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Vremea este în încălzire. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros.

dimineața la prân2 seara

Hoțul... cu repetiție, prins

(Foto: Traian Mânu)

alimente care nu lips 
mesele creștinilor. 7p.3

■ La patru nopți de la 
primul furt, o femeie a 
reușit să prindă hoțul 
la a doua spargere.
MlHAELA TăMAȘ__________________________

mihaela.tamasgi nformmedia.ro
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Hunedoara - în noaptea de 
17/18 aprilie, Constantin 
Csorvati, de 24 ani, din

Hunedoara, s-a hotărât să dea 
„lovitura”. Și-a urmărit vic
tima mai multe zile la rând 
și, după de s-a convins de 
situația materială a acesteia, 
a trecut la atac. Știa că 
femeia fusese la muncă în 
Italia, iar cu banii câștigați a 
reușit să-și amenajeze aparta
mentul și merită să riște. La 
o oră târzie din noapte, cu o 
șurubelniță a reușit să des

chidă geamul de la bucătărie 
și a intrat în casă. A furat o 
cameră video, două inele din 
aur în valoare de 28 milioane 
lei, 150 de euro și 600 de mii 
lei. Când a încercat să intre 
în camera în care dormea fe
meia, aceasta s-a trezit și a în
ceput să strige. Speriat, hoțul 
a fugit. în urma acestui inci
dent, victima nu a anunțat 
Poliția, ci a stat la pândă sea

ră de seară împreună cu sora 
și cumnatul său. Astfel, în 
noaptea de 22/23 aprilie, Con
stantin s-a întors să mai fure 
ceva. Prin aceleași metode a 
intrat în casă, dar de această 
dată a fost prins și imobilizat 
de cei trei. Prejudiciul a fost 
recuperat în proporție de 90 
la sută, iar bărbatul riscă o 
pedeapsă cu închisoarea de la 
3 la 15 ani.

Proiect „Drogurile ucid!"
Deva (R.I.) - Aproximativ 1000 de elevi din 

județul Hunedoara au participat la proiec
tul „Drogurile ucid!” . Proiectul a constat 
intr-un concurs de videoclipuri și de piese 
de teatru realizate de elevi de la 34 de licee 
din județ și a fost organizat de către Cen
trul Județean de Asistență Psihopedagogică 
Hunedoara. Concursul s-a desfășurat pe par
cursul lunilor februarie-mai, decernarea 
premiilor urmând să aibă loc în data de 23 
mai. Elevii câștigători vor primi premii în 
bani din partea

Aspect din timpul desfășurării proiectului.

Minerii au prime de Paști
Petroșani (M.S.) - Minerii din cadrul 

CNH Petroșani vor beneficia de prime, cu 
ocazia Sărbătorilor de Paști, au precizat sur
se autorizate din cadrul Ligii Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului. Valoarea sumelor a 
fost stabilită la 3,2 milioane lei, de persoană. 
Nu se vor face diferențieri între angajații 
care lucrează în subteran și cei care își 
desfășoară activitatea la suprafață.

Nou acord
Europa în cuvinte

CUVÂNTUL LIBER
B Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

^|0801 03 03 03

Budapesta (D.I.) - Astăzi 
se semnează un nou acord de 
cooperare economică româno- 
maghiară, la acțiune partici
pând ministrul delegat pentru 
comerț, hunedoreanul Iuliu 
Winkler. „Nu pot decât să mă 
bucur că la o zi după semna
rea Tratatului de Aderare la 
UE, România semnează și no
ul acord economic cu Unga
ria. Lucrăm în continuare la 
pregătirea ședinței comune a 
guvernelor celor două țări, 
care va avea loc în toamnă”, 
a declarat Iuliu Winkler.

Simeria (S.B.) - Centrul 
de Informare Europa al 
județului Hunedoara a pre
zentat, ieri, la sediul său

Copiii de la Grădinița din
Simeria (Foto: Loredana Leah)

din Simeria, pachetul infor
mativ pentru copii, intitu
lat «Europa în câteva 
cuvinte». La această activ
itate au participat copii de 
la Grădinița P.N. a Șc. Gen. 
Nr. 2 Simeria și a constat 
în vizionarea de benzi dese
nate reprezentate în 
„Războiul înghețatei de 
Zmeură” - revistă de benzi 
desenate pentru tineret 
despre o Europă a păcii,

Pesta lovește tar
Baia de Criș (M/f-J - Al 

treilea val de peste porcină 
din acest an, din jude» 1 nos
tru, a lovit Baia âe ‘'-■'iș. în 
urma unor verificăriOfectu- 
ate d^ către Direcția Județea
nă de Sănătate Publică Hu
nedoara a fost descoperit în 
localitatea Ribița, în gos
podăria lui Viorel Obădău, un 
focar de pestă porcină.

