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j ț ț perioadă, cu precipitații mixte. Accident sau sinucidere?
dimineața la prânz seara

Astăzi, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel mai complet supliment TV cu 32 de pagini integral color, detalii și poze din culisele filmelor.

■ Un lăcătuș de la EM 
Lonea a fost găsit mort 
într-un puț, la 300 de 
metri sub pământ.Lonea (M.S.) - Un lăcătuș de la Exploatarea Minieră (EM) Lonea a fost găsit mort într-un puț de mină, la 300 de metri adâncime, împrejurările în care victima și-a pier

dut viața fiind încă în cercetare. Gheorghe Pop, în vârstă de 55 de ani, a fost descoperit de o echipă de mineri care verifica, la intrarea în schimb, puțul de mină prin care cărbunele este adus, din subteran, la suprafață. Corpul, victimei era strivit în urma impactului cu pereții puțului de mină. Din primele cercetări, a reieșit faptul că mier

curi seara, la încheierea schimbului doi, bărbatul nu- și predase lampa de miner în lămpăria EM Lonea - locul în care lămpile sunt puse la încărcat, ceea ce însemna că nu ar fi ieșit din tură, a declarat șeful Biroului Petroșani al ITM Hunedoara, Ileana Bodea. Colegii i-au găsit însă lampa de miner în vestiar și au început să-l ca

ute, crezând că lăcătușul se afla la suprafață. Victima a fost descoperită însă de echipa de mineri care verifica puțul. „Poate fi vorba de un accident sau poate fi vorba de o sinucidere, date fiind împrejurările în care a fost descoperită victima. Ancheta va stabili ceea ce s-a întâmplat”, a afirmat șeful Biroului ITM Petroșani.

• Nou șef la învățământ. De ieri, Inspectoratul Școlar Județean are un nou inspector general adjunct: Simion Molnar (PUR Hunedoara). Poate cu această numire se vor debloca discuțiile și se va semna Protocolul Alianței DA la nivel județean. (V.N.)
Grevă de avertismentDeva (I.J.) - Trenurile nu vor circula în această dimineață între orele 7 și 9 ca urmare a grevei de avertisment organizată de sindicaliștii feroviari. Potrivit liderului „Feroviarul” Hunedoara, Ionel Țiț, motivul declanșării conflictului de muncă de astăzi este nivelul scăzut al salariilor, lipsa tichetelor de masă și a condițiilor civilizate de lucru.
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Populația județului Hunedoara
După Recensământul din martie 2002, populația județului 
Hunedoara este de 487.115 locuitori. Cei mai mulți locuiesc în 
mediul urban și sunt de seX

bărbați

urban 75,9% (369.873 locuitori)

rural 24,1% 1 -2*2.42  Jrfctiitori)

48.7%

femei 51.3% (

Grafică: Cuvântul liber, sursa: Prefectura Hunedoara
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„Cadou" de mamă - SIDA
■ Două tinere din Va
lea Jiului, infectate cu 
HIV - SIDA, au transmis 
copiilor virusul.

INA JURCONE
ina.jurcane@informniedia.roPetroșani - Deveniți ado lescenți, cei mâi mulți dintre cei peste 200 de copii infectați în spitalele din Valea Jiului și-au început viața sexuală.

Inconștiența și lipsa discernământului le-a determinat pe două tinere să devină mame. Copiii lor sunt infectați cu HIV - SIDA.Programele de consiliere n- au convins-o pe una dintre tinere să respecte tratamentul și sexul protejat, așa că, în viitorul apropiat, va da naștere unui nou copil.„Femeia are un comportament sexual generos și este deja la a doua sarcină. Poliția

nu poate determina că ea se prostituează. Dacă va transmite boala, bărbatul trebuie să facă dovada că a fost serone- gativ inițial pentru a izola femeia. însă, despre ea nu se poate spune că are discernământ”, declară dr. Oti- lia Sfetcu, director DSP Hunedoara. Monitorizată, femeia va putea naște al doilea copil care poate să nu fie infectat. Mama va naște prin cezariană.

DisponibilizăriOrăștie (D.I.) - Potrivit unor surse din cadrul A- genției Județene pentru Ocuparea Forței de Mun că, în perioada imediat următoare, de la Uzina Mecanică Orăștie vor fi disponibilizate 14 persoane pentru care s-a depus deja o cerere în acest sens la AJOFM. în prezent la UMO sunt angajate circa 200 de persoane.
Combustibil cu pipeta
■ Alocația de combus
tibil pentru un echipaj 
al Poliției Rutiere este 
de 3 litri pe 24 de ore.Deva (M.T.) - Chiar dacă este vorba de mașinile Dacia, Renault sau Volkswagen aflate în dotarea Poliției, consumul mediu în oraș este de aproximativ 10 litri la 100 de km, ceea ce înseamnă că fiecare echipaj poate face, spre exemplu, doar un drum de la Deva până la Brad și înapoi, pe zi. Așadar, pentru fiecare mașină a Poliției se distribuie

o cotă de 100 de litri de benzină, pe lună. Pe timp de noapte polițiștii de la ordine publică au o singură mașină cu care trebuie să asigure ordinea în tot orașul. în urmă cu o săptămână polițiștii hu- nedoreni au primit opt mașini, cărora Administrația Teritorială de Ordine Publică le asigură doar revizia și reparațiile. Dar cine știe, poate în curând „organele de ordine” vor primi biciclete, astfel vor fi împușcați doi iepuri, se vor economisi bani și polițiștii vor fi permanent, într-o formă fizică excepțională.
ieri, în India, la 120 km de Ahmedabad, capitala statului Gujarat, a avut loc un grav accident de tren. Au murit 20 de oameni, iar peste 100 au fost răniți, /p.16 (Foto: epa)

idadvert.ro
mailto:ina.jurcane@informniedia.ro
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• Uciși în Irak. Un australian angajat al u- nei companii de securitate din Irak și alți doi cetățeni străini au fost uciși într-un atac comis pe drumul către aeroportul din Bagdad, a anunțat ieri Ministerul de Externe de la Canberra.ii
• Răpiți în Fîlipine. Bărbați înarmați au ră- Spit 19 persoane ieri, în sudul statului Filipine, pe Insula Mindanao.. Agresorii au preluat controlul asupra unui microbuz care trans- oorta 22 de pasageri, clar au lăsat trei persoane să plece.

■ Președinții României și 
Ucrainei au semnat o De
clarație politică și au for
mat o comisie bilaterală
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Âgellă 
sdiimbareVilnius (MF) - Secretarul de Stat american, Condoleezza Rice, a făcut apel miercuri la Vilnius la o schimbare în Belarus, calificând regimul din această țară drept „ultima dictatură din centrul Europei”. „Este timpul ca o schimbare să aibă loc în Belarus”, a afirmat Rice, într-o conferință de presă comună cu președintele lituanian, Valdas Adamkus.
Destituitțpiito (MF) - Parlamentul ecuadorian l-a destituit miercuri pe președintele țării, Lucio Gutierrez, și l-a numit în locul său pe vicepreședintele Alfredo Palacio, în încercarea de a o criză socială șf . agravata de ma*  nifestații de stradă din ce.-to.ee ® Gtfpernul prartwt, miercurt J căâ*  hiat deci- - zia ’de a-i^acor-, da azil diplomatic președintelui ecuadori- an*des-  tituit.

Ariel Sharon

București (MF) - Președintele Ucrainei, Viktor Iușcen- ko, a fost primit ieri la Palatul Cotroceni, în cadrul unui ceremonial militar care a a- vut loc în prezență președintelui Traian Băsescu.Ceremonia primirii oficiale a președintelui ucrainean a avut loc pe platoul Marinescu al Palatului Cotroceni și a cuprins intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, salutul gărzii și trecerea în revistă a Gărzii de Onoare.
Declarație politicăPreședinții României și U- crainei, Traian Băsescu și Viktor Iușcenko, au semnat o Declarație politică, în care
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rolul lor în consolidarea securității și stabilității în Europa și regiunea Mării Negre, este menționată importanța și ireversibilitatea schimbărilor istorice care au avut loc în ambele state în 2004, se face referire la extinderea NATO și UE, precum și la înțelegerea faptului că respectarea necondiționată a drepturilor și demnității personalității umane, a valorilor europene ale societății civile creează condiții favorabile pentru a deschide un nou capitol în istoria raporturilor bilaterale.
Comisie Iușcenko - BăsescuPreședinții României și U- crainei au stabilit ieri, la Cotroceni, să formeze o comisie pentru soluționarea până la Kfâj^tuJ anului 2005, pe cale bilaterală, a problemelor aflate în litigiu între cele două țări.

Președintele Ucrainei, Viktor Iușcenko, a fost primit cu onoruri la 
Palatul Cotroceni. (Foto: epa)în Declarație sflawă că România și Ucraina sunt conștiente de responsabilitatea istorică față de generațiile actuale și viitoare ale celor două popoare, precum ji.de
confirmă dorința de relansare a relațiilor bilaterale, prin îmbunătățirea climatului politic dintre București și Kiev din- tr-o perspectivă nouă, pragmatică, europeană.(Foto: EPA)

Sharon 
aver
tizează
Ierusalim (MF) - Pre 
mieml israelian. Ariei 
Sharon, și-a exprimat 
ieri îngrijorarea în le
gătură cu riscul ca 
rachetele antiaeriene 
vândute Siriei de că
tre Rusia să ajungă în 
posesia unor „gru
puri teroriste”. O ase 
menea tranzacție „va 
amenința securitatea 
Israelului", a subliniat 
Sharon în interviul a- 
cordat cu ocazia săr
bătorii de Pessah, 

evreiesc. De *

israelian intervin în |
condițiile îh care pre j

‘ ședințele ras, Vladi
mir Putin, urmează j
să viziteze Israelul, la i

L' 27 și 28 aprilie, a- j
ceasta fiind prima vi- i
zită a unui șef de i
stat ras ih Israel. i

î
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Elicopter prăbușitBagdad (MF) - Un elicopter aparținând u- nel companii civile, închiriat de forța multinațională din Irak, s-a prăbușit ieri,, la nord de Bagdad, provocând moartea celor nouă persoane aflate la bord, potrivit unei surse militare americane.„Elicopterul închiriat s-a prăbușit”, a declarat sursa citată, sub acoperirea anonimatului, adăugând că circumstanțele accidentului nu se cunosc până în prezent.Cei șase pasageri și trei membri ai echipajului au fost uciși în accidentul produs in jurul orei locale 13:00. Nici yrmilitar® american nu se afla la bordul apăratului
• -.v

După demisia consultăriRoma (MF) - Președintele italian, Carlo Azeglio Ciâmpi, a început, ieri dimineață, consultările cu responsabilii instituțiilor și partidelor, în vederea formării unui nou Guvern, după demisia prezentată miercuri de premierul Silvio BerluBconi.Ciampi trebuie să» verifice cu ocazia acestor întrevederi dacă Berlus^ni ne de majoritafea parlamentară Care să-i rfgermită să guverneze, âupăce i-a acceptat Hfemisia și simultan i-a acordat un nou mandat pentru formarea unui nou Executiv.
H^. Berlusconi și-a prezentat demisia, în urma presiunilor exercitate de âliații săi, care considerat că recenta Înfrângere electo- 
«Oâ suferita de majoritatea de centru-dreap- ta la alegerile regionale impune transmi 
j^ea tminjșutsrnic semnal către electorat
^UVÂfflHIL

4 Cotidian editat dB SC Inform Media SRL, 
. Deva, Sît> 22 Decembrie^ nr. 37 A 
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Congresul P
■ Președintele Năstase a 
declarat că acest con
gres trebuie să lanseze 
un mesaj de unitateBucurești (MF) - Lucrările Congresului PSD au început, ieri dimineață, la Sala Palatului, la finalul acestei zile urmând să fie cunoscută noua conducere a partidului. iuCei aproape 1.600 de delegați la Congres urmau să desemneze, prin vot secret, președintele partidului, președintele executiv, secretarul general. 11 vicepreședinți, Consiliul Național și alte structuri.Cea mai importantă poziție îp partid este vizată de patru candidați - Ion Iliescu, Mircea Geoană, Șerban Nicolae; Dorinei Soare.
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(Foto: EPA)
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Președintele PSD, Adrian Năsta-
Se (Foto: EPA)Pentru președintei executiv s-au înscris AdrâsnriNăstasE și Sorin Oprâscu. -Alți cinci candidați încearcă să obțină postul de secretar general - Miron Mitrea, Victor Ponta, Ecaterina An- dronescu, Vasile Gherasim,
*Allatiîi, ținta

Bagdad (MF) - O mașină- câpcană a explodat la trecerea convoiului premierului irakian în exercițiu, Iyad Allaui, doi polițiști fiind uciși, iar cel puțin alte 32 de persoane au murit în diverse atacuri comise în Irak, relatează AFP.: „Allaui participase la o reuniune importantă referitoare la formarea Guvernului și se ducea la domiciliul său, când un terorist a detonat o mași- nă-capcană în apropierea convoiului care se apropia de un baraj de securitate”, a declarat purtătorul de cuvânt Thaer al-Naqib.„Premierul nu a pățit ni-

Francisc Tobă.Pentru cele 11 funcții de vicepreședinte s-au înscris nu mai puțin de 39 de candidați, printre care foști deținători ai acestei poziții, lideri locali și persoane care au ocupat alte funcții în PSD.
Armonie și unitateUna dintre sarcinile importante ale Congresului PSD este să armonizeze punctele de vedere contradictorii și să lanseze un mesaj de unitațe, a declarat președintele partidului, Adrian Năstase, în fața. dăte^țSlMl social-democrați.EI’a adăugat că reforma PSD a fost dusă doar până la jumătate, iar pasul înapoi pe care l-a Scut în vara anulu trecut l-a costat pierderea guvernării.
inei tentative demic„ dar , polițiști și gărzi de corp au fost uciși”, a adăugat el.în plus, 57 de cadavre ale u- nor bărbați, femei și copii au fost recuperate din apele Tigrului, în apropiere de Suei- ra, a declarat un colonei de poliție. Acestea sunt cadavrele ostaticilor sechestrați într-o regiune de la sud de Bagdad, a afirmat președintele irakian.Declarația lui a relansat polemica referitoare la cazul Madain, localitate situată la circa 20 de kilometri de locul în care au fost găsite corpurile neînsuflețite,

I, V

Negocieri 
suspendateMoscova (MF) - Republica Moldova a anunțat, miercuri, că se retrage din Comisia Unificată de Control care asigură menținerea păcii în regiunea transnistreană.Decizia a fost luată ca urmare a încălcărilor repetate de către autoritățile transnistrene a a- cordurilor privind libera circulație a persoanelor în interiorul zonei de securitate create în această’ regiune. Qotărârea, a fost luată' Cu puțîi timp înainte de debutul sum- mitului GUUA, care se va desfășura în capitala moldoveană.

i
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Luni, mini&trul de Interne în exercițiu, Falah Nakib, afc dezmințit că rebeli sunniți ar.J fi luat ostatici circa 80 de localnici la sfârșitul săptămânii trecute.Trei atentate au fost comise*  miercuri la Bagdad, intr-un interval de câteva ore. Gruparea lui Abu Mussab al-Zar- qawi a revendicat atacurile sinucigașe.De asemenea, gruparea lui Abu Mussab al-Zarqawi a revendicat tentativa de asasinare a premierului Iyad Al- laui, potrivit unui comunicat publicat ieri pe un site Internet Islamist.Iyad Allaui

este suspectată> Washington (MF) - Teroris- pozitat dispozitivul nuclear în tul iordanian Abu Mussab al- Afganistan.Zarqawi a obțțjțut tm dispQzi- Această informație a fost tiv nuclear săus pregătește un primită cu rezerve, experții atac cu bdipUg fabricate din fiind de părere că rețeaua te- potrțțjif roristă al-Qaida ar fi folosit unor apoaitf al^ serviciilor fără nici o ezitare dispozitive americane de informații.Responsabili^ americani care au confirmat existența a- cestor rapoarte’au precizat că analiștii nu au putut confirma credibilitatea surselor care au oferit aceste informații.Aceste rapoarte clasificate ați fost distribuite serviciilor americane de informații de•' mai multe luni și arată că li- —I derul al Qaida din Irak a de-
,î, 

nucleare dacă le-ar fi deținut, a declarat un oficial american.Cu toate acestea, faptul că Agenția de Informații a Departamentului Apărării (DIA) a menționat amenințarea nucleară în mai multe rapoarte secrete, începând din lima decembrie, demonstrează că a- ceastă posibilitare îngrijorează administrația americană.
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model euro

Se schimbă fața școlilor te sate Agroturîșmul dă lovitura

schimbări de fond

Consfătuire

advert!stai
WW1TI'

No comment.

• Noi impozite. începând cu 1 mai, câștigurile obținute de persoanele fizice din dobânzi, vânzarea imobilelor, acțiunilor, respectiv cele obținute din tranzacțiile valutare vor fi taxate cu 10 la sută, față de 1 la sută în prezent. Impozite mai mari la tren zacțiile cu imobile, de 16 la sută, vor fi plătite de persoanele, juridice. (T.S.)

durată nelimitată, la sucursalele BNR, care desfășoară activități de casierie și la unitățile instituțiilor de credit autorizate să efectueze această operațiune prin ordin al guvernatorului BNR. -a.
■ La Orăștioara de Sus 
se materializează un 
program de recon
strucție în învățământ.

■ Guvernatorul BNR, 
Mugur Isărescu, a 
prezentat ieri noile 
cupiuri monetare.

de aproape 16.000 de dolari. Vom primi fonduri anul viitor și pentru reabilitarea grupurilor sanitare, a instalațiilor electrice și a celor de încălzire pentru care. s-ar putea organiza licitații la pachet”. Progrfuuuî'âre^mai multe componente: ?finalizaFea a 40 de școli, dotarea- eu mobilier școlar a cca. 1500 de unități școlare din medhd rural și executarea lucrărilor de alimentare cu apă la un număr de 430 de școli.

Petroșani (I.J.) - La Petroșani va avea loc azi consfătuirea de lucru a sindicaliștilor cu reprezentanții mai multor ministere, agenții și cu factori de răspundere de la nivel național. Acțiunea este organizată de Liga Sindicatelor Miniere și Confederația Sindicatelor Meridian. Și-au confirmat participarea: Codruț Sereș, Gheorghe Barbu și Sulfina Barbu.
DN7 șiDN68A Mintia - Iha - Dobra 
DN 7 - Simferia - Spini >' \

toate acestea, autoritatea lui Ion îîteS- 
k_>cu în interiorul partidului trăiește din 

„osânză". Ca, și creator de școală în politică 
și câștigător de revoluții, Iliescu.încearcă să 
trăiască politic în paralel cu propriul mit. Mit 
care, deși și-a diminuat notabil valoarea de 
piață, impune încă în PSD, umbrind figura lui 
Geoană, politician care, nu a trecut niciodată 
până acum testul urnei. La ora când veți Citi 
aceste rânduri, probabil că numele președin
telui PSD va fi cunoscut. Dacă el va fi Iliescu 
acest lucru va veni însă în urma unui vot dat 
cu mână îndoielnică, sec, organizat și fără 
entuziasm.

Cât despre destinul PSD ce să mai vorbim? 
Ar fi ca și cum social-democrații români ar 
dori să se integreze în Cuba. Cu PPRM-ul de 
mână navigând în zona gri...

Noile bancnote. .și' monedele noi vor circula în paralel cu cele vechi' în perioada 1 iulie 2005 31decembrie 2006.De la 1 ianuarie 2007, preschimbarea vechilor bancnote și monede se va face pe
Dau cuvântul tovarășului... domnului 

Năstasel" Perla Congresului PSD 
emanată în plen de Ion Iliescu e una din 

acele întâmplări neprevăzute care vin să sub
linieze o anumită stare generală de spirit. Am 
văzut ieri cum charisma fenomenală și autori
tatea aproape mistică asupra partidului pe 
care Ion Iliescu a avut-o s-au sleit. Hegemo
nia iliesceană în PSD e consumată: de timp, 
de vârsta „tătucului", de schimbările acceler
ate ale societății. Replici la care „tribunul" 
revoluționar ar fi trebuit să se ceară afară s- 
au rostit de la tribuna Congresului PSD. 
„Amintiți-vă că la alegerile generale mulți din 
copiii noștri nu ne-au Votat partidul", spunea 
loan Ruș, until dintre liderii grupului 
„dizident" de la Cluj.

Mircea Geoană, contracandidatul.lui Ilies
cu la funcția supremă în partid, observă 
impasul în care se află PSD-ut și nevoia uneî 
schimbări de fond'.' .fisT".'.'--'»

Va rămâne PSD 
în zona qri?

preferă să-și prepare mân*-'1’ carea singuri. O zi de cazare, într-o pensiune .„ agroturistică vă costă între 200.000 și 250.000 de lei. Pentru cei care doresc șa r aibă și masa asigurată, în perioada 30 aprilie - 2 mai, costă între 1,4 și 25,5 ml- 1 lioane de lei”, afirmă Ioana CriStea.
, b Orăștioara (R.I.) - Primele rezultate ale programului de „Reconstrucție a sistemului de învățământ în mediul rural” au început să capete o formă concretă. Aproximativ 400 de milioane a costat schimbarea întregului mobilier școlar din cele cinci școli a ți r osu de comuna Orăștioara de Sus. „Aceasta-i prima etapă a programuhii”, precizează Sorin EWmsti. directorul instituției de învățământ. „Azi (n.n. ieri) am obținut autorizația de construcție, iar îh mai vor începe* lucrările pentru instalațiile de alimentare cu apă la nouă scoli (Orăștioara de Sus și Contești). Pehțru această etapă valoarea investiției este

devenit 5 lei, Ou toate eă nu a existat . o •„ banrâmtt df 5.000.000 lei, dupAuenaminart. a fost pusă în circulație și o bancnotă de 500 de Iei. Subdiviziunile leului sunt banii, pentru care s-au emis monede metelice de 1 ban, 5 bani, 10 băni și 50 de bani.
Bancnote... din plasticiSeul denominat este din hârtie polimerică, ca de altfel și celelalte bancnote, care au fost tipărite tot pe suport polimeric. Toate bancnotele sunt similare ca dimensiuni bancnotelor de 5, 10, 20, 50, 100, 200 de euro. Bancnotele sunt imprimate în relief pentru a putea fi deosebite și de nevăzători. Emiterea noilor bancnote se va face treptat, astfel ca la 1 iulie 2005 să existe suficiente bancnote și monede pe piață. Bancnotele

Deva (Ț.Ș.) - De ani buni, pensiunile. agroturîstice hunedorene Înregistrează un număr record de clienți în. perioada sărbătorilor de Crăciun și de Paște. Nici în acest-an lucrurile nu sunt altfel. Ea ora actuală, singura zonă în care mai pot fi găsite locuri libere este cea a Geoagiului. în rest, zona Țării Hațegului și cea a Zarandului este ocupată în proporție de 95%. „Avem clienți stabili, în general dîn Timișoara sau București, care* își petrec atât sărbătorile de Grăcian cât și cele de Paște la noi”, susține Ioana Cristea, admi istratorul unei pensiuni agroturistice din zona Hațegului. „Cei trecuți de prima tinerețe preferă ca mâncarea să intre în prețul cazarii, iar cei mai tineri

Deva - Noile bancnote și monede, rezultate în urma denominării leului, vor intra masiv în circulație Începând cu 1 iulie. Denominarea implică eliminarea a patru Zerouri din actualele valori, urmând ca actuala oencnoță de 10.000 de lei să devină un „leu greu”.. Celelalte bancnote denominate sunt actuala bancnotă de un milion de lei, care a devenit 100 ,de lei, cea de 500,000 de lei, care a devenit 50 de lei, cea de 100.000 de Iei, care a devenit 10 tei, Cea de 50.000, care a

• „Mafia fierului vechi". Deși nu a fost de acord cu termenul de „mafie", prefectul județului, Cristian Vladu, a acceptat că în . județul Hunedoara în jurul fierului vechi se fac mari afaceri. Acest lucru s-a petrecut într-o întâlnire cu gazetarii, iar Vladu, după ce i-a criticat pe polițiști, a lăudat jandarmii și a spus că s-au inițiat acțiuni comune pentru a opri furturile. (V.N.)

