinali e- 
lectori care-I vor alege pe al 264-lea Papă. Reunirea în Ca
pela Sixtină, unde se va derula un proces arhaic și solemn, 
a fost precedată de o slujbă în Bazilica Sfântu Petru, /p.12 

(Foto: EPA)
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• Supliment. Un prim contingent de 40 de
militari, din totalul de 450 pe care Australia 
îi va trimite în Irak pentru suplimentarea trt>- 
pelor; a sosit în kuwait. Misiunea noilor for- - 
țe australiene ya fi protejarea trupelor japo
neze care între, trifoi acțiunTb ti ta re în zonă

• Consultări- Premierul libanez Nagib Miqa- 
ti a început .îeiii|^nsultăfile ffârîametitaie 
pentru formarea Guvernului, a cărui misiune 
va fr organizarea de" alegeri legislative înain
te de sfârșitul lunii mai. Miqati a fost numit 
vineri.

Romanii susțin integrarea
te

■ Majoritatea este de 
acord cu aderarea 
României la UE, dar se 
teme de scumpiri

La 
CSM

București (MF) - Pre
ședintele Traian Băses- 
cu va participa, âzi, la 
ședința Consiliului Su
perior al Magistraturii 
(CSM), ședință ce va fi 
publică. Aceasta va fi a 
treia ședință a CSM la 
care participă Traian 
Băsescu de la preluarea 
mandatului de șef al sta
tului.

>

l

București (MF) - Majori
tatea românilor sunt de acord 
cu integrarea României în 
Uniunea Europeană, deși cei 
mai mulți consideră că scum
pirea produselor și a servicii
lor este cel mai important e- 
fect al aderării, reiese din- 
tr-un barometru de opinie re
alizat de Institutul pentru Li
beră Inițiativă.

Barometrul a fost realizat 
prin intervievarea a 1.208 de 
subiecți în perioada 17-23 
martie.

Rezultatele acestuia arată

că, înainte cu o lună de sem
narea tratatului de aderare a 
României la UE, 85 1a sută 
din populație este de acord cu 
integrarea europeană, în timp 
ce 10 la sută și-âu exprimat 
dezacordul față de acest pro
ces.

Deși românii susțin intens 
intrarea României în UE, ba
rometrul a relevat că ponde
rea românilor eane. cred că 
viața lor va fi mâi bună după 
aderare este sub 50 la sută.

Ținând cont și de procentul 
de 10 la sută care nu agreează 
ideea integrării, obținem pri
mele indicii despre un posibil 
viitor grup de eurosceptici, se 
precizează în document.

Românii consideră că 
scumpirile vor fi un efect im-

- contra integrării

portant al integrării, dar pe 
de parte ei cred că prin 
acest proces vor fi atrase mai 
multe capitaluri străine.

în schimb, un număr im
portant dintre respondent își 
pun speranțele în faptul că in
tegrarea europeană va contri-

bui la reducerea corupției.
Principalele obstacole care; 

ar putea întârzia integrarea; 
României în Uniunea Euro-i 
peană identificate sunt corup-i 
ția (29 la sută) și comporta
mentul românilor în străină
tate (14 Ia sută).

Orașul Madain, înconjurat de trupe

Șeful unui 
nou partid

Salzburg (MF) - Joerg 
Haider, liderul istoric al 
extremei drepte austrie
ce, a fost ales duminică 
președinte al Alianței 
pentru Viitorul Austriei 
(BZOe), în urma Congre
sului constitutiv al aces
tui nou partid, rezultat 
din sciziunea fostei pale 
formațiuni, FF0e. ‘M- 
lr-un discurs-fluviu, li
derul populist a justifi
cat crearea BZOe, pe oa
re o anunțase 
la
lunii, mențio 
nând ,:criticile 
interne, care 
au împie-, 
dicat 
succesul 
FPOe”.

!

Viktor lușcenko 
(Foto: EPA) 

lușcenko, 
acuzat
Kiev (MF) - Un depu
tat al Opoziției de la 
Kiev l-a acuzat sâm
bătă pe președintele 
Viktor lușcenko că 
este impicat în vân

zarea ilegală de ra
chete de croazieră qj 
capacitate nucleară 
către Iran și China, 
lușcenko s-a aflat la 
conducerea Guvernu
lui ucrainean din de
cembrie 1999pân|s 
in apniie 2001, când 
a trecut în Opoziție, 
devenind președinte 
a* țării la sfârșitul a- 
nului 2004, grație re

i

mul predecesorului 
său, Leonid Kucima, 
a exportat rachete X- 
55 în cadrul unui fals 
contract, care 
menționa Rusia drept 
țară destinatară.

i
i

Liber la funeralii
Haga (MF) - Tribunalul Penal Internațio

nal pentru fosta Iugoslavie (TPI) a anunțat 
sâmbătă punerea în libertate provizorie a 
fostului premier din Kosovo, Ramush Hara
dinaj, pentru a-i da posibilitatea să par
ticipe la funeraliile fratelui său, Enver, ucis 
prin împușcare vineri, în Kosovo.

Enver Haradinaj, în vârstă de 22 ani, a 
fost ucis în timp ce se deplasa cu un auto
mobil către Peci, în vestul provinciei Koso
vo. Haradinaj a foșt membru al Armatei de 
Eliberare din Kosovo (UCK), organizația 
separatistă armată albaneză, și a luptat îm
potriva forțelor sârbe alături de cinci din
tre frații săi, în timpul conflictului din 1998- 

• 1999. Doi frați Haradinaj au fosț uciși în 
?c<^iiet, alți doi află în închișbag® , 
f Ramush He adinaj a demisionat:din pos- 
Ftei său de premier la Începute! lunii tear- 
3 lie, pentru a se ^ne. Ia dispoziția tribuna 
Țiului de la Haga.

IntrapHÂso serie de operațiuni 
(Foto: EPA) 

rintre carp feipfij 
că au obligat mai

■ Forțele irakiene care 
au preluat controlul 
orașului nu i-au găsit pe 
presupușii ostatici

Bagdad (MF) - Forțele iraki
ene au preluat ieri controlul 
asupra orașului Madam, dar 
nu i-au găsit pe localnicii știți 
care ar fi fost luați ostatici de 
către rebeli sunniți, au anun
țat armata irakiană și o im
portantă organizație religioa
să sunnită.

„întregul or 
controlul 
casele în care
că erau ostaHEÎ, uisă' nu s 
găsit nimic”, a'declarat gene- 
raluf'de brigadă Mohamed Sa-
bri Latif
„.Ajbdal, 
feăpdns 
gioase sunntte, dare'avea mi- fără ;a întâmpina rezistență;, 
siunea de a soluționa criza, a 
declarat că din informațiile 
de care dispune, nu există os
tatici în orașul respectiv.

w?

după ce surse militare irakie
ne au afirmat că persoane 
înarmate âr fi sechestrat in 
acest oraș mai mult deSOfie

multe persoane să fugă din 
localitate. în schimb, forțele 
irakiene au găsit în acest oraș 
un atelier pentru fabricarea 
mașinilor-capcană.

Condiționări
Berlin (MF) ■ Ratifica

rea de către Germania 
a aderării României la 
UE nu va fi posibilă de
cât dacă această țară va 
corecta neregulile men
ționate în raportul UE, 
a declarat duminică pur
tătorul de cuvânt pentru 
afaceri europene al creș- 
tin-democraților germani, 
Peter Hintze, Susținerea 
opoziției germane (CDU) 
este crucială pentru a- i 
probarea Tratatului de 
aderare de către Parla
mentul de ja Berlin, a- 
vând în vedere că este 
nevoie de o majoritate ; 
de cel puțin două treimi. • 
Parlamentul European 
s-a pronunțat în favoarea 
.semnării Trat£țțului de, 
aderare cu România și 
cu Bulgaria. Acest lucru 
va permite celor două 
țări să semneze Tratate
le la 25 aprilie.

rTOuSSi 13
Chișinău

Chișinău (MF) - Orga
nizația neguvernamen
tală moldoveană Hyde 
Bark a depus o cerere la 
primăria municipiului 
Chișinău pentru autori
zarea unei acțiuni de

r. pichetare a Ambasadei

Noi mandate de arestate în cazul Hayssam
rian, alături de alți cetățeni 
români și străini, mai este 
cercetat și în Cauza nr. 276/P'' 
/2004 pentru infracțiunile dt 
înșelăciune cu consecințe deo
sebit de grave, evaziune fisca-1 
lă, spălare de bani și consti
tuire a unui grup criminal or-, 
ganizat.

în urma monitorizării acti
vităților infracționale comisei 
de gruparea coordonată de 
Omar Hayssam, au rezultat 
ii ic care au evidențiat le
gături cu persoane suspectate 
a fi implicate în răpirea celor 
trei cetățeni români în Irak.

București (MF) - Instanța 
Tribunalului București a e- 
mis ieri mandate de arestare 
preventivă, în lipsă, pentru u- 
nul dintre frații lui Omar 
Hayssam, Mohamed, și a lui 
Quasîn Esse, un alt membru 
al grupării criminale acuzate 
de comiterea de infracțiuni 
economice.

La cererea procurorilor, 
judecătorii le-au dat celor doi 
mandate de 30 de zile, acestea 
urmând să fie aplicabile înce
pând cu data încarcerării in 
culpaților.

Procurorii Parchetului înal-

tei Curți de Casație și Justiție 
îl acuză pe omul de afaceri si
rian Omar Hayssam că, în ca
litate de președinte al grupu
lui de firme Manhattan, a 
constituit în perioada sep
tembrie 2001 - octombrie 2002 
O grupare criminală ia care 
au aderat Mohamed Munaf, 
Mohamed Omar, Adnan 
Khdip și Quasin Esse.

Hayssam a fost reținut pen
tru infracțiuni economice, în 
baza ordonanței din 6 aprilie, 
de la ora 0:30,. el fiind acuzat 
că a înșelat patru firme.

Omul de afaceri româno-si-

/României în Republica 
’ 'Moldova, la 22 aprilie, 

cu ocazia vizitei preșe
dintelui român, Traian 
Băsescu. Organizația in
tenționează să proteste
ze față de încălcarea 

- drepturilor românilor 
basarabeni.

•. „Intenționăm să mer
gem în fața ambasadei 
pentru a atrage atenția 
opinieipubllce și autori
tăților române față de 
încălcarea drepturilor 
noasfrel Vom solicita, în 
special, proceduri sim
plificate de redobândire 
a cetățeniei române, cele 
actuale fiind prohibitive 
Și 
pr 
organiz iției.

Băsescu va vizita Chi- 
șinăd^bu ocazia summi- 
tulubi&UAAM, care va 

j,reufrț<tșefii de stat ai 
Georgtei, Ucrainei, Uz- 

■fiului, Azerbaid- 
L'și ai Moldovei.

i

portabile”, au 
reprezentanții

'• s- .â

dă presă la ieșirea de la |
!"Savana, cgpÂtala Cubei. (Foio:epa) •
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• Terman nou. Va fi prelungit termenul. < 
care familiile cu elevi și/sau studenți ai

Fizica luminează lumea
învățământului de stat sau particular acredi
tat, care au venituri brute sub 1,5 milioane 
de lei pe membru de familie, pot achiziționa 
calculatoare. Cererile se vor depune până cel 
târziu în data de 30 aprilie. (R.l.)

* Lansam de carte. „Călătorie în interior", 
cartea semnată Stephany, se lansează mâi
ne, ora 17.00, la sala mică a Casei de Cui- ■ ‘ 
tură „Drăgan Muntean" Deva. Lansarea e 
precedată de concertul lui Gheorghe lovu și 
„condimentată"cu gustări naturiste. (V.R.)

* Ziua bibliotecarului. Guvernul a declarat 
ziua de 23 aprilie „Ziua Bibliotecarului din 
România". Se va acorda sprijin de speciali
tate pentru organizarea și desfășurarea unor 
acțiuni cultural - artistice, simpozioane, dez
bateri profesionale și expoziții. (R.l.)

Deva (R.l.) - O dublă come
morare t 50 de ani de la 
moartea lui Albert Einstein 
(18 aprilie 1955) și 100 de ani 
de când acesta a pus bazele 
teoriei relativității - a fost cel
ebrată ieri la Grupul Școlar 
de Arte și Meserii „Ion Min- 
cu” din Deva.

Larisa Magherușan

Larisa Magherușan, profe
sor de fizică și organizator al 
evenimentului precizează: 
„Anul 2005 a fost declarat de 
ONU anul internațional al 
fizicii. în acest context a fost 
organizată și manifestarea 
noastră.

în plus astăzi (n.n. ieri) se 
va forma și un lanț luminos 
în jurul Pământului, pornind 
de la Princetown - unde Ein
stein a lucrat în ultimii săi 
ani - spre vest. După 24 de ore 
lanțul se va întoarce la uni
versitatea americană”.

La eveniment au fost invi
tați profesorii și elevii din 
școală.

r* -

11fc.-*'

d

Aproximativ^) de firme . . .
‘ ticipă la cele două manifestări expoziționale ROMMIN ȘI F 

DRUM CONSTRUCT. Particinantîi sunt aeenti econn- ‘

țară și străinătate par-

DRUM CONSTRUCT. Participant» sunt agenți econo
mici furnizori de echipamente și utilaj minier, precum 
și de utilaje pentru construcția de drumuri. Deschid 
oficială a celor două manifestări va avea loc azi, la 
Sporturilor din Deva, Ia ora 11. (Foto; Traian Mânu

■ în mai puțin de
două ore au avut loc 2 
accidente grave de cir
culație, cu 3 victime.

Mihaela TSmaj
mlh*el«.tMHU#informncdUza

k Managerul bate politicianul de tranziție. 
î VIVictor Vaida, devansând la urnă doi 

politicieni cu vechi state, Nistor și Timiș, 
devine noul președinte ales al PSD Hune
doara. Evenimentul anunță o schimbare netă 
de abordare venită din creuzetul celui mat 
important partid al opoziției. Epoca proletaro- 
populistă, plină de vom „face totul"... să ne 
pricopsim, pigmentată de cumetrii grețoase, 
cultul prostesc al personalității și dezorgani
zare s-a rupt greu, la numai 16 voturi avans, 
sâmbătă, la Conferința județeană a PSD. Nu 
mai poți domni pe o funcție de șef la PSD. 
Trebuie să conduci. Și asta nu e la îndemâna 
oricui. Acesta Cred că a fost mesajul majori
tății membrilor PSD transmis prin votul de 
sâmbătă. Vaida pare materializarea acestei 
dorințe de schimbare diri interiorul PSD. ",

In plan local sunt create premisele unei 
reforme de fond și reașezarea PSD Hune
doara pe coordonatele credibilității și efi

cienței politice. Sarcina lui Vaida este 
deosebit de grea: să scoată din grajduri tot 
bălegarul adunat în 14 ani de desfrâu și ama
torism în politica locală a fostului partid de 
guvernământ. Plecând acum de la ipoteza că 
Vaida ar fi un astfel de Hercule, nici asta nu 
ar fi de ajuns. Depinde foarte mult de ce se 
va întâmpla la vârful conducerii PSD, Pentru 
că sub bagheta Iliescu și Năstase reforma în 
'PSD nu poate mirosi decât a naftalină.

Deva - Neatenția la volan și 
viteza excesivă au făcut din 
prima zi a săptămânii una de 
coșmar, pentru doi conducă
tori auto. în jurul orei 7:30 
are loc primul accident, în 
afara localității Gurasada, sol
dat cu un rănit, iar la 9:15,

pe același DN7, în localitatea 
Vețel, trei mașini sunt avari
ate și 2 persoane grav rănite.

Depășire periculoasă
în jurul orei 7:30, Iuliu 

Delesega, de 55 de ani, din 
Timișoara, conducea autotu
rismul Dacia, în afara 
localității Gurasada. A intrat 
în depășirea unui autocamion 
fără să observe că din sens 
opus venea un autovehicul. 
Pentru a evita impactul 
frontal, șoferul autoturismu
lui Dacia a ieșit în afara 
părții carosabile. S-a izbit de

un copac de pe marginea 
șoselei, iar pasagera aflată în 
față, pe locul din dreapta, 
Magdalena Delesega, de 53 de 
ani, a fost rănită.

Viteză excesivă
După două ore, la o dis

tanță de aproximativ 20 de 
km de Gurasada, la Vețel, are 
loc al doilea accident în care 
sunt implicate trei mașini. 
Conducătorul unei autouti
litare Peugeot, Iosif Orbules-. 
cu, de 33 de âni, șofer la o 
societate comercială din 
București, nu a adaptat viteza

la condițiile de carosabil 
umed. într-o curbă Ia dreap^ 
ta a derapat, a pierdut con
trolul volanului și a intrat pe 
contrasens. S-a tamponat 
frontal cu un autoturism Peu
geot, -condus regulamentar de 
Constantin Chiru, de 40 d$ 
ani, din județul Argeș. îtț 
urma impactului, autoturis? 
mul condus de Chiru a fost 
proiectat în mașina care cirî 
cula în spatele său. Cei dot 
șoferi, Orbulescu și Chiru, ai 
fost transportați în stări 
gravă la Spitalul Județean 
Hunedoara.

Trei mașini avariate. Se acordă primul ajutor. Peugeot-ul a fost distrus. Se transportă victima. Măsurători la Gurasada. f

> , ln rest toate cum le știm. Senatorul
I Păunescu, după ce i-a sedus și abandonat 

pe pesediștii hunedoreni, vine acum cu 
reproșuri că este primit rece la organizația 
județeană. De, ca orice fiu rătăcitor...

„Fiecare partici
pant câștigă"

Deva (R.I.) - Sub acest mot
to debutează prima ediție a 
Concursului de Limbă și Ci
vilizație Franceză „Cangurul 
Francofon”. Competiția veri
fică cunoștințele de limbă și 
civilizație franceză, intuiția și 
creativitatea. Participanții 
vor susține un test grilă cu 30 
de subiecte cu grade diferite 
de dificultate. Concursul este 
dedicat lui Jules Verne, iar 
câștigătorii vor fi recompen
sați cu excursii și tabere 
internaționale. înscrierile se 
pot face la fiecare școală până 
în data de 22 aprilie.

Copăcei adoptați de copii
Deva (S.B.) - Copiii din 

clasa a IV-a D, Școala 
„Andrei Mureșanu” Deva, 
învățătoare Daciana Opri- 
țoiu, s-au hotărât să-și 
asume responsabilități în 
ceea ce privește zonele 
verzi din apropierea școlii 
lor. Nu numai că vor plan
ta mai mulți copăcei, dar 
aude gând să-i și adopte pe 
fiecare în parte și să le 
poarte de grijă ca niște 
părinți adevărați. Șeful Par
cului Național Retezat, 
Zoran Acimov, le-a explicat, 
ieri, copiilor cum se 
plantează și se îngrijește un

copăcel și tot felul de 
lucruri interesante despre 
speciile pe care le vor avea 
în grijă (larice, mesteacăn, 
scoruș, paltin, molid).

Europa în liceu .
Petroșani (I.J.) - 18 proiecte 

realizate de elevii hunedoreni 
au ajuns în competiție la 
București în cadrul Prograț 
mulul „Europa în liceu”; 
declară Lorincz Szell, coordoi 
nator de proiect pentru Valea 
Jiului. Urmează o perioadă de 
evaluare a proiectelor la 
București, după care cele din 
regiunea V Vest vor fi tri
mise la Timișoara și premi
ate cele mai bune dintre aces
tea. Din juriu face parte și 
secretarul Prefecturii Hune
doara, Attila Dezsi. Potrivit 
sursei citate, cele mai bune 
trei proiecte din județ vor fi 
premiate de Prefectura 
județului Hunedoara.

Activitate VIF în 2004
■ Raportul anual lan
sat de Coaliția VIF pen
tru 2004 e prezentat 
de Fundația Conexiuni.

Sanda Bocaniciu
sanda, boom ktaginfonnmedia.ro

Deva (S.B.) - Coaliția Na
țională a ONG-urilor impli
cate în Programe privind 
Violența împotriva Femeii 
(VIF) cuprinde 30 de organi
zații membre și are ca misi
une prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor 
din România, în spiritul 
respectării drepturilor fe
meilor ca drepturi ale omu
lui. Raportul anual pentru 
anul 2004, recent elaborat, 
relevă faptul că organizațiile 
non-guvernamentale membre 
au susținut o intensă activi
tate ce a cuprins servicii 
directe dar și programe de 
pregătire a membrilor pro-

în anul 2004 acțiunile VIF 
au fost axate pe întărirea
capacitățn acesteia, atragerea 
de resurse, elaborarea de 
standarde în domeniul vio
lenței domestice și lobby pen
tru îmbunătățirea legislației 
existente în acest domeniu.

Statistici ale violentei
Organizațiile membre ale 

VIF au oferit în anul 2004 ser
vicii de informare și con
siliere telefonică unui număr 
de 1452 de persoane; con
siliere și reprezentare gratu
ită în instanță la 569 de per
soane; consiliere psihologică 
la 909 femei și 154 de copii și 
tjneri; asistență socială și 
intermediere de locuri de 
muncă unui număr de 952 de 
persoane; asistență în adăpost 
la 157 de femei și 187 de copii. 
Se apreciază că în anul 2005 
popularizarea numărul apelu
rilor va crește datorită medi- 
atizării acestor instituții anti- 
——**

ktaginfonnmedia.ro
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■ i 8B> -,■ S-*:i||gaMi»glnBnil Anghei Saligny, membru și 
președinte a) Academiei. Româfte (m. 1»5) ,

Calendar religios
19 aprilie - Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. 
Socrat, Pafiiutie și Dionisie

Deva (S.B.) - în Faptele Apostolilor ni se 
povestește cum Sf. Ap. Paul,, aflat în Are
opagul din Atena, a propovăduit locuitorilor 

cetății despre „Dumnezeul 
necunoscut”, cel căruia aceș
tia ii ridicaseră un altar, 
chiar fără a-1 cunoaște. „Și 
auzind despre învierea mor- 
tilor, unii l-au luat în râs”,

Sf. Dionisie se spune în Scriptură. Dar 
unii l-au ascultat cu interes, 

iar printre ei s-a aflat și Dionisie, om 
înțelept și priceput filosof. Istorisirea vieții 
lui ne spune că, dornic de cunoaștere ome
nească, el a fost și în Egipt, unde a învățat 
cititul în stele. într-una din zile, pe când era 
el acolo, ziua s-a făcut dintr-o dată noapte 
și așa a fost timp de trei ceasuri: era 
momentul mortii Domnului nostru Isus 
Cristos. Aceasta avea să o priceapă însă 
abia acum, când, stând de vorbă cu Paul, a 
aflat de la el despre Dumnezeul necunoscut, 
care a venit pe pământ și s-a născut din 
Preacurata Fecioara Maria și pentru mân
tuirea oamenilor a răbdat crucificarea.