Boala provenea de la un 
porc, cumpărat din județul 
Arad, care a fost sacrificat, 
iar în zona Baia de Criș a fost 
instituită carantina.

Românii și biserica

recent din care, în final, s-a constatat făptui că peste 86% din 
intervievați au precizat că vor participa la înviere.

Considerați, prin excelență, oameni ai unui popor evlavios, 
românii își amintesc de biserică mai mult în preajma princi
palelor sărbători religioase. Aceasta reiese dintr-un sondaj

Grafică: Cuvântul liber, sursa: INSOMAR

Taximetrist amenințat
■ Un taximetrist a fost 
amenințat de un client 
cu un cuțit și obligat să 
iasă din mașină.

Ilia (M.T.) - Un tânăr de 28 
de ani, taximetrist la o soci
etate din Hunedoara a prelu
at o comandă, în jurul orei 
1:32, din stația Stadion, din 
Hunedoara.

A urcat în mașină un băr
bat care i-a cerut să-l ducă în 
localitatea Ilia, la o stână, un
de are rude. Ajunși în locali
tate, agresorul a scos un cuțit, 
pe care i l-a pus la gât.

L-a obligat să coboare, a 
urcat la volan și l-a lăsat în 
stradă. Tânărul taximetrist a 
ajuns la secția de Poliție din 
Ilia, în jurul orei 4:40 și a 
depus plângere.

Polițiștii au început cerce
tările, iar mașina abandonată, 
în perfectă stare de func
ționare, a fost găsită pe o stra
dă lăturalnică din localitate, 
strada Abatorului.

Autoturismul a fost retur- 
nat societății de taximetre din 
Hunedoara. în continuare, po
lițiștii efectuează cercetări 
pentru stabilirea identității 
agresorului.

nformmedia.ro
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• Preconsul tanță. pentru atragerea 
investițiilor străine în județul Hunedoara, la 
Deva se preconizează deschiderea unui ■ 
„birou" de consultanță. „Este vorba de două 
persoane care vor căuta oportunități de 
afaceri pentru firme italiene" / preciza Cris
tian Vladu, prefectul județului. (V.N.)

Pregătiți de 
profit mare

Ne-am procopsit: 
suntem europeni!

Daniel I. Iancu
daniel, la ncu©i nfornrniedla.ro

k I u chiar de azi, de mâine, dar se pare
I \că din 2007! Și nu e vorba de Europa 

dominată încă de o Rusie îndestul de înar
mată, ci constituită chiar de Occidentul la 
care visam. Ideea e că vom fi noi europeni, 
dar în același timp, vom fi și cei mai săraci 
între noile granițe. Nu singuri, că ne țin de 
urât vecinii noștri bulgarii. Noi cu mămăliga, 
ei cu castraveții, 'om încropi împreună de-o 
masă să nu le lase gura apă altora. Și dacă 
ne mai dau nemții niște bere, francezii ceva 
vin> iar ungurii stropesc totul cu niscaiva 
pălincă, ni se Va părea integrarea mai ușoară. 
Că nu se lăcomește românul la mezelurile 
italienești, ori la brânzeturile olandeze...

■ Comercianții se 
așteaptă la vânzări de 
4 ori mai mari față de 
anii precedenți.

Deva (T.S.) - Oferta comer- 
cianților hunedoreni pentru 
Sărbătorile de Paște este 
deosebit de variată. După ce, 
anul trecut, vânzările au cres
cut de circa trei ori, în acest 
an, sunt estimate creșteri de 
până la patru ori ale 
vânzărilor.

Estimarea a fost făcută de 
majoritatea analiștilor eco
nomici și sunt axate, în ge
neral, pe creșterea puterii de 
cumpărare.