SC CARBENTA SRL
Calea Z.irandului 28. 0N7 D<-va
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IBurf wwt«r»€#*mar  Mircea.ihade, tomarroi-; 
eseist filosof, istoric al religiilor (fomane: „waffi'eyi"', 

„Noaptea de SățizieM’, „Nunta în W"; nuvele: „La 

..aWSte'. ^strada MSntolwa'j «fcorieBs- 
-*®l  Jnwft „Memokesi; ptea ie «f» „iMtwra nes- 

rafețttă", ^igentă'1’ eseuri filosofice: „©ceanografie*,  

mia asiatic: , „Istoria religiilor”) (n. 9.03.1907)

- A murit scriitorul, omul poliție $-atoasmistul 
Ctfca, președinte al Academiei Romtae LSSfaii către 

.,Jfc>iteÂlet3ancb-i'')țn. 12.08.1816) ...

1850 - S-a născut poeta Veteoka Miele (Veronica Ana 
J, cunoscută mai ^es pentru iubirea care a 

-o de Mihai Eminescu (rtr. 3.08.1889)

wJgua Planete) Pământ (se marchează ca o acțiune mter- 
&i$ționa!ă din 1990. cu scopul de a uni oamenii fri lypta 

pentru apărarea mediului înconjurător)

ileana și Viorel Petrescu, Sin Valea Lungă, posesorii crucilor in lemn de salcie, ^Hfie care le consideră semn venit de la Dumnezeu în Postul Sfintelor Paști.
(Foto: Mlhaela Tămaș)

Energie electrică______________________________________________
pfrSunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec

trice:

08.30-18.00 Zona Ilia: Ilia (parțial), Bacea, Cuieș, Ulleș, 

Gurasada, Gothatea, Boiu de Sus, Boiu de 

Jos, Cărmăzăneștl, Dănulești
08.30-18.00 Zona Bălța: Bălța, Crăciunești

•^8 00-18.00 Zona Brad: Mesteacăn (parțial) 

»

G« nxtan_________________________
.e* u se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apă _________
Se întrerupe furnizarea apei în, Deva:

08.00-12.00 Str. Horia (de la Braniștei până la Baia Sărată)

730 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
7:45 Agenția 2 AM un sfert 
9:20 Clnd minute do culturi 
930 Teleshopping 

1030 Avanpremieră 
1010 Ofițer Karen 
1130 Portul miracolelor 

11:55 Euro - Dispecer 
4230 Garantat 100% 

1330 Spectacolul lumii 
1330 Desene animate 
1430 Jurnal TVR 

1430 Teleshopping 
15.00 Tribuna partidelor par- 

«<! « lamentare 

4530 România politică 

1630 Erou sau victimă
E3 (thriller, SUA 1995) Cu: 

diy.; Roger Moore, Malcolm 

McDowell, Nancy Allen, 
Jackson Davies. Thomas 

este un scriitor de pove
stiri polițiste, trecut de 

prima tinerețe, dar 
foarte îndrăgit de dtftori. 

17:40 Interes genml Creditul 

agricol
1830 Știrea zilei 
19dX) Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

I

2230 Bviadi Episodul 4 /
3MI JumaUTVR Sport * 

Meteo

E posibil să aveți o dispută cu persoana oe care o prețuițl 
jă plai mult.' încercați 'să’ vă abțineți ie la ieșiri necofitr 
laS.și asctâRafi ne aei Cfln jur.

ii aw.-ze ;___ ___________lv -
Q realizare profesională e posibilă. în societate sunteți abil, 
«fcugșți dincolo Un prieten Ml face o surpriză
nu prea plăcută.

lucrare importantă. Arfiblne săa 
tanță unul vârstnic din familie. .

«I taa--2O iul.
Rrtmlțl InformajH prețioase âe la o rM inuidioasă.

. Mspirfețl eu Ironie Propunerea fc'o lasă o gura căscată
OtMuniefl foarte serios de la o vreme..

X®!» Faceți eforturi ca să fiți pe placul upul necunoscut.;Apoi 
k*  • hotărâți să vă urmați impulsurile și să>reluațl inlțlatlvai, așa 

putând abține rezultate nesperate.'

21aug.-:î0 sept. _______
■Sufite antat săexagerați P' «olome^ pe 

te cineva să vă aducă la re 
dă niște bani.

II . ______ UiaiăXJ.
: Relația cu supeiton ierarhici va fl tensiorraM st Wegut, 
ajpi sa reintraip «waL Totufiestesâ
și răbdare. _ . ,

«idfhdis-
2j| Oct.-2C Bvj
iă așteaptă o zi destul de bună.
cuțil aprinse cu prietenii pe teme financiare. AcasȘ e & It*  
treabă ce nu poate fi amânată.

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: P-O-S-S- 

COSMETICA - RA - HARAP - ST -

- U - ȘTIRE - GT - ATE - TALER -

C - NC - MINA - ESTON - ȚIPI -

TU - IN - FALS

Dispecerat Electrica
' BisgecsMTgas

urgențe"
Pompieri S81

Jandarmerie ^6

SNips':
0J.P.C.-HD .... 2149M

21 nov.-20 dec.____  _____ _______ • _X*
i.. Cunoaște^noî, pe care le veți cultiva în cohti- 

nuare, a căror companie vă place. Un telefon vă confirmă 
că o decizie mai vecbe a fost bună.

' ■ ' ■ ■ ‘ .Le.. r;ț',-

. 21 dec.-20 ton. _ _ ____ _______
* Problemele pe care ie întâmpinați azi sunt dificile. Reușita 
j' dv devine greu de obținut, mai ales acolo unde sunt nece

sare diverse aprobări, . ’ :

21 tan.-2O febr. . . . ...
fntrațiînconWct de interese cu un coleg de serviciu. E bine 

:$âced<
țHvim^VVȚlTyjiwi'i» '■'țfitO'ț [

,1S febr.-SO im*. .___ . ,
► Aveți grijă să"ter minați săptămâna cu un bilanț financiar 
« care să vă ferească de eventuale greșeli de Investiție.

. Strângeți banii »«ar|' la', timp.

' 730 Teleshopping 

730tovtaza 
prezintă

06.30-07.00 Observator (r)
11.00-1230 Emisiune de 1 \

divertisment f 

1630 ■ 1645 Știri locale --

830 Sindkalste (Comedie, 

! f3 Canada, 2003) 
! 935 Jolly Roger (Dramă,

13 Danemarca, 2001) Cu: 
Kim Bodnia, Clara 

Halvorsen, Jens Okking 
11:10 Agatha (Dramă, Marea

Q Britanie, 1979) Cu: 
Dustin Hoffman 

I' 12:50 Phenomenon II (Dramă,

13 SUA 2003) 
1420 Potamon: Mew 2 con

traatacă (Animație, 
Japonia. 1999) Cu: 
Veronica'Taylor 

1630 Vedete la Hollywood: 
Nicolas Cage 

ș. 1625 Prietenii (Comedie, 
Norvegia, 2003) 

17:50 Mișcări periculoase

13 (Dramă, SUA 2002) Cu: 
Ben Affleck 

1930 Cinema, cinema, dne- 
ma Episodul 17 

2030 Codui (Acțiune, Franța, ,

O 2002) 
2230 Vineri, în Ajun de

■>. UCrădun (Comedie, SUA 

' 2002)
23:25 Secretul de ia Cold 

U Creek Manor (Thriller,
SUA 2003)

125 Cadillacul negru 

(3 (Thriller, SUA 2003) 

2:55 Casa de vb (Dramă, 
SUA 2002)

630 în gura presei 

730 Obenrator Sport Cu:
Sanda Nicola 

830 Canalul de știri 
1030 în gura presei 

1130 Concurs Interactiv 
1230 Hercule. Hercule și

Slolaus s-au reunit și de 

această dată pentru a 
da naștere unor noi 
aventuri: de la bătălii 

crâncene cu forțele 
satanice, eliberate din 
iad, pînă la con
fruntarea cu Vlad și 
armata lui de vampiri.

“ Hercule este obligat să 

depășească unate dintre 
. cele mal dramalite șl 

întunecate momente ale J 
existenței știe. . < 1530 tom 

1330 Otoman ; <1735 Warnea de Acasă

; 1733 Poveștii! adevărate - 

emisiune cu povești 
reale despre viață 

1830 Rețeta de acasă 
18:10 Gitonas. Cu: Saul 

Ei Lisazo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona 

19:15 To vol învăță 
SsăhâNțd

730 Știrile PRO Tv Ce se- 
ntâmpiă, doctore r

9:10 Omul care aduce cartea .
Cu: Dan C. Mihăilescu 

9:15 Tânăr șl nellnlștft Cu; 

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

10:15 Doctoral de suflete 
11:15 Zâmbete 1ntH3 pastilă 

12:15 la Bloc 
13:00 Știrile PRO TV 

1345 De râsul lumii 
14:15 Nemuritorii (aventuri, 

g România, 1974) Cu:
Ion Besoiu, llarion 

Ciobanu, Gina Pătrichi, 
Amza Pellea. Adaptare 

cinematografică de 

Sergiu Nlcolaescu a 
scenariului ’După fur
tună’ de Titus Popovi- 
ci. Acțiunea se petrece 
1h secolul al XVil-lea. 

1630 TârA șl neliniștit Cu: 
13 Eric Braeden, Joshua

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

1730 Știrile PRO TV 

1745 Teo Cu Teo Trandafir 
1930 Știrile PRO TV Sport

2030 Capcană pentru hot 
. Jt-fthriiler. SUA 1999)’

Cu: Sean Conneiy, 
j .Catherine Zeta-Janes,

v-g Rhames. Un hoț 
vsbfMKbluciiri de 

■' artă se va vedea luat

In vizor de o frumoasă 
defectivă aflată în sluj
ba unei companii de 
asigurări.

Q3Q Războit, jtelelot 
jn Impariiri contraatacă

(SF, SUA 1980) Cu: 
Mark HamiH, Harrison 
Ford, Carrie Fisher, Billy 

Dee Williams. Acest al 
J. < doilea film din seria

Războiul Stelelor conti- 
., nui J" ăzboiniti- 

> ibr <ln < mosut Infinit

13 (reluare) 
430.Zâmb8te tatr-o pasMă

J

'■^Meteo ■ '"XaVfog

2330 Canington (biografic, '..•„■^ț«d«w 
.Ucoorod.. 1995) Cu: ' ’—» ■

H£$ii Thompson,
Jonathan Ptyce, Steven

. ^..Waddington, Rufos
.jjatSewetL Anglia,

începutul anilor 1900. 

Conservatoarea sod- 
ȘQetate engleză esur- 
t W pnnsă de ciudata 

legătură dintre doi 
,wk-artiști: pictori^ Dpra 
HW Carrington și stiîltonil 

homosexual Lytton Stra- 
^chey. Elibera^ de tebu- 

MB^urile unei conten- 
idoi încearcă

I 
f

de suflete

k 
f

1. 
F 
«

1345 ■ Share) 

1630 Observa» 

1645 Vhrere- A ti» cu pasl- 
0une (Italia, 2002). Cu:.

Edoardo Costa, Giorgio 

Ginex

1741 »95-Te învață ce să
... m

1930 Dbsamtor Sport

. 2ai5GenW Ultima parte. 

^OQMarete k 

‘ GKcomedk .19® 
Ctr. Jeff Bridges, 

il m« foore, Steve 
’t Bus&mi, David Huddle

ston. Jeff Lebowski, 
alias “Fantele", este un 

om cu principii. Este de 

asemenea, foarte leneș. 
Apreciază oricând un 
pahar de ceva bun și 
compania prietenului 
său, Walter.Timpul său 
liber îl consacră celor 

doua pasiuni ale sale: 
prizarea de droguri și 
bowling-ul. însă, înfr-o 

zi, doi mafioți îl prind în 
propriul apartament și îi 

dau o bătaie bună.
130CMKUK 

interactiv

230 Observator (reluare) 
■30 Vhrere (reluare) 

430 9595-Te învață ce să 
( wi#d-(rduare)

J 
Ș

I

f

î"

53OPM0M
(reluare)

530 Iubirea mea, păcatul
H (reluare)

730 Extravaganta
S Anastasia

8:15 Ta voi învăța
S să Iubești

9:15 Rubl (reluare)
10.10 Mama vitregă 
11:15 Totul despre Camlla 
12:15 îngerul nopții

13:15 Răzbunarea 
14:15 Pisica sălbatică. Cu:

S Marlene Favela, Mario 

Cimarro, Carolina 
Teiera, Sergio Catalan, 
Adannari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana 

Rodriguez

t 
i 
t 
t
* 

, i
i
<

i 
i

i

■»
i

t

5

Îft15 Numai iubire». Cu: 
SfCorina Dănllă, Alexan- 

• , dni Papadopoi, Oana
^ ^.Zămranu, Bianca 
* - Neagu, Iurte Darie, 

Anca Pandrea, Vlad 

Rădescu, Tora Vasilescu, 
Dan Borcieianu, Carmen 
lonescu, Ioana Gingh-: 

ină, Adela Popescu, 
Oliver Toderiță, Cristina 

Cioran, Pavel Bartoș, 
Ana Maria Moldovan, 

. Octavian Strunită 
2130 Ciocolată cu piper 

2330ExtravagantaAnasta- 
B sia. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 

■ Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro, 
Crisol Cardial, Gustavo 
Rodriguez, Mayra Ale- 

; jandra

030 Răzbunarea 
130Po\reștiriadwărate 

i * (reluat®

j
i
»

!t *

» 
i

i

i
i

i 
t

.1

t
i

f

r
I

•k
1

830 Teleshopping 
830 CaZARși Tipar 

9:10 Sărutt-mă, proatulel

El (reluare) 
1030 Tonomabâ OP 2. Emisi

une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi
cații și mesaje în direct 
prin SMS .

1130 Clnd minute de cultură 

1145 Pasiuni 
1240 EURO Dispecer 
12:45 Oltenești B TVR 2

Magazin Informativ 
1330 Teleshopping 

14:00 Desene animate 

Q Tommy și Oscar 
14:30 Midi savant 
1530 împreună ta

Europa Magazin 

Interatolc
16:00 Lecția de privit 
1645 Jurnalul TVR 

1730 Sărută-mă 

g prostulel
1830 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 Clnd minute de culturii 
1930 Soba Iul Lorenzo

2030 Dragul de Raymond 
2030 Ve«te de la Holly- 

Qwood

2130 Jurnalul TVR 
2230 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 D'ale Iu' Mitică Prezintă 

Mitică Popescu. 
Habrtație viageră - . 
doamna Sandală 

Ciobanu din satul Carto- 
jani, comuna Roata de 
Jos, județul Giurgiu, i-a 
dat fiului ei, propria 

casă prin act de vânzare 
■-cumpărare cu drept 
de habitație viageră, 
întrucât fiica doamnei 

Ciobanu și concubinul 
acesteia nu au fost con
sultați în legătură cu 

înstrăinarea locuinței, 
între cel doi frați S-a 

iscat o ceartă.

23:15 UnMe întunericului 
030 Concert 
3&0 Dragul de Rqffond

730Lavintza

* 
s

I

*

7:55 Sport cu
Florentina

830 Teleshopping 

830 Sunset
SBeach

930 Dragoste 

El șl putere 
1030ltensky 

C|mu
10:55 Clip Art
1130 Monka Prezintă Mono- 

ca Puiu
12:00 Sport dietă 

și o vedetă
1230 Teleshopping 

12:55 Bani ia greu 
13:50 Teleshopping 

1425 Sunset 
gBeach

1525 Dragoste 
El șl putere

16:15 Vino, mamă să mă 

vezil
17:10 Cariera 

de râs 

1830 Focus 
1930 Viața 

El la extrem

u
09.00-1130 Reluarea ânisi- 

unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Enrâiur ^for

mative u

HALLMARK

I

li
1.

1330 Povestea lui Alan Freed 

(biografic, SUA-1999) 
15.15 Jadoe, Ethel șl Joan: ?

Femeile danului 

Kennedy (II) (dramă, 
SUA 2000) 

1645 Elixirul tinereții (come

die, SUA ' O'

8 
« 
ti 
t 
i
I

2030 Dincolo de imite 
2130 Vindecări miraculoase 

2230 Afaceri Interne (polițist 

42 SUA 1990) Cu: Richard
Gere, Andy Garcia, Nan
cy Travis, Laurie Met-

. calf. Jocuri diabolice. 
Manipulare. Corupție.

_ Bine ați venit în lumea 
lui Dennis Peck. Ai 

‘ încredere în el I E 
polițist I Tânărul Ray
mond Avila este noul 
partener al lui Amy 

Wallace șl prima lui 
misiune din cadrul 
Departamentului de 
Afaceri Interne este să-l 
cerceteze pe polițistul 
Dennis Peck pentru ven
iturile pe care le are. 
Intr-adevăr, Dennis Peck 

d .teste împăcat în multe 

afaceri dubioase 
«Mobateto (dramă, SUA

’MTcttddsMNvte

î

I 1830 ’ icrete (dramă,
J SUA,1995)
• 20.15 Viața de familie (cnamă, 

SUA 2005)
; 2230 Lege și ordine: intenții 

criminale.
‘ 23.00 Momeala (dramă,

Marea Britanie, 2002). $

4

i

1

TV SPORT 13.00 Misterele mumiilor din ' 
Alaska ț

0930 Știrile TV Sport 0945 14.00 Misterele istoriei Egipțu 

Legendele forbalului 10:05 

Sqier Spania! 1130 Știrile TV 

Sport 1130 Bok profesionost 
1230 Știrile TV Sport 12:10 
Rodeo (r) 14.10 Fotbal Anglia: 
Everton - Manchester United 

(reluare) 1630 Știrile TV Sport 
1630 Fotbal Anglia: Chelsea - 
Arsenal (r) 1830 Știrile TV Sport 
20:45 Știrile TV Sport 21:00 

Copa Libertadores 2005: Natio
nal (Uruguay) - River Plate 

(Argentinei Echipa argentiniană 

de fotbal Boca Juniors a cerut 
formației italiene Intemazionale 
Milano să i-l împrumutepe fos
tul său jucător, mijlocașul Kily 

Gonzalez 2330 Kickboxing

lui
15.00 Pericol mortal: șerpi 

Veninoși
16.00 Moarte și boli în familia- 

regală
17.00 Câmpuri de bătălie, 

Tunisia - Partea 1
18.00 Aventuri la pescuit
1830 Clubul de pescuit Buena 

Vista
1930 Tehnologie extremă, - 

Tunelul transatlantic

20.00 Vânătorii de mituri, Tes
tul semințelor de>mac

21.00 Față în față cu peri
colul, Craterul

22.00 Cum se naște uri auto-. 
mobil sport, Producția ’

/

£



BOCIM - ECONOMIC /5vinieri, 22 aprilie 2005
• Garanții pentru rău-platnici. Dacă nu vor să rămână fără curent electric, res- tanțierii trebuie să pună la dispoziția furnizorului o garanție bănească egală cu contravaloarea consumului pe trei luni. Așa prevede noua metodologie de stabilire a garanțiilor la consumatorii captivi de energie electrică rău-platnici. (C.P.)
• Majoritatea în leasing. în primul trimestru al acestui an numărul autoturismelor de import comercializate pe piața românească a urcat cu 51% față de 2004, până la aproximativ 17,800 de unități. 55% dintre mașini au fost vândute în leasing. (C.P.)

Întrebarea a fost lansată după declarația 
făcută de guvernatorul Băncii Naționale a 
Bulgariei, conform căreia obiectivul cinci

nalului viitor va fi în țara vecină, trecerea 
rapidă la euro. Atât de rapidă că nouă, 
românilor ne va mai trebui un alt cincinal 
pentru a-i ajunge din urmă! Spusele acestuia 
au declanșat reacții la București, pentru că 
jurnaliștii i-au luat la întrebări pe respon
sabilii BNR, de ce bulgarii pot și noi nu! Și 
asta plecând de la ideea simplă că Uniunea 
Europeană a acceptat aderarea „la pachet" a 
celor două țări.

Lucrurile nu sunt atât de simple pe cum 
par să se vadă însă la Sofia. Principiul bulgar, 
transcris românește ceva de genul „Dacă voi 
nu vreți, noi o vrem! Pe ea, moneda euro
peană!", nu pare să aibă susținere în acor
durile semnate în perspectiva aderării.

Țări mai avansate economic, cum ar fi
I Cehia sau Ungaria, se codesc a da si

gură o dată pentru, trecerea la/ppnedaeUro-, 
peană. Iar faptul că guvernatorul BNR a" ■ ' 
susținut lucid că este greu să adopți rapid o 
astfel de măsură, fără a ține cont de gravele 
implicații sociale și economice, arată că la 
București există o doză mai mare de lucidi
tate. Și apoi e scris în acte, euro îl vom avea 
atunci când vor vrea să ni-l dea ei, cei din 
Comunitate! Adică atunci când economia va 
susține scăderea reală a inflației și dobânzilor 
până la un nivel mediu comparabil cu cele 
înregistrate în primele trei țări din Uniunea 
Europeană.

4

Pfi străzile din China noua bicicletă, alimentată electric, are din ce în ce mai mulți adepți. Noul mijloc de locomoție a fost lansat recent cu scopul de a descongestiona trafi- culrutier mediile

Fără fumat în trenuriDeva (I.J.) - Potrivit directorului RTFC Călători Timișoara, Bogdan Rolea, transportul feroviar se va ridica și la noi în județ la standarde europene. Ca urmare, spațiile pentru fumat din trenuri se vor restrânge. „Fumatul va fi permis numai în locurile special amenajate de pe culoare. Noi realizăm o campanie cu caracter permanent ■ pentru combaterea fumatului la nivelul întregii rețele feroviare. Vom demonta scrumierele din compartimente, iar călătorii ftunători vor fi îndrumați către locurile special amenajate”, declară Bogdan Rolea.

cuvw

E Un fotomo- Kdel prezintă 
B ultimele K creații vesti- Kmentare ale Kdesigner-ului KRockey S., la ~ FestivalulIndian al U*Modei, ce se > desfășoară Ș: timp de. o || săptămână la feNew Delhi. • f La această ’Ș cea de-a șasea ediție- participă 67 de designer! care vor avea 39 de prezentări.

(Foto: EPA)

Adevărata fată a creditării
■ încercarea de 
obținere a unui credit 
bancar, poate genera 
mari deziluzii. ’

Tberiu Stsoia
tiliwlu.ftnilitWonnnitdli.ro

Deva - Obținerea unui credit pentru nevoi personale, e departe de a fi asemeni reclamelor cu care ne încântă

sufletele băncile din România. Dincolo de statisticile care vorbesc despre războiul dus de bănci pentru acapararea clienților lucrurile nu diferă cu mult de perioada 1995 - 2000. Când băncile preferau să lucreze cu statul.
Salariul contează...Caz concret: creditul pentru nevoi personale; Potrivit reclamei, este un credit acor-

dat tuturor celor care au nevoie de diverse sume de bani, pentru a-și rezolva diverse probleme. Și totuși, în momentul în care un client dorește să acceseze acest, tip de credit află că trebuie să aibă un salariu net de minimum 5 milioane de lei. Sau de minimum 200 de euro, în funcție de banca unde a nimerit. Dacă ne gândim la faptul că peste 60% din sala-

riații județului muncesc pe salariu minim pe economie, accesul lor la acest credit este interzis. Iar lucrurile nu se opresc aici. Ai nevoie de copii după cartea de muncă, din care să rezulte că lucrezi de cel puțin 6 luni la firma respectivă. Nu mai vorbim de situația în care ți se cer date despre rudele de gradul £ De parcă ți se întocmesc dosare pentru SRI!
ttuțittmtttttttmmmtttiftimt/tif/f gr st * firsts

eu rtf' ' x 1 dolar27.650 liră sterlină52.905
liră sterlină franc elvețian

franc elvețian23.469
forint .

jgitejn Otw

star Exchange 35.700 36.100 27.300 28.000 50.500 53.000 22.500 23.800 143 147
BancPost 36.100 36.700 27.500 28.200 52.800 53.800 23.000 24.000 142 152BRD 35.870 36.770 27.320 28.180 52.350 54.100 23.140 23.970 139 151Raiffeisen Bank 35SQ0 36.6Q0 27.300 28.100 52.600 53.800 23.220 23.880 137 154
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Atenție ce ali
mente cumpărați!Deva (I.J.) - Carnea de miel, ouăle și produsele lactate sunt în aceste zile în atenția Direcției Sanitar-Ve- terinare Hunedoara, dar șl a inspectorilor OPC, pentru prevenirea toxilnfecțiilor alimentare. „Există înființate echipe de control care vor verifica toate aceste alimente in locurile in care se vor desface. Centrele de tăiere sezoniere din piețe se află în pregătire pentru sacrificarea mieilor. Cine va cumpăra miel din piață trebuie să urmărească inscripția „Control sanitar veterinar”. Ouăle vor fi admise pe piață numai după efectuarea controlului ovoscopic”, precizează Mihail Rudeanu, director DSV.