<

Sunt programate întrerupea in furnizarea energiei etec 
trice:
J8.3, 1500 Deva St uliacului. sl ' 
Q8Q<>15-.oo___ 9my.de M______________

lai- _________ ___
Gaz: " <
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 

09.00-12.00___________Bd Decebal, b! 35, sc. A____________

12.00-15.00___________Str. G. Enescu, bl. 1, sc. A ________

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

CUVAffim

materiale vă in eresează

din comoditate. Oin același motiv lipsiți 
nire la care vi se pregătește o surpriză

21 ' 9_______ _______ _____________; ....

Nu vă neglijați problemele de serviciu pentru a vă 
ocupa de cele sentimentale. S-ar putea să faceți un 
pas important tar-o afacere secretă.

M ................ ............ ...........
Sunări cvH» și știți să pupeți în practică ceea ce 
gândii. Partenerul încearcă timid să-și exprime sen
timentele. Poate întâlniți un prieten.

21o—ft-20aț>r. _ .
Vă faceți remarcat la locul de muncă. Farmecul per
sonal vă ajută să tabelați afaceri profitabile pe ter
men luhg. Evitaț -peculațî'1-0 financiarei

a|w.-20 rnal ____ ______ _ __
Aveți multă energie, încredere în dv și bună dispoziție 
Rezolvațieficient orice p cotidiană.
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730 Jurnal TVR 
•- Sport Meteo

7:45 Agenția 2 firi un sfert j
920 Ond minute de culturii « 
930 Teleshopping 

1030 Nocturne
(reluare)

1130 Portul miracolelor (relu- 
0are)

11:55 Eunxksperar 
1230 Tezaur folcloric

(reluare)
1330 Desene animate: Yu -

0Gi-Oh
1430 Jurnal TVR

Sport Meteo
1430 Teleshopping
1530 Alege viajal

Drogul înseamnă > 
moartei Realizator 
Petre Crădun *Jf‘" 

1530 Cultura Eoo 
1630Krotira

Emisiune jh limba 
maghiară 

1655 VRe și palate

1730 Portul miracoteior 
1830 Știm del 
1930 Jurnal TVR Spoit

Meteo

f

1

lAcMntul, micul 
jlteZln Pentru prima

- oară o vedere dtafenri- 
or asupra vieții M John- 

y Weissmuller, unul 
».*'>dln cei mai mari sportivi 

■ ai secolului XX, 
adevăratul și unicul

>.

t
I ____________
î . Tarzan pentru iubitorii 
ăl a* ft» rfin toată lume™ uu> luqu, lumea, 

■tara M Tarzan to 
ftefc (aventuri, 
19©) Ciz Johaiiy 

, Maureen 
BOSullvan, Johnny 

Sheffield.

State ringului
Junei TVR Sport Meteo 

12339 Reconsriture-. la 
seanfi

t 030 Aterrik ttofi pmrescl
i Gl (dramă, FrSfo. 1978) 

-Cu: Alain Deton, Sophie 
Renoir, Thieny Turchet.

225 Jurnal TVR Sport 
330A1ȘI Buddy (drwnă.

1 13 SUA 1993, reluare)

i-

i

4

I 
I

I

PRIMA TV
630 în gura presei (reluare) 
730 Observator Cu Sanda

Nicola. Sport 
830 Canalul de știri 

1030 în gura presei (reluare) 
1130 Concurs Interactiv 
1230 Hercule 
1330 Ohservator Cu Simona

13M5 Explozia (dramă, Romă- 
Qnia, 1973) h căpitănia 

portului Galați se 
reapponeazIun SOS. 
Nava Poselrfon, Inregis- 
tatăstfo peșriSon pana
mez, transmite apeluri 
neclare, In care sem
nalează faptul că sala 
mașinilor este cuprinsă 
de un incendiu puternic. 
Membrii echipajului 
intră ta pmrcă șl cei 
mai mutfi se aftincă în 
vaiurfl» Mării Negre.

1400 —Mar 
IfcC Hrere-Atfi or

730 Știrile ProlV Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:10 Omui care aduce cartea 
9:15 Tânăr șl neHniștft (r) 

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Zâmbete tateo pastilă 
12:15 La Bloc (reluare) 
1330 Știrile ProTv 
1345 De râsul lumi 
14:15 Deturnarea: Zborul

O 285 (acțiune, SUA, 
1996) Cu: James 
Brolin, Perry King, 
Anthony Michael HaH, 
Susan Batten. Un crimi
nal ce va fi condamnat 
urmează să fie trans
ferat într-o altă 
închisoare. în avionul 
în care el este îmbarcat 
vor avea loc o seria de 

, întâmplări neplăcute. 
16MU Tânăr pnebWt Cu;
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
Doug Davidso Peter _________ _______
Bergman, Heather Tom, '{ 0 pttklM (soap, 1999,
Melody Thomas Sorit 

1730 Știrile ProTv 
1745 Teo 
1930 Știrile ProlV Sport 

2^ ProtedBUl (acțiune,
«Wtog Kong, 1985) Cu: 

. fedde Chan, Maggie 
. Â Cheung, Brigitte Lin, 
JBill Tung, Cno Yeun. 

Kevin (Jackie Chan), un 
polițist <fin Hong Kong, 
primește misiunea de a 
asigura protecția 
Salinei Itong (Brigitte 

- Un), o tJnlră cafe a 
i‘y,fost obligati s fepum 

gJ..HMm tasptxriva 
napului mafiot Chu Tu. 

MtaBItt 
SB5*fc FRO TV 
Zaqtoruppde fcertate

145 Protectorul (acțiune, 
13 Hong Kong, 1985, relu

are)
380 ProMotor (reluare) 
10 Zâmbete tatr-o pastilă 

(reluare) 
'MB Doctorul de suflete 

■3 (reluare) Cu: Billy Ray 
s5®MCyrus

Lin,

$

T 
f
i 
f
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•

i felia) 
’ J 7:450585

< 1855 Meteo 
", 193b Observatx Sport

bll ttagoste (divertis
ment) Cu Mircea Radu 

2230 Obsenntor 
23:15 Acuzatul (thriller, SUA 
.. 131993) Cu: Rebecca De 

Momay, Don *\‘nson, 
Stephen Lanrjtl) evo-

■ cată de succes xept 
- să apere uri bărbat 

acuzat că și-ar fl omorât 
P festa ca să-l 

roș rească averea, 
ur pe parcursul, proce- 
urwfocepe să aibă 
todoleJ în privința nevi- 

/ ’l ncvăpei lui. Deși David 
S Greenhffl (Don Johnson) 

pare vinovat la prima 
vedere, și chiar 
recunoaște că e afe
meiat și manipulator, 
Jennifer Haines (Rebec
ca De Momay) îl consid
eră un caz care i-ar 
putea consolida cariera.

130 Concurs Interactiv 
23G0tsenator

I

't

' I 
I t 
,» 

Mț
I

I

1

730 Extravaganta Anastasia 
0 (reluare)

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

9:15 Rubi (reluare) 
10:10 Mama vitregă

0(reluare) 
11:15 Totul despre Camlla
0 Primul episod 

12:15 îngerul nopții 
13:15 Răzbunarea 
14:15 Pisica săbatică. Cu:

0 Marlene Favela, Mario 
Cimarro, Carolina 
Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana 
Rodrig uez 

1530 Iubirea mea, păcatul 
17:25 Vremea de Acasă 
1730 Pov^tiri adevărate 

Emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru.

18:00 Rețeta de Acasă 
18:10 Gitanas. Cu: Saul
0 Lisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona 
19:15 Te voi învăța
0 să Iubești

I 

I
I

9

• i
t

I
1

I

I
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KW Rubi Cu: Barbara
0Mori, Eduardo Santama- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
line Bracamonteș, 
Sebastian Rulli. Josefina 
Echanove, Antonio 
Medelm

21:10 Mama vitregă 
2230 De 3x femeie (divertis-

Sment).
030 Extravaganta Anasta-
0sia. Cu: Norids Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
. Hilda Abrahamz, Dora 

Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro,

> Crisol Carabal, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale
jandra

130 Răzbunarea Cu:
0 Gabriela Spanie, Josă 

Angel Llamas, Katherine 
Slachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Renddn, 
Luz Stella Luengas

130 Powștiri adevărate 
230 De 3 X femeie

730 Teleshopping 
730 Punte T (reluare) 
7:55 Sport cu Florentina 
830 ho c 
830 Sunset * 'dramă, 
0SUA1997)

930 Dragoste 
Rd rulare

1 KM Show 
1055 Op Art 
1130 Mortice Cu: Monica

Pulu
123Q Tta flavours 3 

hudtari (reluare) 
12:30 Teleshopping 
1255 Bani te greu 
13:50 Tetashopping 
1425 Sumat BeeA 
1525 Dragoste 

șl putere
16:15 Vindecări 

nlr fe 
17:1- Camera tfe s 
1730 Trtaiți in Nafo 
1830 Foc— Prezintă:

Magada Vasiliu. Rubrica 
Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 
Meteo prezentată de 
Nadira

1930 Viața la extrem

10&I Congo (aventuri, SUA 
01995) Cu: Dylan Walsh, 

Laura Linney. Există un. 
loc unde oamenii sunt 
speda pe cale de dis
pariție, unde Secare 
plătește pentru lăcomia 
sa. Acest loc se 
numește Congo... Un 
loc în inima Africii, 
guvernat de reguli pro
prii. Un oraș pierdut.

423 rfiznlțlInNato 
2230 focus Plus Prezintă:

Cristina Jopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
Letipa Enache

23:15 Politia ta 
aqiune 

0:15 Gultmess 
MS Hot Night

PM
a 445 Fortis Prezintă: Maga

da Vasiliu (reluare)
MS Beni te mu

1

830 Doi bărbați au plecat 
0 to Atol (Comedie, 

Mare Britanic, 2002)
950 Echfea de togeri 
!3 (Comedie, SUA, 1994)

Cis Danny Glover, Bren- 
. da Fricker, Joseph Gor

don-Levitt, Milton Davis 
Jr., Tony Danza 

1135 Regatul de foe (SF, 
O Marea Britanle, 2002) 

13S15 Joey Ep. 9 - Joey și feta 
de vis 2

13:40 Juwatma Marm (Come
ta die, SUA 2002) Cu: 

Miguel A Nunez Jr. 
15:15 HrințI și copH(Come- 

Hdie, SUA 1999)
17:10 fatoarcere pe Tărâmul 

Ode Nicăieri (Animație, 
SUA 2002)

1825 Oneme, dnema, dne- 
ma Episodul 16 

1930 Pericol absolut
13 (Acțiune, SUA 2002) 

2130 Stapămănt S.R.L - Ep.
48 - Călătoria 

’23 oori periculoase II
O (Thriller, SUA 2004) Cu: 

Susan Want Leila 
Arderi, Katie Stuart 
Dorit Wolf, Brett Gilbert 

23:35 Pactul tăcerii (Suspans,
W Franța, 2003) i

130 Insomnia (Thriller. SUA 
02002) Cu: Al Padno *

06303730 Observator
Deva (r)

11.00-1230 După canal .
(Em. c d' ismeni dr- J 

1530-1535 Pubfidtete , 
23.45-24.00 Observator

TELE 7 DEVA
0830-10.00 Reluarea emisi

unii din ziua prece
dentă '

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-2030 Emisiuni infor
mative ■

730 Midi savanți (reluare)
730 Desene stimate
830 Tetashopping 
830CeZatșl<pnr 
9:10 Sănififlril prostutel 

1030 Tonomalu) OP 2 Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitări In platou, dedi
cații și mesaje 1h direct 
prin SMS.

1130 Ond minute de culturii , 
1145 Pasiuni 
12:40 Euro - Dispecer
1245 la...șlveo 
1330 Tetashopping 
1430 Desena atimate
1430 Midi savanți 
1530 împreună In Europa 
1630 Tribuna partidetorpar- 

Itfiwntan
1630 Ond minute da culturii 
1645 Jurnal TVR 
1730 Sărută-mă, prastulel 
17:55 Euro-Disperat 
1830 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Ond mhute de culturii 
1830 Mărturii 
1930 Soția Iul Lorenzo 
2030 Dragul de Raymond

2W0 Mistere și mituri ie
□ secoluiui XX Episodul 1. 

' Scenariul Robin Cross. 
Pe parcursul a 26 de

- episoade, este prezen
tată viața unor person
alități (Mata Hări," 
Amelia Earhart, Glenn 
Miller) și evenimente

K deosebite, rămase
- neelucidate, ale secolu

lui XX.
2(30 Lunea de aproepe 
2109 Jurnal TVR Știri, sport 

meteo
2230 Jurnalul Euronews pen

tru România
22^5 Vlețfle secrete ale den-

Otiștilor (dramă, SUA 
. 2002)) Cu: David 

Hurst Denis Leary, 
' > Robin Tunney, Hope 

> Davis.
MK Poflltetfl de la "Blue
0 Murder'

. Mi Dragul de Ray mood 
MliUrirepillnM
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0930 Știrile TV Sport 0945 Leg
endele fotbalului. La 3 martie 
toți cei care știu câte ceva 
despre istoria fotbalului s-au 
întrertat aflând despre moartea 
celui care a inventat "fotbalul 
total" 1030 Știrile TV Sport 
10:20 Box profesionist 11:00 
a TV Sport 1130 Handbal '

lin; Liga Campionilor (r) I 
1330 Știrile TV Sport 1320 ;

I 
i
4 
»
i 
i

< bel Spania 2045 Știrite TV Sport ’ 
i 2130Facețijoc.sâel 2230SU- j

j

j

1

Campionatul german de Tur
isme 1$30 Șrirf TV Spart 
15.10 Braț de fier SkarifaMM 
1630 Știrile TV Sport 1815 
Teleshopping 1630 Rodeo ft! I

; 1830 șurile TVSport1930 Fot-

> per Speriat 2330 Arte meritate

0845 Povestea lui Rich 
Donato (dramă, SUA,, 
1999)

1030 Pe urmele lui Buck 
McHenry (dramă, 
SUA 2000) !

12.15 Providence 
13.00 Fiicele lui McLeod 
1430 Eutanasie sau crimă? i

(dramă, SUA 1987) 
1545 Povestea foi Rich 

Donate (reluare) 
1730 Pe urmele Iul Buck 

McHenry (reluare)
19.15 Clanul Bau-Bau (come

die, Marea Britanie, 
2004)

21.00 Fiicele lui McLeod
22.00 Lege și ordine
23.00 Jordan
0030 SfitșHul verii (dramă, 

coprort 1999)

<î1400 Cazinouri americane
1500 Spartanii
1600 Revelații Industriale 
1700 Câmpuri de bătălie • 
1800 Aventuri la pescuit 
1830 Clubul de pescuit Bue

na Vista
1900 Curse asurzitoare
20.00 Natirra în stare brută
2100 Istorii neeluddate 
2200 Vânătorii de mituri
2300 Zboruri grele 
0030 Superlative

I
1
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• Autorizații pentru export. Autorizați^ 
emise exportatorilor până în acest moment 
mai sunt valabile doar șase luni, conform 
unui ordin ministerial. Actul normativ, ce 
intră în vigoare începând din 29 aprilie, sta 
bilește o nouă modalitate de eliberare a >g.- . 
autorizației de exportator autorizat. (C.P.)

• Apometre. 100 de familii cu venituri mici 
din Lupeni vor beneficia de montarea a tot' 
atâtea apometre gratuit. Măsura a fost luată 
în ședință de consiliu local ca urmare a fap
tului că au fost facturate consumuri de până 
la 200 mc/familie, declară Cornel Resmeriță, 
primarul orașului Lupeni. (I.J.)

Motorină Super________________ ______ Big» WT.j.

Benzină fără plumb (Euroluk)____________ 32400 leul J

Moi *'
Benzina fără plumb (98)_________ ' 36000
Benzinf fără pigqnb (95)________________ ~
Benzina cu plumb (95 EcoPremium) -giwBlait*

Motorină 31500 let/1

OMV . ’ / \ ■
BagMfMEfawb : 32900 teifl
Benzină Eco-Premium______________334Q0tei/l.;
Benzină~Super 100 39500 lei/l

■SeXFQiu. _■ | ............. .
Benzină fără plumb_____________ 32600 lei/l
Benzină Euro ' ~ 32600 lei/l [
Benzină Eco_____ _ ................. ......... 32900"^^'

Motorină Super-Euro 31900 lei/l j
' vp5-.’ ••• . I

BCR____________________ 7% 7,5% 9,25%

BRD____________________ 9% 9,5% 9,75%

Raiffeisen 9%9,5% 9,5%

Proiect oprit
Lupeni (I.J.) - Potrivit pri

marului municipiului Lupeni, 
Cornel Resmeriță, proiectul 
de reabilitare a drumului ce 
leagă orașul de,șt^țimiea tu
ristică Straja riscă să nu 
primească finanțarea din 
cauza birocrației. Aceasta 
pentru că termenul de 
finalizare a proiectului este 
vara lui 2006, iar licitația pen
tru proiect încă nu a avut loc. 
Valoarea proiectului este de 
peste 1.200.000 euro și este 
considerat ca fiind cel mai 
mare din Regiunea V Vest. ,

1% ajunge la ONG-uri

CEC____________________ 8% _____________ 7,5% ■

Carpatica_____________ 10,5% 11% 11,5%,__________

Volksbank 6% 6% 5,75%

■ Valea Jiului își 
trimite contribuția de 
1 % către Asociația 
„Noua Speranță".
IHA JURCOHE __________________
ifUi.jurcane0infornimedia.ro

Petrila ■ Cetățenii au 
posibilitatea, din acest an, 
să contribuie cu un procent 
din impozitul pe venitul 
global pentru susținerea 
unor proiecte comunitare. 
Chiar dacă în Valea Jiului 
ș-au înființat câteva zeci de 
ONG-uri care vizează în 

.•>« special protecția- socială, 
unul dintre acestea merită

Speranță” din Petrila, care 
luptă pentru drepturile 
persoanelor bolnave de 
SIDA, sau infectate cu 
virusul HIV.

„Avem încă probleme în 
ceea ce privește discri
minarea vizavi de unele 
servicii medicale, educație 
și stigmatizarea din partea 
societății, dar, lăsând la o 
parte acestea, situația per
se aneloi- seropozitive s-a 
îmbunătățit. Lupta pentru 
drepturile bolnavilor, care 
în majoritate simt copii, o 
vom duce mai departe, dacă

Platoul Soarelui da la Straja

SC Darianis Impex SRL cu 
sediul In localitatea Certeju de Sus, 
Str. Principală, nr. 138, jud. Hune
doara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul colectarea și 
valorificarea deșeurilor din fier 
vechi, situat in localitatea Certeju de 
Sus, Str. Principală, nr. 91. Informații 
se pot obține la sediul APM Hune
doara, zilnic, între orele 9-17. Even
tualele sesizări și redamatii pot fi 
depuse în termen de 10 zile
lucrătoare de la data anunțului

?

Cetățenii din Sântămăria Orlea și-au 
făcut curățenie în pădurile proprii și îșî 
duc acasă uscăturile pentru foc. ......

. (Foto: .Traian Mânu)
I

—

SC „Răchit >- 
vana” SRL

1 dolar

1 euro

1 liră

1 franc

1 forint

27.870 lei

36.173 lei

52.931 lei

23.383 lei

146 lei

4

organizează con
curs, în data de 
05.05.2005, ora 
10.00, pentru 

ocuparea postu
lui de 

conducător 
auto cat. D.

Relații la tele
fonul 775.409.

vom beneficia de generozi
tatea contribuabililor din 
Valea Jiului și nu numai”, 

toată atenția. Este vorba de precizează președinta aso- 
Msociația Anti-Sida „Noua ciației, Dorina Ignat.

Seminar din do
meniul energetic

Deva (C.P.) - Agenția Ro
mână pentru Conservarea 
Energiei va organiza mâine, 
la sediul Camerei de Comerț 
și Industrie din municipiul 
Deva, seminarul cu tema 
„Aplicarea legislației în 
domeniul eficienței energetice 
- ALEE”.

Evenimentul se adresează 
în principal reprezentanților 
localităților cu o populație 
mai mare de 20 de mii de 
locuitori și firmelor cu un 
consum energetic anual mai 
mare de 200 tep.

Participanții la acest semi
nar vor primi informații 
privitoare la responsabili
tățile ce le revin în dome
niul eficienței energetice și 
la finanțarea de proiecte în 
domeniu.

închidere (lei/acț)(%) »■
1. SNP PETROM 3440 -3,37

2. SIF1BANAT-CR85ĂNA 11700 -0,85
3. TtV 137Q0 -0,72 ■■
4. BRD 4 52Q0 . ' ’--3
5. IMPACT Oprit “
6. AZOMUREȘ 2800 -0.71
1. ANTIBIOTICE IAȘI 5850
8. . RWPBWL

RAFINARE (RRC)
865 -1,26

9- HABER 6000 +9,09
10 . BCCARPATICA 4600 +2,22

iu

Liceul de Muzică și Arte Plastice 
.Sigismund Toduță" - Deva 

ANUNȚA
Examen de admitere - Aptitudini 
artistice - muzică și desen
• CLASAI
Preselecția va avea loc in zilele de
20 și 21.04., 27 și 28.04. și 04 
și 05,05., de la ora 17.00.
Candidați) se pot prezentă la ori
care din datele menționate.
• CLASA a-V-a
Pnîselec ția va aveți loc în dara de
19.05., ora 17.00.