în piața din Deva, carnea 
de miel, în viu, se vinde la

între ciocan și nicovală: ultimatumul!
Strâmbându-ne puțin ca să putem judeca 

drept, cale de-ntoarcere pare să nu mai 
fie. Asta dacă nu fac guvernanții vreo 

nefăcută și trece iarăși pe tapet „clauza de 
salvgardare", de ne trezim prin CSI în loc de 
UE. Dar or trece ele și cele 20 de luni câte 
mai sunt până la aderarea efectivă. Și atunci 
să vezi bucurie pe capul românilor. Gata cu 
vizele, că nu-i mai întoarce nimeni din dru
mul lor spre locurile unde căpșunile abia 
așteaptă să fie culese, iar covrigii (ce mai 
vorbă, lucrul e sigur) n-au alt loc unde să 
stea decât în coada câinilor!

CeL mai darnic Iepuraș
Deva (L.G.) - La sediul redacției Cuvân

tul Liber a avut loc, ieri, finalul concursu
lui lansat pentru Sărbătorile Pascale. în 

prezența unei comisii și a 
unor cititori, au fost alese 
cele 11 nume norocoase

.din 843 de plicuri sosite pentru „CeL mai 
darnic Iepuraș vine la tine”. Valoarea totală 
a premiilor puse în joc a fost de peste 70 
de milioane de lei. Câștigătorii simt aștep
tați astăzi și mâine la sediul redacției pen
tru a intra în posesia premiului:

Coș cu produse de patiserie - Rusalines- 
cu Ion, Bretea Română; Josan Marioara, 
Brănișca; Pușcașu Elena, Deva; Ene 
Ramona, Deva; Roșea Mariana, Deva

Aspirator ■ Marinconi Vasile, Săcămaș 
Măsuță pentru TV - Botici Mihai, Deva 
Televizor color - Savu Mihai, Deva 
DVD - Răducanu Ana, Orăștie 
Computer - Neag Ionel, Hunedoara 
Mobilă de tineret - Coste Monica, Deva 
Cuvântul Liber felicită toți participanții 

și pregătește noi surprize! Ai Cuvântul, 
noroc să fie!

■ Azi expiră ultimatu
mul dat de teroriști 
autorităților pentru 
eliberarea ziariștilor.

Valentin Neagu, Daniel 1. Iancu

Deva - Brigada lui Mu'ad 
ibn Jabal, care-i deține osta
tici pe cei trei ziariști români, 
amenință cu uciderea acesto
ra dacă Bucureștiul nu-și 
retrage trupele din Irak. 
Poziția oficialităților române 
e încă necunoscută și nu se 
știe cum vor decurge lu
crurile în următoarele ore și 
ce decizie va fi luată. La ni
vel de județ, liderii politici și- 
au exprimat opiniile.
E de preferat protecția

Mircea Moloț, președintele 
CJ Hunedoara, ne-a declarat 
că „trupele românești din 
Irak nu trebuie retrase, pen

Caricatură de Ovidiu Pascu

Vin tractoarele!
Deva (L.L.) - Producătorii 

agricoli din județul Hune
doara au avut la dispoziție, 
anul acesta, 2,6 miliarde de 
lei pentru subvenționarea 
achiziționării de tractoare și 
utilaje agricole. Deși nu 
exista un termen-limită pen
tru depunerea cererilor în 
vederea acordării subven
țiilor, s-a mers pe principiul 
„primul venit-primul servit”. 
Pentru că s-au depus destul 
de multe cereri și fondurile 
alocate sunt deja epuizate, 
directorul Direcției Agricole 
Hunedoara, loan Simion, va 
acorda miercuri actele nece
sare, pentru cumpărarea trac
toarelor și a utilajelor agri
cole, primilor solicitanți.

Au plecat 25% din PSD-iști
■ Noua conducere a 
PSD Hunedoara inten
ționează să reorga
nizeze local partidul.

Deva (V.N.) - Ieri, Victor 
Vaida, președintele PSD 
Hunedoara, i-a prezentat pe 
noul prim-vicepreședinte PSD 
Hunedoara, Sorin Radu și 
secretarul organizației jude
țene, Vasile Țonea. Vorbind 
despre noua conducere a 
PSD, Vaida a precizat că din 
noul Birou Executiv Jude

prețuri cuprinse între 60.000 
și 65.000 de lei. Mieii sunt mai 
mari decât în alți ani, 
deoarece au trecut luni bune 
de la nașterea lor.