Frig și ploiDeva (C.P.) - Vremea se va răci până la finele acestei săptămâni. Vor continua să cadă ploi care pe alocuri vor putea depăși 15-20 1/mp, iar până sâmbătă dimineața vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare nu doar la munte, ci șl In ionele mai joase.
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vineri, 22 aprilie 2005
• Sftrbttowa. „Marea sărbătoare a Paștelui" se numește manifestarea care va avea loc sâmbătă, de la ora 10,30, la sediul AHN Hunedoara. Membrii asociației vor avea parte de un program artistic, dar și de cadouri aduse de Iepuraș. (IJ.).
• Proiect. Suma de 1,4 miliarde de lei obținută prin DMSSF Hunedoara, completată cu resurse financiare de peste 170 de milioane de lei, spații și dotări vor fi folosite la Orăștie, printr-un parteneriat între Primăria Orăștie și Asociația „Sprijiniți copiii". (I.J.)
• Lansare do carte. Azi, de la ora 16, Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie găzduiește lansarea cărții „HOMO VIATOR" a dr. Vasile Moga, cercetător științific la muzeul Unirii din Alba-lulia. Lucrarea se înscrie în genul memoriilor de călătorie. (R.l.)

„Noi vom proteja Pământul"
■ Conștientizarea asu
pra păstrării planetei 
noastre curate începe 
încă de trei ani.

Sanda Bocaniciu______________
sandAJtocaniduelnfonMnodJa.ro

Deva - Pentru că astăzi este sărbătorit Pământul, cu tot ceea ce ne dă el bun și frumos și pentru că în toată lumea sunt organizate diverse acțiuni pro-Terra, menționăm

și noi una care a avut loc ieri, care ne-a încântat prin diversitatea activității celor mai mici și sinceri dintre deveni, la Grădinița P.P. Nr. 7 din Deva.
Să iubim naturaCopiii de la această grădiniță de elită a județului nostru, îndrumați de cadre didactice profesioniste au participat Ia activități de confecționare de flori din hârtie, copăcei, flori și chipuri de

copii, porumbei - simbolizând pacea pe Terra - lipite pe baloane albastre „ca apa de pe globul pământesc”, au desenat ceea ce este frumos în natură din jurul lor, au învățat despre plante și chiar au plantat flori în ghivece - la care țineau foarte mult și multe alte asemenea programe educative.
Șapte pomi inflațiCei mai mici au spus că, dacă distrugem copacii ei

plâng, că în zona verde din curtea grădiniței au copacii lor - cei șapte pomi existenți fiind „înfiați” de 30 de copii ai grupei mari - și că ei cunosc ceea ce este rău pentru natură și pentru oameni.Au pregătit chiar și poezii pentru Ziua Mondială a Pământului, sărbătorită azi, 22 aprilie, zi căreia i se acordă o foarte mare importanță în acest an, mai ales Ia nivelul unităților de învățământ hunedorene.

vinari, 16 vriile - Alunecările de 
teren au dus la 

suspendarea singurului tren care trecea 
prin sațul Holdea, iar copiii nu mai au 
nici un alt mijloc de transport cu care 
să poată ajunge la școală.
- O ploaie torențială cu grindină a spul
berat agoniseala de o viață a sătenilor 
din Brănișca.

Alcătuind o planșă inspirată din natură. De la trei ani... Copăceii trebuie să fie înfloriți. (Foto: Traian Mânu)- Au loc la Deva 
alegerile noului 

președinte al PSD. Ales pentru această 
funcție, este Victor Vaida.
- Pesta porcină lovește din nou, la 
Călan, unde sunt afectate 5 gospodării.

■ImMti. 16 aprilie

Foi de parcurs pe CFR

I

- - ■ ■-——----------- --  în mai puțin de
' aprilie______ 2 ore au avut

loc, pe raza județului, 2 grave accidente 
de circulație. :
- Ploile au produs o alunecare de teren 
în Ghelar, în urma căreia o familie a 
fost evacuată.
- Poștașii intă în grevă generală.

- Poștașii au 
primit majorarea 

salariată de 14% și au încetat greva.
- Anul fizicii este sărbătorit printr-un 
semnal luminos și în Hunedoara.
- Sunt făcute primele evaluări ale 
pagubelor produse de inundațiile din 
ultima perioadă, care au acoperit sute 
de hectare de teren agricol.

marți, 19 aprilie

qa .rjui. - Se desfășoară
------------- * —------------ la Hunedoara, 
meciul dintre II Remin și Jolidon Cluj, 
meci pe care devencele îl câștigă cu 
scorul de 23 la 22.

Deva (I.J.) - Gheorghe Puș- cașu are 73 de ani, este pensionar și are gradul II de handicap psihic. Până în anul 2003 a avut dreptul să circule pe CFR împreună cu însoțitorul său în mod gratuit, iar pentru acesta a primit șase foi de parcurs. în 2004 a primit 12 foi, urmând ca în 2005 să primească din nou șase foi. Bărbatul ș-â adresat cotidianului Cuvântul liber pentru a afla temeiul legal pentru care i s-au redus numărul de călătorii.„OU 102/2004, la art. 19, preciza faptul că, o persoană handicapată de gradul II are dreptul la douăsprezece călătorii împreună cu însoțitorul său. Legea nr. 519/2004 care a aprobat OU 102 a modificat art. 19 și specifică fap

tul că persoana va putea efectua doar șase călătorii împreună cu însoțitorul pe parcursul unui an”, declară Janel Frențoni, reprezentantul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap pe regiunea Arad - Hunedoara.

Mai puține călătorii cu trenul

•»*•**:  w subvenție CAS 

*fljrăarans
*• conwflaț» de specialitate patietâ
■r cele mai warnapeae preturi
* produse de cea mai buni cantate J *

O« i kt Emu Nrounoscut nr. 2. (fostul cttrttr
«xf *10176,  ftfc W25B/440.256, +40-259/4064» 
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Muzeul de Etno- 

Artă Populară.
Mate 
grafie șl

> wr Ea Secția de 
Științele naturii, amatorii 

pot viziona o expoziție cu 

caracter permanent.

fmf; Muzeul Aurului

SamiMprasK Muzeul 
de Arheologie 

Pelropni; Muzeul Mine

ritului

DiNK Galeriile de Artă 
„Forma*.  Expoziția retro
spectivă de pictură „Iar

ba, piatra, pomul ți 
omul" aparținând artistu
lui plastic Ion Cârjai.

Hunedoara: Galeria de 
Artă va fi inaugurată 

duminică, 24 aprilie, la oră 

13.00 când va avea loc 
vernisajul unei expoziții cu 

temă religioasă.

Hunedoara; In fața Casei

de Cultură se va construi 
o cruce de flori, simbol al 
bucuriei în gând ți suflet, 

la care pot participa toți 

cetățenii municipiului. 
Crucea de flori este o tra
diție a hunedorenilor 

legată de sărbătoarea 

Floriilor.

• La iMria „Marin 
Preda* <*n Deva (P-ța 
Victoriei) puteți găsi ți 

achiziționa volumul „O

VR

4

scurt» isto
rie a 

românilor 

povestită 
copiilor" 

semnat de 

Neagu Dju- 

vara. Autor 

al unor 

erudite studii de istorie ți 
filozofie a istoriei apărute 

în Franța, premiat de 

Academia Franceză, prof. 
Neagu Djuvara lasă, de 

această dată, deoparte 

tonul academic pentru a 

povesti tinerilor - și celor 

mai puțini tineri - istoria 

României.____________________

9 „CăftKoriv în Interi
or*,  de Stephany, 
apărută la Editura „Cristal 

Life" Arad. Cartea lui

Ștefan, cunoscut pentru 

preocupările sale de 

astrologie, 

se dorește 

„o sinteză a 

unei expe

riențe per
sonale".

Dar poate fi 

considerată 

și „un alt 

mod de a
privi omul că ființă vie", 

„știință pe înțelesul tutu

ror celor ce vor să știe". 

Poate fi ți criticată pen

tru afirmații vecine cu 

blasfemia (voitei). Dar 

înainte de toate merită

citită.

Magazinul CIP-AUDJO- 
V1DEOFILM, deschis în 
week-end'(pentru vânzare) 
în incintă Supermarket-ului

A A M 4 A A *A fW A » -A. i A 'A A A A A A A A <9 A "A A A A A A A A -A A A A A A A A A A A V A A A A <• A A A A A A A • • A O A A A » A-

Ulpia Center, et.l. ți (pen

tru vanzare ți închiriere) 

magazinul de pe BP-duf I. 
Maniu, deschis inclusiv 

sâmbăta între orele 9.00 ți 

19.00._______________________
•Cele mai noi ți căutate 

CD-uri cu muzică pentru 

toate gusturile.____________

• Casete pentru copii 
indicate a fi vizionate în 

zilele de sărbătoare, 
libere. Filme foarte 

reconfortante cu perso
naje iubite de cei mici ți 

chiar și de cei mari ți

pentru cel care doresc să 

vadă ți să audă concerte 

de muzică populară.

• Murder by Numbers", 
Un film cotat ca fiind de 

mare atracție, cu Sandra 

Bullock - o actriță foarte 

apreciată în ultima 

perioadă de timp. Actrița 

nu a fost niciodată mai

originală 

sau mai 
implicată 

într-un 

film ca în 

acesta. 
Este un 

film de 

acțiune, .
polițist care producă 

creșterea tensiunii celui 

care-l urmărește. Regia 

peliculei aparține lui Bar- 
bet Schreoder.

• „Something's Gotta 
GMv*.  Una dintre cele 
mai bune comedii 

romantice ale anului sau 

- mai bine zis - a ultimi
lor ani. Harry Sauborn 

(Jack Nicholson) este un 

playboy trecut de-a doua 

tinerețe, 
dar cu un 

libido mult 

mai crescut 

decât 

oricând. 

Filmul redă 

o poveste
romantică, dar șî o oare

care dramă a personaju
lui principal pentru că el 

trece de la o prietenă 

adevărată la o iubire 

trecătoare.

Deva, Cinema „Patria". în 
perioada 22 - 28 aprilie 

2005. Prețul biletului: 
25.000 lei lunea ți 

35.000 lei în restul 

zilelor._______________________

• *0  fata de mftoane' 
(MfiRon Dofiar o 
chelneriță a cărei singur 

Vis este să devină boxer 

profesionist, un antrenor 

care refuză să lucreze cu 

femei ți un fost pugilist 

care le spune povestea 

au adus patru Premii 
Oscar pentru filmul lui 

Clint Eastwood, "Million 

Dollar Baby" (cel mai bun 

film, cea mai bună regie, 

cea mai bună actriță ți 
cel mai bun actor în rol 
secundar) Frankie (Clint 

Eastwood) este 

antrenorul de box care 

citește mereu o carte de 

Yeats ți conduce o sală 

de antrenament pentru 
boxeri. Maggie (Hilary. 

Swank) este chelherița 

care îți întreține familia

singură, în fiecare seară, 

cu sacul de box. Scrap 

(Morgan Freeman) a fost 

luptător profesionist în 

tinerețe, iar acum 
locuiește îh sala lui 

Frankie, fostul său 

antrenor. El este primul 
om care are încredere în ; 
tenacitatea și forța lui 

Maggieși îl convinge pe 

Frankie să o antreneze. 
Astfel Frankie ți Maggie 

încep să se cunoască 

unul pe celalalt, trecutul 
amândurora ascunzând 

traume care încep să se 

vindece tocmai datorită 

acestei relații. Ceea ce nu 

știu ei, este faptul că au 

de înfruntat împreună o 

ultima încercare care va 

cere mai multă tărie . 
decât cunoscuseră ei vre

odată.

•Sala Sporturilor Deva;
Sâmbătă, 23 aprilie, ora 

18.00. Handbal feminin: 

Cetate Deva - Silcotub 
Zalău *.

• . Bobo's Pub' Deva, 
„Bobo's Pub" Deva, Str.

1 Decembrie, Nr. 11, 

oferă devenilor, și nu 

numai, distracții pe cin

ste, cu muzică de ultimă 

oră ți DJ dintre cei mai 

apreciați în special de 

tinerii care caută astfel 
de distracții._______________

• „Supreme Club*,  din 
Deva, b-dul N. BălcescU, 

bl. 12A - parter oferă, 
zilnic, între orele 9.00 -

2.00, distracție cu ruleta 

electronică, aer 

condiționat șî ventilație, 
cea mai savuroasă cafea 

șl satisfacție deplină. 

Rezervări: 0254/221220.

• „Aristocrat*-  dub de 
noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr.42 ți 
Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004 

1723121382

StejknM StafB- Accesul 
principal se face pe DN , 

66A - 11 km din Iscroni. 
(Punctul de intersecție cu 

Șoseaua națională Tg. Jiu

- Simeria sau pe linia 

CFR Petroșani - Lupeni. 

Accesul în zona turistică 

se face cu mașina de la 

intersecția balizată din 

zona Brăia, până la stația 

superioară a telescau- 
nului.
- cap. de cazare 5000 de 

locuri

- închirieri de schiuri

- discotecă
- sală de jocuri

- baruri

- restaurante
Se asigură asistență Salva- 

mont și instructori de schi. 

Tel. 0723/291746, 

0723/635001, 
0723/288073
Tel. Alarmare Salvâmont: 

0725/826668

sandAJtocaniduelnfonMnodJa.ro
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I• Gufectă stradală. Subfiliala de Cruce Roșie Vulcan, în cadrul campaniei publice organizate de Paști pentru persoane defa- vorizate, a adunat doar prin colectă stradală 18 milioane de lei. Acțiunea continuă și se va finaliza în ajunul sărbătorii. (V.R.)

• Sărbătoare în biblioteci. Ziua bibliotecarilor este marcată astăzi printr-o întrunire festivă a bibliotecarilor din întregul județ cu reprezentanți ai editurilor și scriitori hune- doreni. Aceasta va avea loc în Sala mare a Prefecturii Hunedoara. Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu" este închisă în zilele de 22 și 23 aprilie. (S.B.)
Săptămâna AndersenDeva (S.B.) - Luni, va demara la Deva, o amplă acțiune dedicată lui Ham Cbi itiaj Andersen cu prilejul comemorării marelui, creator de basme pentru copii, dar și a altor opere lit-

>■ Crăiasa 
Zăpezii

“««le destinatarelor mari. „Săptămâna Andersen" se va derula la Biblioteca Județeană „Ovid Densu- (ianu”. în perioada 25 - 29 aprilie și va cuprinde în programul pregătit de spe- . ciâliștii instituției: vemi-sajul expoziție „Viața și opera scriitorului Hans Christian Andersen”, în 25 aprilie, la ora 11.00, Concursul „Cunoașteți personajele lui Andersen?”, un concurs de desene și o expoziție de carte, marți, 26 aprilie, Ta Sala Melite, de la ora 10.00. Miercuri, la Biblioteca Județeană se va derula Colocviul ’„Minunata lume a basmelor lui w- n’ joi, 28 aprilie, ora 10.00, tot lâ bibliotecă: vizionare de casete cu basme, iar vineri, în ultima zi „Andersen” se va continua cu vizionarea casetei „Degețica”.
_

„Kogaion pro TerreDeva (S.B.) - Asociația de Turism „Kogaion” și Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din Orăștie au încheiat un protocol de colaborare cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Pământului. Conform acestuia, astăzi, la colegiul orăștian, începând cu ora 10.00 se va derula acțiunea intitulată „One world... one future” dedicată acestei zile. Ea cuprinde prezentarea de fotografii, în cadrul unui expozeu foto, ce vor reda frumusețile Terrei și cele oferite de turismul românesc. La expozeu vor participa elevii colegiului dar și invitați ai acestora.

■

Scenă din spectacol. (Foto: Traian Mânu)

Parcul septuagenar
■ Parcul Național 
Retezat, primul parc 
național al României, 
a împlinit 70 de ani.

Sanda Bocankiu
Suida.bounlcluelnfonnmedla.roDeva - Retezatul a intrat în atenția cercetătorilor cu câteva secole în urmă, fiind considerat „un monument sacru al naturii”.1923 - profesorii AL.BORZA (1887-1971) - directorul Grădinii Botanice din Cluj și savantul biolog EMIL RAC©VIȚĂ (1868-1947) inițiază demersuri pentru constituirea Parcului Național RetezatTPNR). .1935 (22 mar^0 - în Jurnalul 593 al Consiliului de Mhiiștri se publiflS4teizia de «• cristalină, dar KetMÎM Mic,

■ După peaslfl&are, 
mulți orășeni se retrag 
la țară, chiar dacă viața 
acolo nu e ușoară.

Viorica Roman
viorica, roman ® Inform medla.ro

‘‘1

Ilia - Cititor fidel, Cris- tache Marinov din Valea Lungă (Ilia) ne-a sunat zilețe trecute spre a ne anunța că vecinul său, Viorel Petrescu, a descoperit cruci în trunchiuri de copac. Cunoșteam familia Marinov ca... de- veană. S-a mutat însă la țară.

hniriMAn - mitoi* /7crow

Lacul Bucura, cel mai întins lac glaciar.

înființare a Parcului Național Retezat cu o suprafață de aprox. 100 kmp, care includea păduri semivirgine, peisaje alpine, căldări și lacuri glaciare, pășuni, precum și diferite specii valoroase de plante și animale.1979 - declararea Retezatului ca Rezervație a Biosferei, pe 20.000 hectare, de către Comitetul MAB UNESCO, la cea de-a VII sesiune a Consiliului Internațional de coordonare a Programului Om- Biosferă, Paris.2000 (12 aprilie) - Parlamentul României stabilește prin lege, suprafața PNR la 38047 hectare.
O minune a naturiiMasivul Retezat are, în cea Ză" a Jste cel mai adânc (29 m). Retezatul este renumit prin diversitatea floristică,

este alcătuit din roci sedimentare (calcare).Are numeroase pâraie bogate în apă și peste 80 de lacuri» Bucura este cel mai întins dintre ele (8,86 ha), iarmai mare parte, o «tructură

Domnii
INu pentru că viața ar fi mai ușoară acolo, cum mărturisea Ion Petrescu, alt fost devean, care după 30 de ani la birou a ales să fie țăran. Și nu sunt singurele exemple în sat.Unii au case și așteaptă pensionarea, alții vor să-și cumpere aici locuințe. Poate că îi atrage frumusețea locului și aerul curat, căci viața nu e cu [mult mai ieftină decât la oraș.

S-a mutat la tarăViața la țară ar fi fost mai frumoasă pentru Cristache Marinov dacă nu ar fi avut
-I ..t. IU., 

-ty v r 7- • i ' • •

un accident vascular. Doar condiția fizică, datorată vieții de sportiv, l-a ajutat să se recupereze nesperat de bine.Oricum mai are probleme de sănătate și speră ca în localul fostei școli, acum gol, să se înființeze cât mai curând un cabinet medical. Are noroc că soția sa, Cornelia, deși născută la oraș (in Petroșani), s-a obișnuit cu lucrul în grădină, creșterea găinilor și alte treburi gospodărești.Și mai ales cu lipsa de confort, pe care 11 avea atunci când stătea la bloc,■ 

Adminls- Național Adminis- Natural

(Foto: arhivă)adăpostind în jur de 1186 specii de plante superioare, dintre care peste 260 specii endemice și rare.în anul 2004 PNR a devenit membru Pan Parks, fiind primul parc din România inclus In rețeaua parcurilor europene protejate.

Vjorel și Cornelia Marinov

CERERE DE OFERTĂ

Spectacol de teatru cazonDeva (S.B.) - Cercul Militar Deva a prezentat, ieri, la sala festivă de lă Casina Deva, spectacolul „Haz de necaz, cu reforma în obraz”, dedicat aniversării Zilei Forțelor Terestre ale Armatei Române. Sub directa îndrumarea a col. Dănilă MoldoVan, care este și regizorul și scenaristul trppei de teatru satiric „Sargeția”, a Cercului Militar Deva, s-a ajuns ca în perioada 12 - 15 aprilie 2005, la cea de-a XV-a ediție a Festivalului Național de Umor cazon, „Podul Minciunilor” de la Sibiu, să se obțină premii importante. Trupa este unică in peisajul cultural al municipiului și în județul Hunedoara, iar spectacolele acesteia și interpret®^ ș paselor de. teatru nu sunt cunoscute di" oeveni. La Sibiu însă „Sargeția” a obținut locul III din 20 de cercuri militare particip panțe, geea ce face ca Cercul Militar DevW1^ iă-ueilgnă în anul 2005 „A treia putere” î||p umorul cazon Românesc.

Noi și PământulDeva (S.B.) - Celebrarea Zilei Pământului - 22 aprilie - la Direcția Silvică Deva (DSD), va debuta, astăzi, cu vernisarea expoziției intiffiȘ late „Schimbări climatice țre * glob”. Apoi va urma o paradă a modei ecologice și alte surprize pregătite de trația Parcului Retezat (APNR) și trația ParculuiGrădiștea Muncelului - Cioclovina în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și Asociația „Ecosilva Retezat”. Expoziția cuprinde desene ale elevilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani și minifilme ale celor mai mari și face parte din programul „Săptămâna verde” - 2005. manifestările amintite vor debuta la ora 12.00 la sediul DS Deva din str. Mihai Viteazul, nr. 10. Juriul din județul Hunedoara a ales 10 lucrări pe care APNR le-a scanat și le-a trimis în format electronic la Comisia Europeană, la Bruxelles.
Centrul HIV - 
SIDA la DevaDeva (I.J.) - Centrul de Consiliere tși Testare HIV, prin Fundația Romanian Angel Appeal, a fost inaugurat, ieri, la Deva. Centrul își propune efectuarea în mod gratuit a testului de identificare a virusului în organism, extinderea capacității de consiliere și testare voluntară, pre- cum și prevenirea transmiterii infecției cu HIV ! de la mamă la făt. Centrul se află în strada M. Eminescu, nr. 99, et. I.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HUNEDOARA, situat îh Deva, Str. • 
Depozitelor nr. 3, este Interesat în achiziționarea de benzina Premium, benzină 

fără plumb, motorină Euro, motorină Super Euro pentru următoarele filiale: îDeva Motorină Euro Motorină Super Euro Benzină fără plumb Benzină Premium
7 tone15 tone30,85 tone37,5 tonePetroșani Motorină Euro Motorină Super Euro Benzină fără plumb Benzină Premium
2 tone17 tone23,75 tone25,35 tone

Lupeni Motorină EUro Benzină fără plumb Benzină Premium
■ ■ ■7 «tone ■> tone15,3 toneVulcan Benzină fără plumb Benzină Premium 30,85 tone37,50 toneHunedoara Motorină Euro Motorină Super Euro Benzină fără plumb Benzină Premium

7,4 tone 10 tone7,4 tone10,1 toneCălan Motorihă Euro 2 toneBenzină Premium 1 tonăOrăștie Motorină Euro Benzină fără plumb Benzină Premium 6,4 tone12,6 tone12 toneBrad Motorină Euro Motorină Super Euro 2 tone15 toneIlia Motorină Euro 5,3 toneBenzină Premium Euro 4,74 tone *
Hațeg Motorină Euro1 Benzină fără plumb Benzină Premium 4 tone4.7 tone7.8 tonePui Benzină Premium Euro 5,55 toneVă rugăm ca, în conformitate cu prevederile OUG nr. 60/2001, privind achizițiile publice, să ne comunicați oferta de preț și să'ne confirmați că îndepliniți condițiile de eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și capacitate economico-financiâră, conform art. 30, 31, 32 din OUG nr. 60/2001.. Criteriul pe baza căruia se va atribui contractul este ofertă cu prețul cel mai scăzut, alimentarea pe bază de bonuri valorice sau cârduri electronice.Termenul de predare a ofertei este 28.04.2005.Relații la telefoanele: 0254/221550, 0254/211313E-mail: ambhd@deva.iiruc.ro

kclama

Suida.bounlcluelnfonnmedla.ro
medla.ro
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vineri, 22 aprflte 2005
• Autoturism răsturnat. Pe DM 76, pe raza municipiului Brad, un autoturism a efectuat o depășire în zona indicatorului „depășire interzisă" și, pentru că șoferul nu a adaptat viteza în curbă, pe carosabil umed, mașina s-a răsturnat, izbindu-se de un copac. La> volan se afla Vasile G., 46 de ani, din Hunedoara. (V.N.)
• Urmărit. în arest. Polițiștii din Deva au clarificat situația unui individ din localitate care are de executat nouă ani și jumătate închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Este Gheorghiță Turca, de 20 de ani, care acum se află în arestul IPJ. (V.N.)
• Senatorul șl birocrația. Viorel Arion, senator PNL, se luptă cil birocrația, intr-o recentă declarație, parlamentarul hunedore- an a atras atenția că acest „flagel" trebuie combătut atât de executiv, cât și de parlamentari. Asta, întrucât România a primit de la diferite foruri internaționale note proaste în acest sens. (V.N.)