SC Eco Invest SRI Deva 
organizează în data de 
joi, 21.04.05, ora 9.00, la 

sediul din Deva, str.
; Horea, nr. 68

LICITAȚIE______
( pentru vânzarea 
(cantității de 100 tone de 
i fîei vechi (confecții me
talice). Tel. 0254/230.305, 

0723/546.424.
i „ ' ■■ .

1

-• v

• ‘7
Primăria Comunei
navniwYa
organizează. în data
de 28.04.2005, ora 
10.00, licitație pen* 
tru vânzarea a 81 
mc lemn de fag pe

i picior, din 

fESWfe" ■
25.04:2005.
Relații la telefonul
775.409.

SC Condor SA Deva, 
cu sediul In loc.-.titatea De str. 
Depozitelor, nr. 21, jud; Hune
doara,. anunță depunerea soli
citării-oentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivele Ba 

• lastiara Pricaz, Balastiera Dobra, 
Balastiera’ Bălata, Baza de Utila
je, Baze de Producție, situate în 
localitățile Pricaz, Dobra și Deva.

Informații se pot obține la se
diul APM Hunedoara, zilnic, între 
orele 9 -17.

Eventualele sesizări și recla- 
' mâții pot fi depuse în termen de 

10 zile lucrătoare de la data 
anunțului.

>

SC Allpe International SRL, 
cu sediul în localitatea Deva, Piața 
Victoriei, bl. 8/24, jud. Hune
doara, anunță depunerea soli
citării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul Cari
era Aronești-Guraeada, situat în 

localitatea Gurasada, jud. Hune
doara, informații șe pot obține la 
sediul APM Hunedoara, zilnic, 
între orele 9-17.

Eventualele sesizări și recla
mați! pot fi depuse în termen de 
10 zile lucrătoare de la data 
anunțului.
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SC ROMCAMION SA Deva, cu sediul social în Deva, Str. 
Depozfteio.-, nr. 17, având u nă: de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerțului J20/23/1991, cod unic de înregistrare: 2118011;

In temeiul prevederilor Legii nr, 31/1990 - republicată - privind soci
etățile comerciale

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, în data de 05.05.2005, 

ora 14, la sediul societății din Deva, Str. Depozitelor, nr.17, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorului unic cu 
privire la activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2004;

2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori;
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de pro

fit și pierderi în anul 2004;
4. Prezentarea și aprobarea programului de activitate șl a buge

tului de venituri și cheltuieli pe anul 2005;
5. Aprobarea casării unor mijloace fixe cu durata de funcționare 

îndeplinită, conform listei;
6. Completarea comisiei de cenzori.
In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar, adunarea ge

nerală a acționarilor se va ține a doua zi, în data de 06.05.2005, ora 
14.

Firmă de distribuție în domeniul detșrgenți- cosmetice, vă pro- 
I pune să vă alăturați tinerei noastre echipe și să aplicați pen- 
i tru următoarele posturi:

1. Supervizor, Ageriți vânzări_______________ ______________
i Responsabilități:

■ respectarea procedurii procesului de nz>.e.
- reprezentarea și promovarea ; roduselcr pe piață;
- îndeplinire plan vânzări;

- supervizarea și sprijinirea subordonațitor.

Cerințe:

- studii superioare;
- experiență minimum 1-3 ani;
- disponibilitate la program prelungit;
- permis de conducere:
- domiciliul stabil îri Deva.

2. Director punct de lucru - Deva__________
Responsabilități:
- organizarea și coordonarea punctului de lucru din punct de 
vedere administrativ;
- respectarea procedurii procesului de vânzare;
- sprijinirea suboitlonajitor pentru atingerea arget-ulu
Cerințe:
- atitudine deschisă-șl dinamică, orientarea spre rezolvarea 
problemelor;
- pune abilități interpersonal șl de comunicare;
- cunoștințe relevante Tn vânzări, în contabilitate
- disponibilitate la program prelungit;
- domiciliul stabil în Deva,
Suntem interesați de găsirea unor pen 
obțină rezultate deosebite. Persoanele < 
de mai sus șl surit interesate, sunt ni 
cu indicarea postului pentru care 
0256/286005.
OBS: Toate aplicațiile vor fi tratate CU 
persoanele selectele vor fi contactate

dafin:

ifUi.jurcane0infornimedia.ro
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• Săptămâna lindersen. Hans Christian 
Andersen, creatorul minunatelor basme ale 
copilăriei, omagiat la 100 de ani de la 
moarte, va.fi elogiat și în Deva La Biblioteca 
Județeană „Ovid Densusianu", în săptămâna 
25 - 29 aprilie a.c., se vor derula manifestări 
pe această temă la care vor participa elevi 
din toate școlile municipiului. (S.B.)

• Trei morti. La sfârșitul acestei săptămâni, 
în județ au fost găsiți morți în locuințele 
proprii trei oameni. Este vorba de Constantin 
C., de 57 de ani, din Deva, Leontin P , 64 
de ani, din Dineu Mare, comuna Mărtinești, 
și Daniel C„ 40 de ani, din. Călan. în toate 
situațiile nu sunt suspiciuni de comitere a. 
unor fapte penale. (V.N.)

• Autoturism răsturnat. Pe DN 7, în 
apropierea orașului Simeria, un autoturism a 
intrat în derapaj și s-a răsturnat în afara 
părții, carosabile. La volan era Gheorghe R., 
de 25 de ani, din Deva, care s-a angajat în 
depășirea unui autoturism, fără să țină sea
ma de carosabilul umed. Un pasager a fost 
grav rănit. (V.N.)

Remanierea
■ Alianța nu dorește 
noi alegeri înainte de 
2007, dar se gândește 
la remaniere.

Cei 18 incom
patibili

Tiberiu Stroia_________
tiber Ui.stroiaelfifonvtmedlA.ro

In timp ce PSD-ul face eforturi deosebite 
pentru a se lepăda de mafia arabă, Grupul 
de Investigații Politice condus de Mugur 
Ciuvică (ăla de i-a căutat în șuviță du' 
Băseșcu) a început să iscodească și prin 
grădina altor partide politice pentru a 
scoate la iveală incompatibilii. Acei parla
mentari ai României care, odată ajunși îb 
funcții guvernamentale, nu au vrut să. 
renunțe la afacerile lor.

Lista prezentată, mai ieri, de Ciuvică, 

cuprinde 18 parlamentari incompatibly, S' 
aparținând tuturor formațiunilor politic» ' 
-flate la guvernare. Avem aici RSD-iști, 
PNL-iști, PPRM-iști sau PD-lști.‘Cărora pur 
și simplu le-a rămas ciolanul în gât și nu 
se mai pot scăpa de el. Așa cum era de 
așteptat toți cei incriminați neagă cu vehe
mență acuzațiile aduse de Ciuvică. Și 
amenință cu procese. Iar placa favorită 
rămâne complotul politic. De aceea, pro
babil că acțiunea lui Ciuvică se va încheia 
fără nici un rezultat. Iar peste câteva zile 
totul va fi dat uitării. Pentru că au „ei" 
grijă să ne servească alte scandaluri care să 
ne distrâgă atenția și să uităm de cei 18. 
Care vor continua să ne conducă.

Sărbătoarea studenților
Petroșani (R.I.) - „Primăvara studențeas

că” $i-a făcut ieri debutul la Petroșani cu 
Campionatul Universitar de Șah. Manifes
tarea va continua până în 28 aprilie, astăzi 
fiind programată o premieră în cadrul ac
țiunii studențești: expoziția de artă fotogra
fică „Orizonturi” a studenților din Sibiu. 
„Pehtru data de 21 aprilie avem programat 
un spectacol în aer liber susținut de forma
țiile noastre, dar, în cazul în care vremea 
va fi nefavorabilă, va fi reprogramat pen
tru finalul săptămânii”, spune Lavinia Hu
lea, directorul Casei de Cultură a Studen
ților din Petroșani, instituția organizatoare. 
„Seara de 28 aprilie este destinată iubito
rilor de muzică clasică. O manifestare de 
tradiție este Salonul național studențesc de 
artă religioasă, ajuns la 'ediția a 22-a, care 
se va desfășura între 25 și 28 aprilie și care 
este dedicat sfintelor sărbători de Paște”.

Damiel I. Iawcu
daniel.lancuglnformmedla.ro

Deva - Alegerile anticipate 
nu se înscriu pe lista priori
tăților Guvernului Tăriceanu, 
cel puțin până în anul 2007, 
a declarat la sfârșitul săptă
mânii trecute deputatul PNL 
Dan Radu Rușanu.

„Calendarul European este 
cel care ne mobilizează toate 
forțele. în momentul în care 
vom observa că majoritatea 
coaliției nu .este entă 
pentru a ne putea permite în
deplinirea obligațiilor asuma
te prin programa de guver
nare, ne vom gândi serios și

la subiectul alegerilor antici
patei,'a spus parlamentarul 
PNL, apreciind că să se vor
bească de alegeri anticipate la 
patru luni de la alegeri nu 
este un lucru serios..- ■ț
Remanierea agențiilor

în ceea ce privește o even
tuală remaniere guvernamen
tală, aceasta va viza, în pri
mul rând, agențiile din subor
dinea Guvernului, care îngre
unează activitatea acestuia.

„îm timpul guvernării PSD, 
primul ministru și-a trecut în 
subordinea directă aproxima
tiv 60-70 de agenții, de la 
agenția sanitar-veterinară la 
agenția nucleară, însă nu este 
posibil ©a o singură persoană 
să coordoneze eficient atâtea 
domenii inele dintre acestea 
vor fi edmasate, altele trecute 
în subordinea ministerelor de

Dan Radu Rușanu

resort, iar altele vor.fi desfi
ințate. Noi am adoptat deo
camdată vechea schemă 
guvernamentală, însă pe 
viitor vom umbla la ea pen
tru a o îmbunătăți”, a mai 
spus deputatul PNL

Fără funcție în 
PSD

Deva (M.S.) - Qenato il 
Adrian Păunescu (PSD) a 
declarat, la Deva, că nu 
va candida pentru o 
funcție în cadrul Partidu
lui Social Democrat. El & 
precizat că dorește să ră
mână „simplu membru” 
al partidului. „Candidei 
la înalta funcție de mem
bru al PSD, ceea ce și 
sunt”, a spus senatorul 
Păunescu.

Ieșit, într-o pauză, de 
la lucrările conferinței 
județene a PSD Hune
doara, senatorul Adrian 
Păunescu a acordat mai 
multe audiențe unor ce
tățeni care i-au solicitat 
acest lucru, chiar în sala 
mică a Casei de Cultură ' 
din Deva.

Sperăm că va fi 
bine! Sunt convinsă 

oă Victor Vaida este 
omul potrivit la locul 
potrivit, fiind un om 
pregătit din punct de 
vedere profesional și 
destul de temperat în 
privința declarațiilor. 
Gândește și apoi 
acționează! 
Ștelu(a Popa,
Deva-

Au
bună alegere. Cred 

că domnul Victor Vai
da este omul potrivit 
pentru a ocupa 
această funcție. în ■ 
timpul cât a fost pre
fect al județului a 
dovedit că este un om 
competent și cu 
prestanță.
Dionisie CrSciuneAn, 
Deva

_7ului au ajuns la 
concluzia că Victor 
Vaida este cea mai 
potrivită persoană ca- ■ 
re poate ocupa funcția 
de președinte al PSD 
Hunedoara, asta este. 
Membrii partidului 
sunt cei care îi cunoș
teau pe candidat 
Elena, 
Deva

lNeient de bine pen
tru ă putea spune 
dacă este cea mai 
bună alegere a PSD- 
iștjlor. Având în 
vedere că a fost pre
fectul județului, cred 
că este un om integru 
și ar putea fi un nou 
început pentru județ. 
Ntiu,
Deva

Nu cunosc activi
tatea desfășurată 

de Victor Vaida și nu 
pot să spun dacă este 
cea mai bună alegere. 
Trebuie să avem 
răbdare și să lăsăm 
faptele să vorbească 
pentru că prin ele ne 
dăm seama de compe
tența oamenilor. 
Angelica Marin,
Deva

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA
Unic distribuitor al VOWNl 2M0 SALONTA 

Iprin depozitul ANIMIX
' situat pe Calea ZwandoM, blB, D«w Ațjț

• pui de carne Broiler Ross 308;
• pui de ouă și rasă mixtă;
• pui de curcă Big 6.

Asigurăm furajai ea a furaje AMMX- 
combinate p granulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 

Relații la tel. 0254 ■ 219971,8723 - 627031.
. .. « » ,| »'M’. . y :i‘’ ; 1

PRIMĂVARA MARILOR PREMII LA
FUROTOMBOLA!

Vreți sâ jurați și sâ vă 
bucurați? Vă doriți un câștig 
consistent : .< .earn de
neuitat, U7«.'ări<.r un 
mare show rima 
țV? EUROT< iMKOt A 
o. j ' î , .
voastra!

Poftiți la sediul din l
Eteva, strada Andrei
Șagurin, m. 1, țan căutați 
vânzători veianți in toate orașele 
din județ. Vă așteptăm cu
Saloanele de joc, care costă 24.5OO 
de lei. Pentru frecare talon cumpărat 
primiți câte un tichet gratuit. Cu ambele 
se câștigă premii cum altele nu sunt!

BUROTOMROLA a făcut deja IO miliardari, intr
ust joc ir» cave s au câștigat, numai din I .3 febru
arie, aproape 45.000.000.000 de lei!.

Oin 24 aprilie, premiile sunt in euro, in trans
misiune in direct, de fa ora 19!

Pe 1 mai, de Sfintele Paști, partidă specială, 
câștiguri de senzație!

Amănunte, în ziarul de mâine.

reclame

Ui.stroiaelfifonvtmedlA.ro
daniel.lancuglnformmedla.ro
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• Itagi dispus să plece. Antrenorul echipei. 
Galatasaray, Gheorghe Hagi, a declarat, du
pă meciul câștigat, cu 3-1, în fața formației 
Akcaabat Sebatspor, că ar putea renunța la 
postul său. „Dacă nu sunt dorit, sunt gata să 
plec. Dacă este nevoie, aș putea pleca chiar 
de mâine", a spus Hagi. (C.M.)

• Autobiografie. Autobiografia fotbalistului 
echipei FC Barcelona, Samuel Eto'o, va fi 
lansată, joi, la stadionul Camp Nou, în 
prezența președintelui clubului spaniel,; Joan . 
Laporta. (C.M.)

ciprian.M4rinut<fofomme<Baj-o

Cătălina PonorOctavian Belli Floarea LeonidaDaniela Sofronie 
: r

zi a Internaționalelor de' gita-

p ■ Internaționalele Ro 
« mâniei au fost domi

nate dar de sportivii 
din țara noastră.

» ClPRIAN MAJtINUț_______

Victorie pragmatică
Bărbăteni (C.M. & E.P.) - Disputa dintre 

tânăra echipă FC Bărbăteni și mult mai 
experimentata formație Minerul Teliuc a 
dat câștig de cauză gazdelor, grație efi
cienței mai mare la finalizare. Juniorii din 
Bărbăteni n-au avut foarte multe faze de 
poartă, însă au reușit să înscrie de două ori, 
ta vreme ce minerii și-au creat o sumede
nie de ocazii, dar au rămas datori la capi
tolul eficacitate. Scorul a fost deschis de Gîr
da (min. 26) ta urma unei combinații cu 
Baraghin, oaspeții egalând prin Postolache 
(min. ă8) care a marcat la capătul unei' 
acțiuni personale. Soarta partidei a fost 
decisă de Androne (min. 65) acesta marcând 
golul victoriei după un un-doi de toată fru
musețea cu Baraghin.

Deva - Componenta lotului 
olimpic, Floarea Leonida a 
câștigat, sâmbătă, medalia de 
aur ta concursul individual 
compus din cadrul Campio
natelor Internaționale de gim
nastică ale României, care se 
desfășoară în Sala Sporturilor 
Olimpia din Ploiești. Floarea 
Leonida a obținut un total de 
37,275 puncte, cele mai bune _
note fiind obținute la paralele nastică Sportivii români au 
și sol - 9,500.

Ploaie de medalii
Românca a fost urmată în 

clasament de rusoaica Alena 
Zmeu (36,200 puncte) și de 
chihezoaica Tianjiao Wang 
(34,250 puncte). România a 
câștigat 12 medalii ta ultima

obținut 12 medalii, șapte de 
aur, trei de argint și două de 
bronz, ta concursul pe ipara 
te din cadrul Campionatelor 
Internaționale de gimnastică 
ale României, care s-au desfă
șurat în Sala Sporturilor O- 
limpia din Ploiești. Medaliile 
de aur au fost obținute de

Cătălina Ponor (bârnă și sol), 
Floarea Leonida (paralele), 
Marian Drăgulescu (sărituri), 
Răzvan Șelariu (bară fixă) și 
Marius Urzică (cal cu mânere 
și paralele). Proba de sărituri 
din concursul feminin a fost 
câștigată de gimnasta Lara 
Marc, din Luxemburg. Elve
țianul Patrick Dominguez a 
câștigat ta concursul mascu-

fll Derby-ul hunedore- 
nilor din Divizia Națio
nală de rugby a oferit 
un spectacol plăcut.

ClPRIAN MARINUț 

Eugen Popa

lin Lâ sol, iar chinezul Yan 
Mingyong a obținut primul 
loc la inele. Pentru România, 
cele irgi medalii de argint au 
fos icâștigate de Floarea Leo
nida .(sol), Daniela Sofronie 
(paralele) și Răzvan Șelariu 
(inele), medaliile de bronz 
fiind obținute de Floarea Leo
nida (bârnă) și Marian Dră
gulescu (sol).

Marica revine 
a Șahtior 
București (CJvl.) - Ata

cantul Ciprian Marica a 
revenit pe teren într-un 
meci oficial, sâmbătă, în 
partida câștigată de for
mația sa, Șahtior Do- 
nețk, cu scorul de 5-2, ta 
fața echipei Obolon Kiev, 
ta etapa a XXII-a a cam
pionatului Ucrainei. Ma
gica â fost introdus pe 
teren în minutul 67 al i 
meciului Șahtior - Obo- ’ 
Ion Kie ’, în locul lui Be- 
lika, aceasta fiind prima » 
oară după cinci luni ’ 
când atacantul român e- , 
voluează Intr-un meci 
tftirtEiii'ta’Tânna interven
ției chirurgicale suferite' 
la genunchi.

cât și echipa studenților e im
plicată în lupta pentru evita
rea ultimelor locuri.

Meci spectaculos
A rezultat un meci spec

taculos și deschis în care 
minerii, cu toate că au făcut 
cel mai reușit joc din acest 
sezon, au fost obligați să se

recunoască învinși, Știința 
Petroșani impunându-se cu 
scorul de 58-21. Pentru Mine
rul Lupeni au punctat Epure, 
Alexa, Barbu, Hanzi și Pin- 
gert, ta vreme ce pentru 
Știința Petroșani au punctat 
Șoiman, Olea, Grelciu, Rev- 
nic, Radu, Ivan, Suciu, Lăcă
tuș și Dragomir.Lupeni - Cei peste 200 de 

spectatori locali și cei aproxi
mativ 100 de suporteri veniți 
din Petroșani au savurat 
spectacolul oferit de echipele 
Minerul Lupeni și Știința Pe
troșani, sâmbătă, la Lupeni, 
ta cadrul întâlnirii directe 
din etapa a 16-a a Diviziei 
Naționale de rugby, 
attest
o situație delicată, fiind prac
tic condamnați la retrogra
dare, Știința nu a putut face 
nici un fel de concesii, tatru-

Minerul: Dumbrăvean - A. Popa, Toma, Vasiu, 
Moțoc - Nedeloiu, Crețan, Dubinciuc (75 Vasion), 

Grădinarii - Georgescu (87 Martoiu), Postolache.

j.

'.i

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 17-a, 16-17 aprilie: Minerul Anin >asa
- Dacia Orăștie 4-1; CFR Marmosim - Minerul Uricani 0-1; Univ. Petroșani
- Victoria Călan 1-1; Gloria Geoagiu - Metalul Crișcior 1-1; Retezatul 
Hațeg - Ponorul Vața 2-0; Minerul Bărbăteni - Minerul Teliuc 2-1; Con
structorul Hunedoara a stat. în meci restanță: Dacia Orăștie - Gloria 

Geoagiu 7-0.

«ape a 2H, vineri, 22aptite FC Brașov - Rapid (16.30, 
Național TV). FCM Bacău - Apulum; sâmbătă, 23 aprilie: 

Sportul - Oțelul (17.00, WR2); CFR Cluj - U. -Cratovar 

Steaua - FC Argeș (20.30, Antena 1); duminică, a4hapviNe: 
Poli lași - Farul; Poli Timișoara - Gloria (18.45 Național 
«h JC Național - Dinamo (20.15, WR1).

. FC Bărbăteni: hronic - Faur, Nevodaru (85 Silvestru), 
Benki (46 Pricop), Lupuța - M. Lumpertlean, 

Baraqhin, Duleanțu, Androne - Pop, Gîrda.

Dea,(C.M.) -
. FCArgeș - PoJHași _____
I Btajov 2-0; Oțelul - Prti Timișoara 1-0;

4-0; Apdlum - fC Național 0-1; Rapid - FC

ru - Sportul 1-1; Gfc

Clasament
1. Steaua 20 13 5 2 38-T4 TȘ4 .

2. Dlnanio 20 13 0 7 ^-2^’39?

3; Rapid 20 11 5 4 MM.
4. K Farul 20 10 5 5 28-18 35

5. ft National 20 9 6 5 32-23 33

6. Oțelul 20 8 4 8 13-16 28

7. Sportul Stud. 20 7 6 7 23-20 27

8. Gloria 20 8 3 9 31-30 27

9. Poli AEK Tm. 20 8 3 9 25-29 27

9. CFR Clui 20 7 6 7 2B-32. 27 ;

11. FC. Argeș y 20 5 9 '.g.' . 25-28 24.

12. FCM Bacău 20 6 6 8 15-18' 24

.13. Roii lași 20 6 410 18-32 22

14. FC Brașov 20 4 5 11 20-31 .17
15. Apulum 20 4 4 12 ; 19-43 .

.16. U. Craiova 20 3 5 12 16-29 14

Luptă încinsă pentru pose&ă mingii

Etapa a 18-a, 23-24 aprilie: f neru) Uricani - Minerul Aninoasa; Victoria 
Călăi', - CFR Marmosim; Metalul Crișcior - Univ. Petroșani; Ponorul Vața - 

Gloria Geoagiu; Minerul Teliuc - Retezatul Hațeg; Constructorul Hunedoara 

- Minerul Bărbăteni; Dacia Orăștie -- stă.