Mielul tranșat se vinde la 
prețuri cuprinse între 155.000 
de lei și 165.000 de lei kilo
gramul.
Cozonac cu mac

Oferta cozonacilor de Paște, 
un alt produs nelipsit de pe 
mesele românilor, este 
deosebit de diversificată. 
Prețurile la care se vând 
aceștia oscilează, în funcție de 
greutate, între 35.000 și 50.000 
de lei.

O statistică realizată la ni
vel național estimează că în 
perioada sărbătorilor Pascale 

tru a nu ceda șantajului, dar 
e necesar să se găsească o 
soluție. Părerea ,mea este că 
ziariștii care pleacă în aseme
nea zone trebuie să fie prote
jați, pentru că sunt mult mai 
mici costurile necesare pro
tecției lor, decât cele pentru 
recuperarea acestora”.
De acord cu retragerea

„Trebuie găsită urgent o 
soluție pentru salvarea lor, 
chiar dacă se ajunge la 
decizia polstică.de retragere< 
armatei noastre din Irak. Nu-

în loc de cafea, bătaie
Uricani (M.T.) - Un băr

bat din județul Vrancea a 
fost bătut cu bestialitate de 
un locuitor din Valea de 
Brazi. Victor Constantin, 
de 35 ani a venit în județul 
nostru să caute de lucru. 
Ajuns la Valea de Brazi, la 
o casă dărăpănată a intrat 
în vorbă cu cei care locuiau 
aici, un bărbat și concubi
na lui. Gând proprietarul 
casei l-a văzut a fost sigur 
că Constantin a venit să-i 
fure caprele și iezii care-i 
avea în curte. L-a invitat pe 
bărbat la o cafea, dar invi
tația s-a transformat într-o 
bătaie crâncenă. Plin de

țean, 62% a fost înnoit. PSD 
Hunedoara mai are un 
reprezentant în Comisia Na
țională de Arbitraj și Integri
tate Morală, în persoana lui 
Gheorghe Popescu. „în 
perioada următoare vom face 
o reorganizare a tuturor orga
nizațiilor PSD din teritoriu”, 
declară Vaida. El l-a invitat 
și pe senatorul loan Timiș să 
colaboreze cu noua conducere 
locală, dar acesta a refuzat. 
De la pierderea alegerilor, 
PSD Hunedoara a pierdut 
între 22 și 25% din membri.

Carnea de miel se vinde la prețuri între 150.000-165.000 lei.

se vor vinde aproximativ 12 
milioane de cozonaci.

în ceea ce privește prețul 
ouălor, acesta oscilează între 
2.000 și 2.300 de lei. Amatorii 
de ouă de prepeliță pot găsi 

i putem lăsa pe mâna 
teroriștilor”, a afirmat liderul 
social-democraților hune
doreni, Victor Vaida.
Va fi greu

„Este clar că primează 
viețile oamenilor. Sper că 
instituțiile statului îi vor sal
va pe ziariști fără să facă 
compromisuri majore și să 
dea satisfacție teroriștilor” - 
spune Gheorghe Pogea, 
președintele PD Hunedoara. 
Șeful democraților hune
doreni a precizat că are 

sânge, a reușit să scape din 
mâinile agresorului și a 
ajuns la mina din locali
tate. I-a povestit portarului 
ce s-a întâmplat, iar dis
pecerul de serviciu a 
anunțat ambulanța. Băr
batul a ajuns la spital cu 
„traumatism cranio-facial 
sever, plagă comunicată 
piramidă nazală, hematom 
paroorbital bilateral”. în 
funcție de concluziile legis
tului se va face încadrarea 
juridică. După incident 
agresorul a fugit de acasă 
și este căutat de polițiști 
pentru a fi tras la răspun
dere pentru fapta comisă. 