Din nou la scoală!
A

■ Prefectul și subpre
fectul vor primi lecții 
europene de la profe
sori francezi.

Damiel I. Iancu_______________
da n ie 1.1 a nc u @in f o rmm ed i a j’oDeva - Cristian Vladu și Dan Pricăjan, prefectul și subprefectul județului, s-au înscris deja la cursurile de pregătire profesională în urma cărora, la începutul

anului viitor, vor fi reconfirmați în funcție. Institutul Național de Administrație a lansat, miercuri, un program de pregătire profesională destinat prefecților, proiect în urma căruia reprezentanții Guvernului în teritoriu vor învăța de la experți francezi, timp de opt luni, cum se gestionează o situație de criză, cum funcționează instituția prefectului în spațiul european, precum și modalități de atragere a investițiilor pe

plan local. Tot de anul viitor, numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor serviciilor deconcentrate ale ministerelor se va face numai la propunerea prefectului.
Corpul PrefecțilorPotrivit lui Dan Pricăjan, prefectul și subprefectul s-au înscris deja la respectivele cursuri. „Deschiderea oficială a cursurilor a avut loc miercuri, însă practic ele au început de luni. Eu am fost la

Subprefectul Dan Pricăjan.București la• începutul săptămânii, iar domnul prefect se află la cursuri în aceste zile. Va trebui să participăm la respectivele cursuri câte trei zile în fiecare lună, însă ele sunt necesare”, ne-a declarat ieri subprefectul.

se cară!
Tiberiu Stroia 
tlMulrataoMvnMMdfera

Ieri, senatorii Alianței D.A. (ăia care ne 
explicau cum o să trăim bine, fără a ne 
preciza însă și unde) s-au dat loviți și n-ău 

venit la serviciu. Culmea coincidenței, în ziua 
respectivă, în Senat se discuta legea declarării 
averilor. O lege pe care Băsescu a promis-o 
atât de transparentă, încât român u' se aștepta 
să afle chiar și câte ouă are Năstase. Și totuși 
n-a-fost așa... Fuga de răspundere a senato
rilor Alianței le-a permis celor din PSD și 
PPRM să transforme această lege, dintr-o 
dgațnpă cie fier, promisă de Băsescu, într-o

pUaBStfj.J
împopoțonată rapid, în așa fel încât șa de< 
bine la prostime.

In acest fel, aleșii noștri pot domni (sau 
dormi) liniștiți. Legea nu-i obligă să de
clare valoarea bijuteriilor sau a tablourilor. De 

asemenea, nu vor declara persoanele pe nu
mele cărora au înstrăinat bunuri mobile sau 
imobile. Iar crreașa d< pe tort o reprezintă 
faptul că nici măcar nu răspund în fața legii 
dacă declarațiile lor de avere nu sunt reale! In 
concluzie, senatorii Alianței ne-au convins că 
țin, într-adevăr, la tradiție. Iar tradiția ne 
spune clar: corb la corb nu-și scoate ochii. 
Așteaptă doar să-și: fure cașcavalul...

CSI Dl lOSIT, din Deva, este fericitul câștigător al premiului de 1.000,000 de lei la concursul „Poza cea mai haioasă”. Felicitări! (Foto: Traian Mânu)

Miron Cozma, la audieriBucurești (V.N.) - Ieri dimineață, Miron Cozma a fost dus din nou la sediul Parchetului Militar pentru audieri, în dosarul privind mineriada din 13-15 iunie 1990. Cozma a mai fost adus la Parchetul Militar în urmă cu două zile, pentru o discuție cu procurorii care instrumentează acest dosar. Tot ieri, a fost audiat și amiralul Cico Dumitrescu - fost consilier de stat la Palatul Cotroceni și care, în perioada mineri- adei din iunie 1990, ocupa o funcție de răspundere în Ministerul de Interne.

Gredpentru toată lumea, indiferent de vârstă. Va trebui să ne acomodăm. Sunt curioasă care va fi impactul pe piața imobiliară pentru că s-ar putea să avem parte de surprize neplăeute. 
Roxana,
Deva

până la urmă, dacă stăm să chibzuim foarte bine, vor exista surprize neplăcute pentru oamenii de rând. Suntem obi»r îți cu schimbi "" ’ ca|H$vom acomoda.
Sabin Mureșan, 
Deva

și sunt convins

Oeva 
'V? / ,? DEVA
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Ostresantă și va fi destul de grea acomodarea cu noua monedă. Nu ne așteptăm la îmbunătățiri, dar nu trebuie să fim pesimiști. Până nu suntem puși în fața faptu lui împlinit nu ne putem da seama. 
Angela,
Deva
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HUNEDOARA

Farmacia Enerao •<«". non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©-» 717659.

Farmacia .Green Line*, non-stop, Bd.

Republicii, nr. 8.®-* 748199.

Farmacia .Amica*, str. George Enes

cu, nr. 7. ©-> 713045.

DEVA 
Farmacia .Sensible', non stop, str.
Victoriei, nr. 1. 222380.

Oschimbarea pentru că așa de multe au fost în Ultimul timp încât avem senzația că nimic nu ne mai poate șoca. Sper să nu avem surprize neplăcute cu privire la rotunjirea' prețurilor!
Ion Mihu, 
Deva

x-re vom obișnui! 
IN Pentru început'va fi greu și pentru tineri și pentru cei mai în vârstă pentru că orice schimbare este dificilă. Rotun- jirea prețurilor va fi oricum in favoarea comercianților, nu a noastră.
Gabriela, 
Deva
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AVRAM IANCU, 54 călcătoreasă lenjq/'ie 10

cizmar-confecționer încălțăminte dupia ;oRMdK ■ 5 

2 

confecpwer articole ttn |M*  și înlocuitori ' 10

călcătoreasă lenjqfie

cofetar

confecționer-asamblor articole din textile

cohfeețiortec-asamblor articole din textile

Farmada nr.1 .Remedia*,  non-stop,
Piața Victoriei, nr. 29. ©-» 211616, 
224488.
Farmada .lacomi - Humanitas if, 

str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 

211949.

ORĂȘTIE

Farmada .Oros', sâmbătă, orele
8-20 duminică, orele 8-14, str. N. 
Bălcescu, nr. 7. ©-♦ 240976.

PETROȘANI
Farmada „Plațâ*,  non-stop, str.
Avram Iancu, nr. 5
BRAD
Farmada .Remedia' sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 

Iancu, nr. 48. ®-» 612887.

Polidinica Stomatologie Deva, str. M.

Koqâlniceanu, zilnic 8 - 20
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, cSăh',!Ștf!''St$dfri- 

pendenței, 18A. ®-• 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Ch>ș Matei, 
dr. Gădunel AdinelfrElena. Hune
doara, str. Avram Iancu, nr.9. 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxHo-fadatt, dr. 
Zuberecz Richard. Hunedoara,- Piața 

Eliberării, nr. 5. ©— 717686: 

tabinet dr. Bâldea Eugenia, Orățtie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. <&—» 242461.

Teliucu Inferior 
se „usucă"1 liucu Inferior (D.I.) - Ieri, apele din jurul localității erau în scădere, iar în comună se putea circula în condiții mai bune, ne-a informat . primarul Daniel Sorin Pupeză.

și câștigi în fiecare vineri!tiga: " ' cate în paginile ediției de joi, 28 aprMe• Decupează și completează talonul de concurs publicat vineri îh ziar.• Detune plicul in urnele spefch^te Cuvântul liber, din Deva, vineri; Sffilm bătă, duminică și luni sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A. «• Poți să ne trimiți plicul prin poștă j Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva:• Extragerea norocoșilor câștigători va avea loc miercuri,' 27 aprilie 2005, la sediul redacției Cuvântul liber.• Numele câștigătorilor vor fi publi-

a.c. ' i• 3 premii x 1.000.000 lei (100 lei noi)Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254-211.275.Regulament:Trimiterea talonului completat în-' , seamnă acceptarea condițiilor de participare la concurs. Premiile r>u sunt transmisibile. La acest concurs nu pot participa angajații SC Inform Media SRL și nici rudele acestora de gradul I sau II.

CONCURS
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■ Antrenorul afirmă că 
s-a despărțit de echipă 
de comun acord cu 
conducerea clubului.

[2EH!
s 1> 0 R T

Conflict U. Remin - Mengoni!<»

• '■ ițional; la Constanța. Victor Pițurcă a dgtlarat că meciul România - Armenia, programat pe 8 iunie, se va disputa la Constanța și nu fa București, cum era stabilit inițial, la dorința jucătorilor echipei naționale. Pițurcă spune că schimbarea stadionului nu e generată de faptul că a fost huiduit de tribuna din Ciulești. (C.M.)

Marian Muntean

a

Dezamăc ire la CetateDeva (C.M.) - înfrângerea neașteptată suferită de Cetate în etapa intermediară de Miercuri în fața mult mai slab cotatei HCM Roman a tulburat destul de serios apele hi tabăra deveană. Pe drumul de întoarcere sa făcut o ana- liză a meciuluisi au purtat discuții furtunoase între conducerea clubului Și jucătoare.. .după meci am fost tentat să trec la măsuri drastice. Dar după ce jucătoareleși-au asumat responsabilitatea pentru greșelile făcute în teren, am înțeles că am greșit și eu pentru că le-am dat prea mult credit și nu știu dacă voi mai fi atât de aspru. Sunt totuși foarte dezamăgit, în special de unele jucătoare în care am avut multă ■ încredere și de Ia care așteptam să aducă un suflu nou în jocul echipei”, explica Marian Muntean, președintele clubului devean.
Na fuzionăm pentru numeChestionat asupra din ce în ce mai discutatei fuziuni cu Remin, Muntean s-a ară- ’ tsd‘ interesant, dar numai în anumite condiții. „Nu fiizionăm pentru nume sau un loc pe prima scenă. Ne interesează jucătoarele valoroase de la Remin, pentru că vrem să fim in primele trei echipe în sezonul viitor. Dacă Remin își pierde handbalistele importante, nu cred că ne vom uni”, comenta Muntean.

Arbitrii ți observatorii, «tapai a 17 -a, 23-24 aprilie 
Minerul Uricanl - Minarul Anlnoasa: Florin Anca - cen
tru? Daniel Roman și Erisfian Măluțan (toți Deva) - asis

tenți. Observator-_Sta_n Hanzi (Deva).________________ .

Vfctoria dban - CFR Mbrmadm: Daniel Dudaș - centru. 

Mates Xenicilca și Adrian N|e |to|i Petroșani) - asistenți.

Deva - în loc de liniște și încredere, victoria cu U. Jolidon Cluj a adus vrajbă în tabăra U. Remin. Deși antrenorii și jucătoarele au obținut cele două puncte absolut obligatorii pentru păstrarea șanselor de evitare a retrogradării, se pare că „răsplata” din partea conducerii administrative a constat în... critici.
Incompatibilitate„Spre surprinderea mea a fost mare supărare după meciul cu clujencele și s-au iscat discuții încinse. Nu
Un zvon da, altu baDeva (C.M.) - Discuția cu președintele U. Remin a atins, în afara subiectivii Mengoni, și chestiuni legate de viitorul» echipei. I-am solicitat președintelui clubului devean să facă lumină asupra unor zvonuri care susțin că Remin poartă tratative pentru transferul a patru dintre cele mai bine cotate jucătoare la Rulmentul și că echipa „viperelor galbene” va fuziona cu Cetate.„Nu am discutat cu nimeni de la Brașov despre vânzarea jucătoarelor. în schimb, cu Cetate discutăm demult despre o posibilă fuziune, pentru a crea o echipă puternică, dar hi orice caz aceasta se va produce doar după încheierea campionatului”, ‘preciza ofi- cialul devean.Cunoscându-1 însă bine pe președintele U. Remin, e posibil ca lucrurile să se schimbe de la o zi la alta și să se con- frime zvonul cedării de jucătoare și să nu aibă loc fuziunea. Rămâne de văzut...

vreau să arunc cu noroi sau să dezvălui elemente mai puțin plăcute din viata echipei, așa că mă limitez la a spune doar că am decis, de comun acord cu conducerea clubului, să renunțăm la colaborare. Concepțiile mele asupra performanței nu sunt compatibile cu cele ale celor doi președinți ai clubului, astfel că pedtru liniștea echipei cel mai înțelept demers a fost acesta de despărțire”, afirma Alexandru Mengoni, tehnician care în patru etape pe banca U. Remin a obținut o singură victorie.
Nu e nimic sigurSituația e mai mult decât supărați, întrucât intensitatea ironică, judecând că tehni- emoțiilor provocate de meci clanul nu a fost demis după ne-a răvășit și că am criticat cele trei înfrângeri consecu.- anumite aspecte ale jocului tive anterioare cu Rapid, , echipei. Domnul Mengoni are Oltchim și Selmont, ci a fost o vârstă destul de înaintată, e criticat și într-un fel deter- probabil mai puțin rezistent

Antrenorul Alexandru Mengoni - "lovit" de victoria cu Jolidon.minat să renunțe după victoria cu Jolidon.„E drept că am fost cam la stres și se avântă în a îfnee afirmații și a lua decizii pripite și a amenințat de jhai multe ori că pleacă. Deoesfe- dată e la Deva și cred că după ce vom discuta cu mai pult calm nu va renunța la postul pe care îl deține în prezent”, preciza Daniel Andronac^e, președintele U. Remin.

larinescu - ceri-MwwPW WlȘCId ... 7%-.-—. •
Mț fleeentin Osa (ambii Maritan) și Adrian Romonți 
(SnMria) - -asistenți. Observator - Boqdâi»Ș«var.(Deva). 

fenolii Vați - Gloria Gaoaglu: Daniel Thirt - centru, 
IMexamiro Bețpn (ambii Călan) și Marius Necțutescu (Deva) 

aslster 0 tor ~ Doru Toma (Di 1).
MlltofUi Tdfac - fattotui Hațeg: Vlad Biriș -centru, Cos- 

mira Danciuși- 
vator - Dorel T&sa (Hunedoara).__________________ ' ■ '

Constructorul Hd - Mmmi Mrbăteni: Alin cfrstoiu (Deva) 

- țateM,Adrian Costea și E-tin lordache (ambii Simeria) 
ți. Observator - Uzâr Kelemen (Deva).

tete - st?

. - centru, Cos-
Petrean (toți Deva) - asistenți. Obser-

Sancțiune durăPetroșani (C.M.) - Comisia de Disciplină a Federației Române de ~ Rugby a dictat, ieri, câteva suspendări drastice. Cea mai dură sancțiune a fost luată împotriva jucătorului Științei Petroșani, Florin Pricop, care a primit opt etape de suspendare.El a fost penalizat pentru că în partida Știința Petroșani - Rulmentul Bârlad din etapa a 15-a a Diviziei Naționale a călcat pe cap un adversar căzut la pământ.
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(0,19 l«l noi)

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 Id (0,22 tel noi)

Pref/ziar pentru abonament anual

1.920 lei
GRATUIT, în fiecare vineri primești 

Jl cel mai complet supliment 
de televiziune.
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BedUCCrea de 45% este valabili la abonamentul de luni

/ V

BRD-Groupe Sociăte Gânâratefe așteaptă în toate județele țării:
Atba, Arad, Argeș. Bacău, Bihor. Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov. Brăila, București, Buzău. Caraș Severin. Cluj, Călărași. 
Constanța. Cpvasna Oâtnbovița: Ooîj, Bateți, Giurgiu, fiorj, Harghita. Hunedoara, ialomița- teF Maramureș Iureș. Neamț, 

Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman. Timiș. Tukea. Vaslui, Vâlcea vrancejc,

Trte'iti CV-ul cu o fotografie atașată și scrisoarea de intenție - specificând orașul pentru care Candidezi ■ pe adresa: 

BRD-Groupe 5 octets Senărale, Departamentul Resurse Umane. B-djl Ion Mihateche,or 1-7, București sector 1.

FAX 021301 «9 04; E-MAIL recruta :@brd rt

Prenumele

StradaNr. _
O LocalitateaTelefon (optional)

i
i
i 

■<1

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Aboiwază-te acuirJ

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

Numele
i

m <
w

Tot rriai simplu

RECLAMĂ

Adresa la care doresc să primesc abonamentul;

1 lună

3 luni

6 luni 

1*)  U1MÎ

Abonamente
i

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi) ■1

169.000 lei (16,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi) ,

319.000 lei (31,9 Iei noi) pret/ziar âb. 2.045 lei (0,20 Iei noi) ■
cna nnn 1^1 zcn o . - - - /.iu —K i onn ■ za io ®

dpriftn.martaut0infQnnniedia.ro


• Schimbare. Partida amicală de tineret România - Republica Moldo)»,- •pe 24 mai, se va desfășura la Botoșani jfîiu la Piatra Neamț, așa cum erastabilit inițial, se arată într-un com^nl^l^l federației Române de Fotbal remis terL(MF)• Gest. Portarul echipei Beșiktaș, Oscar Cor doba, i-a dăruit un ceas placat cu aur coechipierului său Daniel Pancu, care a apărat poarta formației din Istanbul în ultimele 15 minute ale meciului cu Fenerbahce, a anunțat cotidianul Akșam.(MF)• Dezimînte. Căpitanul echipei Blackburn, Andy Todd, a dezmințit că ar fi încălcat o regulă privind comportamentul violent, după ce FA a deschis o procedură disciplinară împotriva sa, deoarece l-a lovit cu cotul pe atacantul formației Arsenal, Robin van Persie, informează AFP.(MF)

■ Președintele Comisiei 
de Disciplină a FRF 
borti Vidrei Ursu, luptă 
împotriva violenței.

■București (MF) - Președin tele Comisiei de Disciplină a FRF, Doru Viorel Ursu, a declarat că gruparea Rapid București a fost sancționată pentru că nu și-a organizat propria galerie la partida, cu Steaua, restantă din etapa a XVII-a a Diviziei A,.'încheiată cu scorul de 0 - 0. „Și clubul Rapid a fost pedepsit, pentru că este vorba de modul în care îți organizezi propria- galerie, indiferent de locul de disputare a partidei”, a afirmat Ursu. Comisia de Disciplină a FRF a decis, miercuri, ca Steaua și Rapid să dispute câte un meci pe teren propriu cu porțile închise, în urma incidentelor dintre suporteri petrecute la meciul dintre cele două echipe, disputat pe 13 aprilie. De așemenea, cele do- jșă jh w "sui amendate m bâte.W «mo. Dom r’rel Etesu a scă cele două cluburi aUjpniHflț-Țeepecti- vele sancțiuni eă „sUntrecidiviste”. Au mai fost aver-

Glubiri au anunțat că vor de

Vlcențiu lorgulescu, susoennai

Sanctwni ia Șc.Rg

în tribună la meciul cu Apuium Alba Julia, a<fcputat, duminică, în cadnUtațiMi». KX-a ă’Diviziei A. Vlcențiu IorgyletKiVlSaH afost trimis în tribună pentrct jmxțNp, â primit <1$ o amendă de’ 340 deeuxo.„Am părăsit suprafața din fața băncii de rfezevâ, dar nu am intrat în teren, așa cum am fost acuzat Sta este admisibil ca, domnul Sorin SaiUBâri, care a fost observator, să spună în fața membrilor comisiei eă a scris îft.rapdx^ tar i*au  spus arbitrii. Nu înțeleg această pedeapsă. Am fost suspendat pentru proteste ia adresa arbitrilor și intrare în suprafața de joc, însă nu am făcut acest lucru, pentru că știu regulamentele-și' nu îmi per- iOteam. Dacă am ajuns să ne judece SorinSatmari, e grav ce se întâmplă. In fotbalul românesc”, a spus lorgul'escu? Oficialul clubului FC Național a precizat că nu va face apel. Directorul sportiv al echipei FC Național a mai spus că va face totul pentru ca arbitrul Ionică Serea și asistentul Ispas Cojocari? si fie exclușidin 'arbitraj:" „Serea e o persoană care nu mai există. L-am respectat, dar pentru ce a făcut nu mă las până nu îl exclud și pe el și pe Ispas Qojocaru din arbitraj”.

lor 3 â» federații feurd-: pene au fost de acord să facă o modificare Ta articolul 19 djn statutul UEFA, în care ste arată acum că „alegerea președinteiui| are loc în anul care precede turneul final al^nui Campionat

cu SlovaciaIneu (MR) - Echipa națională de juniori <nder 15” a României a obținut un cend- de egalitate și o Înfrângere în cele două j^rtide amicale pe care le-a disputat în com- WjSmia selecționatei similare a Slovaciei. în prima întâlnire, disputată în data de 18 aprilie, la Arad, și câștigată de slovaci cu 1 - 0, România a aliniat următorul unsprezece: Samoilă - Lia, Tegzeș, Daminuță, Dobre (50 V. Rusu) - Fleșner, Olteanu, Alexe (73 An- ghel), Caciora - Copil (65 Vintilă), Văduva (55 Pavelescu). Cea de-a doua partidă amicală s-a disputat pe 20 aprilie, la Ineu, și s-a încheiat la egalitate, 2 - 2, golurile României fiind înscrise de Pavelescu și Alexe. Antrenorii selecționatei „Under 15”, Iancu Guda și Marius Bălășoiu, au folosit următorii jucători: Farcaș - Lia (55 Râpă), Tegzeș, Dami- huță, Costachi (40 Văduva) - Fleșner (60 Vin- tilă), Olteanu, Pavelescu (56 Rusu), Alexe (65 Anghel) - Copil, Caciora (28 Dobre).

Timișoara (D.Ș.) - Organizarea Clubului Sportiv de Go Walter Schmidt se va desfășura sâmbătă și duminică, la Colegiul Tehnic din Timișoara Cupa Walter Schmidt - Timișoara 2005. Această competiție anuală se află'la cea de a V-a ediție și a devenit deja o tradiție a Go-ului timișorean. Anul acesta și-au anunțat par-

Clubul Rapid a fost sancționat. Răzitan Lucescu tizate în legătură cu conduita propriilor suporteri. M-am confruntat cu situații mai dificile, însă am aplicat de fiecare dată legea. Aceasta decizie vine în urma unui lung șir de evenimente. Precedentele bine alese creează ordine”, a spus'Ursu.
Un ÎnceputOficialul FRF a menționat că decizia comisiei pe oare o prezidează se dorește ă fi un încăput; în lupta împotriva violențe i pe stadioane. „în ceea ce privește educația ga-

lerîilor. responsabilitatea apar- țme și conducerii cluburilor, înfoța acăsteEneputințe vom încercă să acționăm noi. Dorim.£Utpya,cârpește manifestări să treaafi neobservate? Avem focăierăi®, înjunghieri, însoțite deneva să se opună acestor violențe? Ne gândim să fim și mai fermi de acum înainte. Fenomenul violenței și a modului în care se desfășoară un meci a proliferat. Vom" proceda fără discriminare în toate cazurile de acest gfen”,"& spus

„Reprezentanții celor două cluburi au reacționat cum le e felul, însă trebuie să ne păstrăm luciditatea. Dacă vor depune apel? De ce nu mă întrebați dacă îmi vor da foc la mașină? Nu a fost o atitudine ostilă din partea noastră. Și-’ gur că ne expunem unor riscuri, din cauza unor minți în/ fierbântate, dar trebuie să ni’ Ie asumăm și să facem ceva”.f
Cuvântul presei <Doru Viorel Ursu a explicai că In analizarea incicfentelo: de la meciul Steaua - Rapid Comisia de Disciplină nu a îuat în considerare doar ra-*'  WW ^afflwatarșlui, ci și. WticomRq^Rtte W presă, 'îh^ legătură cu această partidă. „Majoritatea documentelor pe care le-am folosit au fost pre-^ zentate în presă. Am vrut să , demonstrăm că «facă nu facem ceva, actele de violență vor con- ? tinua. Nu am făcut diferen-g țieri și e greu să mulțumești| pe toate lumea”, a mex.țt nat președintele Comisiei de Bis-- ciplină a ÎS®, Doru Ursu |
l/Hiă

za protestelor

pe.bancă. Prohl^maeste că arbitrii ar trebui să fie mai flexibili, să comunicemai mult cu antrenorii și Jucătorii. Nu Vreau să-i laud pe arbitrii străini care au venit In România^ darjnd&eaatkjyittaa

disputat in etapa a XXa campionatului Diviziei A.

tKiuă etape de Comisia de Disciplină a FRF, după ce a fost trimis în tribună la medul ca Farul, terminat la egalitate, scor 1 -1, în deplasare, -înetapa a XX-a a Diviziei A. Tehniciariui ^portului a fost, dfe asemenea, amendat cu su-de euro

protestat, arbitrul do reacrvă iau potolit și gata. Roate cel care m-a eliminat pe mine și-a făcut și el un nume. Dacă arbitrii nu comunfeă.. este greu să ne înțelegem cu ei”, a comentat Dan .Petrescu decizia Comisiei de Disciplină. Jucătorii Miha> Suriț; (Farul Constanța) și Daniel Lupașcu (Apulum Alba Iufia) au fost suspendați câte o etapă după ce au fost eliminați în partidele pe care echipele lor le-au Dan Petrescu își va privi 
jucătorii de sus.