Clasament
1. Minerul Uricani 16 16 0 0 54-10 48
2. Retezatul Hațeg ‘ 16 12 1 3 , 28-14 37

3. CFR Marmosim 15' 10 0 5 43-1.3 30
4: Minerul Aninoasa 15 9 ■ 3 3 33-12 30
5. Ponorul Vața 16 8 2 6 32-22 ?6

6. Minerul Bărbăteni 15 8 1 6 19-22 25
7. Dacia Orăștie 16 7 0 9 33-25 21
8. Constructorul Hd. .15 6 1 8 21-29 19'
9. Minerul Teliuc 15 5 2 8 19-30 17

10. Victoria Călan 16 4 2 10 19-30 14
11. Met. Crișcior 15 3 4 8 12-32 13
12. Univ. Petroșani 16 2 3 ■11 13-38 9
13. Gloria Geoagiu 16 " 1 1 ■ 13; I 8-57 4
Echipa Venus Chișcădaga a fost exclusă din campionat pentru neprezentarea 

la meciuri.

Deva (C.M.) -Rezutateteastapb» 17-a. Știința ișncu. de Hune
doara Actoria Dobra >3: Stresul Simeria Veche- Zararțdul Crișcior 3M; 
CFR Majjmosim II - Unirea Zam 13-0; Casino lMa.« Cama Lunca Cerni) 9-0; ; 
Viitorul Pâcltșa - Goanțâ Ghețari 0-0, AS Boțorod - Gloria Bretea Română

iama mana otbj

Clasament

a - 3 siaj

1 j Casiao Ilia 8 te ' 12" ui:
2. CFR Marmosim II 15. .. 12 ’ 3 72-18 ' 38
3. Streiul Simeria 15 1S 1 4 : 46-»' . 31

. 4. Gloria Bretea 8 7 : ■-
''•■ai

5. AS Sântămăria . 3 . • SR 7 ■ 1 - Wl -35 '
6. Victoria Dobra " te . 5. 3- . «1-43 < . ,21
7. Zarandut Crișcipr s 55 te. .6 . ... 3* .

. 8. Viitorul Păclișa ■ -15 ■ I 6 i-''30-321 ■
9. Știința 1. de Hd. 15 fi .. .3. ^6-38 - 18

10. Boan^ (Inelari " 8
11, Sama L. Cernii .4 .' 'S
12. ASBoșorod ' 15 $ 3' ’:4 23-te 13,
13. Unirea Zam ■ 14 ' '1 ’ 12 .'.14-61 '’ 4
Santos Boz s-a retras din campionat

(0,19 M noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

JURNAL
-—-TV

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

Etafpi 18.“fi, «agte Victoria Dobm - AS Sântămâria DHrâi^arandul 
Crișcior - Știința lancu de Hunedoara; Unirea Zam - Streiul'Simeria Veche; 

Cerna Eunca Cernii - CFR Marmosim II; ffloanță GNelarl -’gaslho Ilia; AS 
Boșorod - Viitorul Pădișa; Gloria Bretea Română - stă-

Localitatea

Telefon (opțional)

Ecaoomîsește cu shonamentyi 
Cuvântul iîber!

b-orcează-te actim
CUM TE ABONEZI?

Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-I prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. ! 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc sâ primesc abonamentul:

Strada

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)
599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi)
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• Argint, tusebiu Diaconu a obținut me
dalia de argint la categoria 60 kg din cadrul 
Campionatelor Europene de lupte greco- 
romane, desfășurate în orașul Varna, Bulga
ria. -în finala categoriei, Diaconu a pierdut cu 
scorul de 1 - 3 în fața sportivului Vitali Rahi
mov, din Azerbaidjan.(MF)

• Finalistă. Manchester United s-a calificat 
în finala Cupei Angliei, după ce a învins, cu 
scorul de 4 - 1, formația Newcastle, într-un 
meci disputat la Cardiff, în semifinalele com
petiției. In ultimul act al întrecerii, „diavolii" 
vor întâlni formația Arsenal Londra.(MF)

Misiune reușită între buturi

Debut slab la CM de hochei
București (MF) - Echipa României a pier

dut, duminică, prima partidă disputată la 
Campionatul Mondial de hochei pe gheață 
Divizia I, Grupă B, în fața reprezentativei 
Olandei, scor 3 - 6 (2-0, 1-3, 0-3), care se des
fășoară la Eindhoven, Olanda. România a 
marcat prin Nicolescu (1:28), Moldovan 
(8:34), Selea (22:34), iar pentru Olanda a în
scris Leo van den Thîllart (32:40), Marcel 
Kars (33:06), Tommie Hartogs (39:55, 57:07), 
Chad Euverman (45:41), Dave Livingston 
(56:06). Președintele Federațjei Române de 
Hochei pe Gheață, Marian Negoiță, susține 
că echipa României a avut două evoluții dis
tincte în această partidă. „După o repriză 
și jumătate formidabilă, am cedat inexplica
bil inițiativa. Aruncam punctul în degajare 
și le-am permis olandezilor să atace. Au 
marcat gol după gol și s-a dărâmat tot ce 
reușisem să construim”, a mai spus Negoiță. 
Echipa națională, antrenată de Daniel Her- 
lea și loan Martin, va mai juca împotriva 
formațiilor Italiei (luni), Franței (miercuri), 
Estoniei (vineri) și Lituaniei (sâmbătă).

■ Naționala -se rugby a 
României s-a clasat pe 
locul 7 la Campionatele 
Mondiale sub 19 ani.

Liviu Gordea_________________
Ihriu .gofdMgfrrfoMMMla.ro

Durban - La numai un an 
de la promovarea în elita 
mondială, „stejăreii” au obți
nut o nouă performanță nota
bilă: clasarea pe poziția a șap
tea la turneul final din Africa 
de Sud, înaintea unor echipe 
mai bine cotate în opinia spe
cialiștilor. Am învins Japo
nia, am pierdut în fața Noii 
Zeelande, am luat bonus cu 
Scoția, am cedat în compania 
Franței înscriind trei eseuri 
în doar 15 minute și am câș
tigat în fața Argentinei. 
Aceasta este pe scurt „poves
tea” selecționatei noastre la 
Campionatul Mondial U19. în 
partida decisivă pentru sta
bilirea ierarhiei finale, tine
rii rugbiști români au dat do
vadă de multă maturitate, 
reușind să întoarcă rezultatul 
când nimeni nu mai credea 
că e posibil. România a învins 
Argentina, campioana conti
nentului sud-american, cu 
scorul de 21 - 13, după ce la 
pauză a fost condusă cu 8 - 13! 
„Stejăreii” au marcat în acest 
meci două eseuri, prin Borș 
și Tomescu iar Vlaicu a trans

Victoria în fața „pumelor" a făcut înconjurul lumii. (Foto: rugby.ro)

format unul dintre ele, reu
șind să mai înscrie și din trei 
lovituri de penalizare. Dacă 
ne-am raporta numai la a do
ua repriză, România ar fi pu
tut ajunge și mai sus. Să nu 
uităm că formația noastră a 
marcat Scoției un eseu în ulti
mul minut de joc și a revenit 
în fața Franței de la 0 - 22 la 
17 - 22.

Revelația turneului
România a încheiat așadar 

mai mult decât onorabil 
această campanie mondială 
U19, fiind socotită pe bună 
dreptate una dintre revelațiile

turneului. Sub noi se află Ar
gentina, Irlanda, Scoția, Japo
nia și Georgia. Performanța 
este cu atât mai remarcabilă 
ținând cont că ea vine după

rea în prima divizie. Zece din-
ire componenții echipei antre
nate de Alexandru Achim și 
Marin Alexandru au fost pre- 
zenți și la promovarea de 
anul trecut, așa că se poate 
spune că ei sunt cei care au 
dus România U19, în doi ani, 
din divizia B între primele 
șapte echipe din lume. Titlul 
mondial a revenit Africii de 
Sud, care a învins în finală 
Noua Zeelandă, fosta dețină
toare a trofeului, cu 20 - 15. 
Medaliile de bronz au fost ad
judecate de Australia, care a 
dispus de Anglia, scor 29 - 21 
iar pe locul 5 s-a clasat Fran
ța, învingătoare în fața Țării 
Galilor (13 - 10). Selecționata 
Georgiei a retrogradat din 
prima divizie, în locul ei pro
movând Samoa, câștigătoarea 
grupei B a Campionatului 
Mondial. Potrivit rugby.ro, 
România are mari șanse să 
joace la ediția viitoare a CM 
în faza grupelor împotriva

numai un an de la promova- Angliei, Franței și Samoa.

Semifinale
e-------------------------------..  »■»

Noua Zoelandă -MMr’V 

lUtexioricte clasaftitent .• *. ■
Lacurile 1-2: fetei StetaMIMNaa'fle Sud

29 - 28 (25 - 25)

30-15
. tarile 3-4: AusWlia Anglie 29-21

Locurile 5-6: fare Galilor - Franța 10- 13
Locurile 7-8 < România - fetmMn 21 - 13
Locurile 9-10: irlanda - Scoția 15 - 8
Locwile 11-12: Georgia - Japonia - 0-24

TCflISflIânul spaniol Rafael Nadal a 
câștigat turneul Masters Series de la Monte 
Carlo, după ce 1^ Învins in finala com
petiției, CU scctuB*» 6 - 3, 6 - 1, 0 - 6, 7 - 5, 
pe argentinim>u^mllermo Coria, cap de 
serie numărul 6. (Foîoiepa)

—----------  - ~-----------

■ Beșiktaș a câștigat 
derbiul cu Fenerbahce 
avânju-l, u« rumân.în, .

15 minute.
istanDU (MF) ■ Formația 

Beșiktaș a învins, duminică, 
în deplasare, cu scorul de 4 - 
3, echipa Fenerbahce, într-un 
meci din etapa a XXVIII-a a 
campionatului Turciei, în ca
re jucătorul român Daniel 
Pancu a fost portar timp de 
15 minute. Golurile echipei 
Beșiktaș au fost înscrise de 
Turner '27, Carew '45, Ibrahim 
Akin '77 și Koray '93. Pentru 
Fenerbahce au marcat Lucia
no '34 și Alex '69, '82 (penalti). 
Daniel Pancu a intrat pe te-

Oscar Cordoba (Beșiktaș Is
tanbul). Potrivit site-ului 
ajansspor.com, care consideră 

' ie

ren în minutul 76, în locul lui 
Turner Metin. în minutul 80, 
când portarul echipei Beșik-

_______________
minat, internaționalul -român bună în poartă, fotbe„ tolro-
i-a cerut antrenorului Riza 
Callmbay să îl lase să stea în 
poartă. în momentul elimină
rii lui Cordoba, Beșiktaș efec
tuase deja cele trei schimbări. 

Evoluție excelentă
Pancu nu a reușit să apere 

penaltiul executat de Alex de 
Souza, care a marcat astfel al 
treilea gol pentru Fenerbahce. 
Cotidianul Fanatik i-a acordat 
lui Pancu două stele, fotbalis
tul român primind astfel ace
lași calificativ ca portarii 
Ruștu Recber (Fenerbahce) și

Pancu a avut o(

mân a declarat că a mai avut 
astfel de experiențe.

„Am început fotbalul ca 
portar și de aceea nu am avut 
probleme. Am mai avut astfel 
de experiențe, dar în meciuri 
amicale. Știam că di Va 
executa penaltiul și în ce 
parte va trage, pentru că îmi 
spusese Ronaldo Guiaro”, a 
precizat Daniel Pancu. Prin 
performanța obținută dumini
că, Beșiktaș Istanbul a pus ca
păt seriei de 14 victorii obți
nute de Fenerbahce ne teren 
propriu în acesr sezon. Pancu a început cariera ca portar.

Verificare utilă înaintea CE
Ploiești (L.G.) - România a obținut 13 me

dalii la finalele pe aparate din cadrul Cam
pionatelor Internationale de gimnastică ar
tistică ale României, desfășurate la Ploiești. 
Băieții au reușit să cucerească aurul la cal 
și paralele prin Marius Urzică, la sărituri 
prin Marian Drăgulescu și la bară prin Răz- 
van Șelariu, care a mai obținut și o medalie 
de argint la inele. Alte două medalii de 
bronz au fost câștigate de Marian Drăgules
cu la sol și de către Alin Jivan la inele. La 
aceste medalii se adaugă aurul și argintul 
obținut de Răzvan Selariu și Ioan Suciu, în 
concursul individual. Fetele au reușit să-și 
adjudece șase medalii, dintre care trei de 
aur, două de argint și una de bronz, cu toate 
că au evoluat doar la trei aparate și la Plo
iești au fost prezente doar trei gimnaste. Că
tălina Ponor, cu toate că încă are mici pro
bleme la coloana vertebrală, a reușit să se 
impună la bârnă și sol, iar Floarea Leoni
da la paralele. Aceasta din urmă a mai obți
nut o medalie de argint la sol și o alta de 
bronz la bârnă, după ce câștigase și con
cursul individual compus. Este de apreciat 
și argintul cucerit la paralele de Daniela 
Sofronie, care a intrat toi concurs chiar dacă 
avea răni la palme.

Ascensiune
Cluj-Napoca (MF) - Du- 

bla campioană europeană 
Mihaela Șteff ocupă locul 
13, urcând șapte poziții, în 
clasamentul modial pe 
luna martie, dat publici
tății la sfârșitul săptămâ
nii trecute de Federația 
Internațională de Tenis de 
Masă. în aceeași ierarhie, 
Otilia Bădescu se află pe 
poziția 35 (în coborâre un 
loc față de luna trecută) 
iar Adriana Zamfir se află 
pe locul 54 (în urcare 11 
poziții). Primele trei lo
curi sunt deținute de ju
cătoarele chineze Zhang 
Yining, Wang Nan și Niu 
Jianfeng. Și Ia masculin, 
podiumul este ocupat de 
chinezi: Wang Liqin, Ma 
Lin și Wang Haa.

. Jucătorii români ocupă 
următoarele locuri: Adri
an Crișan - locul 13 (în ur
care 2 poziții), Constantin 
Cioti - 84 (a urcat 11 lo
curi) și Andrei Filimon - 
95 (în urcare un loc). 
Sportivii români vor par
ticipa: în perioau 30 apri
lie - 6 mai, la Campiona
tul Mondial de la Shang
hai (China).

Amariei
■ Din cele patru 
românce semifinaliste, 
doar una a rămas în 
lupta pentru trofeu.

Cluj-Napoca (MF) - Handba
liste Carmen Amariei Lungu, 
care evoluează la formația da
neză Slagelse, s-a calificat în 
finala Ligii Campionilor, un
de va întâlni formația mace
doneană Kometal Skopje. ta 
returul semifinalei Slagelse - 
Dunaferr, echipa daneză a ob
ținut calificarea în urna vic
toriei cu 21 -17, după 28 - 25 
în tur. „Este cea mai mare

joacă
performanță pentru mine de 
până acum. Sper să câștigăm 
și în finală, mai ales< că în 
grupele Ligii Campionilor am 
învins Eometal”, a spus Car
men Amariei Lungu, care a 
înscris un gol în partida retur 
cu Dunaferr.

Șanse ratate
Alte trei românce au ratat 

șansa de a juca în ultimu »ct 
al Ligii Campionilor. Gabriela 
Rotiș, Simona Spiridon și 
Paula Rădulescu, au pierdut

general 52 - 50, în dublă 
manșă. Alte două handbaliste.’ 
componente ale naționalei 
României, vor disputa, cu 
echipa lor de club, Gyor ETO 
(Ungaria), finala unei cupe 
europene.

Simona Gogârlă și Aurelia 
Brădeanu au fost cele mai, 
bune jucătoare ale formației 
maghiare, în returul disputat
cu HC Leipzig, scor 43 - 31. 
Gogârlă a marcat 10 goluri, 
iar Brădeanu 4.

GyOr s-a calificat în finala 
șahsa de a juca finala, cu Cupei EHF, pe care o va juca
HypoViena ce Kometal In compania conaționalelor 
Skopje s-a t’s du scorul de la Cornexi Alcoa.

Carmen Amariei (la minge) are șansa câștigării Mimului trofeu continental i=» ha»u»i

gofdMgfrrfoMMMla.ro
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ajansspor.com
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Vâna ap. 1 cameră (01)
• vând canari cămin’. Tel. 0727/596985, 
0727/474658.

Vând ap. 2 camere (03)

• AL AhmM bl. 2, parter, preț 750 milioane lei, 
- negociabil. Tel. 224182,0723/499284.

<Șt • amotatath stil occidental, etaj intermediar, 
'■iffribna Bălcescu, ocupabil imediat Tel. 

0745/23413,218234, seara.
• dnori, gresie, faianță, centrală termică, 
instalații noi, zonă liniștită, preț 800 milioane lei,

. negociabil. Tel. 0722/624091.
• decomandate, bale și bucătărie cu gresie și 
faianță, parchet laminat balcon închis,centrală 
proprie, Simeria, preț negociabil. Tel. 0726/ 
286341,262367.
• deomandate, balcon închis, complet conto
rizat. zona Liliacului Deva, preț 990 milioane lei, 
negociabil. Tel. D745/26607L
• decomandata, atei 2, contorizări, bloc de 
căăroidă zona Poliția Județeană, suprafață 
mare, preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 
0722/624091,235588.
• dooomandata, alai 7/9, zonă centrală preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel 229248,0722/772477.

• decomandate (Mm la baie, gresie, faianță 
parchet contorizări, bdul. Decebal preț 1,150 
mid. lei, loc pentru parcare. Tel. 217413.
• etaj l, decomandate, 2 balcoane, contorizări, 
Deva, Zamfirescu, preț 1.200 mid. lei, exclus 
intermediari. Tel 227683.
• grote, faianță contorizări apă repartitoare, 
zugrăvit recent ocupabil imediat Deva, Al. 
Romanilor, bl. 9, sc. 4, ap. 22, preț 490 milioane 
leL Tel. 0726/743877.
• Hunedoara, zona Stadion, etaj 2, fără 
îmbunătățiri, preț 270 milioane lei. Tel. 231212, 
0740/013971,0724/305661.
• li circuit etajul 3, zona Liceelor, multiple 
îmbunătățiri, preț negociabil. Tel. 220575, 
0741/377450.
a feror, eta| 1, balcon închis, lavabil, contorizări, 
45 mp, preț 580 milioane lei. TeL 0723/507169, 
0726/142377.
• mu kNM, în Devă str. M. Eminescu, parter, 
pentru spațiu comercial, preț 21.000 euro, nego- 
CiabiL Tel. 0723/335189.
• MnMecomandate, Gojdu, etaj intermediar, 
parchet balcon închis, baie cu geam, centrală 
termică Tel. 0722/585819.
• wgeot drcrit zona Dacia, ocupabil imediat 
ușă metal, balcon închis, gaz contorizat, 
apometre, baie cu geam. Tel. 0722/585819.
• ovM, etaj 1, zona Dacia, camere cu parchet 
lamelar, bucătărie, baie cu gresie și faianță, totul 
nou, ușă schimbată Tel. 0722/585819.
• urgent■**, contorizări, baclon închis, preț 

y-^,480 milioane lei,, zona (Jzo Balcan. Tel. 
( ’yra/142377.
UA ană caMăDeva, etaj 1,2, ofer 1 mid. lei. Tel. 

0724/305661,0740/Q1397L
■ zena UtacuU cu modificări, contoare apă 

/ preț 1300 mid. lei. Tel. 224819.
• zonă ugiwM,. parter, modificări, vad bun, 
ipeal pentru privatizare, Simeria, preț 1300 mid. 
tei, negociabil. Tel- 0723,’S«61C

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• mmi Wbt 15, ofer 400 milioane leî. Tel.

Vă;id ap. 3 carnete

• 80 mp, boxă ultracentral, Kogălniceanu, 
amenajat centrală termică termopan, tapet 
tavan fals, parchet stejar, etaj 4, acoperiș tablă 
preț 13mid lei,negociabil.TeL216180,dupăora 
H
• decomandate, 2 balcoane, etaj 1, zonă 
centrală sau schimb cu apartament 2 camere + 
diferență 40000 euro. Tel. 228615.

• decomandata, fiojdu, Al. Păcii, etaj 2, 
contorizări, transformat îmbunătățiri, preț 
46.000 eurO. Tel. 213244,0741/154394.
• decomandate, Str. Liliacului, 2 băi, balcon 
închis, termopane, centrală parchet laminat

reț foarte bun. Tel. 231284
Deva, ama împăratul Traian, posibilități priva- 

zare. Fără Intermediari. Tel. 260733,215368.
• vemidaconmndota, 2 dormitoare, 1 living, baie 
și bucătărie amenajată parchet balcon, ușă 
metal, contorizări. M 0722/585819.
• str. Ita Maidrescu. preț 980 milioane lei, 
negociabil- Informații ta tel. 0722/443066,222773.
• zona MUcmcu, decomandate, amenajat 
parchet laminat Instalații sanitare și electrice 
noi, centrală termică aer condiționat preț 1,150 
mid. lei. Tel. 0724/30566L 0740/013971.