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

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

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

Asigurăm furajarea cu furaje ANIMIX- 
combinate și granulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 
Relații la țel. 0254 - 219971,0723 * 027031.

astfel de ouă la 1.500 de le 
bucata. Calculele făcute arate 
că masa de Paște din acest ai 
va scoate din buzunarul hune 
dorenilor între trei și cine 
milioane de lei.

credința că aceste instituții 
vor face tot ce este posibil 
pentru a-i salva pe români.
Fără deznodământ tragic

Viața ziariștilor nu se poate 
cuantifica în bani sau rțiăsuri 
politice ■ ne-a declarat Petru 
Mărginean, președintele PUR 
Hunedoara. „Important este 
să se înțeleagă că noi nu 
avem trupe de agresiune în 
Irak. Cred că prin retragerea 
trupelor s-ar putea rezolva 
problemele, fără a se ajunge 
la un deznodământ tragic”.

Subiecte ușoare, 
rezultate slabe

Deva (R.I.) - Procente foarte 
scăzute de promovabilitate s- 
au înregistrat la simularea 
testelor naționale în județul 
Hunedoara. Cei care aspiră la 
statutul de licean mai au de 
muncit până la împlinirea 
acestui deziderat.

Cei 5404 elevi de clasa a 
VIII-a care au susținut acest 
examen au „trecut” doar pro
bele de geografie (54,27 % și 
53,87 %), cele mai mici note 
fiind la matematică (40,02% 
promovabilitate) și română 
(49,51%).

La limba maghiară, din cei 
6 candidați doar unul a 
obținut notă de trecere.

MTlAlU

nfornrniedla.ro
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1968 - A murit poetul, prozatorul și dramaturgul Vasile 
Voiculescu (»0in j«« Zimbrului”, .Ea pragul minunii", 

„Lostrița*) (n. 13.10.1884}
19ffiP- Sta flinta actrița Adriana Trandafir („Patima tie 

sub ulmi', „la țigănci", „Domnișoara Nastașia")
1922 - S-a născut poetul Ștefan Augustin Doinaș, mem

bru al Academiei Române* președinte de onoare al Uni

unii Scriitorilor, (m. 25.05.2002)

1731 - A murit scriitorul Daniel Defoe, autor al cunos
cutului roman .Robinson Crusoe' (n.1660)

(Foto: Laredana Ghejan)

MvdflU voi fi mare voi citi și eu Cuvân
tul liber”. Acesta a fost „mesajul” lui Fi
lip, care ne-a făcut o vizită la redacție, 
Împreună cu tatăl lui.
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Fnerpic dectrică

Sunt programate 
electrice:

întreruperi în furnizarea energiei

08.30-15.00 Deva, Str. Prelungirea Cozia;
Micro 15, bl. 66, sc. 1

Gace m«tan
Se întrerupe furnizarea gazului metan in Deva: <

09.00-15.00 S&. Minerului, bl. 23, sc. III
4 Str. Dorobanți, bl. 19 B, 19 C'

Al. Crinilor, bl. TC 1, TC 2

14.00-18.00 . Str. D. Zamfirescu, bl. Q 5

09.00-12.00 Sir. M. KogSIniceanu, bl. 1
Sir. I. Creangă, bl. 26, sc. C

____________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.
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21 mart.-20apr. _ __ ______ ,
Nu sunteți în apele dv, vi se pare că vă pândesc pericole 
peste tot. Nu fiți atât de pesimist, căci nu vă așteaptă o
zi foarte grea decât dacă v-o faceți singur.

21 apr.-20 mai ; ________
E ziua scadențelor financiare, fiu eforturi, rezolvați pro
bleme importante. în viața personală, lucrurile sunt mal 
puțin încrâncenate.

21 mai-20 iun.
Vă întâlniți cu un prieten cu care aveți m 
punct. Dacă sunteți sincer, discuția wi
de sex opus vă face unele observații.'

21 iun.-20 iul.______  _
Deși lucrurile vă ies greu, șefii vă apreciază efortuffle Aveți 
ocazia să vă remarcați, căci faceți o bună impresie unei 
persoane cu funcție. » î/

21 iul.-20 aug.
Echilibrat în gesturi, vă păstrați cumpătul,
bil, chiar dacă cei din jur. vă stingheresc ai' tftMM pro* 
bleme. Sunt posibile surprize în casă.

21 aug.-20 sept.
Relația cu colegii va fi bună aproape toată ziua. Climatul 
de la serviciu e relaxat și vă puteți pune în practică unele
proiecte de viitor.