Jucătorulechipei USPalermo. Lucaa' jubilat golul ■■jfv înscris în poar-■ , ? ta formațieiBrescia in pâr- tida d«Wfao**'  ‘ rată miercuri, la Palermo, în cadrul «tapei intermediare din campionat- ul italian de ■ ■>. fotbal. Meciuj s-a încheiat la MMMMfB, egalitate, sc»E ■P*  3-3.(D.Ș.) M
(Foto. 4

ticiparea concurenti din următoarele orașe: Arad, Baia Mare, Brăila, București, Craiova, Galati, Oradea, Reșița, Slobozia, Turnu Măgurele și Timișoara. Organizatorii estimează prezenta în concurs a 60 de sportivi. La acest concurs va participa și un grup de copii din Giarmata, instru- iți de profesorul Gabriel Cio- ra. Este așteptată și prezenta lui Cătălin Țăranu, singurul jucător profesionist din Europa. El activează în Liga Profesionistă Japoneză pentru o serie de lecții și demonstrații.

Competiția are următoarele caracteristici tehnice: sistem 6 runde MacMahon, komi-6,5; timp de gândire 60’ de jucător, timp suplimentar 80"/mutare sau 5min/10mutări, nigiri, reguli japoneze, .; departajare SOS și SOSOS.
Condițiiînscrierea concurenților se va face sâmbătă, la ora 9:30. Sâmbătă, prima rundă va începe la ora 10, iar a doua la ora 13:30. Cea de-a treia rundă va avea loc la ora 16:30. Turneul va continua duminică,

începând cu ora 9. Premierea va avea loc duminică, cu ince-» pere de la ora 17:30. Premiile gA. vor consta în cupe, medalii, diplome, cărți de Go, diverse’ materiale inscripționate cu însemne specifice jocului de Go. Coorganizatorii acestui' eveniment sunt Consiliul Județean Timiș, Consiliul Local Timișoara, Colegiul Tehnic Timișoara, Primăria Giarmata și Domenii-Web.com. Detalii despre Go și acest concurs se pot obține la adresele: www.- geocities.com/gotimisoara și www.timisoara.concurs.net.

http://Web.com
geocities.com/gotimisoara
http://www.timisoara.concurs.net
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♦if?-vineri, 22 aprilie 2006
• ’SB.Vând garsoniere (19)f

MctaMlta gresie, faianță parchet, 
amenajată'Preț660:mH,tel. Tel. 219470. (Multl
prima)
•MtaMMta bucătărie, baie, balcon, gresie, 
falffll țgSomlL lei. Tel. 219470. (Multlprima)

• urpta /xm zonă centrală bine 
amenajată gresie, faiarta balcon închis, 
toâyttre, preț 675 mil. neg. Primul venit primul 
swvBTel. 0786/497615. (Agenția ImoblHart Nr.l)

• decomandată comptet mobilată contorizări, 
ȚUtaor, frigider, aragaz, mașină de spălat 
®itolm.tă etaj 1, Dorobanți, preț 720 mlL, nego
ciabil (Agenția Imobiliară Nr.l)

• urgantl Zonă ultracentrală amenajată 
cMfarizărl, modificări Interioare modeme, etal 
Minedlar. Preț 780 mii. tel, negoclabiL Tei 

0745/253662,211587. (Evrlka)
• otel 1. dec., Emlnescu, st 30 mp, amenajată

485 mii,; neg. Tel. 211587 (Evrlka)
. Dada, complet mobilată și utilată 

îmbunătățiri, et 2, ocupabilă Imediat. Preț 480 
mlIJel, negociabil. Tel 0745/253662 (Evrlka)
• flta, grata faianță instalații sanitare noi, 
apometre, Micro 15 etaj Intermediar, preț 485 
mil. tel. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)

• rarctot Istait gresie, falan;ă la /abil, Dada, 
sg®, tel. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)

• semldea, parchet gresie, faianță balcon 
închis, centrală termică etaj Intermediar, luliu 
Mi^u.Prej 760 mii. tei. Tel. 0743/549654. (Garant

• zom Mtera 15, etaj intermediar, dec., 
contorizări, balcon. Preț 485 mii. tei.- TeL 231212, 
0748/013971. (Garant Consulting)
•4Ma Endnoscu, st 45 mp, amenajări moderne, 
centrală termică Instalații sanitare noi. Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting) 
•Mt centrală etaj intermediar, balcon, 
colftorlzări, amenajări. Preț 760 mii. tei, nego
ciabil. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
•ratei 2. dec., contorizări. balcon, bine 
întreținută Zamfirescu. Preț 690 mlLROL/69.000 
RON. Tel. 0743-103622 0724-169303. (Casa 
Betania)

• WKi DUCOH o€ 5 nlfuU COTtw Itan, 
parchet situată în blocurile dki spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaj^DeteML

K
) mil. ROl/7aOOO RON. TeL 230221,0740- 
0720-370753. (Casa Betania)

• dea, et48 mp, parchet gresie, faianță 
centrală termică proprie, termopane, blocurile 
MttfeL Preț 920 mil. ROl/92300 RON. Tel. 223400, 
0781)914688,0720-370753. (Casa Betania)

ilanță balcon, contorizări, 
Preț 395 mil. ROL/39500 RON: 
120722, 0724-169303. (Casa

• etoi% de&, balcon închis, contorizări, bine 
’ntreținuiâ, 2iamfirescu. Preț 685 mil ROL/68300 
^0742-006228, Q720-387896. (Casa Betanla) „

• Mă, gresie, faianță contorizări, spoturi, 
Emlnescu. Preț 395 mii. ROL/39500 RON. Tel. 
0744-770051,0724-169303. (Casa Betania) 

?* *tai  h dea, st 45 mp, 2 balcoane, parchet 
repartitoare, ușă metalică 22 Decembrie. Preț 
815 mil. ROl/81500 RON. Tel. 0744690918 0720- 
370753. (Casa Betanla)
• Mal ă dea, balcon închis, contorlzărl, bine 
întreținută Emlnescu. Preț 490 mll.ROly49.QOO 
RON. 0743-103622,0724-169303. (Casa Betanla) '
• dac, M nouă ia kitrare. axnorizărLbaKan, t 
Go|duPreț7»mil.dOLrnnnr)RON.Tel. 0741- 
120722,0720-387896. (Casa Betanla)
• ato| L dea, centrală termică 
totală balcon, parchet Doroba 
ROU&DOO RON. Tel. 0744-69091 
(Casa Betanla)

laminat, 2 bit faianță, 
Jfltefr

• dNMtatata ftataL greste, termopan® 
balcon, ocupabll imerfiit zona Patria Tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• mm *tau> bucăftrle modificată balcon 

incnis, apometre, repartitoare, gaz contorizat 2 
focuri preț 1Ș mid. tel Tel. 231212,0740/013971. 
(GarantContatingj;.

biocftetaifonkt tL2balcoana 
44000 euro. nego- 

(RoțanJOCC)

contorizări, parchet balcon 
Calea Zarandului. Preț 670 mii. ROt/57j(IOO 
Tel. 0724-169303, 0744-69091& (Casa 

Betania)
dea, et intermediar, S 40 mp, 
ilcă termopan, bucătărie mom- 
șire In balcon, gresie, faianță 

parchet beci, la mansardă loc pt. depozitare. 
Ț u-251498. (Fiesta Nora)
Hm Data, cu 2 camere, decomandată 

parchet instalații sanitare bune, repartitoare, 
oaaAfoq apometre, preț 450 mii. lei negociabil, 
mK302200,078EV165703. (Fiesta Nora) 
Hm hta Maiiu, et bun, balcon închis, 

bucătăria gresie, faiarta parchet contorizări, 
pretJBO mă lei, negociabil, tel. 0788/165703, 
ț^B2200. (Fiesta Nora)

4 »ft Zamfirescu, dea, etaj 1, ocupabilă 
Imediat preț 650 mii. tel. Tel. 235208,0721/985256 

3000)
fim M. Eminescu, dea, amenajată et 1, 
oaWblIă Imediat preț 485 mii. tei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• im Data, bloc cărămidă et 1, dec., 
«MKzărl, preț 485 mii. tei. Tel. 235208, 
0721985256. (Rocan 3000)

• MMHș dec, moDnata, oaicon incriis. et 
TO^mil. lei. T& 235208. 0721/744514.

• mm Mărtafl, vedere la stradă liberă preț 550 
mă tei, negociabil. Tel. 235208, 0724/620358 
(Rgc 3000)
• Data, dea, mobilată et Intermediar,
suprafață mare. Preț 570 mil. lei. Tel. 
0254/2344010727706515. tain’s Home) 
ijmiMărttaetaj intermediar, gresia faianță 
' n ocneta ușă din lemn masiv, st 25 mp.
Preț 630 mii. tei, negociabil. TeL 0254/234401. 
(Rubin’s Home)

•am DoNtantL etaj 1, contorizări, parchet 
dea Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
ta EMtoascu, dea, st 35 mp ralcon, 

onră et. intermediar ontonzari, recent 
amenajată Preț 520 mii. tei. Tel. 0254-234401, 
0727706515. (Rubin’s Home)

f, M*ML  MO. amenajata frumos, contorizata. 
WWak, gresie faianță parter, dulapuri cu uși 
glisant® spoturi, Gojdu. Preț 685 mă, neg. Tel. 
0745/640725 (Mimason)
țiăftM dac, amenajată modern, tavan fals, 
grffiffl, faianță parter, Gojdu, preț 695 mii. lei 
neg. TeL 0745/163.445 (Mimason)
• zona Mkro 3, centrală bloc cărămidă preț 360 
folfMl. 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina 

Terra Mi® Hunedoara)
• convector, boiler, etaj 2, preț 350 mil„ zonă 
centrală Tel. 747798,0742/902488,0742/872106.  
(Tina Terra Mi® Hunedoara)
• bduL Corvin, parchet balcon, gaz, întreținută 
350 mii. TeL 710129,0740/146780. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• MM, Canto, etaj inferior, ușă metalică gresie, 
convertor, boiler, 420 mii. TeL 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• tanaril cămh, baie, greste, faianță parchet 
lamelar, ușă metalică mobilată 145 mii. Tel. 
710129,0740/1467» (Stil Imobiliare Hunedoara)
• to. Hunedoara, zona Teatru, etaj 2, deco- 
mSjitiata spațioasă , 42 mp, parchet, balcon 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă 520 mii. 
TeL 0722/973569; (Profil Expert, Hunedoara) 
•MM IHtaetaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mit 
taJ&Slta 0741/130438. (Profil Expert Hune

doara)

• zonă centrală, etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet, balcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0746/354579. (Omega Hunedoara)
• zmTartr® etaj Intermediar, convector, bal
con, fără bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel.71870ă 8746/154579. (Omega Hunedoara)...

• ram wro o, eou irronnwiar• flresiș, parcnet
rt m ■ ci n jte rt 1A rs-rllÎA» r*  IaI Ti f-rs aaIm Lei t zugravii proaspăt, *w  nu ie iei, neoociaDH, 

tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• confort 1, etaj 5, bine întreținută preț 9000 
euro, negociabil. Tel. 0254/74322 )74 Î“t37, 

0742/581831. (LaryMya Hunedoara)Cumpăr garsoniere (20)
• garoontara, to Deva, zonă bună, etaj Interme
diar, Indiferent de stare. Ofer prețul pieței. Tel 
211587. (Evrlka)

1.150

ta

2 focuri gaz. preț 29.TO eura teTwMW?: 

(Prlma-lnvest)
• semldea, grota faianță parchet contorlzărl, 
repartitoare, zona Al. Armatot preț 770 mil. lei, 
teL 0742/290024. (Prlma-lnvest)
• decomandata, atl, 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro. tel. 0722/564004. 
(Prlma-lnvest)
• taganlf Zom Ha Auto, vedere la bulevard, 
amenajări interioare de calitate, contorizări, ușă 
metalică preț 720 mii. lei, tel. '21/815781 
(Prlma-lnvest)
• dea, zonă ultracentrală et 2, balcon mare, 
parchet, contorizări, st 56 mp, vedere la bule
vard, preț 30,000 euro, tel. 0726/710903. (Prima- 
Invest)
• zonă Mștită et 3, cu balcon, preț 540 mii. tel, 
tel. 215212. (Prlma-lnvest)
• zona AL Straiului, semldecomandate, gresie,

a
 gaz contorizat. Preț 580 mil. tel. Tel.
(Multlprima)

• zom AL Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță parchet, bloc acoperit Preț 1.150 
mW. teL Tet 29470. (Multlprima) 
parcttarrtaiSăriJa;

negoclablLTte/0726^ _

• zona pbta decomandate, curat ușă metalică 
conronai totali paner mait, m incnrs, preț 
30.000 euro, negociabil. Tel. 072«82ă624, 
0720/354.453. (Temporis)
• zona Gojdu, semidea, et 1, curat ocupabll 
imediat, contorizat total, repartitoare, 970 mii. 
lei, neg Tel.0726/826.624,232420. (Temporis)
• urgent doc, 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. tel, neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mimasbn)
• urgent doc, amenajat et 2, balcon închis, 
zona liliacului, contorizat 52 mp, preț 31.000, tel. 
0745/253413. (Mlmason)

■ zom Catedrală (I. Maniu), et 2, dec, 2 
balcoane, bine întreținut contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. leL teL 0745/266071. 
(Mimason)
• bd. N. Bălcescu, et Intermediar, neamenajat 
samldec, contorizat s 50 mp, preț 780 mii., tel, 
tel. 0745/159608,230324. (Mimason)
o zona Bătemeu, et. 3, sdea, multiple 
îmbunătățiri, liber, fără balcon, 750 mlL lei, tel. 
WWMOsS exclus cradle (Mimason)- <
• taCaratatadea, parterlnaft, balcon închis, 
beci, îmbunătățiri, ocupabll Imediat preț 30600 

euro, tșl. 0745/266071 230324 (Mimason)
• bd. Becabat vedere spre spital, bucătărie 
modificată OoMorizat ptfeț '32.000 euro, tel. 
0726/715883,0740/173103. (Mimason)
• tal Setata et 3, dec, 60 mp, amenajat pt 
pretențfași de lux. complet mobilat utilat dota, 
totul nou tet. 0726/715893, 0740173103. 
(Mimason)
• mm AL Armatei, superamenajat complet 
mobilat și utilat, mobilă la comandă modernă 
Ocaziei Preț 785 mil. lei, negoclabiL TeL 23620B, 
0721/985256. (Rocan 3000)

ta tițoc Cărămidă goMMzări,: 
«ie, ti ița, rai tmtw 
585 mit, negociat». Tel: 36206 
(Rocan 3000) 
trată împăratul Tralan, parchet 

modificat contorizări, preț 900 mlL, negociabil. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).
• octaă zom piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon; ocupabll Imediat preț 28.000 
euro,negoclabiL Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 
3000)
• zomH» lăetaj Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianța, cabină duș; balcon thchls, preț 
480 mii, negociabil. Tel 35206 0721/966256 
(Rocan 3000)
• zom N. Bălcescu, etaj Intermediar, bălcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mH. 
lei, negociabil. Tel. 235206 0721/995256. (Rocan 
3000) ■
• tată contrată I. Creangă et 1 decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tfel. 

235208,0724/62Q35& (RoCan 3000)
• oomldocanandta Data parter, transformat 
în birouri, cu intrare separata contorizări, S0 
mil. lei. Tel. 227479,07457367893. (Garant Con
sulting) 
naM^twî^uw^i.8^.

0745/367893. (Garant Consulting)
• eocddoconandata paralta gresie,' faianță 
centrală termică balcon, etaj infetmediar 
Gojdu, 950 mii. lei. Tel. 0743/549664 (Garant 
Consulting)
• senildotaMndatovnetateMta etaj interne- 
dlar, Gojdu, preț 24.000 euro, negociabil Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• Mfrocacomandaia, grata faianță comori- 
zări, Cioclovina Preț 700 mii. lei. Tel. 0743/549654. 
(Garam Consulting)
• MnidKMttRtetOb comotet conronzat 
mobilat frigider, aragaz, TV color, etaj 3, AL 
Armatei, preț 770mil. Tel. 0745/411449. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

TOP TECH SRL
Adrese Deva. Piața Victoriei nr.1
Tei/Fax; 0254-234437 / 0254-234438
Web: www.toptech.ro Email: sales@toptech.ro

' Pleci Jr bată: Gigabyte. FSB SIX) 
Procesor: latei Pentium 4,2800 MHz

, Memorie: Princeton DDR 256 MB PC3200 
Placi ridro: Gigabvte ATI Radeon 9550 

[ț FDD: Sony 3.5". 1.44 MB
1 HDD: Western Digital BB DO G0,7200tpm 
| leit. optici: LG CD-RW DVD Six Tlx 52x.' I6x 

Monitor: Belinea 17" Hat, 1280x1024 max.
: Tautmtră. moașe, pad

Preț cu TVA: 12.893 000 fa (1,289,30 tei noi) Plxt cu TVA: 20.994.000 tei (2.099,40 tei noi^

Sistem operare: Mferoauft Windows XP Home Edition
1 Pre*  c» TVA: 2.982.000 lei (298.20 tei twi)

Ț Mata «fr MS,-Gigabyte, FSB 533
Procesor: Intel Celeron. 2400 MHz

j Memorie: Princeton DDR 256 MB Pt'3200 
. d Ptei onboard. 64 MB stared

>/W>.-S«>> 3.5", 1,44 MB
HDD: Western Digital BB 40 GB, 7200rpm 
Voit. optici: LG CD-RW 52<J2x.52x 
Monitor: Bidinea 17” flat. 1260x1024 max.

j Tostoturi, «fwfv

r pentru “Vacanta ta mare... la mare!”

bfertă valabilă pentru orice sejur pe Litoralul Românesc rezervat până la data de 01.05.2005

Deva - 330025
Str. A. lancu țvis-a-vrs efe GatecJr,

Tel 23.44.23
aia) v

e-riiaii: offrccfiirnarcca ro

• tfocMBMdiM * 60 mp, gresie, faianță 
<-Lhn*n.teLwtwf  ------- rir.ihnl LiIaa 4*conton«tfii " mare, parchet, cioc ce 
cărămidă acoperit cu tablă Emlnescu. PM960 
■nil. MX/96A» HON. Tel. 0741-120722, 0724- 
169301 (Casa Betanla)
»4waatoS, vedere Hi două părți, st 60 mp, 
geamuri termopan, centrali ternMcâ proprie, 
gmiEi t /im ,r mopiiax i, ion 
Creangă; PrtTUm ROL/160.000 RON. Tel.
074(‘-9!«fsi (T20-:TO7S3. «fosa Betanla).

1 si 1, detanaitate, balcon mare închis, 
contorlzărl, bine tritrețjnut Bălcescu. Preț 900 

mă ROU9&OO0 RON. Tel. 0724-169303, 0743- 
»M22.fCaMBttenla)
• taj % decomantae, balcon închis,
contonzari, oins AJwfis NcptuHi pre»
l,2mld.ROL/120.00i 3N.m.0M2-0(S22ă 0720- 
387896. (Casa Betanla)
• ete| t parchet balcon, contorizări, bale cu 
geam. Dine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mă ROL/9O9nm Tel. 0744- 
690918,0724-169303. (Casa BetaniD
• taădvcomandta " 
laminat balcon închis.) 
Dorobanți. Preț 32.001; 
0724/169303. (Casa Bete

laminat balcon,
Aleea Crfculul. PretaSBRffi 
0744/770051,0724^8B30B,(
■ etajă decomai’ctaMrWta termică proprie,
2 balcoane, modificări Inteitare, Dorobanți. Preț 
135 mid. ROL/125.000 RON. («.0743'10)02. 
0724/169303. (Casa Betănta)'
• zom Dada, gresie, faianță gigacalorimetru, 
apometre, gaz 2'focuri, preț 620 mii, lei nego
ciabil, tel. 0723/251498. 0788/165702 (Fiesta 
Nora)
• zona Un Balcan, balcon, contorizări, fără 
modificări interioare, urgent preț 675 mii. tei 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

• zona decomandate, 55 mp, et 2,
veaere parcnet centrata termic®
balcon, ocupabil imediat preț 995 mii. lei, tel. 
0788/165704,0724/254051,232808.  (Fiesta Nora)
• zom kdta Maniu, decomandata et. Interme
diar, st 64 mp, 2 balcoan® unul închis, hol 
central, cămară debar® parchet, faianță 
contorizări, bine întreținut, preț 13 mid. lei, 
negodablL TeL 0723/251.496,0745/302200. (F teste

•taataMtaet Vi, bloc decărămldă deco
mandate, ttatnflă termică vedere în 
oaicon incms, parcnet, areste, nuanța, 
întreținut negociabil, tel. ©745/302200, ( 
165TO3. (Fiesta Nora)’
• zona pitțali decomandate, baletul, debwii, 
cămară parchet contorizări, hol central posi
bilitate de modificare, boxă preț 1080 mil. lei, 
negociabil, tel. 07tal65703,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zom ooidii, decomandate, contonzari, baicon
închis, parchet bun, greste, fatonță butatete, 
debara, vedere la stradăWBO lAMnego- 
clabll, tel. 0745/302200, W»B TWfFIeM 
Nora) - 

contorizări apă gaz 2 
modificări, hol cer 
preț 1040 mil. lei, 
0723/251498. (Fiest
• semldecomandate, tai 2Jtr. 1 Decembrie,

ansi® faiarta 
fi'Preț ih mia.

mlleLTeL

cu

ac»p5SaSb3^iomrt?^wnto^tar 

conififionat oardwt arBsICi Iw&ntil us& capi- 
închis. Preț®0

• MMidKflawndatt, ccntoriz&ri,
mochetat canalizare separată' Preț 530 mii. lei. 
Tel. 228540. (Ag EHa)
• MtatoMMMtota To*n> centrală termică 
amenajat apometre, lavabă ușă stejar. Preț700- 
mii. lei Tel. 228540. (Ag. Ella)

• zon centraa, dioc ae Garamiott, 
acoperit contorizări, camere cu parchet bine 
întrecut Preț 850 mil. fel: Tel. 0745/253662.

• zona Chțd® etaj Intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis, ferii 
îmbunătățiri majora- Preț 760 mii. lei. TeL 
0723/660160. (Evrlka)
• iMiA idlraoMtata etaj Intermediar, deco
mandat),/-r lăl amere cu parchet 
pansăm! w Preț negociabil. Tet 

0745/253662. (Evtlta
• MM Mtotetaiî et 1 btoc de cărămidă 

cereală termita îmbunătățiri sau schimb cu

S
' 2-3 camere, zonă centrală + 
Preț 850 mii. tei. Tel. 211587; 
(Evrlka)

• «DM ®c«ntra :errmcăetaj
1, Minerului, bloc cărămidă greste, faianță 
oan ifet'cu sat' feri gar®. Preț® mlL tei, nego
clabiL Tel. 211587; (f a/660160. (Evrlka)
• daooMMdta mm oolltla județeană st 62 
mp, contorizări, ocupabll Imediat Preț nego
cia®. TeL 2im 0723/660160. (Evrlka)

• ama 1 Creangă decomandate, st .64 mp, 
apometre, oaicon tncnis, gresie și tuafntobta 
faianță în bucăfibie, vedere ta două pfcti. Preț 
USD mid. lei. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• zom Mfcaac® et 2, dec., CT, usă metsfita 
vedere la stradă Preț 1,05 mid. lei TeL 
0254/234401,0727724551. (Rubin'S Home)

i

tirmopaM, parchet
balcon mare închis. Preț 135
211587,0723/660160. (Evrlka)

2 
înalt, bun șl pentru
Preț 135 mid. lei. 
211587. (Evrlka)

• mm L Creangă etg| t centrală termică 
modificată mobilat Preț 1,560^0. lei Tel. 

0254/234401. (Rubin's Home)
• idtaPtoMLdKuet Intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 mMlU. Tel 0254-234401,0727706». 