Vând case, vile (13)
• 2 canari, bucătărie, baie, cămară hol, acare
turi, grădină, ocupabilă imediat preț 1,2 mid, lei, 
în Deva, Str. Griviței, W. 31. Tel. 236510.
• 2 corpuri, 6 camere, 2 bucătării, 2 băi, curte, 
garai, beci, st 1100 mp. Tel. 219780,0743/099316.
• 3 odnore, bucătărie, baie, pivniță mare, 2 
holuri, posibilități living, curte și grădină600 mp, 
Deva, preț 77.000 etiro și teren intravilan, Deva 
800 mp,negociabil. Tel. 0720/437889.
• Cătogtani, 3 Camere, bucătărie, cămară hol 
central, gresie, gaz 3 focuri, 2 beciuri, 2 fântâni, 
trifazic, grădina casei Cu pomi fructiferi și 
grădină 1700 mp, preț 1350 midi lei, Tel. 223176, 
0727/439632

• casă 2 corpuri, 2 camere decomandate, 
bucătărie, hol, baie și cu etaj 3 camere deco
mandate, bucătărie, baie, hol, scară interioară 

Simeria, preț 3300 mid. lei, negociabil. Tel. 
0723/686162.
• kiSknvia, camere mari, decomandate, ori
ginală din perioada austro-ungară plus corpul 2 
de 182 mp, 2 camere, bucătărie, viță de vie, 13 
mid. lei. Tel. 261268,0724/190701.
• Sknetta, 2 camere, curte, grădină mare, preț 
600 milioane lei, negociabil și 4 camere, poziție 
bună preț 2,300 mid. lei, negociabil. Tel. 
0723/686162.

Cumpăr case, vile (14)

• ingnt casă cu grădină Deva sau Simeriă Tel 
0722/564004

Vând case ele vacanță (15)

• P + 1, cu terasă afară în stațiunea Geoagiu 
Băi. Infbrmații la teL 0254/241044 după ora 17.
♦ vând casă de vacanță construcție 2002, D + P 
+ E, stațiunea montană Straja 7 camere deco
mandate, 3 băi, 3 wc, toate utilitățile, accept 
variante. Tel. 0723/320995.

Vând case ia țară (17)

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

• casă 3 camere, anexă curte, grădina ■ 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Bonoltutui. Preț infor
mativ 1.250.000.000 W. Relații la tel. 
0723/631756.

• casă veche, în Băcia, pluș proiect casă nouă 
grădină Relații latei. 0724/368331.
• to Dobra. Str, Gării, nr.,6,4 camere, bucătărie, 
cămară coridor, pivniță grădină -20 ari, pomi 
fructiferi, preț 900 milioanele!. Tel. 283132.
• vând sau schimb cu apartament, 3 camere,
grajd, anexe, grădină mare, 25 km de Deva, 7 km 
Călan, 15 km Orăștie, teren arabil, pădure, 15300 
euro, negociabil. Tel. •'46421.

Vând garsoniere (19)
• amenajată stil occidental, dec., 30 mp, zonă 
centrală ocupabilă imediat Tel, 0745/253413, 
218234 seara.
• decomandată zona Dacia, ocupabilă imediat 
gresie, faianță apometre, gaz contorizat balcon 
închis. Tel. 0722/585819.
• In Pertroțani, lângă Poliție, confort 1, preț 
8500 euro, negociabil. Tel. 0722'545422.

Cumpăr garsoniere (20)
■ In Deva, ia parter Sau etaj 1. Tel. 0722/550890, 
230544

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara 
Relații latei. 211124
• 13500 mp, lângă Cabana Bejan, butelii de 
aragaz duble, rusești, noi, dormitor vechi, 
deosebit Tel. 223783,222002
• 1779 mp teren între Deva - Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,223783.
• 4800 mp cu drum de acces, utilități 2 hale una 
de 376 mp șl una 637 mp, preț negociabil. Tel. 
0723/507169.
• tatravtai șl extravilan, DN 7, suprafețe mari, 
parcelabile și zona Almașu Sec ■ Cozia, prețuri 
negociabile. Tel. 0720/437889.
• HnvlM,accM la toate facilitate,510 mp,fs 
12 m, pentru casă sau cabană preț 6 euro, nego
ciabil. Leșnic, nr. 122 tel. 0744/568995.
• Marian, comma Berthelot lângă Primărie, 
87 ari, împrejmuit 5 km de Hațeg, pomi fructiferi, 
se poate parcela. Tel, 770687.
• Marian, cunstadH, în Hărău. TeL 221811.
• loc de casă intravilan, 3516 mp, apă gaz, 
curent loc drept zonă liniștită parcelabil, la 3 
km de Hunedoara (sat Hășdat), 10 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• ponta casă 4000 mp, îngrădit parcelat, apă 
curent în spate la Casa Auto, preț 15 euro/mp. 
Tel. 213700.
• teren apical extravilan 0,65 ha și pădure 058 
ha, la Băcia, prețuri negociabile. TeL 223497.

Cumpăr terenuri (22)

• irgenAShatetenintravilanla șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat Tel. 215212 r

Vând spații comerciale (25)
• cedez contact bar, restaurant terasă 
complet,utilate, creț 4000 euro, urgent TeL 
0723/743144. chenar lîl ■.
• oepiOteiiă pentru birou avocați consultanță 
stomatologic, ORL, birou orice tel, st 55 mp, 
amenajat total, preț 42000 euro. Tel. 
0723/507169,0726/142377.
• Macenbri, 7» mp, amenajat termopan, 
gresie, centrală termică preț negociabil. Tel. 
0726/142377.

Vând alte imobile (27)

• vând baracă metalică parchetată, comparti
mentată dormitor, bucătărie, wc, terasă anexă 
izolată cu polistiren, instalație electrică 
54x2,6x3 m, pe barajul Cinciș, 35 milioane lei Tel. 
0727/717206.
• vând uscătarie Aleea Constructorilor, bl. E2, 
sc. 3, et 1, Gojdu, preț negociabil, posibilități 
amenajare grop social. Informații tel. 216995, 
232418 sau ap. 60, de pe scară

Imobile chirii (29)

• cair iwgent penro închiriat apartament 
mobilat în Deva, pe termen lung, Tel. 
0721/055313.
• caid apartameiă nemobilat pentru închiriat, 
urgent. Tel. 0727/066092
• caut dt închiriat spațiu comercial ultracentral. 
Deva. Tel. 0724/305661,0740/013971.
• caut panta închiriat* apartament sau 
garsonieră mobilat®, exclus Micro 15, ofer 50 
euro, maxim. Tel. 0721/210533.
• caut lagmi pentru închiriat garsonieră 
ne/mobilată pentru minimum un an. Tel. 
0723/608733.
• închiriez spatiu pentru birouri, avocați. 
consultanță cabinet stomatologic, central, 
termopan, jaluzele, utilități, 30 mp, preț 10 
euro/mp. Tel. 0726/142377.
• ofer ponta închiriat apartament 3 camere, 2 
băi, contorizări, mobilat utilat, modem, preț 300 
euro. Tel. 221712,0724/305661. .
• ofer spre închiriere în Deva, apartament 2 
camere decomandate, mobilat nou, tv, telefon, 
zonă centrală 160 euro, negociabil. Tel. 
0727/756116.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, grup 
sanitar, 35 mp, lângă Liceul Auto, Deva Tel. 
221712,0724/305661.
• primeic ta gazdă o fată salariată 
nefumătoare, nu plătește taxe, apartament 
curat preț 1 milion lei. Tel. 0723/702557.

Imobile schimb (30)

• schimb apartament 2 camere decomandate, 
gresie, faianță etaj intermediar, zonă ultracen
trală Deva cu casă te Simeria Exclus agenți 
imobiliari. Tel. 23032,0723/807419,0720/400439.

Auto românești (36)

• vând Am 10 DT, af 1988, alb, stare bună preț 
negociabil. Dobra Tel. 0723/423739.
• vând Dada 1300, stare foarte bună TeL 246239.
• vând Dada 1310 break, af 1988,5 trepte, vt 
2007, stare bună preț negociabil. Tel. 219780, 
0744/700235.
• vând Dada 1310 L, af 1996, stare foarte bună 
preț 65 milioane lei. Tel. 0722/318794.
• vând Dada 1310L,af BBărecarosatăîn 2000, 
preț 60 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/318794

• vând Dnda 1310. ti 1901, în stare bună de 
funcționare, radioCasetofon, acte lăzi, închidere 
centralizată a'ar,^iZ4fi.milioane lei, nego
ciabil. TeL 229527,072®®3212
• vând Dada Drop-Sîder Diesel, papuc. Tel. 
247696, după ora 16. .,

Comemorări (76)

Reamintim că in 22 aprilie se împlinesc 10 ani de Ia 
trecerea în lumea celor drepți a celei care a fost

VINTUĂ EUGENIA
soție, mamă, soacră și bunică. Dumnezeu s-o odihnească în ' 
pace.

Familia

• vând Dada Solenza Scala, full option, albastru 
metalizat, af 2003,20500 km, preț 5300 euro. Tel. 
0724/231473.
• vând Dada Super Nova, af 2003, model Europă 
35.000 km, unic proprietar, vopsea de fabrică 
ireproșabil tehnic și optic. TeL 0723/270348.
• vând lagant Dacia break 1410, af 1996,5 trepte, 
vișiniu metalizat geamuri Ionizate, stare 
perfectă 65 milioane lei, negociabil. Tel. 226092.

Auto străine (37)

• vând Duawoo Matiz, af 2000,13.000 km reali, 
culoare rdșie, lovit, Unic proprietar, preț 1300 
euro. Tel. 0722/624091.
• vând Seat Cordoba 1,9 Diesel, închidere 
centralizată aer condiționat, abs, airbaguri, 
geamuri electrice, consum 531 motorină 6800 
euro, negociabil. Tel. 0724/560870.
• vând VW Golf IV Variant TDI, af2000, full elec
tric, abs, climă recent adus în țară preț avan
tajos. TeL 0723/350360.

Microbuze. Dube (38)

• vând diMțâ Iveco 50C13 Turbo Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig remorcă radio
Casetofon, alarmă închidere centralizată preț 
foarte avantajos. Tel. 0722/314123.

Camioane, remorci (39)
• vând autocamion Raba R 10215, preț 2360 
euro și grop diferențial, Tăf 650, preț 15 milioane 
lei. Tel. 0726/743274.
• vând camion Fiat 8 to cu macara 5 to, braț 
telescopic, rabatabil, neîhmatriculat preț nego
ciabil. Tel. 229248,0722/772477.
• vând Rahn 10215, cabină foarte bună motor 
defect 1500 euro. Tel. 0726/743274

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând mașină de făcut țiglă cu 130 forme și 
țiglă 800 bucăți. TeL 247937. '
• vtad moară pe pietre, performantă stare 
bună - preț negociabil. Tel. 0258/835128, 
0744/175286.
• vând frraoă pentru furnir 6 sertare, banzig 
vertical german, elevator 2 to, transpalet elec
tric 23to la prețuri avantajoase.  Tel. 0722/314123
• vând randMtanra de porumb, presă balotat 
combină păroase, cositoare rotativă și plug. 
Retezi la tel 0Q7/27B07.

• vând râferfrt piese Ladă noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, prețuri reduse. Tel. 
tn&i.
• Vândlcauducirinoi cujer$ nolcuAgăui, 
marca Pirelli, 185/65/14. preț 2 milioane lei, 
bucala sad 100 euro, ambele. Tel. 0727/542773, 
234MB, după ora 17.
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi, cu jantă 
și cameră de dimensiunile 975/18 TeL 221431 
seara

• tachktaz ian, sub bloc, pe termen lung. Tel. 
215202. duna ora 17.

Mobilier și interioare (47)

• canapea extenHă masă sufragerie,
• mochete birou, servantă lustră jaluzele albe din 
pvc pentru 2 camere, mobilă hol, mașină 
automată combină frigorifică etc. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045,0743/211074
• cumpăr cadă baie și masă de televizor, în 
stare bună Informații 0722/773941.
• ofer ferata contra produse agricole (cartofi, 
morcovi, mere). Tel. 228715 după ora 17.
• vând 2 dulapuri, masă lemn masiv, aragaz 
stare foarte bună rochie de mireasă nr. 42 ■ 44, 
făcută la Timișoara. Tel. 214436,0723/719787.
• vând masă de bucătărie, tâmplărie geam din 
dezmembrări, jaluzele interioare și exterioare, 
aparat foto nou, prețuri convenabile. Tel. 
0722/161644.
• vând mor șl scaune tapisate, rafturi pentru
expunere băuturi pentru fast food sau bar. TeL 
0723/659367. . ; 1
• 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. Tef. 
213483,0720/432444
• vând inpint mobilă dormitor, stare foarte 
bună preț avantajos. Tel. 0723/546540.

Televizoare (48)

• vând tv Nel, original Anglia, diagonala 63 cm 
aproape, nou, telecomandaă teletext stereo. 
Tel, 0788/496554
• vând tțr Grundig, model 2000 și videorecorder 
impecabil, prețuri convenabilă, tel. 0745/S3413, 
218234 seara

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate roma dală 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 inclusein preț. Informării la tel. 
0723/481776 sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând «porat foto cu film, Villa, in stare de 
funcționare, preț 150.000 tet Tel. 0744/934462.

• vând aparat foto nou, preț 1 milion lei. masă 
bucătărie 300.000 lei, geamuri + ușă balcon 
200.000 lei, bucata, jaluzele exterioare, 150.000 lei 
bucata. Tel. 0722/161644
• cumpăr telefon Nokia 1100, durata bateriei ■ 4 
zile, încărcător, ofer 1.700.000 lei. Tel. 
0720/046800.
• vând telefon ISDN Siemens cu agendă 
secretară programe. Tel. 228715 după ora 17.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator nou AMD 1800 MHz, preț 7 
milioane lei, Pentium 133 MHz, 15'milioane (ei. 
Tel. 0722/161644
• vând copiator Minolta 4300, format A3, asigur 
garanție, service, consumabile ieftine, preț 15 
milioane lei. TeL 0723/335189.
• vând regent imprimantă cu scarier Lexmark 
X74 in garanție, preț 2.700300 lei, negociabil. TeL 
0720/400438.

Materiale de construcții (53)
• vând urgent cărămidă din demolări, 6060 
bucăți, preț 7000 lei, negociabil. Tel. 245874 
2X1723,0723/335189

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând colecția Național Geografic mai 2003 - 
februarie 2005, stare impecabilă preț 2500.000 
lei, negociabil. Tel. 225538.

Electrocasnice (56)

• vând aragaz 4 ochiuri, butelie și ladă fri
gorifică 5 sertare, preț negociabil. Tel. 227452.
• vând highler Arctic mare, 23 milioane lei și 
congelator Arctic 23 milioane lei, ambele in 
stare foarte bună TeL 221431 seara.
• vând frigider Arctic mare, preț 2500.000 tei. 
Tel. 221611.
• vând frigider Arctic, stare bună congelator 5 
sertare, chiuvetă baie cu suport, faianță albă 
15/15,3 cutii, negociabil. Tel. 229657.
• vând Mgădnr Zanussi cu congelator, autode- 
congelare, 85x55x60 cm, vechime 3 ani, fără 
repar^ăpreț negociabil, stare foarte bună Tel,

• vând mnțfril de spălat mică din plastic, stare 
foarte buna, preț 800.000 lei. Telefon 221431 
seara.
• vând înmrt ladă frigorifiță Arctic, 5 sertare,
stare foarte bună de funcționare, preț nego- 
CiabiL Tel 228204 ’ /-Ș

Plante și animale, 
agroalirnentarc (57)

• vând 10familii albine, sat Bobaia, nr. 2, familia 
Stoicoiu. TeL 0254/733212
• vând 10 familii de albine, Rovina (București), 
familia Lupaș. Tel. 0254/684122.
• vând 15 familii albine, 600 kg miere, 70.000 
lei/kg, 400 kg cartofi, țuică de prune 50.000 
iei/litro, 35 grade, 200 litri vin cu 10.000 lei/titru. 
Rădulești, nr. 16, Fărău loan.
• vând 20 oi țurcane, bune de ținut preț avan
tajos, negociabil. Tel. 281758.
• vând artoll sămânță 5000 kg și plug tractor 
PP2/U445 V. Tel. 0726'267724
• vând vacă Relații la tel. 261064
• vând ster, rasă încrucișare Duroc+Bazna, 15 
ani aproximativ 200 kg. Tel. 246217.

instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, preț 20 
milioane lei, negociabil. TeL 221431 seara
• vând vocoder vocalist „Digitech" (cor pe 5 
voci), ideal pentru soliști vocali, sequencer Korg, 
pianină Lipatti, Deva. TeL 0722/629058.

Altele (61)

• cunMreuropatețl Relații latei. 0724/278233, 
0745/662433.
• vând bateri* creștere găini ouătoare 108 locuri 
cu automatizare apă și energie electrică Tel. 
210977, după ora 16.
• vând covoara second hand, prețuri bune. Tel. 
224838
• vând ante de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284
• vând foc de veci cu bordură în Cimitirul 
ortodox de pe str. Eminescu Informații tel. 
0724/087422.
• vând Ml tacâmuri 12 persoane, 1300300 lei, 
servlci de masă Arcopal Franța 44+1, preț 
1300.000 lei, fustă piele nr. 50,800.000 lei. Tel. 
234076.
• vând iri capital majorat lipsă spațiu, auto 
Volvo GL 244 af 1977, CI numere noi VT 2006 + 
una neînscrisă și talon numere vechi, ladă frig
orifică frigider Arctic, cazan fontă Telefon 
0721/614402.

Pierderi (62)

• pfeidut oral asigurări sănătate pe numele 
Bretian Ștefan din Malăiești. Se declară nul.

Citații (63)

• Sa dteazi Horodincu Florea la Judecătoria
Deva, la data de 5.05.2005, în cantate de pâr»t 
pentru divorț

Licitații (64)

Decese (75)

S-a stins din viață, după o grea suferință, cel mai bun 
prieten al nostru

TĂMAȘ IOAN (P1LU)
Durerea din suflet nu poate fi exprimată în cuvinte, dar 
amintirea lui va dăinui mereu. Rămas bun, prieten drag! 
Dumnezeu să te odihnească în liniști și pace.

Familia ing. Jula Olimpiu

Mă despart cu durere de prietenul meu de-o viață
PILU TĂMAȘ

care a plecat prea timpuriu dintre noi. Amintirea lui va 
rămâne mereu în inima mea. Condoleanțe familiei greu 
încercate. Dumnezeu să-l odihnească!

Nalu Banciu

’ ' 5 7. • : " :'V. T

A plecat prea devreme dinire noi, cel care a fost un om-și 
un prieten minunat

TĂMAȘ IOAN (PILU)
Cu tristețe în suflete ne luăm un ultim rămas bun. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Familia Idliana și Liviu Lupea

• JteKhpi CamptMMială Clopotiva scoate lă 
licitație publică in data de 23.042005, încefând 
cu ora IA pășunile alpine Păăginosu 400 ha și 
Fâgețelu 260 na. Licitația va avea loc la Căminul 
Cultural Clopotiva. IrtfOTfațfi siplimentare lateL 
776234

Umanitare (66)
• padantl oi diabet zaharat sau aparținătorii 
sunt invitați in data de 20.04.2005, ora 9, la 
Farmacia Terapia, I. Maniu, Deva, la prezentarea 
aparatului de glicemie Glucoval, ce se oferă 
gratuit Relații și detalii la CJLD. Deva.

Matrimoniale (69)
• Ad, 31/1S0/K, simpatic, tandru, situație 
materială foarte bună fără vicii, doresc să 
cunosc domnișoară serioasă fără obligații, în 
vederea căsătoriei. Tel. 0740/907657. .
• domn dh Deva, singur, doresc să cunosc o 
doamnă pentru căsătorie, 43/170/70, poate ayea 
și obligații. Tel. 0721/171)245.

Solicitări servicii (71)

• caut togtdteare pentru o femeie bolnavă 
Deva, tel. 219934.
• ditatot basc, cu experiență îndelingată îmi 
ofer serviciile unei formații, pentru cântat la 
petreceri Deva. Tel. 0722/629068,
• bopacter rome umane cu vechime il ani, 
doresc angajare la o firmă serioasă Tel. 
0723/®»67.

Prestări servicii (72)

• a>Minic|l cMfo și ino<. tnaie la cele mai 
avantajoase prețuri. Tel. 0726/076256.

• eablnat medcal psihiatrie ■ dr. Megieșari 
Mihai, medic primar, clădirea Crucea Roșie, 
acordă consultații de Specialitate, 
prescripții medicale, concedii medicale, 
adeverințe medicale, consiliere psihiatrică 
Program: marți miercuri, joi, orele 11 -13, 
Tel. 0742/744353.

• axcort menaj la domiciliu, cantate garantată 
TeL 229885 după ora 17. <

• dr. Mara lean, medeurimar canlotog, 
oferă canadtojl de caidotogh el efeefrv- 
cardogramă ta sistem prtvăt, (a Crucea 
Roșie Deva. Retaji ta teL 2MO&

• rectificări arbori cotiți orice tip auto și la 
urgență alezat blocuri motor orice tip auto. Tel. 
713221,0722/803532.
• întocmesc proiecte pentru finanțări prin 
programe Sapard sau Phare. Relații la tel. 
0254/243851,0723/296551.
• penta pemoene juridice, deduceri de 
impozite la îndemână TeL 0745/700298.
• predau ore de chitară stil muzică ușoară 
rock, Deva. TeL 0722/629058
• transport mobU cu auto acoperit de 12 to, 14 
mc, lungime 33 m, lățime 22 m, înălțime 13 m. 
Tel. 225578,0744/934462.

• SC Creative Team SRL Deva execută la 
comandă pqrți metalice cu deschidere 
automată sau manuală garduri, 
împtetitarăsâimi stalaș interioare elec
trice și sanitare. Tel (K5VZ32 64

•Traduceri autorizate toate litotele, Onix r 
Carter Deva. Birou: Deva, Kogălniceanu, bl.' 
14,caml,e-mail:onix carter@yahoo.com. 
Tel/fax S4/ 792 0722/815576,
0788/169187. '

• Traduceri spaniolă asistență șl curierat > 
rapid pentru Curtea de Apel de la Alba falia, 
Onix Center Deva, birou: Deva, Kogăl- 
niceânu, bl. 14, cam. 1, e-mail: ' 
onix center@yahoo.com. Teiefon/fax » 
0254/217920, 0722/815576.