21 sept.-20 oct./L , ' ' '__ ____
Sunteți activ și sociabil, așa că relațiile cu cei din jp» Mat
excelente. Sunteți optimist pentru că profesional șl cu 
sănătatea nu aveți probleme.

21 oct.-20 nov._____  ______________ ___
Să nu fiți surprins dacă veți primi de ia serviciu bani la 
care nu vă așteptați sau veți fi martorul unor schimbări mai 
puțin obișnuite care vă avantajează.

21 nov. 20 dec._____________________ ____________
Lăsați lucrurile să-și urmeze cursul firesc. Nu e cazul să vă 
lăsați influențat de persoana iubită, care ar dori o realizare 
imediată și care nu mai apare.

7X10 Junei TVR 

Sport Meteo 
745 Agenția 2 

Mut sta 

920 CM imite 
de cultură

930 TetetiNțptog 
lOrlO Itoențetaiană 

ra(dramă. Italia, 2003) 
1155 Ewtxfcpecer 
12D0 Tezaur faidoric (relu

are)
1330 Desene aninate: Yu-

QGi-Oh 
1400 taial TVR

Sport Meteo 
1430 leteshopping 
15XX1 Alege vfefel

Drogul înseamnă 
moarte! Realizator 
Petre Crăciun 

1530CuteaEtD 

16X10 Kronia
Emisiune in limba 
maghiară

1655 Vie și paiete

1705 fousto Nazareth
CMdramă. aprod., 1977) 

1845 PredW 
1900 tatei TVR Sport Meteo

2tt15 Agenda poKcă Cu tosif 
Boda Edțte specială 

Invitat Președintele 

României, Traian Băses- 

cu
22XD Profesori de ntiloane 

300 Jumri TVR Sport Meteo 
ZXM Reoonstitae- te 

SKXlxfil
030 Duete (dramă, SUA, 

□2000) Cu: Maria Bello, 
Andrt Braugher, Paul 
Giamatti, Huey Lewis.

- Gwyneth Paltrow Intr- 
, un spectacol de 
■karaoke... Ne gâncflm 

imedtat b o comedie. 
Dar fiknul lui Bruce Pal
trow e mai mult de 
atât E o (iarnă fasci
nantă, h care rolurile 
principale sunt deținute 
de actori telentați, dar 

mai puțin omoscuți, 
Gwyneth Paltrow

230 Jurnal TVR Sport Meteo 

340 Răzbunarea
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Soluția Integramei din numărul 

precedent: N - VAS - G - SERA - 

UȘOR - CULORI - O - STI - RAMAS

- ANSA - PIU- ORAC-ALA - A - 

TOANA - E - CG - PUT - PL - RF

- REALI - CALA - ROIT - DULIE - 

NA - RITOR - NU - I - FARAS - 

REGI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
BispeceM ^z. 22f«l
Mumații Ml 2^^ -

Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 2M971

1$
21 dec.-20 tai.
Să-i convingeți pe cei din jur că dv aveți drepMe |ț ei 
greșesc fundamental nu e tocmai atitudinea pg care tre
buie s-o cooptați.

21 ian.-20 febr.______  ____ ___ ; ;
Inima dv e ceva mai sensibilă. Deci nu vă-suprasolicitați. 
Păstrați-vă mai mult timp pentru odihnă^ pentru că aveți 
multe obrigățîl de îndeplinrt ' -

21 febr-20 na^t.
Satisfacții aveți de ia prima oră. Dacă trebuie să faceți 
schimbări, deocamdată documentația e sMfildM* @n 
om practic se Interesează asupra viitorului.

8 ANTENA 1 ACASĂ TVR 2 PRIMA TV ANTENA 1 DEVA
. : ___ ._____ ' J

7:00 Știrile ProTv 

Ce se întâmplă, 
doctore ?

9:10 Omul care 

aduce cartea 
9:15 Tânăr și 

r. neiniștit (r) 
10:15 Doctoral 

PI de suflete 
11:15 Zâmbete 

trtr-o pastilă 
12:15 La Bloc 

n(reluare) 
13XJ0 Știrile ProTv 

13:45 De râsul 

14:1? Bodyguard

(reluare) 
16:00 Tânăr și 

glteM^it
CU: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David

son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 

Thomas Scott 
17XX) Știrile ProTv 
17:45 Teo Emisiune de diver- 

tisment 
1930 Știrile ProTv Sport Vre

mea

1945 Protectorul 2 (acțiune, 
țjHog Kong, 1988) în 

duda succeselor pe 

care le-a avut în lupta 

pentru stoparea crimi
nalității, polițistul Chan 

Ke Kui (Jackie Chan) 
este pedepsit din cauza 
metodelor total neorto- 
doxe pe care le aplică 

pentru a prinde infrac
torii și trimis în locul în 

care polițiștii recalci
tranți tși ispășesc 

păcatele: la drculație.