(Rubin’s Home)
a Or'Jto »«•-*  Llx-kiA*  săra• BMW CunTOnZlni r8plniwarCî DfQC 0*  
cărămidă Preț 650 mii. tel. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin's Home)
• amKagăNeeMiă*i  circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 14 mid. 
tei. Tel. 0254-234401, c727706615 (Rubin's Home)
• Avram tonta etaj Intermediar, amenajat 2
<»nvectoare, bolter, balcon închis, 670 mii TU. 
710129,0740/146780. Stil imoblllareflunidoara) 
« Mkwvi A. nranlfl hlsnfA njMtiwTirtrl220mll.M71010®mo1(MHtfflteo 

Hunedoara)

• MM HMMMg 8uU HlwmeCHtf (amenajan irite*  
rioare, balcon țnchls, 350 mH. Tel. 710129, 
0740/146780. (St0 imobiliare Hunedoara)
• Mtero 7, etaj Intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
imobiliare Hunedoara)
• Mtero ă gresie, faianță cbhvector, decoman
date, 560 mă Tel 710129. 0740/146780. (Stil 

imoouiatenuneooara;
• ta Creangă amenajat decomandata balcon, 
mobHăla comandă centrală 900mii. Tei. 710129, 
0740/146780. (StilImobBlare Hunedoara)
• zam 0^ decomandate, In circuit balcon 
închis, 600 mil. Tel, T1O129, 0W0/W80. (St# 
Imobiliare Hwiedoara)
• Ubartă*  Mnmandato. boxă mansardă 
amenalat 1 mid. Tel. 710129,0740046780. (Sfi 
Imobiliare Hunedoara)
e aanddaoamandata Mare ă etal ă 280 mă, 
negociabil, tel. 0722/420335 fiăvfll Expert Hune

doara)
• dradtMare 7, etaj 1, contorizat parchet 
balcon 350 mii, negociabil. TeL 0722/420335. 
(ProflIExpert Hunedoara)

(Omega

Dichis,
1.400 mill- 

(Omega

Mii 1 mm tadl ăta•nA le gA tu rsMi «, M na*  W, iW^
tei 7W0® 07*984871  (Omega Hunedoara)
• aelMl 
parchet 2 focuri, 
neg., telefoane 718706.
Hunedoara)
• mm Mo» 4, centrală un geam termopan, 
tetefoan^îîl^OSSlSSomega Hune- 

doar

• ■
gaz
oam
Hunedoara)
• mm Ms» 6, etaj 3, gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane ICI, tel.718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)

f mm IM*  ă etaj 2, centrală gresie, faianță 
narchet batcon rnure. fifiâ rnllfonn*  lei. neoo- șzw vriv-, , ■1w —Mțv *•  avizare, ■**  >wi, j
dabll, tek718706,074KS54&9. (Omega Hune
doara.

zona ă 

M® Hunedoara)

sanitare nd, preț 650 mil, zona Micro KTel.. 
747796, 0742791)2488, 0742/872106. Clina Terra 
Mia, Hunedoara)

M taMpMe, faianță. 2 convec-■ 
toare, boiler, haleai închis, Jaluzeteexterioare,. 
apometebreț 680ml L, negociabil, zona O.T. Tel. 
7477» bW02486, 0742/872106. (Tina Terra 
Ml® Hunedoara)

• aMMat cătata super renovat, zona OM, 
preț 790, negociabil Tel. 747796, 0742/902488, 
0742jțî210ă (Tta*  Terra Ml® Hunedoara)
• oHtota aM Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 3» mH. Tel. 747798, 0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara) 

Tet

:anta ta mar

o ipirtMMntfl wnsre, (stnMXIccoFntfKw^ tn 
uwBi Zwfia ouna, uc priiwin» vlai h i»cih>*uicBi  
Ofer preț bun. Tet 211587. (Evrika)
• rate HejdiLexoluspirtir șletajuf 4,03, ofer 
platapilotW;078(WWiK7(Bi3

• to Dav® zonă buni, plita Imediat, tet 315212. 
(Prlma-lnvest:

preț bun. Tel.

contonzat total, 
■«wr 

- 4 aetol Ou. Burai irțer, 5T 90 mp. Cdntraia 
fotormfr" ăv-rawdlrâJ-rrtraă ai. HuImmwmicas cransTurrnai om $ carnorii cu living 

. mai*  2 băi, gresie, faianță parchet nou, usă 
î metalică bafe mare eu cadă pe colț. Preț 48000 

curo, negociabil, tel. 078&T165703. (Fiesta Hora)
• mm lean Corvin, decomandate, contorlzărl, 
balcon închis, faianță 2 băl, 2 balcoane, preț 
fonte bun: 1)200.mid. lei negociabil, tel. 
0748/302200,0723/2514® (Fiesta Nora) ■
• ZMeMărăȘIU Nou, decomandate, et 3,2 băl,
3 balcoane tnchlu, bucătărie mare, gresie, sfexos.............................

1450 mii. lei negociabil, 
------------------- „ —, (Fiesta Nora) 
mm Mm, satrtdecomandate, et 2, parchet, 
sile, faianță apometre, gaz 2 focuri, mici 
«, bine întreținut, preț® mii. lei, negoi 
bll tel. 0745(302200, 0788/165703. (Fiesta

• zaM taadMt decomandate, 2 balcoane
I*'  *‘-Jir1- /«F—ĂT ăllwPmcnisee ucc <81 nuaniae iara rnuaincan,

. neamenajat preț 1300 mlL tel, negociabil, tel.
0745/30200,0723/251498; (Fiesta Nora)
• tnnaltoMtotki 2camere, contorlzărl, parchet 
gresie, (Hanță et 2, Dacia, ocupabll bnedlat 
pre(770mH.,M.0740/210780. (P^mTlnvest)

• dea. M centrat 2 băl, balcon închis, parter, 
zona In». Tralan, preț 18 mid. fel, negociabil, toi. 
0740/2107» (Prțp-invest)
• dat, st 75 mp, contorizări, balconînchls, zonă 
centrală preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/126029. (Prlma-lnvest)

iacMtiandato, 2 băl, 2 balcoane, 
faianță st 80 ma vederetn două 
0euro,tel.C f 540.(.(Prima- 

dac, modificat, contorizări, balcon 10 
m, parchet hol, termopan, preț 47.000 euro, se 

'acceptă șl rate, zona 22 Decembrie, tel. 
0742/019418 (Prlma-lnvest)
■ tantanMttoîcamere, contorizări, parchet, 
grefe, faianță, et 2, Dacia, ocupabll Imediat, 
preț 770 mil-ta tel 0740/21ffi».(Prima.lnvest) 

boxă, 2 
■Tei

contorlzărl,

(Girant Consulting)

OtaLTeL

‘ Execută vopsiră 
e tectroi tfcă cu pulbere, 

® într-o gamă largă de

'i

Tlmfooara Str. Lalelelor nr. 23 
Telefon; 0266*207.489  sau 0742-206.806 

Persoană de contact: Șulț Ibolya

et 3. cu centrali termici

termică termopafie, 
metalică balcon închis 
850 mil. lei. Tel. 22B540. (Ag. EHa)
• dfcoffiunditei 2 balcoanfi) 
faianță parchet apometre, st 3 mp, etaj 1, B- 
dul 22 Decembrie. Preț 1£ mid. tel. Tel.22854a 
(Ag. Ella) -
• decomandate, 2 băl, gresie, faianță laminați 
camera, msouapi sanitare noi, cenușia termica, 
wucon incnis, ușa metalica, wiewețtefloare, ai. 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Telefon 22854® (Ag. 
Ella)
e dtcamandato, 2 balcoane, apometre, gaz: 
t tor focuri, vedere pe 2 părți, bloc dă 
cătmldă etaj 1. Gecroe «seu. Preț 136 mid. 
lel.TeL22S4O.(Ag.0lU Ț-
• dacanandta 2 băi, centrală term«âf«ta 

faianță parchet zona LlllaoM PretiUB mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• tacMundta 2băl, balobn mare'șf închis, 
zona Btjan. Preț 1,1 mid. lei. Telefon 22940. (Ag. 
Ella)

centraiătOTMcă aerto/Kiucm parcnet, st 74 
mp. Preț 33000 euro. TeL 228640. (Ag.
a decomatata Cantata etaj bun, ăbtaoane,

»iMa AL Neptun, c lecomaraate, 
amenajat centrală termita parchet 2 bă. boxă 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. tel. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
eNM Ooidii, etaj 2, semlOecumaruate’ 
contorlzărl. Preț 30300 euro, neonnlapil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
e zotaALArmateletajS, semidecomandat®cu 
balcon, bine întreținut Preț 800 mH. fel. Tel. 
0254/23440L (Rubin’s Home) '
e zom Pngrata et 2, amenajat contorlzărl. 
Preț 12 mid. lei. TeL 0254-234401. (Rubin's Home) 
o zom Bătani Nouamenalat contortăiL Preț 
T,6 mid. lei. Tel. 0254-234401.0T2772C5L (Rubin's 
Home)
ezoMOHmet »x jaraJ.Pi’ft63.000 
euro neg. Tel. 4154:2 M40L. (RuHn's Hume)
• mm ta iresfe, faiarta' parchet
balcon. Preț 1300 mid. lei. TeL 219470. (Multl
prima) . s
• zom l*Nfuta  semldecomaotata cehtralăjMtermică toatedotăffle. Prețl$ra.teLT« 

219470. (Multlprima) .

• MMMWtoR . parcnetraianța, 
OTȘte,2balcoane,2băl nțeț -8mwtet(Gree8

gresie, faianță 2 
mllioAn&tei, nogo^sbll, 
(Oni aHunedoara) 

CT, gresie,Mantă 2 balcoane 
închise, 2 cămări, pretabll la modificări; 1351 
mid., 718706,0745/3SW79. (Omega Hunedoara) ’
• itoMMfolroădecomandt 

' centrală gresia < «

Interfon, ușă mittHcă 85( 
teL71870iSÎWS4KBSffim .

• mm Itav ă stă) intentata, contrată gre
sie, faianță modificări multWe, preț 580 mil L 
tabej^g;tel.WB'D7«*3546T9-®megt  ZJ

• otojă Micro 3, bloc de cărămidă2 soa 
spat <s, taț 700 mlL Telefoane J47796

0742/872106. (Tina Terra

• grata tatota Micro 3, etal 3. t 
0742/902486,0742^72106. (Tina Terra 
doara)
•Mm ă decomandate, vnenajat gresia 
nSATRoi pATCnct lAFD^ar, CWllTwO, USS fTH HCa, 720 mii. TOI. 710129,074(W467»Wri«»iare 
Hunedoara) - - -
• MkraT, modificat din 4 camere, etaj 
dlar, decomandate, centrate, 52S mă 
0740/146780. (Stil imobiliareHunedoara) -

*
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• mmi Vltoaaă modificat am e ounera, aeco- 
mandate, efel Intermediar, centrală bucătărie 
mobilată 35300 euro. Tel. 710129,0740/1467». 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• TMMfanHț nta| 2,2 convectoara, boiler, 7» 
mil. Tel. 710129,0740/1467». (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Tratan, amenajat, 2 balcoane închise, 
convector, 7» mil. Tel. 710128 0740/1467». (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• decnenandatoi bd Mlhal Viteazul, etaj 3, 
centrai) termică hol mare, gresie, faianță ușă 
metalică 8» ml legxlabll, tel. 0741/130438 
(Profil Expert Hunedoara)
• Wcra 7, mici tmbunâttțiri, 2» mil. lei. Tel. 
0722/420338 (Profil Expert Hunedoara)

• OMBIB iwTTMCE, etaj InwnTlfi- 
diary z«m Micro V/l, preț 8» mil. negociabil 
(85X00 RON). Tel. 0254/743222, 0742^15637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

• im ta 2 camere, centrală termică 
gresle, falantt, ușă metalică, etal Intermediar, 
zonă centraiă preț 750 mIL (75.000 RON). Tel. 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• cu garai zonă ultracentrală preț 35.000 euro. 
Tel. 0254/743222,0742/615637,0742^81831. (Lary 

Mya Hunedoara)Cumpăr ap. 3 camere (06)
• mq drtoMrtimint3 -4 camere, In Deva, etaj 
Intermediar, zonă buni Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Evrlka)
• des m garaj sub bloc. str. Cuza Vodă sau Imp. 
Traian, tel. 0745, IO72S. (Mimason)
• rtec, «t 1-2 In H-url la parc, tel. 0745/640725. 
(Mimason) 'Vând ap. 4 camere (07)
• hm Dorobanți pod cu țiglă sl boxă hol 
central, 3 terase, 2 bă. Preț 1,6 mid. tel, tel. 
0720/437M, 0720/348.089. (Green Contact)
• briteoaa mm ANL, etaj Intermediar, 2 băl, 2 
balcoane, amenajări Interioire, CT, vând sau 
schimb cu 3 camere+dlferență Preț u mid. lei, 
telefoane 0720/4373®, 0720/3480®. (Green 
Contact)
• mm moeoak aecomanoate, et intermeaiar, 2 
băl, 3 balcoane, centrală termică ușă lemn

. masiv, parchet de stejar, vedere tn două părți, 
preț 1,6 mid. tel, tel. 0723/251498,232 809. (Fiesta 
Nora)
• mm Ion Creangă decomandate, et 3, cu 2
DoicoviCș mtc ț oeoseorre, stil
ocdderitaL Ușă lemn masiv, Instalații electrice 
șl apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabll tn 48 de ore, merită văzut. 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• ImlMKu. decornandate, bloc de 

. cărămidă 90 mp. et 1, centrală termică 2 bă, 2 
balcoane, parchet, gresie bucătărie 
modificată vedere tn 2 părți, 
57.000 euro negociabil. Tel. 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• mm DemAra et Intermediar, 2 băl, gresie, 
felență parchet totul nou. Preț 40300 euro. Tel.

. 219470. (MuRIprlma)
• mm 22 Decembrie, et Intermediar, 2 băl 2 
balcoane, centrală termica, toati lotâme, 
mansardă garaj. Preț 60.000 euro. Tel. 219470.

' (Muitiprima) '

• zmp lâtoMOi, eta| 3, st 110 mb, 2 băl, parchet 
contorizărl. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubin’s Home)
• mm Mneeoa decomandate, 3 balcoane, 2 
bă, parchet Preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• mm OoDk etaj 2. semldecomandate, 
centrala tenw< parcnK» oucnne moamcata, 
faianță gresB, eor.torizâri. uși de stejar, balcon 

deschis, st» mp, 'radere k sc«tfc Preț 13 mid. 
lei. Tel. 025V234401. (Rubin's Home)
• decNMnM%Mra|id>bloCrMna împăratul 
Tralan, prețăJmJdJ lei. 0745/159308 (Mimason)

• dMomandaK al 3, zom Ion Creangă par
chet gresie, faianță contorizat 2 bă, 2 balcoa
ne, preț 49000 euro. Telefon 0745/1M573 
(Mimason)
• Dorabnll et 2, dec., amenăări, 2 bă, 2 
balcoane, multiple îmbunătățiri, contorizat 100 
mp, preț 50.000 euro neg. tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• decomandate, garai zona Progresul, preț 
avantajos Tel. 0741/154.401, 227.542 seara 
(Girant Consulting)
• zom LtoecuU, decomandate,-vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 bă, contorizărl, preț 13 mid. lei, 
negociabil. Tel. 235208, 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zonă centrală l. Creangă superamenajat la 
chele, et. 2,2 bă, ideal pentru cetățeni străini; 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

amenajat lavabil, jaluzele exterioare, calorifere 
noi, etal intermediar, zona Bejan. Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 228548 (Ag. Ella)
• dMoniMdate, 2 bă, amenajat, centrală 
termică izolație italiană Emlnescu. Preț 40000 
euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• daconiMrtaăey mm Carpațl, modificat 2 băl, 
amenajat Instatațâ Wltare noi, 2 balcoane (1 
închis cu termopan). Preț 135 mid. lei. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 bă, 2 balcoane, amenajat, 
modificat centrală termică etaj 1, Horea. Preț 
48000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)

• dec, 2 balcoane, 2 bă, CT, lavabil, zonă bună 
preț 48000 euro, tel. 0740/126026. (Prlma-lnvest)

• urgent 2 bă, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracentral, preț 50.000 euro, 
tel 0742/210780. (Prima-lnvest)

• w â balcoane menise, parchet cen raia 
ferim, 2 băl, zona L Cnwigă garaj sub bloc,

• urgenti 2 bă. 2 balcoane, CT, ultracentral dec. 
parchet. preț 13 mid. W, fel 0725/710903. 
(Prlma-lnvest)
• 2 apertatmnte cu 4 camere Secara, b-dul 
Decebal, etaje Intermediara, amenajata modem, 
cu centrală termică th garanție, suprafață mare, 
termopan, 2 băl amenaiate, bucătărie mare. Preț 
1,' nld. lei flecare. Tel. 0723/660160, 211587. 
(Evrlka)
• MM gări, Instalații electrice șl sanitare noi, 
830' milioane, negociabil.. Tei. 718706, 0746/ 
354579. (Omega Hunedoara)
• Zsm IMo 5, etaj Intermediar, modificări Infe
rioare, gresie, faianță zugrăvit , preț 830 
milioane, negociabil. 718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• hm Micro 4, eta| Intermediar, centrală 
balcon, parchet, gresie, faianță 1250 mid. lei. 
Telefoane 718706,0746/354579. (Omega Hune
doara)
• "iff MintăiM. dscorn&ndste. 2 !

a
parohetcentraiă 960 mii. Tel. 710129, 
5780. (Stil imobiliare Hunedoara)

• decomandate, vtuM de bazinul de înot 
amenejat centrală 2 băl, 3 balcoane, 32.000 
euro. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• mortMcat ta 3 camere, etal Intermediu, 
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, preț 
1.400 mid. lei (140300 RON). Telefoane 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara) 
•rnSnătăft^esT8mii,,” 'negociabil 

0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• icmldocomandate, Micro 5, etaj 1. centrală 
termică Interfon, 900 mil. negociabil. Tel. 
0722/420335, (Profil Ex^rt Hunedoara)

• tor. M. Emlnescu, 2 cama», hol,bale, grădină 
propria, 250 mp, cu acces comun, pretebu Armă, 
preț 1,5 mid Id, tel. 0746/640726, (Mimason)
• Zona CNsM, 7 camere, hot, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 260 mp, ST 1250, preț 7MM euro. 
Telefoane 718706,0746/354575. (Omega Hune
doara)

Cumpăr casc vile (14)
• umnD cu grădină tn Deva sau Slmerla, picta 
imediat 215212. (Prlma-lnvest)

• to Dan, 2-3 camere, zonă buni teren 400-500 
mp, ofer Diata pe loc. Tel. 0788/457615. (Agenția 
Imobiliari Nr.l)Vaiul case la țara (17)

Parâng, etaj Intermediar, 
' II. Tel.

• 2 case, tn Deva, zonă liniștită, curte șl grădină 
Secare cu câte 3 camere rari, încălzire centrală 
amt jan interioare, rrețun negociaPiie.Tei. 
0745/253662,211587. (Evrlka)
• mm Hunedoara, renovată recent, gaz, apă 
hldrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie, hol, 
bale cu cabină duș, anexe, curte betonată gră
dină și livadă st 1700 mp, preț 42.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0726/828624, 0720/354,453. 
(Temporls)
• zoMCâiugârenlfCT, 3 camere, curte, grădină ' 
2 holuri, bucătărie, 2 băl, se poate mansarda, 
parchet gresie, faianță st 960 mp, garaj In

’ construcții, preț 23® mid. Tel. 0726/826324, 
232420. (Temporls).
• Deva, zona oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, bale, pivniță 
mare, parchet CT, teren 600 mp. 754)00 euro, tel. 
0720/437®,0720/3480®. (Green Contact)
• Dan, mm Aurel Vlalcu, P+l. P: garai, 2 
camere, bucătărie, scară Interioară; La etal: 3 
camere, bale, cămară terasă CT gaz, parcnet 
faianță gresie, ST=330 mp. Preț U mid. lei, tele- 
fowfT 0720/43705) 0720/348069. ’ (Bteen 
Contact)
• soM Dwa-Hunedoara, 2 camere, bucătărie, 
bate amenajată CT, apă canalizare, curta șl 
grădină 800 mp. Preț 13 mid. lei te!W437m 
0720/348089. (Green Contact)

• mm fimmfa, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță șl gresie, bale cu bol . amenajată 
pivniță, curte betonată fântână apă trasă in 
casă gaz, grădină 1300 mp. Vând seu schimb cu 
ap. 3-4 camere, Devasta Slmertă 1/mld. tel, tel. 
0720/437389,0720/3480®. (Green Contact)
• ta nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 llvlnguri, 
2 WK CT, garai, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie, amenajate modem, curte șl grădină 
ST=1800 mp. Preț 79.000 euro, tel. 0720/437389, 
0720/348089. (Green Contact)
• Dna, mM centrală 4 camere mari, hol 
central, 2 băl, bucătărie mare, pivniță garai, CT, 
amenajată modem, ocupabllă Imediat preț 
93.000 euro. Tel. 0720/437389, 0720/348089. 
(Green Contact)
• urtracanM, 4 camere, 2 băl, bucătărie, garaj, 
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prlma- 
lnvest)
• st 400 mp, zonă centrală 3 camere, bale, 
bucătărie, hol central, mansardă curte beto
nată grădină gaz, apă curentă canalizare. Preț 
80.000 euro, negociabil. Tel. 0741/154401,227542 
seara. (Garant Consulting)
• zom pan, 4 camere, decomandate, bucătărie, 
baie, gresie, faianță living, parchet centrală 
termică preț 704)00 euro, negociabil. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l)

• mm pire, 3 camere, bucătărie, baie mare, 
apă gaz, canalizare, teren drept 1100 mp, preț 
negociabil. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliara 
Nr.l)
• zona Caangăl 3 camere, -bucătărie, bale, 
podele laminate, gresie, faianță lavabil, centrală 
termică canalizare, garaj, ST 400 mp, FS15 m. 
Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l)

• zona CeatMâl AC 2004, parter + mansardă 4 
camere, bucătărie, bale, terasă SC 60 mp, 
centrală termică garaj, ST 600 mp, preț 118000 
euro, negociabil. Tel. 0788'497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• zonă centrală 4 cam., amenajată parchet 
gresie, faianță termopan, 2 băl. beci, conto- 
rizată garaj, curte, grădină 700 mp, ocupabllă 
Imediat preț 1104)00 euro neg. tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• la 14 km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mil. lei, negociabil. Tel. 0726/826.624. 
0723/393.295. (Temporls)
• urgent 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. (Prlma-lnvest)
• mm lâraca, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1200 
mH. lei, telefoane 0723/251498 232808. (Fiesta 
Nora)
• fotoiuș, con»tn«țte 2004, din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, bale, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 1/5 mid. lei, tel. 0720/437388 0720/3480®. 
(Green Contact)
• Le 8 km de Deva 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, bale cu boiler, amenajate, cu parchet 
gresie, termopane, CT; ăl doilea corp: bucătărie, 
pivniță curte betonată anexe, grădină ST=1700 

mp, gaz la poartă Preț 13 mid. lei, tel 
0720/437388 0720/3480®. (Green Contact)
• CMâto Leșnlc, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte șl gridlnă aprax. 20 ari. Preț 780 mil. 
lei, negociabil. Tel. 0723/6601®, (Evrlka)
• I camera mari, bucătărie, bale, încălzire 
centrală zona Vețel, curte șl grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei. negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrlka)

• aii carnet oucâtane, parcnet, sobe 
teracotă epâ curentă anexe, ST 2000 mp, FS 20 
m, preț 7® mil. lei, negociabil. Tel. 0788/497615 
(Agenda Imobiliară Nr.l)
• to Dobra, de cărămidă cu cameră mare, 
bucătărie, hol mare, plus fundație ridicată 
pentru casă nouă cu proiect parter+mansardă 
cu 4 camere, 2 băl, bucătărie, apă curentă 
curent ST 62® mp, FS 40 m, preț 500 mil. nego
ciabil. Telefon 0788/497615 (Agenția Imobiliari 
Nr.l)
• to Mteur, 3 camere, 1® mp suprafața 
consuucpti, jrtsie, nuanța, pareneu csniraia 
termică ourte betonată suprafața terenului 912 
mp. Preț 1300 mid. lei. Tel. 219478 (Multiprima)

• 2 camera, bucătărie, bale, garaj, piscină In 
construcție, ST 3600 mo, SC 1® mp. construcție 

aa caramioa. pooeif, ia apa poa d€ oeton, zona 
Govâjdie. Preț 103® euro casa ♦ 10 euro/mp. 
Telefoane 71*70,0748354679.  (Omega Hune
doara)
• raaâ to construcție, SC 1® mp, ST 1000 mp, 
T 3O4HO euro, negodabll Tel 718708

• terenh Șolmuș, ST 2556 mp, curent apă preț 
40300 euro fix, grajd cu ST 814 mp șl platforma 
betonată cu ST 247 mp, preț 8 euro/mp Ax. Tel. 
0788/497618 (Agenția Imobiliari Nr.l)

• Dan, wl , STa700 mp, FS«13 m, 
panoramă deosebita, utilități. Port 16 euro/mp. 
telefoane 0720/4373®, 0720/348389. (Green 
Contact)
• lâna*,  DN7, Intravilan, ST-1900 mp, F5»16 m, 
apă curent, gaz pe teren. Preț 16 euro/mp, tele
foane 0720/4373®, 0720/348389. (Green 
Contact)
• hm Smerit, DN 66, Intravilan, ST=3000 mp, 
FS«120 m, apă curent gal Preț 6 euro/mp, tele
foane 0720/437389, 0720/348089. (Green 
Contact)
• spre Cozii, Intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12 m, curent electric, îngrădit Preț 260 
milioane lei. Tel. 0720/437.889, 0720/348389. 
(Green Contact)
• spre Mmasu Sec, Intravilan, ST>2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități apă șl gat 
Preț 7 euro/mp, tel. 0720/4373B“3720/348.089. 