--------------------------------------------------------------- -—-ri
• transport marfă local și interurban cu camion 
acoperit de 3,2 t util, 36 mc, dimensiuni <je 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611. 
0740/953297.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• conducător auto cat B, C, D, E, cu vechime 10 
ani, internațional, doresc a-mi schimba locul dț 
muncă la o firmă serioasă și un salariu atractiv. 
Tel. 0723/659367,0726/267749.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez lucrători pentru munca in grădinărit 
pe perioadă determinată Deva. Tel. 0745/6257501 
230943,0744/707994

• fennăzootehnicăangajeazăîngrijitor.Se 
asigură cazare, masă salariu atractiv. Tel. i 
0745/376642.

• Severity SRL Dan, societate autorizată 
de detecIM, Mfectfonaazâ perMMl Au 
prioritate tatu tocători d iSRâri 
armată IteiuHI ta oedhd dta li i 
UnM, nr. 18, M. mMtiSB.

• NdotarteconMtckdâ angajează ospătari, 
barmani, vânzătoare, paznic, muncitori 
necalificați, șoferi-dlstribuitori, permis cat 
B, C, E. Informații latei. 0254/219300.

• ooctetete comentată cu profil de j 
marmură angajează persoană dinamică și . 
serioasă cu contract de muncă pentru > 
grelucrare marmură Relații Simeria. Gh. j 

oja, nr. 33, tel. 260700,0743/243135. f

• țurgrdez vânzătoare. Relații Piața centrali 
chioșc nr. 15 detergenți-cosmetice, lângă mică 
TeL 0722/612002
• angajez zidari, izolatori, zugravi TeL
0725/076256. k

• Ikmăi dMibunc ngajează antajos j 
facturistă cu experiență Secere garanție i- . 
mobiliară salariu atractiv, irit, la tel ' 
0724/044889

mailto:carter@yahoo.com
mailto:center@yahoo.com
fenn%25c4%2583zootehnic%25c4%2583angajeaz%25c4%2583%25c3%25aengrijitor.Se


marți, 19 aprilie 2005

MM, gresie, faianță, parchet lamelar, 
Ușă metalică, mobilată, 155 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Vând garsoniere (19)

■ EnMucu, moblată modificări Interioare, 
gresie, faianță parchet laminat Preț 490 mil. Tel. 
219470. (Multiprima)
k Măritetl bucătărie, bale, balcon, gresie, 
hlanțăPreț 900 mii. TeL 219470. (Multiprima)
A fel HuntdMra* 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)
• zom UMn, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mil.,, 
negodabILtel. 0741/130438 (Profil Expert Hune
doara)
• zom ceMaH, decomandată bine amenajată 
gresie, faianță balcon închis, apometre, preț 
675.000.000 lei, negociabil. Primul venit! Primul 

/Servit! Tel. 0788/497615 (Ag. imobiliară Nr. 1)
• eomfH mMMă contorlzată frigider, 
aragaz, mobilă nouă TV color, telefon, etaj 1, 
porob^,^ 720 mii. TeL 0745/411449. (Ag.

• zom Dada, parchet gresie, faianță Iavabil, 
spoturi, apometre, repartitoare, gaz contorizat 
preț 400 mii., negociabil. Tel. 0745/411449 (Ag. 
imobiliară Nr.l)
• urgent! Zonă ultracentrală amenajată 
contorizări, modificări Interioare modeme, etaj 
intermediar. Preț 780 mii. lei, negociabil. Tel 
0745/253662,211587. (Evrika)
I» da) L dec„ Eminescu, st 30 mp, amenajată 
modem. 485 mii, neg. TeL-211587 (Evrika)
• zom Dada, complet mobilată și utilată 
îmbunătățiri, et 2, ocupabilă imediat. Preț 480

• zona Mul 1. Meniu, etaj intermediar, vedere 
tn spate, parchet gresie faianță, balcon închis, 
centrală termică. Preț 730 mii. Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)
• mm Măritett etaj intermediar, gresie, faianță, 
parchet mochetă, ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mil. Tel. 0254/234401.,(Rubin's Home)
• zom Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet 
dec. Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin's 
Home)
• IwM Corvki, parchet balcon, gaz, întreținută, 
350 mil. TeL 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• IxM Conta, etaj inferior, ușă metalică, gresie, 
converter, boiler, 420 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)

• garnnieri, In Deva, zonă bună, etaj interme
diar, indiferent de stare. Ofer prețul pieței. Tel 
211587. (Evrika)

Vând ap. 2 camere (03)

• zom Ulcascu, etaj bun. parchet tavabil. 
apometre, gaz 2 focuri, băcoo închis, ocupabil 
imediat preț E0 mil., negociabil. TeL 
0788/497615. (Ag. imobiliară Nr. 1)
• decomandate, etaj bun, ST 80 mp, parchet 
apometre, balcon mare, preț 1,1 mld.îel, nego
ciabil, TeL 0788/497616 (Ag Imobiliară Nr. 1)
• AL Armatei etaj bun, apometre, gaz conto
rizat preț 690 mit lei. TeL 0788/497615. (Ag 
imobiliară Nr.l)
• decomandate, MtoanMl etaj bun gresie, 
faianță balcon închis, centrală termică garai, 
preț negociabil. Tel. 0788/497615. (Ag. imobiliară 
Nr.l)

contorizări, et 3, AL Armatei, preț 780 mii lei. Te). 
0745/411449. (Ag. Imobiliară Nr. 1)
• dacomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon mare, parchet bloc de 
cărămidă acoperit cu tablă, Eminescu. Preț 960 
mii. ROt/96000 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 13 mid. ROL 160.000 RON. Tel.

îmbunătățiri, et 2, ocupabilă imediat. Preț — 
mii. lei, negociabil. Tel 0745/253662 (Evrika)
• dec, gresie, faianță instalații sanitare noi, 
apometre, Micro 15, etaj intermediar, preț 485 
mii. lei. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
» parchet lamfoat gresie, faianță iavabil, Dacia, 
520 mii. lei. Tel. 0743/549654, (Garant Consulting)
• lenMec, parchet gresie, faianță balcon 
închis, centrală termică etaj intermediar, lullu 
Maniu. Preț 760 mii. lei. TeL 0743/549654. (Garant 
Consulting)

• zom Micro 15, etaj intermediar, dec,, 
tontorizări, balcon. Preț 485 mii. lei. Tel. 231212, 
074O/O13971. (Garant Consulting)

• zom Bninescu st 45 mp, amenajări modeme, 
centrală termică instalații sanitare noi. Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• zoM contrate, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, amenajări. Preț 760 mă lei, nego
ciabil.' Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• etaj X dec.. contorizări, balcon, bine 
întreținută Zamfirescu. Preț 690 mil. ROL/69.000 
RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• ultracentral, balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta, in bloc cu 4 etaje, Decebal. 
Preț 780 mil. ROL/78000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)
• Mc, sL48 mp, parchet gresie, faianță 
centrata termică proprie, termopane. blocunle 
Mintiei Preț920 mil. ROL/92.0DO RON. Tel. 223400, 
0740914688,0720-370753. (Casa Betania)
• dec* posta, faianță balcon, contorizări, 
spoturi, Eminescu. Preț 395 mă ROt/39500 RON. 
Tel. 230221, 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj ă dec, balcon închis, contorizări, bine 
întreținută zamfirescu. Preț 685 mil ROL/68500 
RON. 0742-005228,0720-387896 (Casa Betania)
• doc, gresie, faianță contorizări, spoturi, 
Eminescu. Preț 395 mii. ROl/39500 RON. Tel. 
0744-770061,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj L dec, st. 45 mp. 2 balcoane, parchet 
repartitoare, ușă metalică 22 Decembrie. Preț 
815 mii. ROl/81500 RON. Tel. 0744-690918,0720- 
970753. (Casa Betania)
• etaj 3, dec, balcon închis, contorizări, bine 
întreținută Eminescu. Preț 490 mil.ROl/49.000 
RON. 0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• dec, ușă nouă la intrare, contorizări, balcon, 
Gojdu Preț 730 mil. ROl/73.000 RON. Tel. 0741- 
120722,0720-387898 (Casa Betania)
• eta) X dec, centrală termică proprie, gresie, 
faianță balcon, parchet Dorobanți Preț 950 mii. 
ROL/%300 RON. Tel. 0744690918,0720-370753. 
(Casa Betania)

RON. Tel. 07-
(Casa Betania)
• etej i contorizări, parchet Daicon
hd*, CaleaZarandtMPreț67D mil ROK57DOO 
RON. TeL 0724-169303, 0744-690918 (Casa 
Betania)
• MM cenlnH, etaj intermediat boiler, sobă 
pe gaz, parchet, barcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• mm TMM, etaj intermediar, convector, bal- 
Con, teri bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel 718706.0745/354873. (Omega Hunedoara)
• zom Mcro 8 etaj intermediar, gresie, parchet 
pugrăvit proaspăt 240 milioane lei, negociabil, 
teL 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

et intermediar, S 40 mp, 
:ermopan, bucătărie modi- 
n balcon, gresie, faianță 

parchet bed, la mansardă loc pt depozitare. 
Țel. 0723-251498 (Fiesta Nora)
• mm Sal< Sporturilor, et bun, balcon, gresie, 
faianță parchet instalații sanitare bune, vedere 
la stradă preț 520 mit lei negodabil, tel. 
0748302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zeM DeoM piață balcon mare, bucătărie 
modificate) gresie, faianță repartitoare, 
apometre, preț 750 mii. Ies, negociabil, tel. 
0788/165702, Z32809. (fiesta Nora)
• coirfort X etaj 5, bine întreținută preț 9000 
euro, negodablL TeL 0254/743222, 0742/615637. 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• zom DMite serddetL gresie, faianță în baie, 
contorizat parchet laminat modificat spoturi, 
ușă nouă preț 550 mii. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
!• zom gară semidec, 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
lei. Tel. 235.208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zom Bulevard, dec, complet mi 
chet zugrăvită fără îmbunătățiri, 
diar. Preț 22.000 euro. Tel. 2352081 
(Rocan 3000)
• Dorobanți dec., mobilată gresie, faianță lami
nat, ușă metalică balcon închis, et 1, preț 700 
mii. lei. TeL 235.208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zom gării 30 mp, balcon închis, CT, bine 
întreținută et Intermediar, prei 760 mii. lei. Tel. 
235.208,0724/620358 (Rocan 3000?
• urgent dec, amenajată frumos, contorlzată 
țavan fals, gresie, faianță parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 685 mii, neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason),
• urgenți dec, amenajată modem, tavan fals, 
gresie, faianță parter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg. TeL 0745/163.445(Mimason)
• zom Mkro3, centrală bloc cărămiăăpreț360 
inii. Tel. 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina 
Terra Mia, Hunedoara)
• convector, bolter, etaj X preț 350 mii, zonă 
centrală. TeL 74T79& 0742/902488,0742/872106» 
(fina Terra Mia, Huned^ra)

mobilată, par- 
’', et Interme- 

0724/620.358

• semidecomandate, Micro 5, etai 4,280 mii., 
negociabil, tel. 0722/420335. (Pfofil Expert Hune
doara)
• draift, Mkro 7, etaj 1, contorizat, parchet 
balcon 350 mil., negociabil. TeL 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zoM ultracentrală CT, mici 
îmbunătățiri, suprafață mare. TeL 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).
• decomandate, zom Viorele, etaj 3, parchet, 
centrală termică gresie, faianță 450 mii. nego
ciabil. TeL 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• decomandate, zom Decebal et. 2, parchet, 
contorizări, 2 băcoane, st 60 mp, gresie, faianță 
preț 28000 euro, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dacoMMfate,et 1,56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgent zonă bună Deva, balcon închis, preț 
840 mii, tel 0740/126029. (Prima-lnvest)
• wgant drcuH, parchet gresie, faianță living, 
modifică, balcon închis, zona Miorița, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• Al StreUul semidecomandate, gresie, 
făan|ăga?contorizat Preț 580 mii. Tel. 219470.

• AL Neptun, decomandate, apometre, gresie, 
faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 mii. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zoM iMncentraH, semidec., et. 4, acoperit 
parchet modificări, contorizat preț 850 mii. lei, 
negociabil. TeL 0726/826.624. (Temporis)
• zom piață decomandate, curat ușă metalică 
contorizat total, parter Inăt, balcon închis, preț 
36000 euro, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0720/354453. (Temporis)
• zom Gojdu, semidec., et. 1, curat, ocupabil 
imediat, contorizat total, repartitoare, 970 mii. 
lei, neg. Tel.0726/826.624,232420. (Temporis)
• urgent Mc, et 3, zona Banca Transilvania, 
parchet modificat din ap. cu 3 cam. cu living, 2 
balcoane, 2 dormitoare, f. modem, termopan, 
tavan fals, spoturi, preț 1,4 mid. lei, neg. Tel. 
0745/253413,206003..(Mimason)
• urgent Mc amenajat et. 2, balcon închis, 
zona LiI iacului, contorizat 52 mp, preț 31.000, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zom CateM* (I. Maniu), et 2, dec., 2 
balcoane, bine înfreținut contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/266071. 
(Mimason)
• bd. N. Băcescu, et intermediar, neamenajat, 
semidec., contorizat, s 50 mp, preț 780 mii., lei, 
tel. 0745/159608 230324. (Mimason)
• zom Ukcscu, et. 3, sdec., multiple 
îmbunătățiri, liber, fără balcon, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725, exclus credit (Mimason)
• for. CaraghiN dec., parter înalt băcon închis, 
bed, îmbunătățiri, ocupabil imediat preț 30500 
euro, tel. 0745/266071,230324. (Mimason)
• bd. Derobal vedere spre spital, bucătărie 
modificată contorizat preț 32.000 euro, tel. 
0726/715893,0740/173103. (Mimason)
• bd. DacairoL et 3, dec., 60 mp, amenajat pt. 
pretențioși de lux, complet mobilat utilat dotat 
totul nou, tel. 0726/715893, 0740173103. 
(Mimason)
• centrală termică, în garanție, instalații 
sanitare și electrice noi, băcon închis, preț 550 
mit, negociabil (55.000 RON). TeL 0254/743222, 
07427615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• etajă zona Cinema Modem, Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

• .............................. _r . ...........................
gresie, faianță plus beci, preț 650 mii. (65.000 
RON.) Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• zom Gd|du, semidecomandate, 50 mp, gresie 
în hol parchet în camere, balcon închis, totul 
contorizat ușă metalică acoperit cu tablă preț 
860 mii. lei. 235.206,0724/620358 (Rocan 3000)
• zom Dada, circuit ușă metalică balcon în
chis, parchet ocupabil imediat et. 1, 800 mit lei. 
Telefoane 235208,0721/744514 (Rocan 3000)
• zom L Creangă decomandate, parțiali mo
bilat termopane, centrăă termică bucătărie 
modificată gresie, faianță et 1, preț 1.6 mfd. lei. 
Tel, 235.208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zom Dada, semidecomandate, modificat, 
gresie, faianță parchet în camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235.208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zom Ataca Streiulul, semidec., modificat, 
centrală termică băcon, gresie,faianță preț 600 
mii. lei. TeL 235.208,0724/620358 (Rocan 3000)

OM, convector,

în birouri, cu intrare separată contorizări, 550 
mii. lei. Tel. 227479,0745/367893. (Garant Con
sulting)
• semidecomandate, Dada, etaj 3, baie ame
najată contorizări, 640 mii. Iei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• semidecomandate» parchet gresie, faianță 
centrală termică balcon, etaj intermediar, 
Gojdu, 950 mil. lei. TeL 0743/549654. (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, rmmenajat etaj interme
diar, Gojdu, preț 24.000 euro, negociabil. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• eemidecomandate, gresie, faianță contori
zări, Cioclovina. Preț 700 mii. lei. TeL 0743/549654. 
(Garant Consulting)

0740-914688,0720-3707531 (Casa Betania)
• atej X decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mil. ROL/90.000 RON. Tel. 0724-169303, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• daj X decomandate, balcon închis, 
contorizări, bine întreținut, Aleea Neptun. Preț 
12 mid. ROL/120.000 RON. Tel. 0742-005228 0720- 
387896. (Casa Betania)
• etaj X parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 ml. ROL/90.000 RON. Tel. 0744- 
690918,0724-169303. (Casa Betania) -
• daj X decomandate, gresie, faianță parchet 
laminat balebn închis, merită văzut st 65 mp, 
Dorobanți. Preț 3X000 euro. Tel. 074V120722, 
0724/169303. (Casa Betania)
• modlkMHarioara, gresie, faianță parchet 
laminat balcon, contorizări, bine întreținut 
Aleea Crișului. Preț 650 mii. RQL/65300 RON. TeL 
0744/770K1,0724/169303. (Casa Betania)
• dfo X decomandate, centrală termică proprie, 
2 balcoane, modificări interioare, Dorobanți. Preț 
135 mid. ROL/135.000 RON. Tel.0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• zom Mtaenâul decomandate, contorizări, 
termopan peste tot și la balcon, parchet nou, 
lamelar, gresie, faianță bucătărie modificată 
vedere la stradă preț 880 mii. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703.  (Fiesta Nora)
• zom Proteste, în circuit 50 mp, contorizări, 
balcon închis, parchet faianță în bucătărie și 
baie, telefoane 0745/ 302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• zom Dada, gresie, faianță gigacalorimetru, 
apometre, gaz 2 focuri, preț 620 mii. lei nego
ciabil, tel. 0723/251498 0788/165702 (Fiesta 
Nora)
• zom Uzo Balcan, balcon, contorizări, fără 
modificări interioare, urgent preț 675 mii. lei 
negociabil, teL0745/302200,0723/251498. (Fiesta 
Nora)
• zom Worița, în circuit et intermediar, balcon 
închis, parchet gresie faianță contorizări, gaz 2 
focuri, preț 33.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/251498 0745/302200. (fiesta Nora)
• zom Emtaescu, semidecomandate, et 3, 
contorizări apă gaz 1foc, fără modificări, balcon 
închis, ocupabil imediat Preț negociabil tel.închis, ocupabil imediat Preț negociabil .... 
0745/30220Q, 0723/251488. (Heșta Nora)
• mm Băkeecu, et 3/4, bloc de cărămidă, 
decomandate, centra» termică, venera in fața, 
balcon închis, parchet gresie, faianță, bine 
întreținut preț 1M mid, lei negociabil, tel. 
0746/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zum Dacabal 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)
• zom Decebal decomandate, etaj intermediar, 
balcon mare închis, cămară, debara, baie cu 
geam, parchet fără modificări, preț 1250 miL lei, 
negociabil. Tel. 0723/251498,0724/254051. (Fiesta 
Nora)
• zonă centrală, parchet, centrală întreținut 
preț 750 milioane lei, tel. 718706,0745/354579, 
718706,0745/354579 (Omega Hunedoara)
• zom Mcro 5, balcon închis, instalații sanitare 
noi, etaj 1, jaluzele exterioare, 300 mii. lei, neg, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zom Mcro2, etaj intermedia-, gresie, faianță 
parcnet 2 focuri, stare foarte bună 630 mii. lei. 
neg, telefoane 718706, 0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• zom Micro 4, centrală un geam termbpan, 
parchet faianță preț 580 milioane lei, negociabil, 
telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zom TVS Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat, fără alte îmbunătățiri, 400 mili
oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• zom Micro 6, etaj 3, gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei, tel.718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• zom Micro 3, etaj 2, centrală gresie, faianță 
parchet, balcon mare, 690 milioane lei, nego
ciabil, tel.718706, 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• Micro 5, zona 1, camere decomandate, 
centrală bine întreținut gresie, faianță spațios. 
Tel 747798,0742/902488,0742/872106. CTÎna Terra 
Mia, Hunedoara)
• decomandate, gresie, centrală instalații 
sanitare noi, preț 650 mii, zona Micro V. Tel. 
747798, 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Miă Hunedoara)
• semidecomandate, gresie, 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 Miă Hunedoara)

• mobilat centrală super renovat zona OM, 
preț 790, negociabil. Tel. 747798, 0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Miă Hunedoara)
• centrală zom Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 350 mii. Tel. 747798, 0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Miă Hunedoara)

As Electronic

2, Str. 1 Decembrie, 
apometre. gaz contorizat parchet Preț 1,05 mid. 
lei. negodabiL Tel. 228640 (Ag. Ella) 
D^îtSs^?ALN5tiA. Preț 145^0 

lei. T«L 228540. (Ag. Ella)
• MnMeoNMndite» Gojdu, bucătărie modi
ficate, gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță 
canalizare separată Preț 870 mii. lei. Tel. 228640. 
(Ag.Ella)
• circuit, IMmm etaj Intermediar, centrală 
termică parchet, balcon închis. Preț 900 mii. lei. 
TeL 228540 (Aj 01a)
• docoiMMhte» Meeeai, etaj 4/4, acoperit cu 
tablă gresie, faianță, parchet apometre, gaz 
contorizat. Preț 950 mii. lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• MuMoceauMMM de| 2, Scărișoara, 
modificări, gresie, faianță, contorizări. Preț 680 
rnillei. TeL 228540. (Ag.Bla)
• eomldecMMndate, Mkieratai, etaj V4, 
acoperit cu tablă apometre, gaz contorizat aer 
condiționat parchet gresie, faianță usă capi
tonată balcon închis. Preț650 mii. lei. Tel. 228540. 
(Ag.Ella) A .

mocnetat iranaUzare separate. Preț £30 mii. lei. 
Tel 238640. (Ag. EJIa)
• eeMdocomÎMdde» Tedor, centrară termică 

amenajat apometre, Iavabil, ușă stejar. Preț 700 
mil. lei. TeL 22B540. (Ag. EHa)
• urgenți Zonă centrală bloc de cărămidă 
acoperit contorizări, camere cu parchet bine 
întreținut. Preț 850 mu. lei. Tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zom Gojdu, erai intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mii. lei. Tel. 
0723/660160. (Evrika)
• zeM eRreMfeeM, etaj intermediar, deco
mandate, centrală termică camere cu parchet 
panoramă frumoasă Preț negociabil. Tel. 
0745/253662. (Evrika)
• ZOM UnertM, et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimb cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală’ + 
diferență Preț 860 mil> leL Tel. 211587; 
0723/660160. (Evrika)
• faMl âMUMtdtfo» centrate termică etaj 
L Mineralul bloc cărămidă gresie, faianță 
parchet cu sau fără garaj. Preț 850 miL lei. nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160..(Evrika)
• decomandate» zoM poliția județeană st 62 
mp, contorizări, ocupabil imediat. Preț nego
ciabil. Tel, 211587; 0723/660160» (Evrika)
• zom L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, gresie și faianță în baie 
și bucătărie, vedere tn două părți. Preț L150 mkL 
lei TeL 0254/234401. («Din s nome!
• umldetMMdiii, atfo 1 aoometre. oaz 
cnntorizan, parchet Daci ptrâijmitiiei.Ta. 
0254/23440L (Rubin’s Home)
• zom cantrote, etaj X narche» resie, faianță 
apometre, baie cu geam;; balcon, gaz 
contorizări-1 foc, vedere 1h spete. Preț 985 miL 
let Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• zmb L creanga, etaj 1, centrală termică, 
termopan, parcnet (pesie, faianța, an 
modificată mobilat Preț 1,560 mici. lei. TeL 
0254/23*401. (Rubin’s Home)
• decomandate, st 58 mp.. Preț Ll mid. lei. Tel.
0254/23440L (Rubin's Home) ’
• zom Dadx amenajat sediu firmă Preț750 mii. 
lei. TeL 0254-234401,0727756118  (Rubin'S Home)
• mm Niceocu, dec, CT, ufoaamenajat Preț 
Umid.teLTM(O54J3m07!Z7K611&(Rubin's 
Home)

l

64 mp, 
lin baie

• Avram lancu, etaj 1, amendat 2 convertoare, 
boiler, balcon închis, 670 mii. TeL 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mkro 6 gresie; faianță parchet contorizări, 
220 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• aoM MMM, etaj intermediar, amenalări inte
rioare, balcon închis, 350 miL Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Mkro T, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara!