2145 Fetitei: AC Milan - PSV 
Eindhoven, în semifi
nalele Ligii Campionilor

2345 Știrife FRO TV 
0:15 maniatul Ugl Cam- 
ISO^HeProTV 

146 Protectorul 2 (acțiune,
QHong Kong, 1988, relu-
' are)

8 ProMotor (reluare)
Zâmbet» Intr-o pastilă

r-

t
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r
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20:15 Din dragoste 
(divertisment) Cu 
Mircea Radu

72:30 Observator 
2X15 Mo. iubitulel (thriller, 

qSUA 1999) Cu: Patricia 
Arquette, Dermot Mul 
roney, Mary-Louise 
Parker, Ellen DeGeneres. 
La sfârșitul anilor '90, 
până și tabu-urile fami
liei par sâ fi dispărut. 
Cu un scenariu In care 
înșelătoriile și trădările 
se {in lanț 'Adio, 
iubitei' este un thriller 

despre crimă și lăcomie 
deseori șocant șl sur
prinzător.

100 Concurs Interactiv 

2M Observator
■; X00 Dinozaurii 
' 330 Hercule 

;; «(reluare)
;! 430 Vfvere - 

nA tril cu pasiune
î .'U- (reluare)

7:00 Extravaganta Anastasia 
H (reluare)
£15 Te voi învăța să iubești

PI (reluare)
, 9TÎ5 Ritoi (reluare) 

10:10 Mama vitregă
PI (reluare)

■ lini» Totul despre Camila
g Primul episod 

12:15 îngerul nopții 

13:15 Răzbunarea 
14:15 Pisica săbatică. Cu:
g Marlene Favela, Mario 

Cimarro, Carolina 

Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez, Julio 
Alcazar, Liliana 

Rodriguez 
1530 Iubirea mea, păcatul 
17:25 Vremea de Acasă 

1730 Poyeștiri adevărate 

Emisiune cu 
povești reale despre 

viață, prezentată de 
Lucian Viziru 

18:00 Rețeta de Acasă 

18:10 Gitanas Cu: Saul
g Lisazo, Dolores Heredia, 

Manolo Cardona
19:15 Te voi învăța
0 să iubești

20110 Rlăx Cu: Barbara 
g Mori, Eduardo Santama- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes,

■ Sebastian Rulli. Josefina 
Echanove, Antonio 

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

E1 ment)
O0C Extravaganta Anasta- 
g sia. Cu: Norkis Batista, 

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 

- Mazzone, Saul Marin, 
Luciano D'Alessandro, 
Crisol Carabal, Gustavo 

’ odriguez, Mayra Ale
xandra 
st ăzbunarea Cu; 
13 Gabriela Spanie,' Josă 

Angel Llamas, Katherine 

Siachoque, Orlando 
Miguel, Pedro Rendân, 

' Luz Stella Luengas 
2:00 Powțtiri adevărate 

230 De 3 X femele

f

t 
t
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7M Midi savarrți (reluare) 
730 Desene animate 
13 (reluare) 

8dX) Teleshopping 

830 CeZar și tipar 
9:10 Sărată-mă, prostule!

10:00 Tonomatul DP 2 Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzicală, 
invitați în platou, dedi
cații și mesaje în direct 
prin SMS

1130 Ch«j minute de cultură 
1145 Pasiuni 

12:40 Euro - Dispecer 
12:45 te... și vezi 
1330 Teleshopping 

14.*00 Desene animat 
1430 Midi savanți 
15:00 împreună 1h Europa 

16:00 Tribuna partidelor par
lamentare

1630 dna minute de cultură 
16:45 Jurnal TVR 
17X10 Sărută-mă, prostule! 
17:55 Euro -Dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România
18:15 dnd minute de cultură 