(Green Contact)
• Vetel Intratan, la aăfalt acces din DN7, 
ST=1BOO mp, FS=16 m, curent gaz. Preț 200 
milioane lei; extravilan ST=1800 mp, zona de 
agrement Preț 100 milioane lei, tel. 0720/4373®, 
0720/3480®. (Green Contact)
• terenuri tobwlaM spre Cârjlti, ST=2000 mp, 
FS»10 m șl ST=80C mp, FSxl5 m. Preț 33 
euro/mp, telefoane 0720/4373®, 0720/3480®. 
(Green Contact)
• PnkmgbM Vtean, Intravilan, la Intersecție. 
ST=800 mp, posit uitați apă curent 7 eufo/mp, 
telefoane 0720/437388, 0720/3480®. (Green 
Contact)
• epra Cozia, Intravilan, ST=4000 mp, FS=200 m, 
parcelabll. Preț 6 euro/mp, tel. 0720/4373®, 
0720/3480®. (Green Contact)
• kitravhn, to Leșnlc, fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/828624 
231108 (Temporls).
• teren MMRta In Zăvoi, fs 30 nț, ta 2000 mp, 
toate wiltâtf le, m spate si percala. preț 25 
euro/mp. Telefoane 0726riMaM 0720/354463. 
(Tempwlș) ■

• tobMDan,M0N7.st VISX mp, fSMOm, toete 
Lrtllltgte, ^tț 50 euro/mp, W. 0740/2M780.

• loc de casă st 680 mp, zonă excepțională 
Deva, toate fadlltătile. posIblMțl d« piață In 
rate, tel. 072V815781. (Prlma-lnvest)

• aprenperte Deva, cu utilități, st 1000 mp, preț8 
euro/mp, tel, 0740/126029, (Prlma-lnvest)
• Intatan, pe DN7.stl7300mp.fi lOOm, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima invest)

• teren Ctocfa, 80 m deschidere la apă 80 m 
deschidere la’drum, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
poslbllltu parcelare. Tel. 718708 0748/354579. 
(Omega Hunedoara)
• Scren mm Rotarilor-Intravilan, 1000 mp, preț 
5euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 33 euro/mp. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)

• 5 luctara, Intravilan, la sosea, in Deva sau îm
prejurimi, plata Imediat Tel. 215311 (Prima- 
Invest)
• cunpar tara n săcârâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrlka)

• moM cu aesnnaua ueDOZiL tcran aTerent w 
mp, gaz, apă, canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35.000 euro, negociabil. 0745/163446 
(Mimason)Chirii imobile (29)
• caut apartament 2 camere decomandate, 
mobilat dotat Ofer 200 euro, avans 2 luni. Tel. 
227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• tocNriez spețki comercial, suprafață 110 mp, 
bun pentru depozit preț 300 euro/lună Tele
foane 0741/154401, 227542 seara. (Garant 
Consulting)
• tart urgent apartament sau garsonieră Tel. 
0742/154401,227542. (Garant Consulting)
• M tartă urgent garsonieră sau apartament 
mobilat» utilă, pe termen lung. Se oferă pion 
anticipă șl garanție, rugăm seriozitate. Tel. 
0724/254OJ1, 232808 (Fiesta Nora)
• tar ansa închlrtere garsonieră complet 
mobilată centrală termici TV. color, frigider, 
aragaz. tetefon, zona M. Emlnescu. Tel. 
074fr«1448 (Agenția Imobteart NrJO

• eâor panta închiriat In Om. hală depozit sau 
producție, toate fadlHHe, ST 1500 mp, preț 2 
euro/mp. Tet 0788/497615. (Agenția Imobiliară 
NrJ)

Alllanz-ȚIriac Asigurări. Putere de partea ta. 
www.alllanztlriac.ro

• Meter,2
anexă un miliard, negociabil. 
0748354579. (Omega Huxdoera)

din circuitul agricol, st 8000 
mp, front stradal 41,5 m, teren ce poate A extins 
tn funcție de cerere, Str. Aeroportului. Preț 7 
euro/mp. Tel. 230221,0740/914688 0720/370753. 
(CasaBetania)
• hrtnwlin. zsm Emlnescu. 4400 mo. toate 
utilitățile. Preț 30 euro/mp. Tel. 219470. (Multi- 
prima)
• la Mkrtli, ST 2000 mp, FS 16 m, preț 6 euro/mp 
Ax. Tel. 0788/497618 (Agenția Imobiliari Nr.l)
• ta 1 km de Deva, la DN7, ST 22000 mp, FS 70 m. 
preț 12 Wmp. Tel. 0786/497618 '(Agenția 
Imobiliară Nr.l)

• In Itotandral Intravilan, ST 1500 mp, FS 18 m, 
apă gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliari Nr.l)
• to Smeria, la DN7, cu ST 7400 mp, FS 40 m, 
acces CFR, apă gai curent, preț 12 euro/mp. 
Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliari Nr.l)

•1 mh m wkm, euprarețe cuprinse: it re 
500-1000 mp, FS 24 m, preț 20 euro/mp. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliari Nr.l)

• Intrarian, la DN7, vizavi de Biserica Baptistă 
lângă spălătoria auto, suprafață 1000 mp, FS 143 
m, preț 100 euro/mp. Tel 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)

• Mt urgent de tochfrtat garaerJer*  sau 
apartament 2 camere, In Deva, zonă bună, 
(ntatoWat Ofer 80-100 sura. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrlka)
• eter pt închiriere casă, In Deva, 3 camere, 
curte, anexe, nemobilată, zona Ctougărenl, preț 
300 euro/lunâ pt sediu Armă. Tel. 0742/290024. 
(Prlma-lnvest)

• tart ara mobilat In Deva, pe termen lung. Se 
oferă chiria In avans, tel. 0721/055313. (Prlma- 
lnvest)
• ofer panta închirieri garsonieră, dec., 
complet mobilată. D. Zamflrescu, preț 110 
•uroAmă Telefoane 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• ofer ponta închiriere spațiu comercial, 
amenajat, centrală termică, st 110 mp, Ideal bar- 
restaurant, zonă toarte bună, preț 7 euro/mp, 
negociabil. Tel, 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere șl 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere Cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate.. Tel. 235208. 0721/985256, 
0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000)

merdal bdul. Dada, 190 mp, 
entrală, 5 euro/mp. Tel. 710129, 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• (pertu comNtial, 30 mp, central, amenajat 
centrală termopan, 200 euro. Tel. 710129, 
0740/146780, (Stil Imobiliare Hunedoara)
• 30 mp, b-dul Corvln, amenajări, preț 200 
euro/lună. 710.129,0740/148780. (stil Imobiliare 
Hunedoara)Schimburi imobile (30)
• ectemb aptetaiMnl 2 camere, et 1, zona Zam- 
firescu, semldecomandate, centrală termică 
modificări Interioare, termopan, ușă metalică cu 
panel, balcon închis, lavabil cu apartament 3-4 
camere, etaj Intermediar, zona Progresului, bloc 
de cărămidă Ofer diferență de 150 mii. lei. Tel 
230479.0746/253662. (Evrlka)
• ecMM as 3 camere, etaj 1. Al. Crișului. su
peramenajat cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență Preț negociabil. Tel”0745/253662, 
211587.(Evrlka)

• SC42M mp, ST-8400 mp, dotat cu utilaje, preț 
35.000 euro. Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

». SUCURSALA DEVA
INFORMeA>

în data de 22 aprilie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea 
izolației pe fada de medie tensiune 20 kV Ilia și derivațiile aferente 
ocosttia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a fum izării energiei 
electro în retelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat. în localitățile 
BACIA, SÂRBI, VALEA LUNGĂ, CERTEJU DE JOS, COAJA, VALEA 

POIENU, VISCA, CUIES, GOTHATEA, UUE$, GURASADA, BOIU DE 
JOS, BOIU DE SUS Ai IĂZĂNEȘT1, DĂNULEȘ?..

r Electrica SJL asigură toți dienții sâi că echioele care efectuează 
lucrarea depun întreg efortul pentru a limita Jurata de întrerupere 
m alimentarea cu energie electrică. în funcție de fazele1 I. țnire-
ruporilo sunt cuprinse în intervalul orar 8 3O-18.OO.

Grupul Allianz, fondat în 1890 la Berlin, este adȘti / unul dintre liderii mondiali îh domeniul asigurărilor și ,ă| serviciilor financiare. Prezent în peste 70 de țirl, pupul Allianz oferâ e gamâ complet! șl adaptat! de aervlcll celor peste 60 de milioane de cUeințl al sâl din întreaga lume.Alllanz-ȚIriac Aslgurârl, parte a grupului finanolerJNHanz, eete astăzi cea mai mare companie de asigurări din România, care, prin sertozUaie șl consecvență în promovarea celor mal înalte standarde de calitate, s-a consacrat ca un adevărat formator al pieței de asigurări., , .^|ll|fi?-Tlr|qg îșl conaoHdewl/orU OP vânzare la nivel național și organizeazăcursuri pentru activitatea de: —DE ASIGURĂRI

w

9 SPECIAțfȘn ÎN:IMPORTANT: Ourauillg vor fl sustfMe tâ personal din cadrul companiei, la sediul societății, între orele 18 ii 20.Cursurile sunt gMZuAe șl nu Impun abllgBt&ltatea aqu|Sril în cadrul companiei. La finalul cursului se eliberează:

“Diploma de absolvire ”
i\ - ■

Dacă aveți:- o mentalitate de învingător- dorința de a lucra în servicii financiare- dorința de câștiguri atractive
Daci sunteți:- absolventă) de studii medii sau superioare- o persoană ambițioasă, perseverentă și tenace- o persoană comunicativăTrimiteți:Curriculum Vitae la nr. de fax: 0254/ 210495, email: deva.hd@alllanztlrlac.ro sau direct la sediul societății din Deva, b-dul Decebal bl.8.Numai candidațll selecționați vor fi contactați.

■na ■■ pg * m • Mmi mim ■ Daca vroi CU RdOVRFRt C8 Anunțul tsu S8 flc rcmuFcst,

11/1 fi !■ |\l I I A 7 A a I I încearcă variantele speciale contra cost.
h V I U hl 1 I II Lei ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

SIMPLU

Hi VARIANTE

cuvw

OPreț lOO OOO lei imA Anunț GRATUIT

• chioșcul de ziare de lângă 
Corni im;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu B dul Decebal.

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 fi 14 la sediul redacției și ee vor 
mici publicitate a cotidianului metru. Redacția mi fel asuma leeoowaani

DN7.stl7300mp.fi
http://www.alllanztlriac.ro
alllanztlrlac.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
• daomandata, tale și bucătărie cu gresie și 
faianță parchet laminat, balcon închis, centrală 
proprie, Simeria, preț negociabil. Tel. 
0726/286341,262367.
• decomandata*  repartitoare, contorizări, gre
sie, faianțăbdul Decebal, lângă farmacie, etaje, 
preț 1*200  mid. lei, negociabil. Tel. 217413.
• decomandate, idfractnlraL bdul Decebal, lân
gă piață, etaj 3, modificat la 3 camere, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, vedere spre 
bulevard, balcon lung de 10 m, fără intermediari. 
Tel. 234674.
• alai l boxă, contorizări, Minerului, sau schimb 
cu garsonieră plus diferență. Tel. 227742, seara.

• stall: decomandate, 2 balcoane, contorizări, 
Deva Zamfirescu, preț 1,200 mid. lei, exclus 
intermediari. Tel. 227683.
• «tal 1 Simeria, zonă centrală Tel. 261475.
• aojitabl. AS, etaj 3, preț 890 mitele lei,nego
ciabil. Țel. 224182,0723/499284.
• saoidecomandate, lângă Uzo Balcan, cu 
îmbunătățiri, lavabil, contorizări, preț 520 
milioane' lei. Tel. 231284.
• senedacomandata, zona T. Vuia, gresie, 
faianță, parchet, convector șl boiler, preț 480 
milioane lei, negociabil. TeL 0726/370211.
• ilara toarte bună'Hunedoara, Micro 5, apă 
caldă căldură balcon închis, parchet, jaluzele, 
preț 290 milioane lei, negociabil. Tel 
0744/984290.
• idtracantrai, etaj 3, modificat modem, living, 
baie modificată termopan, centrală termică, 
gresie. taiaTțăjian^ laminat, uși noi, nego-

• invent, balcon închis, contorizări apă gaz, 
ocupabil imediat, zona Micro 15. Tel. 
0746/079659.
• zona faodrt, cu modificări, contoare apă 
preț 1*300  mid. lei. Tel. 224819.

« Câlugârari, S camere, bucătărie, cămară hol 
central, gresie, gaz 3 focuri, 2 beciuri, 2 fântâni, 
trifazic, grădina casei cu pomi fructiferi șl 
grădină 1700 mp, preț 1350 mid. let Tel. 223176, 
0727/439632

• casă veche, 3 focuri gaz, suprafață 1409 mp, 
Deva, A. Vlaicu, nr. 67. Tel. 217504.Cumpăr case, vile (14)
• cumpăr agent casă cu grădină Deva sau 
Simeria, plata imediat TeL 215212Vând case de vacanță (15)
• vând casă de vacanța, cor istracție 2002, D + P 
+ E, stațiunea montană Straja, 7 camere deco
mandate, 3 băi, 3 wc, toate utilitățile accept 
variante. Tel. 0723/320995.Vând case la țara (17)
• 2 camere, hol și grădină mare, fântână preț 
convenabil, ta localitatea Zam, Zam -sat nr. 55, 
Susana.
• casă cute 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tâmpa, nr. 150, gaz, apa canalizare la poartă 
informații tel. 0788/469152,0254/212803, după 
ora20,
• Statala Veche, 3 camere, baie, bucătărie, 
ari grădină^cu pomi, teren ârabi^lOart’preț 

130.000 euro. Tel. 0721/579308,233789.

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

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandată contorted 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zona G. Enescu, preț 40.000 euro. Tei. 
228615.
• daa)maratate*6cjdu,  Păcii, etaj 2 contorizări. 
îmbunătățiri, modificai, preț 46.000 euro. Tel. 
213244,0741/154394.
• decomandata vedera în 2 părți, 2 balcoane, 98 
mp, etaj 1, zona & Enescu, preț 40.000 euro. Tel. 
228615.
• decomandate, zona Liliacului, et. 3, 2 bă, 
vedere la stradă contorizări, preț 1300 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0746/666447.
• HaitazonaîmpăratulTraian, posibilități priva
tizare. Fără intermediari. Tel. 260733,215368
• ta Statala, central, 80 rtp, bloc acoperit 
interfon, etaj 3/4, decomandate, centrală, 
contorizări, balcon închis, preț 1,100 mid. lei. Tel. 
0726/737953.
• taSMaria, decomandate, zonă centrală etaj 1 
centrală termică termopane, ușă metalică 
gresie, faianță ultramodernă preț 1400 mid. lei. 
Tel. 0720/505771.
• ta Statala, ultracentral, decomandate, 2 băi, 
termopane, parchet bucătărie modificată 
centrală termică vedere ta 2 părți, 97 mp, preț 
30.000 eoro. Tel. 0720/505771.
• ta Statala, zonă centrală parter, ideal pentru 
privatizare. TeL 0727/844590.
• «tr. TKu Maiorescu, preț 980 milioane lei, 
negociabil. Informații la tal. 0722/443066,222771
• idtaoanbta KogMdHMi,',8fi trip,' boxă' 
centrală termică termopan, tapet tavan fals, 
parchet stejar nou, etaj ă acoperiș tablă 13 mid. 
lei, negociabil. Tel. 216180.

• izjBtatranrtonrtata2camere, etaj 2, cartier 
Dacia, ocupabil imediat preț 760 milioane lei, 
negociabil. Tel5740/21O78O.
• zână ifo stata alâ, geamuri termopan, 
ce aia itrmică parchet laminat faianță, 
gresie, marmură st 78 mp. Tel. 262269.Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate*  «taj 1,2 băi, faianță gresie, 2 
balcoane, 2 holuri, bucătăria cu linoleum, preț 
1,200 mid, lei, negociabil. Tel. 0723/686162, 
Simeria.Cumpăr ap. la casa (12)
• ta Statala, pe str. Teilor, A. Vlaku, I. Creangă 
Progresului ofer preț foarte bun. Tel. 
0723/686162.Vând case, vile (13)
• 2 camere, bucătărie, baie, cămară hol, acare
turi, grădină ocupabilă imediat preț 1,2 mid. lei, 
în Deva, Str. Griviței, nr. 31 Tel. 236510.

Vinzi Cumperi închiriezi SchimbiCauți

• cată Mă) P+M, nouă Șoimuș, apă gaz, 4 
camere*  2 băi, 2 beciuri, garaj, curte, grădină 
anexe, baltă cu pește. Tel. 225046,0727*934959.
• ta Beriu preț negociabil. Tel. 0726/115456, 
0254/246104, după ora 16
• ta Crista, nr. 146, st 971 mp, gaz la poartă preț 
686 milioane lei, negociabil. Tel. 224182, 
0723/499284.
• ta Oștea, Str. Gării, nr. 6,4 camere, bucătărie, 
cămară coridor, pivniță grădină 20 ari și pomi 
fructiferi, preț 900 milioane lei. Tel. 283132.
• ta Stawta, zonă centrală 3 camere, hol, 
bucătărie, baie, bucătărie de vară anexe, beci, 
grădină 680 mp, preț 48.000 euro. Tel. 
0727/844590.
• vând casă în Băcia .grădină 1700 mp, plus 
proiect casă nouă Tel. 0724/368331.
• vând casă și 20 familii albine, comuna Vărădia 
nr. 113, lângă biserică Relații Deva tel. 213865.Cumpăr case la țară (18)
• cumpăr agent casă modestă cu teren, în 
zona viitoarei autostrăzi Viena-București, ofer 15
- 50.000 euro, plata De loc. Tel. 0721/815781.Vând garsoniere (19)
• ta cartand Dacia etaj 1, și apartament 2 
camere, zona Băfcescu, amenajate în stil occi
dental, ocupablle Imediat, Tel. 0745/253413.Vând terenuri (21)
• 48N mp cu drum de acces, utilități, 2 hale una 
de 376 mp și una 637 mp, preț negociabil. Tel. 
0723/507169.
• Hravfian, 3700 mp, ideal pentru construcție 
casă zonă pitorească Simeria Telefon 
0724/190701.

f

«Motociclete
«MOTOSCUTERE

«Piese de schimb

sAntuhalm, 
nr.31 A, 
Complex 

Eurovenus.
Telefon:

0722/372.313.

• Intnnrtsu comuna Berthelot, lângă primărie, 
87 ari, împrejmuit 5 ten de Hațeg, cu pomi fruc
tiferi, se poate parcela Tel, 770W.
• tabavlta ta Simeria 1100 mp, fs 15 mp, posi
bilități încordare la apă eureriț, gaz, preț 10 euro 
mp, negociabil. Tel. 0720/505771,261268.
• intravRan, pe DN 7, la ieșirea din Deva - 
Sântuhalm, 2600 mp, fs 15 m, preț IO euro/mp, 
negociabil. Tel. 231245.
• tataslan, Stawta, zpnă bună suprafață de 
1100 mp, fs 15 m, facilitări curent, gaz, apă preț 
12 euro/mp. Tel. 0742/512772.
• tatravflaa st 3502 mp, fs 25 m, la DN 7, ridicare 
topo, intabulat cu număr, preț negociabil. Tel. 
0723/507169.
■ toc de casă intravilan, 3516 mp, apă gaz, 
curent, loc drept, zonă liniștită parceiabil, la 3 
km de Hunedoara (sat Hășaatl 10 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• toc de casă 30 ari, Mintia, vizavi de poarta a 2- 
a Avicola, facilități curent, gaz, apă la poartă TeL 
072Q/0563S4.
• Sfadețti, teren arabil 5.607 mp, 23004 mp, 5 
euro, negociabil. Tel. 0724/190701.
.• Skneria, taran vecin cu zona intravilan^ 2 ha 
și 35 ari, 8 euro, negociabil. Tel. 0724/190701.
• vând 550 mp intravilan Mirtfă ia DN 7, facilităm 

gaz, apă Dreț 11 euro/mp. TeL 236464.

• vând agent Dada 1300, af 1978, acte lâzl preț
17 milioane lei, negociabil Tel. 0726/705460.Auto străine (37)

• vând Ferit SieftawWlâm, af 1984, RAR 
2007, preț: prima oferta reamaS®. Tel 711063.
• vând Skoda Fabia, 1,41,16V, 101 CP, af. 200L 
stare perfectă tel, 215479.Microbuze. Dube (38)
• vând agent microbuz Iveco Turbo Daily, af 
1988,2500 cmc, 14 locuri, perfectă stare, toate 
taxele achitate, preț 5500 euro, negociabil. Tel. 
0726/705460,0721/367729.

• vând dormitor (dulap 3 uși, 2 noofiere, masă 
cu oglindă scaun, comodă pat dublu, saltele 
Relaxa), 12 milioane lei negociabil, bonus: o 
bibliotecă Tel.218854,0740/601003,0788^627065
• vând masă panel extensibilă pentru sufra
gerie, 4 scaune tapițate, toate culoare maro 
închis, convenabil, stare perfectă Tel. 220025.
• vând pat dublu, saltele Relaxa, -2 noptiere, 
masă tv. suport flori din cadru metalic ou sticlă 
ofer bonus o măsuță cameră din cadru metalic, 
transport gratuit, preț 75 milioane lei. Tel. 
213483,0720/432448.
• vând agent recamier, sobe pe motorină 
cazan încălzire, termotecă pe gaz. Devă tel. 
232465.

Cumpăr terenuri (22)
• cunpâr regent teren intravilan, zona 
autostradă Șoimuș, Balata, Bârsău, Mintia 
Bejan, Brănișca, Bretea Mureșariă Bacea. Plata 
pe loc. Tel, 0721/815781.Vând spații comerciale (25)

■ cedez contract bar, restaurant, terasă 
complet utilate, preț 4000 euro, urgent TeL 
0723/743144

• idtracantral, 70 mp, amenajat, termopan, 
gresie, centrală termică preț negociabil Tel. 
0726/142377.
• vând foetid Agromec Lăpușnic, hală atelier 
întreținere, grup social, depozit carburanți, 2 
șoproane, terenul aferent ■ 2060 mp. Tel. 
0723/573825.Vând alte imobila (27)
• vând baracă metalică parchetată comparti
mentată dormitor, bucătărie, wc, terasă ahexă 
izolată cu pollstiren, inst. electrică 64x2,6x3 m, 
pe barajul Cinciș, 35 mii. lei. Tel. 0727/717206.

• vând incători*,  posibilități de privatizare, 
zonă ultracentrală la parter, 25 mp. Tel. 
0720/505771.Imobile chirii (29)
• cant panta închiriat apartament sau 
garsonieră mobilat®, exclus Micro 15, ofer 50 
Curo, maxim. Tel. 0721/210533.

• închiriez hale pentru activități indus
triale. TeL 0722/554066,0254/245325. .