• mm Im Corvin, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță, 2 băi, 2 balcoane, preț 
foarte bun: -1,200 mid. tel negociabil, tel. 
0746/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• na MMMM Nou, decomandate, et 3,2 
băi. 3 balcoane închise, bucătărie mare, gresie,

• mm ha ■* decomandate, vedere în două 

parc, centrala termica. parenet gresie, raianța, 
bucătărie modificată, balcon, preț 40.000 euro, 
negociab 11, tel 0T45/3O22OO. (Fiesta Nora)
■ wwwmw» balcon închis,
boxă garai, zonă centrală, preț 2 mid., tel. 
OWlMte.jPrifflB-Invetf

• tranetomui In 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et 2, Dacia ocunabU Imediat 
preț 770 miL. tei. 0740/210780. (Prima-lnvest)

>- BMteeomMiBAcenHtttermlcăparchet 
bloc de cărămidă, zona Dacia amenajări, preț
750 mil., tel, 0721/815781. (Prima Invest)

• «geM decomandate, 2 balcoane, st 90 mp, 
contorizări, parchet gresie, faianță zona 
Bălcescu- 22 Decembrie, preț 35300 euro. tel.

• 0742/019418. (Prima-lnvest)
• docomaM Ll, centrală termică boxă 2

u ■ >lr x neț 1,75 mid. lei. Tel.
0745/253.413,206303 (Mimason)
• MfflidKtmmhtasMMWial mtraia termi
că 80 mp, et Intermediar, bdul. Decebal, Deva 
135 mid lei. Tel. 230324,206.003 (Mimason)
• Mcro 5 decomandate, amenajat, gresie, 
faianță parchet lamelar. centrală ușă metalică 
720 mă Tei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara) .
• MM Wteazid, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj Intermediar, centrală bucătărie 
mobilată 35.000 euro. Tel. 710129,0740A46780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

Str. Heritor, Deva decomandate, contorizări, 
3 balcoane, parcheta, Orfata-** '.Kăgaraj. 
Preț 24 mid. lei ociabll Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)

contorizări,
termopane, etaj intermediar. Preț 
el. 224296, 0788/361782. (Garant860 nfll. lei. 

Consulting)
• decomandate, parchet laminat 2 băi, faianță 
gresie, centrata termică termopane, etaj inter
mediar, zonă ultracentrală preț 50.000 euro, 
negociabil. Tel. 074V1544Q1, 227542 seara. 
(Garant Consulting)
• decomandata, faianță gresie, termopane. 
balcon, ocupabil .imediat zona Patria. Tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zom Gojdu, bucătărie modific balcon 
închis, apometre, repartitoare, gaz contorizat 2 
focuri, preț 12 mid. lei. Tel 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)
• Ateu UoțMr. semidecomandate, parchet, 
apometre, gaz contorizat zugrăvit et 3,720 mii. 
235.208 0724/62Q3580721/744514 (Rocan 3000)
• PrmauU, riecnmsvtete. 70 mp, parchet In 
camere, bucătărie, baie, 2 debarale, suportă mo
dificări, balcon, totul contorizat 1,180 mid. Tel. 
235208,OW620358,072)/744514. (Rocan 3000)
• mm Mm Neptun, decomandate, 87 mp, 
anunat oarcon locnts, gresie, tatanta, 2 oai 
amenajate, centrata termică, ușă metalică, boxa, 
preț 1,5 rnld. lei. Tel. 235.208, 0724/620358, 
0721/744314, (Rocan3000)
• Merge ■. ear' decomandate, loo mp,
parchet baie, 2 balcoane, totul contorizat et 1, 
preț 44000 euro. Tet 235208 0724/620358. 
0721/7445U.(Rocan3000) .. _

• tem MapL decomandate, 75mp.betrpătrat 
parchet centrală termică, balcon închis, boxă, 
preț 1350 mid. lei- Tet 235208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• zona MMriM, et 3, cu centrală termică, 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• irpwB Zona Liliacului, centrală termică, 
termopane, parchet laminat, gresie și faianță,

2 camere, (senii Xtecornafriate, m 
Deva, zonă bună, de preferință etaj intermediar. 
Ofer preț bun. Tel. 211587. (Evrika)
• mm QoM, exclus parter și etajul 4 03, ofer 
piața pe loc. Tel. 0788/507.817 (Ella)
• ta zonă centrală, etaf bun, ofer plata pe loc. 
Tel. 0745/411449. (Ag, imobiliară Nr.D ,
• ta Deva, zonă bună, plata imediat tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

termopane, parchet laminat gresie și faianță 
balcon mare Închis. Preț 136 mid. negociabil. Tel 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zonă iMmnMă Al. Neptun, decomandate, 
2 bă. balcon, centrală termică în garanție, parter 
matt, bun și pentru privatizare, ocupabillmediat 
Preț 135 midi lei, negociabil. TeL 0745/253662, 
211587. (Evrika) .
• temidccomanMte, etaj intermediar, centrăă 
termică termopane, parchet laminat ușă 
metalică, balcon închis, zona Uzo Băcan. Preț 
850 mii. lei. Tel. 228540. (Ag Ella).

2 băcoane, 2 bă, gresie,

• zona uora, uwki , gresia faianță 2 băi, 
parchet balcon, preț 950 milioane lei, negociabil. 
teL 718706,0748354579. (Omega Hunedoara)
• Outeroa, dec, CT. gresie, faianță 2 balcoane 
închise, 2 cămări, pretabil fa modificări, 1,050 
mid,718706,0745/3! 79. mega Hunedoara)
• zom Mkro 5, decomandata etaj Intermediar, 
centrală gresie, faianță lavabil, termopan, 
interfon, ușă metalică 350 milioane lei, neg., 
tel.718706, 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zonaifcro 6, etaj intermediar, centrală gre
sie, faianță modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg. teL718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• logout decomandate, parter înalt zonă 
centrală amenajat podele laminate, CT, gresie, 
faianță Italiană ideal privatizare, preț bun. Tel. 
0726/826.624,231108. (Jemporis)
• ultracentral, d ontorizat total,
parchet gresie, faianță 2 bă, suprafața mare, 
preț 35300 eura neg. 0726/826.624. (Temporis)
• etaj X Micro 3, blocde cărămidă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mii. Tel. 747798,0742/902488, 
0742/872106. OinaTerra Mia, Hunedoara)
• gresie» faianță Micro 3, etaj 3. Tel. 747798, 
0742/902488,0742^72106. (Tina Terra Mia, Hune
doara)
• zom 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 colț. Preț 48000 
euro, negociabil, tet 0788365703. (Fiesta fi

faianță parchet... .. 
du| 22 Decembrie. M 
(Ag.Ella)
• <tecomandate,2 bă, gresie, faianță laminat 1 
cameră instalații sanitare noi, centrală termică 
balcon închis, ușă metalică rotate exterioare, Al. 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• dacamandate, 2 băcoane, apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 
cărămidă etaj 1, George Ehestu 
lei. Tă. 228540. (Ag. Ella) -
• decomandate, 2 bă, centrală termică gresie, 
faianță parchet, zona Liliacului. Preț 1,45 mid. 
lei, Tel. 228546 (Ag. Ella)
• daciNMnilite» 2 bă, balcon mare și închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid. lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)

. centrală termică aercondîțtonat parchet st 74

mp. Preț33000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• zom AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică parchet 2 bă, boxă 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zum MM, etaj t semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000- euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• decomandate, M Mihă Viteazul, etaj 3, 
centrală termică hol mare, gresie, faianță ușă 
metalică 880 mit, negociabil, tel. 0741/130436 
(Profil Expert Hunedoara)
• Mkro 7, mici îmbunătățiri, 280 mii. lei. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• om MmRmL et 2, decomandate, 2 bă, 
gresie, făaoță parchet balcon închis. Preț 
60.KC euro. Tel 219470. (Multiprima)

• zona 1 Decembrie, semidecomandate, 
centrală termică, toate dotările. Preț 35300 euro. 
Tel 219470. (Multiprima)
• OBCOmamtate, eentraB termic trai erme- 
diar. zon» Micro VA. preț S» mă. negociabil 
(85300 RON). Tel. 0254/743222. 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

• mwMcat ta 2 camere, centrală termică, 
gresie, faianță, ușă metalică, etaj intermediar, 
zonă centrală, preț 750 mit. (75.000 RON). Tel. 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• euMtalzonă ultracentrală preț 38000 eura 
Tel. 0254/743222, 0742/615637,0742/581831. (lary 
Mya Hunedoara)
• zaMceMatt, decomandate, parchet faianță, 
gresie, 2 balcoane, 2 băl. Preț 128 mid. lei. (Green 
Contact)

Cumpăr ap. 1 camere (06)

• cumpăr rțartarMnt 3 4 camere, în Deva etaj 
intermediar, zonă bună Ofer prețul pieței Tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• (foc. cu garaj sub bloc, str. Cuza Vodă sau împ. 
Traian, tel. 0745/640725. (Mimason)
• dec, et 1-2 în H-uri la parc, tel 0745/640725. 
(Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)

• zom găif, Instalații electrice și sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. Tel. 718706, 0745/ 
354579. (Omega Hunedoara)
• ZMa Mcro 5, etaj intermediar, jomean inte
rioare, gresie, faianță zugrăvit preț 830 
milioane, negociabil. 718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• zom Mkro 4, etaj intermediar, centrală 
balcon, parchet gresie, faianță 1,250 mid. lei. 
TeL 718706,0745/354679. (Omega Hunedoara)
• zom Dorobanți pod cu țiglă și boxă hol 
central, 3 terase, 2 băi. Preț 1,6 mid. lei, tet 

0720/437389.0720/348089. (Green Contact)
• EMmku, zom ANL etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, amenajări interioare, CT, vând sau 
schimb cu,3 camere+diferență. Preț 1,2 mid lei, 
telefoane 0720/437389, 0720/348.089. (Green 
Contact)
• zom Daedal decomandate, et intermediar, 2 
băi, 3 balcoane, centrală termică, ușă lemn 
masiv, parchet de stejar, vedere în două părți, 
preț 1,6 mid. lei, tel. 0723/251498,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zom EMnesai, decomandate, bloc de 
cărămidă 90 mp. et. 1, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane» parchet gresie faianță bucătărie 
modificată vedere în 2 părți, zona liniștită preț 
57.000 euro negociabil. TeL 0723/251498, 
0745/302200: (Fiesta Nora)
• zom Doruhanțl-Bălcescu, decomandate, 3 
balcoane, parchet repartitoare, apometre, 
vedere în 2 părți, fără modificări Interioare, preț 
15 mid. lei, telefoane 0745/302200, Z32808 (Fiesta 
Nora)

va, et intermediar, 2 băi, gresie, 
rt, totul nou. Preț 40300 euro. Tel.

• mm 22 Decembrie, etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, toate dotări^ 
mansardă garaj. Preț 60.000 euro. Tel 21946j^J 
(Multiprima) -
• zom Miceai, etaj 3, st 110 mp, 2 bă, parchet 
contorizări. Preț 35.000 euro. TeL 0254/234401. 
(Rubin’s Home)
• zom EMmocu, decomandate, 3 băcoane, 2
băi parchet Preț 45.000 euro, negociabil. Tel 
0254/234401. (Rubin’s Home) *
• MkroA, semidecomandate, etaj 12 balcoane, 
multiple îmbunătățiri, 1,1 mid. lei. TeL 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zom paUMinMl decomandate, parcnet 
faianță 850 miL lei negodabiL Tel. 710129, 
’0îȘ^fl4^(SHmioWfiateHnneManâ-c' 1

• Mcro 5, transformat în 3 camere, centrală 
etaj intermediar, merită văzut 13 mto. iei, nego
ciabil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
■ zom canlină decomandate, 2 bă, 2 băcoane, 
centrală parchet gresie, faianță modificări inte
rioare, 1,4 mid. lei. Tel. 710129,0740/146786 (Sffl 
Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, garaj sub bloc, zona Împărații TrăârTc^23mldJei. 0745/159.608 (mSbsph)

• McomanMte, et 3, zona ion Creangă par
chet gresie, faianță contorizat 2 bă, 2 băcoa
ne, pre 49.000 euro. Tăefon 0745/159373 
(Mimason)
• Dorobanți el 2, dec., amenajări, 2 bă, 2 
balcoane, multiple îmbunătățiri, contorizat 100— 
mp, preț 50.000 euro neg. tel. 0740/173^^^

• McomanMte, garai zona Progresul, prep 
avantajos. Tel. 0741/154.401, 2Z7542 searg. 
(Garant Consulting)
• decomandate, zom Parâng etaj intermediar, 
îmbunătățit 650 mii, negociabil. Tel. 
0722/4203fc. (Profil Expert Hunedoara)

• semidecomandate, Mkro 5, etaj 1, centrăă 
termică interfon; 900 mit negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• bdul Decebal dec., SL 80 mp, ST 100 mp; 
pardiet 2 balcoane foarte mari 2 bă, buc. modi
ficată CT, gresie, faianță et 3, preț 56000 euro. 
Tă. 0724/620358,0721/744314 (Rocan 3000)
• zom Astoria, dec, ST 110 mp, parchet peste 
tot băcon închis, bloc acoperit preț 35300 euro. 
Tel. 0724/620358,0721/744.514 (Rocan 3000)
• modificat tn 3 camere, etai intermediat
centrală termică bine întreținut preț 950 miL 
(95.000 RON). TeL 0254/743222, 0742/615637, .
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• gaz șl apă grădină + livadă zona Peștiș, prst 
1,400 mid. lei (140.000 RON). toane 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• decomandate, cenMtt
amenajat Iavabil, jăuzele exterioare, căorifere 
noi, etaj intermediar, zona Bejan. Preț 1,1 mici

termică, 2 băi,

c

lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, amenajat centrală 
termică izolație italiană Eminescu. Preț 40000 
euro. TeL 228540. (Ag. 01a)
• decomandate, zom carpați, modificat 2 băl, 
amenajat instalații sanitare noi, 2 balcoane (l 
închis cu termopan). Preț 155 mid. lei. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane amendai 
modificat, centrală termică etaj 1, Horea. Preț 
48DOO euro. TeL 228540. (Ag. Ella)
• dec, 2 balcoane, 2 băi, CT, Iavabil, zonă bună 
preț 46000 euro, tel. 0740/126026 (Prima-lnvest)
• wgent 2 bă, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracential, preț 50000 euro,
tel 0742/210780. (Prima-lnvest) ‘ \
• dec, contorizâri, st 100 mp, amenajat gresie. J ‘ 

faianță parchet 3 balcoane, ultracentral, preț ” 
51.000 euro, telefon 0740A26029. (Prima-lnvest)
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• doc. 2 balcoane închise, parchet, centrală 
termică 2 bă, zona I. Creangă garaj sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62300 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• 2 apartammlo cu 4 camere fiecare, b-dul 
Decedai, etaje Intermediare, amenajate modem, 
cu centrală termică în garanție, suprafață mare, 
termopan, 2 u amenajare, bucătărie mare, r-reț 
1,7 mid. lei fiecare. Tel. 0723/660160, 211587. 
(Evrika)

• caut wșent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, to Deva, apnă bună 
(ne)mobllat Ofer 80-100 euro. Tel. 0746/253662, 
211587.(Evrika)
• Sosita cotnofttal sltust os bulevardul Dacia, 
190ma amenalat centrală preț5euro/mp. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
■ Ipețiu comerctoL 30 mp, centrală termopan, 

200 euro. Tel. 710121,0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)

• caut apartament 2 camere decomandate, 
mobilat dotat Ofer 200 euro, avans 2 lună Tel. 
227479,0745/3678® (Garant Consulting)
• tochâta spațiu comercial, suprafață 110 mp, 
bun pentru depozit, preț 300 euro/lună Tel. 
-0741/154401,227542 seara (Garant Consulting)
• caut urgent apartament sau garsonieră Tel. 
0741/154401,227542. (Garant Consulting)
• wwMtt urgent garsonieră sau apartament 
mobilate, pe termen lung, zonă centrală (Qojdu, 
piață), se oferă între 100 euro șl 140 euro/lună, 
cu plata anticipat tel. 0788/165702,232 809. 
(Fiesta Nora)
• caut pe termen lung garsonieră mobilată în 
Deva Mata în avans. Tel.0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• eter pt închiriere casă mobilată occidental, în 
Deva, 3 cam., bucătărie, bale, totul nou, preț 350 
euro cu taxe incluse, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• eter pontai închiriat în Deva, hală pentru 
depozit sau producție, ST 1500 mo, preț 2 
euro/mp. Tel. (W49»®(Ag, knoblilarăNr. 1)

• eter spre închiriere grasnleră complet 
mobilată centrală WmlcaJilgider; aragaz, TV 
color, telefon, zem Eminescu, preț 1(N euro, 
negociabil. TeL 0745/411449. (Ag. Imobiliara Nr. 
1)
• N mp, b-dul Corvin, amenajări, preț 200 
euro/lună 710J29,0740/146.780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)

• Muierea Vulcan, intravilan, la Intersecție, 
ST=800 mp, posibilități apă curent 7 euro/mp, 
tel. 0720/437389,0720/34&08B. (Green Contact)
• spre Cutau Intravilan, ST=4000 mp, FS=200 m, 
parcelabil. Preț 6 euro/mp, tel. 0720/437389, 
0720/348.089. (Green Contact)
• Inbavfan, In Leșnic, fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casă, toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
23116a (Temporis).