• tacidritaapartamei^^^^^^^mere,

• BKNriez sDMta pentru, birouri, avocați, 
consultanță cabinet stomatologic, central, 
termopan, jaluzele, utilități, 30 mp, preț 10 
euro/mp. Tel. 0726/142377.
• efor spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală 45 mp. Tel. 0726/224003,0726/206768
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu comercial, 
30 mp, în prezent amenajat ca sediu firmă Tel. 
0722/330084*
• oier spre închiriere, pe termen îndelungat, 
apartament 2 camere, complet mobilat, conto
rizări, zonă ultracentrală Deva. Tel. 0723/294396.

• aut ponta închiriat apartament mobilat, ta 
Deva, pe termen lung, pentru peisoană serioasă' 
Tel. 0721/055313.Imobile schimb (30)
• «dâmb apartament 2 camere decomandate, 
gresie, faianță etaj intermediar, zonă ultracen
trală Deva, cu casă în Simeria. Ofer diferență! 
Exclus ageriți Imobiliari. Tel. 230992,0723/807419, 
0720/400439.Auto românești (36)
• vând Dada 1310 L, af 1995, stare foarte bună 
preț 65 milioane lei negociabil. Tel. 0722/318794.
• vând Dada 1310 L, af 1996, necesită reparații, 
preț 50 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/318794.
• vând Dada 1310 L, af 1998, recarosatăta 2000, 
preț 60 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/318794.
• vând Dada 1310 și tractor 650 cu plug. 
Informații tel. 0254/245474.
• vândj Dada 1310 TLX, af 1985, necesită 
reparații preț 25 milioane lei, negociabil. TeL 
0721/6436)2.
• vând Dada 1310, af 1982, stare perfectă de 
funcționare, motor nou, cârlig pentru remorcă 
radiocasetofon, piese de 8 milioane, preț 30 
milioane lei. TeL 216136.
• vând Dada 1310, af 1991, ta stare bună de 
funcționare, radiocasetofon, acte lăzi, închidere 
centralizată alarmă preț 46 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 229527,0723/687212
• vând Dada Solenza Scala, foil option, albastru 
metalizat, af 2003,20500 km, preț 5500 euro. Tel. 
0724/231473.
• vând Sow Nova, af 2003, unic proprietar, 
vopsea originală Tel. 0744/125690.

Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• vând moară pe | :re, performantă Stare 
bună preț negociabil Tel. 0258/835128, 
0744/175286.
• vând plug pentru tractor de 15 ■ 20 CP și 
semănătoare de porumb pe 4 rânduri. Tel. 
731494. ■
• vând tmnândtoara porumb, presă de balotat 
combină Masey Ferguson masa 3 m, cositoare 
rotativă, plug. Tel. 0727/272307.
• vând tractor u 650 cu plug, preț negociabil. TeL 
0746/847728.Moto-velo (41)
•vând motodctatt lawa 250, cmc, stare 
perfectă preț 12 miiioâne lei. Tel. 215665.Piese, accesorii (42)
• vând dMerite piese Lada, noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față, parbrize. 
Tel. 770687,
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi, cu jantă 
și cameră de dimensiunile 975/18, precum și o 
cutie de viteze și un electromotor, ambele Dacia 
Tel. 221431, seara.Garaje (43^
• închiriez garaj pe termen lung. Tel. 215202, 
orele 17-21Mobilier și interioare (*7)
• mohtatr rfin pal și lemr -as». binale: uși și 
ferestre, lucrări tâmplărie. TeL 0744/567736.
• vând 2 dulapuri, masă lemn masiv, aragaz 
stare foarte bună rochie de mireasă nr. 42 ■ 44, 
făcută la Timișoara. Tel. 214436,0723/719787.
• vând 2 fotolii pluș, culoare muștar, un pat 
pliant pentru plajă saltea Relaxa 130x135 m, 
masă 12 persoane, scaune, negociabil. Tel. 
228204, zilnic.
• vând bMMacă furnir cireș, 4 m lungime, 
compusă din 2 dulapuri, 2vitrine, 3 sertare mari, 
bar, pat pentru o persoană nou, birou furnir 

Stejar. Tel. 234674.
• vând cânepa extensibilă masă sufragerie +
6 scaune, servantă mobilier hol, ladă 
încălțăminte, cuier, dulap cu p ușă masă 
sufragerie 12 persoane, măsuță tv, birou, 
machete, mașină automatic (Franța), combină 
frigorifică Electrolux, (Suedia). Tel. ’«8084, 
0743/211K4. f st

Audio-video, antene și instalații satelit (49)
• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 65 milioane lei, 
650 iei fioi, 1 an garanție. Recepționează 
peste 25 de programe românești șl 600 
străine, fără abonament, montarea și 
deplasarea incluse ta preț. Informași la tel. 
0723/481776 sau O745/84O474.

• vând combină muzicală Tedwlcs, cu boxe și 
telecomandă originale Japan, videorecorder. Tel. 
0723/455092.
• vând vkteofecorder cu telecomandă model 
2000 impecabil, preț convenabil, tv model 2000, 
diagonala 54 cm. Tel. 0745/253413,218234.’Aparate foto si telefonice(50)
• vând aparat foto „Globica” de salon cu 3 
obiective și casete plarifilm, stare de funcțio
nare, preț 8.000.000' lei, negociabil, tel. 
0720/400448.Calculatoare si accesorii (51)
• vând cakuiatw nou AMD 1800 MHZ, preț 7 
milioane lei,"Pentium 133 MHz, 15 milioane lei. 
Tel. 0722/161644.
• vând agent Pentium IV, 40 GB, 256 RAM, 32 
Video G-Force 2,13 Procesor, CD ROM 52 x LG, 
tastatură mouse optic, carcasă turn, preț 4 
milioane lei fix. TeL 0720/347157.îmbrăcăminte. încălțăminte articole sport (52)
• vând racHe de seară model pe corset șaten 
galben cu negru, mărime 42, preț 1300.000 lei, î (f \ 
negociabil. Tel. 0742/939993,0743/211074Materiale de construcții (53)

• Importator vinde afectași sudat 
smertlt fin,BO 9N1,4M00 letrirg. 
Căutăm dtarfhfeori TeL 074V2386H

• vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț 
7000 lei/bucată Tel. 220723,0723/335189.
• stad agent bitum (smoală). Tel 221210.

» 
» pui de carne Broiler Ross 308;

pui de ouă și rasă mixtă;
pui de curcă Big 6.

Asigurăm furajarea cu furaje 
combinate ;i gratulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 

Relații la tel. 0254 - 219971,0723 ■ 827031.
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Artă, antichități, cărți, reviste (55)
• vlnd colecte Național Geografic mal 2003 • 
februarie 2005, stare impecabilă, preț 2.500.000 
lei, negociabil. Tel. 225538.Fiectrocasnice (56)
• vlnd aragaz cu 3 ochiuri șl butefie, congelator 
5 sertare, preț negociabil. Tel. 0254/227452.
• rtte bazin Inox 2501 șl boiler electric 100 litri, 
la 220 V, motopompă la 220 V, prețuri negocia
bile. Tel 216753.
• vfcdcgnWI termici Vaillwt,tiral natural, în 
funcțwpe, pe perete, stai*  foarte buni, preț 
5/XK0®fei. TeL 711063.
• vândfrigider Arctic mare, 23 milioane lei, și 
congelator Arctic, 23 milioane lei, ambele în 
stare foarte bună. Tel. 221431, seara.
• vlnd ladă frigorifică 5 sertare, frigider Minsk 
rusesc și un aspirator AP 21, ambele stare 
perfectă de funcționare. Tel. 232414.
• vlnd ladă frigorifică, 4 sertare, stare foarte 
bună, preț 3 milioane lei, negociabil. Tel. 219739, 
0723/229046.
• vlnd mașină de cusut Ileana, stare bună de 
funcționare. Relații Deva, Calea Zarandului, bl. 
51, sc. 2, ap. 17.
• vlnd mașină de cusut Singer S 94905 trade 
mark Lowmger Jozef Budapesta, stare de 
funcționare, birou din lemn furnir maro, dulăpior 
și sertare, butelie aragaz, haion complet pentru 
Fc fiesta 1260570.
• vted mașină surfilat Triploc monofazică 
nouă, prese de schimb, motor electric, pedală, 
■gi>ferg,.țuțite. Tel. 217543.

EPOTRUST

SERVICII
PROFESIONALI

DE CURĂȚENIE
a

DEVA, 
ărtfa EmIhmmHp 

nr. f.
Tel. 0744/698799.

• vmo aromi itoa Tnoormca Arcoc a wnare. 
bine întreținui TeL22DN,dHc.

e(5
• vlndtemn de albine Tel. 219113, după ora 19.
• vlnd 20 familii de albine, stupi verticali. 
Merișorul de Munte. Tel. 0721/679647. .

• vlnd l familii aiblne,Banp«ocnf. MRelați
latei. 0723/818861 .-
• vlnd s*n'8r' 1 șl pentru consum șl’

. văndlămâl cu fe-ai &&& Țti. 217543.

• vând nM pentru sacrificat de Paște, preț 
negociabil. Tel. 0742/21*971.

• vând im vițel de 3 Iuti «zeș. nr. K Comuna 
Băițai.
• vănd vacă. Rem Mg KmInstrumente muzicale (60)
• vănd plan vienez Wirtn, coadă scurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, preț 20 
milioane lei, negociabil. Tel. 221431, seara.Altele (61)
• cumpărau. • L Relații la tel. 0724/278233, 
0745/662433.
• cumpăr scaun pentru pescar, folosit, în stare 
bună, ofer 56000 lei Tet 228748.
• vând covoare second hand, prețuri bune. Tel. 
224838.
• vănd loc de veci cu bordură, în Cimitirul 
ortodox de pe str, Eminescu. Informații tel. 
0724/087422.
• vândtasHplafon 3 beate, completași 2 
aplice de pta, MMMI lei. t BMEiST

• vând sat capital majorat, Volvo 244 GL, CI,
numere noi, VT 2006 și una neînscrisă, talon 
numere vechi, frigider Arctic, ladă frigorifică 3 
sertare, cazan faptă. Țel. 0721/614402 ,
• vând vin alb, je Alba Julia, preț negociabil. Tel. 
0258/842334,0254/215892, după ora 14.Pierderi (62)
• pierdute irfasigurări sănătate pe numele 
Gherman Valeria. Se declară nul.

Firmă de construcții ft.
GftQCIwaZQ

INGINER CONSTRUCȚII.

Nu este necesară 
experiența! 

Cv se trimit la fax: 
0254/234.385. 

Mobil: 0744.591.607.

.-u- prtatmfrHH
. parte «Weiitorporatii internaționale mass-media 

, • h can define poziția de lider in publicarea de ziare 
gi servicii Internet in vestul Austriei, In nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara șl Satu Mare

catrtă.pentru dezvoltarea echipei în 
Deiza, Htaedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de piesă ri- t . ’ . . t TCerințe: 1
• A ilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.Prezintă avantaj:• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări. ;i-s

Decese (75)
Copiii dr. Flâmându Lada Victoria și psihologul Lada Victor cu nepoatele și nepoții aduc la cunoștință trecerea în neființă a celui care a fost un soț, tată și bunic exemplar

LADA VICTORîn vârstă de 94 de ani. Prohodul are loc astăzi 22 aprilie, ora 16, la Capela catolică din Cimitirul catolic, str. M. Eminescu. Fie-i amintirea binecuvântată! Odihnească-se în pâce!

Cu durere în suflet soția Didina, fiul Costel cu soția Maria și nepotul Andrei, fiica Cecilia cu soțul Alin anunță trecerea în neființă a celui care a fost un deosebit soț, tată și bunic
CIOFU CONSTANTINDumnezeu să-I odihnească în pace.

Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflet, soția Marioara, copiii Daniela și Ovidiu, nepotul Daniel anunță colegii, prietenii, vecinii că se împlinesc 6 săptămâni de la dispariția celui care a fost
prof. LUCIAN SECOȘANun om de o bunătate aleasă, un tată și un bunic iubitor. Parastasul va avea loc sâmbătă, 23 aprilie 2005, ora 13.30, la mormântul său din Cimitirul ortodox din str. Eminescu, Deva. Dumnezeu să-i odihnească sufletul in liniște și pace. Nu te vom uita niciodată.

Reamintim celor care l-au cunoscut că astăzi se împlinesc 4 ani de când a plecat dintre nai cel car» a fost
‘ preot IOAN USCATdin Ohaba. Nu te vor uita niciodată fiica Gina, fiul Hadrian și mama Flo«re. -

Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:Redacția ziarului Cuvântul liber,Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275.Persoană de contact: Sorina Sârmai, tel. 0720/400454,E mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

Super oferta, aiciem complot auteua 
digitală aatalh:

kMDetebd
- Rxi: 4.300.000 lai; 

■ Mobilă: 7.000.000 leL

—

«

Dacă la noi nu gitiți, 

atunci nu găsiți nidnMtel 

Tel.: 234.146.

1 CASEDEIBCATACTIVA
recomandate pentru
MAGAZINE, PIEȚE, 

RESTAURANTE. BARURI, 
W MAGAZINE ENGROS, 
°«‘u HOTELURI

Modfte (a prețuri eu TVA 
tnaapSniri de la 7.4-00.000

ACTIVA
OG Electronics srl

Deva, Bd.DECEBAL bl.S - parter 
Telefax: 0254-233.099

- 9 raioane, 5 nivele TVA
- 2600 articole prqeramabile
■ preț I cantitate - 8/9 cifre
■ pregătită pentru LEUL GREU
- imprimanta iermn 8 nivsec
- 3 interfețe Rs232
PC, cititor coduri tete cântar 

-regimuri de luau cu PC
- impnmantă fiscaă.

- alimentare 150-2MV/1,3 Ah
- BATERIE TÂMPIM 8Vt1.3 Ah'
- facilitai multiple te programare. 
conformtogietatei to wpoare

UNIUNEA EUROPEANA

• Mașină rotativă pentru *±$ărit zian 
(2 culori) - rotagazetă '
• Turn de împachetare
• Mașină de tipar plană (tip Aurelia)
• Ghilotină

La seminar au participat reprezentanți ai principatelor lținsfitupi șl organizații aeguvema- 
mentale din Deva.

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

Persoană de contact Cornel Poenar.

in data de 14 aprtli» 2OQ5, CmM tai Dm împreună cu partenerii Fundația MAAA Deva 
și Asociația PROEBROPA Hunedoara-Deva au organizat in Deva seminarul .Violența te femlte 
- Cauze - Efecte - Mo&ftățl deMmnțle1.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Goleșie Nlcu. Se declară nul.
e pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Mărcuș Claudia Blandiana. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Petruț Silvia. Se declară nul.

furdatiizldfate
«teeț. rtfW.

• pierdut legitimație pentru persoană cu han- 
dicap pe numeleTrifFilip.se declară nulă.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Bâsășteanu Dorina Adriana. Se declara nul.

■ Angajăm vânzători presă, în Deva șl 
Simeria, cu garanții sau glranțl. Cererile se 
depun la chioșcurile Mira Preș, din Deva șl 
din Gara Simeria. Relații latei. 219190.

• firmă producătoare angajează agent 
comercial, vechime minimum un an, pentru 
zona Deva ■ Hunedoara ■ Petroșani. Tel. 
0740/U7724

M.hai, mecic primar, cftdiree Crucea Roșie, 
acordă consult*» de șfadlMte 
prescripții med^ cofTOCmeaoale. 
ateverfiteimtiMNtal'iere psihiatrici 
Program: Bffartl.weffiwl, joi, orele 11 -11 
tel. 0-742/5®»..

itnilde urgență j 
|l copilul abuzat

• onMgarduri și portl din tentei metalic
turnat iau forjat și orice

• medtea matematici, orice nivel de pregătire, 
în Hunedeoara. TeL,749057, W20/22J425.
• pertrir persoane juridice,'jfoAjCeri de 
impozite la îndemână. TeL G7<S/7UCSfc-.; ,■ «*,

------ ' ‘^oACde

S.C AGROMEC S.A Deva
Str. Depozitelor, nr. 10, tel. 224785, 221902, 222195

Distribuitor tractoare și utilaje agricole (inclusiv subvenționate); 
Distribuitor semințe (legume, porumb, cartofi, furaje); 
Tahografe auto: montaj și verificări;
Inspecții tehnice auto (ITP);
Vânzări piese, service, reparații.

0740/9SS297. ’

Prestări servicii (72) Oferte locuri de muncă (74)Licitații (64)

Solicitări servicii (73)

w2

făresfe sc MREU* ORA^,E
ASISTENT MARKETING

ierinjc; S&ata;
- studii hiperioare; - pachet salarial motivant;
-cunoștințe de operareMlcrosoftClffice; * - posibilitatea dezvoltării
- capacitate de comunicare, creath/ttate; .carierei.
- spirit de analiză șl sinteză;
- domlcakil în Orăștie.

Persoanele interesate pot trimite CV-urHe, până la data de 25 aprilie 2005, 
prin fax la numărul 241942 sau la SECRETARIATUL societății, din Orăștie, Str. 
Plantelor, nr.50. .

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
numeleTrifFilip.se


• Explozie în mină. Cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața, miercuri, în explozia care s-a produs într-un depozit de substanțe explozive dintr-o mină de cupru din Zambia, aparținând unei companii chineze.
• Accident. Cel puțin 17 persoane au murit, iar alte 30 au fost rănite într-un accident rutier produs în nordul Columbiei. Două autobuze s-au ciocnit pe o autostradă situată la 770 de km nord-est de Bogota.

O navă cargo s-a scufundat
■ Patru membri ai 
echipajului au fost dați 
dispăruți și alți trei au 
fost recuperațiIerusalim (MF) - O navă cargo care venea din Egipt și se îndrepta către Siria s-a scufundat, miercuri seară, patru membri ai echipajului fiind dați dispăruți în zona coastei israeliene, a anunțat armata israeliană. O altă navă care se afla în zonă a reușit să salveze trei persoane -, dpi sirieni și un egiptean - iar operațiunea de căutare continuă pentru găsirea celorlalte patru persoane, a declarat un purtător de cuvânt.
A luat foc la aterizare

Discovery

Cărțile noului 
PapăWashington (MF) Cărțile cardinalului german Joseph Ratzinger, ales marți Papă și devenit Benedict al XVI-lea, se aflau miercuri printre cele mai bine vândute pe site-ul Amazon, specializat în comercializarea de cărți în Statele Unite.„Mică introducere în catehismul Bisericii Catolice” a urcat pe locul al cincilea în topul celor mai bine vândute cărți, iar „Sarea pământului” se afla pe locul al șaselea.Pe pagina web a librăriei Barnes and Noble, principalul concurent al Amazon în Statele Unite, „Credință, toleranță și adevăr” figurează pe locul opt în topul vânzărilor.

■ Un avion din Iran, cu 
157 de pasageri, a ratat. 
aterizarea, un copil 
pierzându-și viațaTeheran - Un avion din Iran, cu 157 de pasageri, a ratat miercuri seara aterizarea și a luat foc pe aeroportul din Teheran. Un copil și-a pierdut viața și mai multe persoane au fost rănite.

* .l y-

j
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Lansarea 
amânată
Washington (MF) - 
Lansarea navetei 
.paTiaie Discovery, 
prevăzută pentru 15 
mai, a fost amânată 
cu o săptămână din 
caua întârzierilor 
apărute în pregătirile 
preliminare, au anun
țat miercuri respons
abilii Ai Discoveij 
și echipajul sâu de 
$apte astronauți vor 
întreprinde o misiune j 
de 12 zile pe orbită.

Boeing 707 (Foto: epa

'• ■

...... ț ■ ’

■ în accidentul feroviar H 
din India, cel puțin 17
persoane au murit și 
alte 150 au fost răniteAhmedabad - Cel puțin 17 pesoane au murit, iar alte 150 au fost rănite într-un accident feroviar produs în vestul Indiei. Un tren de pasageri și unul de marfă au intrat în coliziune.Autoritățile nu au reușit să ajungă deocamdată la toate victimele și se tem că bilanțul ar putea crește. Acestea cred că o defecțiune la sistemul de semnalizare a provocat accidentul. Trenul de marfă staționa pe șine, la 30 de kilometri nord de orașul industrial Baroda, în momentul în care a fost lovit de cel
I s-a interzis să plece de la fermă

Film produs de RAIRoma (MF) - După trei ani de pregătiri, în vara aceasta va începe turnarea unui film de televiziune în două părți despre viața lui loan Paul al II-lea, proiect al televiziunii publice italiene, a anunțat miercuri societatea de producție Lux Vide.Actorul Liam Neeson va juca, se pare, rolul lui loan Paul al II-lea în acest film, despre care producătorii au decis că nu va fi realizat decât după moartea lui Karol Wojtyla.Alături de RAI Fiction, filmul va fi coprodus de o companie poloneză, CBS, Granada International, Tele Munchen, Intereconomia și Quinta Communications, care a coprodus „Patimile Iui Hristos” realizat de Mel Gibson.

■ Un fost paznic de la 
Neverland spune că s-a 
dat ordin de sechestrare 
a presupusei victimeSanta Maria (MF) - Un fost paznic de la Neverland a afirmat miercuri, la tribunalul din Santa Maria, că la începutul anului 2003 a existat un ordin al lui Michael

Nava s-a scufundat la circa 56 de kilometri vest de orașul de coastă Nahariya.Potrivit surselor de pe ambarcațiunea care i-a recuperat pe cei trei supraviețuitori, aceștia au declarat că făceau parte dintr-un echipaj de șapte persoane al unei navei cargo, care transporta ciment din Egipt în Siria. Supraviețuitorii au fost preluați de o navă siriană și transportați în Siria.Purtătorul de cuvânt a declarat că operațiunea de căutare a continuat în noaptea de miercuri spre joi, dar că nu există nici un indiciu referitor la restul echipajului.
Cauzele producerii accidentului rămân deocamdată necunoscute, informează AFP.Coșmarul pasagerilor din aeronava Boeing 707 a început la aterizare și a fost amplificat de blocarea ieșirilor de urgență. Oamenii au intrat in panică și au sărit din avion într-un râu, iar un copil s-a înecat. în încercarea disperată de a se salva, o parte dintre pasageri și-au fracturat mâinile și picioarele.Răniții au povestit de pe patul de spital că însoțitoarele de zbor au părăsit aeronava fără să îi ajute. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a descoperi cauzele producerii accidentului.Explozia unei anvelope la contactul cu solul sau defectarea echipamentului de aterizare sunt unele dintre variantele vehiculate de agențiile: de presă. • -
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Se caută victime.de pasageri. Cel puțin patru vagoane ale trenului care a provocat accidentul au sărit de pe șine în urma coliziunii. 50 dintre răniți au fost tratați
Jackson către toți angajații pentru ca acuzatorului său de acum să nu i se dea voie să părăsească proprietatea, transmite AFP. Ordinul, în vigoare timp de o săptămână, în ianuarie sau februarie a anului 2003, prevedea că adolescentul „nu este autorizat să părăsească proprietatea” cali- forniană, a declarat Brian Barron la tribunalul din San

Raluca Născută în zodia Capricorn, îi plac dansul, ieșirile ,cu prietenii, muzica și excursiile.
(Foto: Traian Mânu)
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două trenuri i,

(Foto: EPA)la fața locului. Reprezentanții căilor ferate din India au afirmat că printre victime se află mecanicului trenului de pasageri și asistentul acestuia.
ta Maria, unde Jackson este judecat din 31 ianuarie pentru agresiune sexuală a unui minor rdir d jtasăfie scris pe o tablă în ghereta paznicilor, de la intrai rfea la Neverland, a precizat el, la între bările acug^^*  |^Kapărării. „Acest ordih^hsenuiă eă nu aveam*  voie să-l lăsăm să plece fărl acordul unui superior”, a spus Barron.

Autoritățile au oferit însă informații contradictorii privind bilanțul accidentului.
Cifrele se schimbăDupă ce a evaluat situația^ de la fața locului, șeful poli ției locale a afirmat că numărul morților nu va depăși douăzeci. Un alt ofițer a declarat însă pentru un post de televiziune că este posibil ca zeci de oameni să fi pierit în accident. Un oficial indian a prezentat, însă, cel mai tragic bilanț. Potrivit acestuia, coliziunea s-ar fi putut solda cu 80 de decese. Majoritatea pasagerilor erau tineri, care se îndreptau spre centre de testare pentru slujbe în domeniul căilor ferate. Accidentul s-a petrecut la ora locala 3:00, când majoritatea pasagerilor dormeau.

Record Asociația Speologică Ucraineană a stabilit un nou record mondial în peștera Kru- bera din Abhazia, a-tingând adâncimea de -2.080 m. [Foto: EPA)
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