• Inbavfan, to Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, toate 
utilitățile, se poate șl parcelă preț 25 euro/mp. 
Tel.0726/826.624,0720/354.453. (Temporis)
• InbarfM, zona Zăvoi, 3 parcele în suprafață 
de 4400 mp, 4800 mp și 6800 mp, fs 25 m. Preț 15 
euro/mp. TeL 0254/234401. (Rubin’s Home)
• Intravilan, DN 7, st 4760 mp, fs 21 m, toate 
facilitățile. Preț 15 euro/mp. Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)
• IntravlM, pa DN 7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• uginL 2 camere, bucătărie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mii. tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona Urau, 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. 0723/251498,232806 (Fiesta Nora)
• Șoimuș, construcție 2004, din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, bale, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei, tel.0720/4i 989.0720/348.089. 
(Green Contact)
• La 5 km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate, cu parchet, 
gresie, termopane, CT; al doUeacorp; bucătărie, 
pivniță, curte betonată anexe, grădină ST=1700 
mp, gaz la poartă Preț 13 mid. lei, tei 
.0720/437389,0720/348.089. (Green Contact)
• casă ta Lfeșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• casă In construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Toplița, 30.000 euro, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Otota, 2 camere, bucătărie, baie neterminată, 
anexă un miliard, negociabil. Tel. 718706, 
0745/9M579. (Omega Hunedoara)

• Zona ChUd, 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile,-SC 260 mp, ST 1250, preț 70000 euro. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zona Pietroasa, P+M, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță, 2 băi amenajate, Jacuzzi, 
living, parchet, centrală termică, complet

9 euro. Tel. 235.208, 
. 744514 (Rocan 3000)
parter+etai, 4 camere, scara mte- 

în camere, 2 băi. garaj, 2 bata»- 
itrețlnută, preț 75300 euro. Tele- 
1724/620358,0721/744514 (Rocan

living, parchet, ----------
mobilată, preț 118400
0724/620358,0721/744511

Schimburi imobile (30)
în Deva, zonă liniștită, cuttețî grădină, 

fiecare cu câte 3 camere mari, încfiare-ceritrală 
amenajări interioare. Prețuri negoclâblIe.Tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• 1 camere mari, bucătăriei baie, încălzire 
centrală, zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• zona Călan, 3 camere, hol, beci, anexe, 1 ha 
teren, pardoseală curent, porti de fier, 20.000 
euro. negociabil. TeL 710129,074Q/L46780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
■ zona CeUM, curte și grădină 1000 mp. 3 
camere + living, șemineu funcțional, terasă 80 
mp, 3 băi Preț 100.000 euro. Tei 219470. (Multi - 
prima)
• zona Hunedoara, renovată recent gaz, apă 
hidrofor, fosă septică 2 canțere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină dus, anexe, curte betonată gră
dină și li vadă st 1700 mp, preț 42.000 euro, nego
ciabil Tel. 0726/826.624,0720/354453. (Tempons)
■ zona rHn0vri, CT. 3 camere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda 
parchet gresie faianță st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2500 mid. Tei. 0726/826.624, 
232420. (Temporis).
• Deva, zona Obuz 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet CT, teren 600 mp. 75.000 euro, tel. 
0720/437389,0720/348.089. (Green Contact)
• Deva, zona Aurel Vlaicu, P+l. P: garaj. 2 
camere, bucătărie, scară interioară; ta etaj: 3 
camera bale, cămară terasă CT gaz, parchet 
faianță gresie, ST=390 mp. Preț 23 mid. lei, tele
foane 0720/437389, 0720/348.089. (Green 
Contact)
• zona Deva-Hunedoara, 2 camere, bucătărie,
baie amenajată CT, apă, canalizare, curte și 
oiădină 800 mb, Preț 15mfd. Iei, tel 0720/437389, 
07 Green Contact)
• ana Sknoria, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță și-gresie, bale cu boiler, amenajată 
pivniță curte betonată fântână apă trasă in 
casă gaz, grădină 1300 mp. vând sau schimb cu 
ap. 3-4 camere, Deva sau Simeria, 14 mid. lei, tel. 
0720/437389,0720/348389. (Green Contact)
• vfiă nouă Deva, P+l+M, 7 camere; 2 livinguri, 
2 băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie, amenajate modem, curte și grădină 
ST=1800 mp. Preț 79.000 euro, teL 0720/437389, 
0720/348389. (Green Contact)
• Deva, zonă centrală 4 camere mari, hol 
central, 2 băi, bucătărie mare, pivniță garaj, CT, 
amenajată modem, ocupabilă inredlat. preț 
93.000 euro. Tel. 0720/437389, 0720/348.089. 
(Green Contact)
• 1 camere* bucătărie, baie, hol, 120 mp, 2 
garaje, preț 70300 euro, tel; 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• ifaaeataM camere, 2 băi, bucătărie, garaj, 
centrală, termică/termopane; 700 mp, gradină 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zonă contrată 4 camere, grădină gaz, apă 
canafoare: st-80-mp;-preț 9<a0P euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• Deva, zonă centrală 4 camere, 2 băi, conto- 
rizat, termopane, beci, teren 760 mp, preț IlfiOOO 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 3 remorc, bucătărie, baie, hol, 120 mp. 2 
garaje, 70300 euro, 0721/815781. (Prima-lnvest)

• MM Horea, 2 camere, bucătărie, baie, 
cămară pod, parchet, curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mH. lei. Tel 235208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• «t 400 mp, zonă centrală 3 camere, baie, 
bucătărie, hol centrai mansardă curți 
betonată grădină gaz,apa curentă canalizare. 
Preț 80.000 euro, negociabil fel. 0741/154401,

. 227542 seara. (GarantCoflWting)
• uxu Crengii, construe-,ie ■ 2004, parter 
+mansardă, 4 camere, bucătărie, baie eu jacuzzi, 
terasă 60 mp, centrală trmică garai pentru 3 
mașini ST 600 mp. preț 118300 euro, negodabii. 
Tel 0788/497615. (Afl. imobiliari Nr. 1)
• zona Creangă renovată complet, 3 camere, 
bucătărie, baie, centrală termioă garaj pentru 2 
mașini, ST 400 mo, preț 68300 euro. Tel. 
0788/497615. (Ag. imobiliara Nr. 1)
• zona parc, 3 camere, bucătărie, baie, apă gaz, 
canalizare, teta ep mp egoc '**H. 
Tel,0788/4976® (Ag.imobUiară Nr. 1)
• zona parc, 4 camere, bucătărie, baie, greșie, 
faianță parchet, centrală termică preț 70300; 
euro, negociabil. Tel. 0788/4976® (Ag. imobiliari 
Nr.l)
• zonă ctnMă 4 cam., amenajată parchet, 
gresie, faianță termopan. 2 băi, beci, conto- 
rizată garaj, curte, grădină, 700 mp, ocupabilă 
imediat; preț llQ-OOO-euroneg. tel. 0745/640725; * 
(Mimason)
• sir. U. Eminescu, 2 camere, hol, baie, grădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretai» firmă 
preț 13 mid lei,tel 0745/64O72S. (Mimason)
• zona Horii, 2 corpuri, 6 camere, 2 băl 2 
bucătării, încălzire cu-sobe de teracotă pe gaz, 
anexe din cărămidă garaj, S1150 mp, fs 18 m. 
Preț 3,1 mid. lei. Telefon O2M/234401. (Rubin's
Home)
• zona MetHma,construcțienouă,2004,P+M,4 
camere, 2 băi. st 600 mft șc 400 mp. Preț 118000 
euro. negociabil.’ Tel.0254/234401. (Rubin’s 
Home)

MOL 4 camere decomandate, 
fântâni 2500 mp teren, 350.000.000 

Tel 710129, 0740/146780. (Stil

• zon»RuA3camere pardosite, anexe, grădină 
5 ari, fântână curent, 550 mii. lei, negociabil. Tel. 
710129,0740/146780. (stil Imobiliare Hunedoara)

■ Paștlș, 4 camere, 1500 mp, 2 bucătării, gaz, 
curent, fântână, 13 mid. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (SffllmoblHare Hunedoara) ‘
• taUkmdeDeva, noui 2 camere,
bucătărie, hol, pivniță eu livadă 1 ha, 
(x cț. 500- mil. îez- tecgoctitoâ-T- 
0723/393.295. (TemportS)
• 2 camw*, bucătărie, baie, garaj, piscină In 
construcție, ST 3600mp, 9C186 mp, construcție 
de cărămidă, podele, la apă pod de beton, zona 
Govăjdie, MMX» euro casa +10 euro/mp. Tel. 
718706* 0745354579. (Omega Hunedoara)

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

anunță
organizarea unul concurs în data da 96.05.2005, 

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

CONDIȚII de ocupare a postului de „șef contra de lucra": 
o domiciliul stabil în municipiul reședință de județ; 
o studii superioare de lungă durată, de preferință 

economice;
o fără antecedente penale sau cercetări Ai cauze de 

natură penală;
o nu au fost sancționați disciplinar, contravențional șl nu 

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

o de preferință:
- experiență îh funcții de conducere;
- cunoștințe operare P.C.;
- posesor permis conducere categoria B;
- accept de a lucra pe perioadă determinată.

Relații suplimentaro, tematica și bibliografia de 
concurs se pot obține la sediul Centrului de Lucru 
Hunedoara, din Deva, str. O. Goga nr.l 3, tel. 
0254/212.396, 214.427, între orele 8.00-14.00, 
biroul resurse umane.

Citrica SUCURSALA DEVA
INFORMEAZĂ:

te data de 19 aprilie 2005 vor avea loc lucrări nentr înlocuirea 
■zolafw pe bnw de medie tamfane 20 kV Ilia și «. .v|iile aferente

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării ener- 
i a Electrica Banat* în loca'- 
CERTEJU DE JOS, COAJA, 
TEA, ULffiS, GURASADA,

atei electrice în refelele S.D.F.E.E. Deva 
îitătiie: BĂCIA, SÂRB /ALEA LUNGĂ, 
VALEA POIENII, VISCA, CUIEȘ 
BOIU DE JO5, BOIU DE SUS,

Electrica SĂ asigura toți dienții săi câ echi 

lucrareo aopun aiireg eronm | i
în alimentarea cu energie electrică. In funcție de fazele lucrării, 
întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30' -18.00.

Vâ mulțumim pentru înțelegere!

Vând teren (21)

• extravfan ren 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 230221,0740/914688,0720/370753. 
(CasaBetania)
• teren Ctodș, 80 m deschidere la apă 80 m 
deschidere la drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel. 718706,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• teren zona Rotarilor-intravilan. 1000 mp, preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 euro/mp. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• intravlan, zona Sântuhalm. la DN 7,14.770 mp, 
fs. 200 m. Preț 20 euro/mp. Tel 219470. (Multi- 
prima)
• intravlan, la DN 7, în Mintia, ST 2000 mp, FS 16 
m, preț 6 euro/mp fix. Tel. 0788/497615. (Ag. 
imobiliară Nr. 1)

• la DN 7, vizavi de Biserica Baptistă lângă 
spălătoria auțo, 1000 mp, FS 14 m, preț 100 
euro/mp. Tel. 0745/411449. (Ag. imobiliară Nr. 1)

• pe Prahmgkea Vulcan, cu suprafețe între 500- 
1000 mp, toate facilitățile, preț X euro/mp. Tel. 
0788/4976®. (Ag. imobiliară Nr. 1)
• panele de teren intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, siiprafețe cuprinse între 500-1000 mp, 
front str. 24 m, preț 20 euro/negociabil Tel.' 
0745/411449. (Ag. imobiliară Nr. 1)
• Deva, inbavfan, ST=700 mp. FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 16 euro/mp, 
tel. 0720/437389,0720/348.089. (Green Contact)
• Skneria,DN7, intravilan, ST=1900 mp, FS=16 m, 
apă curent, gaz pe teren. Preț 16 euro/mp, tel. 
0720/437389,0720/348.089. (Green Contact) ,
• zona Sbnerla, DN 66, intravilan, ST=3000 mp, 
FS=120 m, apă curent, gaz. Preț 6 euro/mp, tel. 
0720/437880,0720/348.089. (Green Contact)
• spte Coda, intravilan, livadă ST*800 mp, 
F5=12 m; curent electric, îngrădit’Preț 260 
milioane lei. TeL 0720/437389, 0720/348.089. 
(Green Contact)
• șșre Atașai Sec, intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, purent electric; posibilități apă și gaz. 
Preț 7 euro/rop,țeJ.47W437889,0728/348089. 
(Green Contact)
• VaM, Inbavfan, la asfalt, acees din DN7, 
ST=18âO mp, FS=16 m, curent, gaz. Preț 200 
milioane lei; extravilan ST=1800 mp, zona (te

• tata totrsnfan» spre Căniți, ȘTbSOOO mp, 
FS=10 re și 51=800 mp, FS=15 m. Preț 35 
euro/mp, telefoane 072QZ437389,0720/348.089. 
(Green Contact)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat Tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Ofer plata pe loc. Tel. 0745/253662, 211587. 
(Evrika)

Vând spatii comerciale (2i

• bnobl cu destinația depozit teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35.000 euro, negociabil. 
0745/163445 (Mimason)
• hală producte, în Deva, 220 mp, cu platformă 
betonată - 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

Chirii imobile (29)

• olar spre închiriere spațiu comercial ultra
central, st 80 mp, ideal pentru depozit, 
construcție nouă Preț600 euro/lună negociabil. 
Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• caut spațiu de închiriat b-dul Decebal sau 1 
Decembrie, minimum 50 mp, pentru magazin 
electrocashice, amenajat sau neamenajat pe o 
perioadă lungă de timp. Ofer maximum 10 
euro/mp/lună Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)

iMfinbai -e»t2camere,etl,zona'Zam- 
flrescu, semldecomandate, centrată termică 
modificări interioare, termopan, ușă metalică cu 
panel, balcon închis, lavabll, cu apartament 34 
camere, etaj Intermediar, zona Progresului, bloc 
de cărămidă Ofer diferență de 150 mil. Tel. Tel 
230479,0745/253661 (Evrika)

ap. 3 camere, etaj i, Ăl. Crișului, su

mp, ST-8400 mp, dotat cu utPale, preț
35300 euro. Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831- (Lare Mya Hunedoara)

Pitici ac băU: Cigabylc.
Hflwrwr,- ifitel Ceiwou. 2^00 Mite 
MrawritrfiirKetou DDR 256 MB K3200 
/Tani viiev; onbosri. 64 MB shared

Sony 3.5*. 1.44 MB 
Woterr. Divital BB 40 CB. 72&pm 

ȘtWl optică: LG CD-RW 52x/32xfl2x 
Monitor: Belim» 17" Bat, 12S0xl024max 

, nutatfirii, mtmse, pai
■%»* cu TVA: 12.893.000 tei (t .289,30 tei noi)'

Mart* 4as4- Gigsbyte, FSB SOO 
fotei Penitent 4.2800 MHz

Mnwria: Prtowh» DOR 256 MB PC320O 
. iocă rUea: Gigabyte ATI Ratat «50
FDD: Sony 3.5“ I44MB ' s
HDD: Western Digital BB 80 CB. 7200rpm
L/nfc optică: LG CD-RW DVD 52x/32v52x.T6x
Ioni» idim-a 17" ftat t 280x1024 max. i 

iTiMariud. mruuo.paă
Pn-t eu TVA: 20.994 000 tei (2.09940 tei noi)

SlMoa operare: Microsoft Windows XP Home EdiUou
Preț cu TVA: 2.9E.OOO tei (298.20 tei noi)

Aflianz-Tiriac Asigmfiri. Putere de partea ta. 
www.aHianztiriac.ro

Grupul Allianz, fondat în JăfâO I» Berlin, este astăzi 
unul dintre liderii mondiali în dpmenlul asigurărilor și al 
serviciilor financiare. Prezehfîn peste 70 de țări, 
grupul Allianz oferă o gamă completă și adaptată de servicii celor peste 60 de milioane de 
clienți ai săi din întreaga lume.
: Allianz-Țiriac Asigurări, parte a grupului financiar Allianz, este astăzi cea mai mare companie 
de asigurări din România, car», prin seriozitate și consecvență în promovarea celor mai înalte 
standarde dș calitale, s-a cqnsaCrat ca un adevărat formator al pieței de asigurări.

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. își consolidează forța de vânzare la nivel național și organizează 
cursori’perrtrtr activitatea de: ------- ....

SPECIAUȘTl ÎN VÂNZAREA DE ASIGURĂRI

IMPORTANT: Cursurile vor fi susținute de personal din cadrul companiei, la sediul sdcidtâții, 
între orele 18 și 20.

Cursurile sunt ffatuite și nu Impun obligativitatea angajării în cadrai companiei. La finalul 
cursului se eliberează :

Allianz® Tiriac©
Asigurări S.A.

“Diploma ’

Dacă sunteți: • - DecdMți:
- absolvent(ă) de studii medii sau superioare
- o persoană ambițioasă, 

perseverentă și tenace
- o persoană comunicativă

- o mentalitate de îhvingător
- dorința de a lucra în servicii 

financiare
- dorința de câștiguri atractive

Trimiteți:
Curriculum Vitae la nr. de fax: 0254/ 219495, email: deva.hd@allianztiriac.ro sau direct 

la sediul societății din Deva, b-dul Decebal bl.8.
Numai candidații selecționați vor fi contactați.

EVIDENTIAZĂ-TE:
r

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

LOCAPI CUTD FOȘTAțf

' • chioșcul de dare de hingîi
Conitim;
• chioșcul de ziare din stafia

; de autobuz Orizont- Micro 15; 
J • chioșcul de ziare de lângă

; Galeriile de Artă Forma;
i • chioșcul de ziare de lângă
I Alimentara Dacia;
i • chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal

Anunțurile sr preiau zilnic, intre orale 8 șl 14 la sediul redacției șl ee vor publica in do
mică pubNdtftte & cotidiânului nootw. ItaMtecțls îmi iți Mumi retpoiiMMIfartM potatRi CBBțifliitBl

http://www.aHianztiriac.ro
mailto:deva.hd@allianztiriac.ro
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* Sfarititui dăunează. Un sondaj realizat 
în Mărea Britanie arată eă sforăitul unuia
dintre parteneri afectează în. mod negativ 
viața sexuală a cuplului. Problema poate 
cauza certuri în cuplu și chiar divorțuri?

• GtaNtei fiîmicSi|așe.Câ tă ț IT '

Jones a mărturisit că s-a gândit la sinucidere 
înainte de succesul melodiei .„It's not unusu
al", care i-a rezolvat problemele financiare 
și i-a redat încrederea în sine.

_________________________________________

MlCUțll Stau cuminți, lnghesuiți In 
cutiuța lor, așteptând să fie scoși la plim
bare. (Foto; FAN)

Don Quiîote drept model
Caracas (MF) - B®ședinteje venezuelean 

Hugo Chavez a anunțfit duminică faptul că 
Sțrernul sfiu va distribui gratuit un mili- 

de exemplare din cartea „Bțîn-Quțjote" 
de Miguel de Cervsmtea, publicată In turmă 
cu patru secole, pentru a le servi de inspi
rație conaționalilor săț.

„Vom citi toți «Don Quijote» pentru a 
ne hrăni spiritul și a învăța de la luptătorul 
care Încerca să Îndrepte relele din lume. 
Până la un anumit punct, suntem adepții 
lui Don Quijote”, a spus Hugo Chavez în 
cadrul unei emisiuni de televiziune.

•, , . >... . ...... ... fț..-, r _

Masele pentru cardinali (Foto epa)

închiși în Capela Sixtină
Vatican (MF) - Capela Sixtină a fost ame

najată pentru a găzdui Conclavul celor 115 
cardinali care 11 vor alege pe al 265-lea 
Suveran Pontif.

în capelă au fost așezate 12 mese lungi 
pe două rânduri, la acestea urmând să stea 
cardinalii. în spate a fost așezată altă masă, 
în fața altarului, destinată președinției Con
clavului. Acoloșe va afla urna în care se 
Vordepune buletinele Se vot.
f îi centrul sâlil se află o strană pe care 

așezată o L’ îlie deschisă, pe care 
Șrprdepune jurământ sauțHnalii.

în partea din spate a capeleiexisță o ușă 
spre „camera lacrimilor”, în care flecare 
Papă nou ales intră însoțit doar de cardi
nalul camerling și de maestrul ceremoni
ilor liturgice, pentru a izbucni In lacrimi 
gândlndu-se la^ : ressțQnsahilițățfie ' * șl 
amploarea misiunii care îl* așteaptă.

•1$

cauta un inventator

Virus mortal de la maimuțe

L MA 

IUBESC.

Londra (MF) - Serviciile de 
informații britanice caută un 
nou șef pentru atelierul secret 
de unde ies gadget-uriîe folo
site de agenții Majestății Sale, 
scrie cotidianul The Times.

Dr. John Widdowson, actu
alul director al Centrului de 
Comunicații al Guvernului, 
va ieși la pensie după o cari
eră în care a creat șobolani- 
capcană, busole disimulate în 
nasturi și balegă de cămilă cu 
substanțe explozibile.

Widdowson a fost corespon

dentul în realitate al persona
jului Q din seria James Bond, 
înlocuitorul său nu va fi ușor 
de găsit, căci el trebuie să 
aibă în același timp o expe
riență vastă în ceea ce pri
vește tehnologiile de ultimă 
oră și o loialitate mai presus 
de orice îndoială.

Una dintre principalele ne
voi tehnologice ale spionilor 
britanici privește comuni
carea, Echipa de inventatori 
condusă de înlocuitorul lui 
Widdowson va trebui să cre
eze mijloace de comunicare 
prin satelit invizibile pentru 
ochii oamenilor obișnuiți și 
bațerii de dimensiuni extrem 
de mici pentru dispozitive de 
urmărire și* alte echipamente.

* raporturile cu alte religii

* ponderea diplomatică a 

Vaticanului

* atenția acordată mișcărilor 

laice

* carisma candidatului

■ Epidemia de febră 
Marburg a provocat 
moartea a 235 de 
persoane în Angola

■ Serviciile secrete bri
tanice cer experiență în 
domeniul tehnologiilor 
de ultimă oră

Dezinfectează după ridicarea 
victimelor. ‘ (Foto; epa)

Luanda (MF) - Epidemia de 
febră Marburg s-a soldat în 
Angola cu 235 de morți, 
potrivit unui nou bilanț dat 
publicității, duminică, de 
Ministerul Sănătății de la 
Luanda și de Organizația 
Mondială .a Sănătății (OMS).

Până la această dată, 257 de 
alte persoane au contractat

■ W 115 cardinali eli£- 
tori s-au reunit în Capela 
SMnă pentru a-l alege 
pe viitorul Papă

amiaza, până la proclamarea 
unui nou Suveran Pontif,

După trei zile fără nici un 
rezultat, scrutinul este între
rupt pentru o zi de rugăciuni. 
Apoi; procedura este reluată 
printr-o serie de șase. Dacă 
după 33 de scrutinuri tot nu 
s-a ajuns la un rezultat, car
dinalii pot decide o alegere 
prin majoritate simplă.

11 ..... •
0 credință ade
vărată nu e una 
care urmărește 
ultima noutate, ci 
e profimd înră
dăcinată la priete
nia cu Christos.

Vatican (MF) - Cei 115 car
dinali care s-au reunit 
începând de ieri după-amiază, 
în Capela Sixtină, pentru a-l 
alege pe viitorul Papă, trebuie 
să respecte un ritual de vot 
arhaic și de o mare solemni
tate.

După emiterea ordinului 
„Extra Omnes” (toți afară) și 
plecarea tuturor persoanelor 
care nu fac parte din Conclav,

laborator din orașul german 
Marburg au fost contaminați 
cu virusul provenind de la 
maimuțe dm Uganda.
,^>ia U rmărite virusul a 

fost identificat în Angola, 
după analize efectuate la Cen- 
trul de Control al Maladiilor 
(CDC)r din' Atlanta, Statele'. 
Unite."

împot ;tei maladii -
care se trairamite prin contact 
cu fluidele corporale ale unui 
bolnav - nu există un vaccin**

" M Sacrului Colegiu.
. . <foto:EFA)

....................... - ...... H 
cardinalii electori sunt prac
tic închiși în Capela Sixtină.

Cum votează
Pentru a vota, ei com

pletează la început o foaie rec
tangulară care poartă, în 
partea superioară, mențiunea 
„Eligo in Summum Pontifi-

cem” (Aleg ca Suveran Pon
tif). Cardinalul elector scrie 
numele candidatului său în 
jumătatea inferioară a paginii 
„cu un scris care să nu poată 
fi recunoscut”.

Cardinalii împăturesc foile, 
se ridică, în ordinea presta
bilită, și duc buletinele - 
ținândU-le la vedere - la altar, 
unde se află o urnă acoperită 
cu un platou.

Apoi pronunță cu voce tare: 
„Martor îmi este Christos’, 
dare mă va judecă, că dau 
votul celui care, potrivit lui 
Dumnezeu, cred că ar trebui 
ales”.

Cardinalul elector depune 
foaia pe platou și o strecoară 
în urnă, se înclină în fața 
altarului și se întoarce Ia 
locul său.