1830 Mărturii 
19:00 Soția lui Lorenzo

2tt00 Dragul de Raymond 
2030 Mistere și mituri ab 

El secolului XX

21 sW* Lumea de aproape 

'ărtânța sacră - Un 
veșmânt vechi, preoțesc, 
a stat la baza creerii 
seriei de tablouri intitu
late .Sămânța sacră* 
Reporter Mirela Gruiță. 
.Cina cea de taină* - 
Povestea celui mai mare 

pecetar din mărgele 
înfățișând .dna cea de 

taină*.
2130 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
2£0C Jurnalul Euronaws pen- 
£ ItruRomânte 

2M5 7lațaSf.FrandKde
12 Asissl (dramă, Italia, 

2002)
2330 PoHțiștll de b'Blue 

BT Murder* 

(k40 Auto Club 
ță Dragulde 

■a Raymond

7KX) Teleshopping 
730 Puzzle T (reluare) 
7:55 Sport cu Florentina 
8.-00 Teteshoppino 
830 Sunset Beadi (dramă, 

SSUA, 1997) 

930 Dragoste și putere 
ÎOXlOKenskyShow 
10:55 CRp Art 
11XX) Monica Cu: Monica 

Puiu
* 12X10 The Flavours: 3 

bucătari (reluare) 
1230 TeleShopping 

12:55 Bani
Blaraeu

13:50 Teleshopping 
1425 Sunset Beadi 

1525 Dragoste șl putere 

16:15 Vindecări
i miraculoase 

17:10 Camera de râs
: 1730 Trăzniți ta 

Nato
18XX) Focus Prezintă: 

Magada Vasillu. Rubrica 

Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica 

Meteo prezentată de 
Nadira

19XX) Viața la extrem

2ft0( radul din junglă
H (aventuri, SUA, 1992) 

Cu: Sean Connery, Lor
raine Bracco, Josă Wilk- 
er, Rodolfo De Alexan
dre, Frandsco Tsiren 
Tsere Rereme. în inima 

junglei, dr. Robert 
Campbell, un biochlmist 
strălucit, dar cam 

neortodox, a descoperit 
' atamnntul pentiu can

cer.
22X10 Tiiznlțf în Nato 
«30 Focus Plus Prezintă:

* Cristina Jopescu. Rubri
ca Sport prezentată de 
Letitia Enache

23:15 Poliția in 
a^hint 

, OftSGuinMss 
1ft$HotMghl arty 

145 Focus Prezintă: Maga-
< da Vasillu (reluare) 

230 Bani te greu 
330dubul

da noapte

8XX) Cum să scapi de un 
S3 tip 1h 10 zite (Comedie, 

SUA, 2003) Cu: Kate 
Hudson, Matthew 
McConaughey

9:55 Phenomenon II 
(Dramă, SUA, 2003) 

1125 Prietenii (Comedie,
tâ Norvegia, 2003) Cu: 

Nicolai Cleve Broch 
12:50 Marea aventură a Por-

13 cușonjlul (Animație, 
SUA, 2003) Voci: John 
Fielder, Jim Cummings 

14:10 Chipul de te fereastră
S3 (Dramă, Marea Britanie, 

2003) Cu: Angelo 
Andreou ' 

16X10 Alien: Vânătoarea (SF, 
(3 SUA, 2003) Cu: James 

Spader, John Lynch, 
Janine Eser, Nikolai 
Binev, Leslie Stefanson 

1735 Sindicalista (Comedie, 
Canada, 2003)

19X15 Cum să scapi de un tip 
fiiln 10 zite (Comedie, 

SUA, 2003)

21 XiO Sub pământ S.R.L- 
Ep. 49 - Pădurea neagră 

: 22X10 Totul până ta bani
t'i (Acțiune, SUA, 2002) 

2340 Dragoste de mamă 

(Comedie, SUA, 2002) 
1:00 Codul (Acțiune, Franța, 

132002)

06.30-07.00 Observator (r)
11.00-12.00 Emisiune de 

divertisment 
1630 -1645 Știri locale

ONE TV DEVA

« 0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece- 

; dentă
< 1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
Ș 1845-20.00 Emisiuni infor

mative

HALLMARK
• 10.00 Mânzul (dramă. SUA, 

2005) 
1145 Câinele din Baskerville 

(polițist Canada, 2000) 
1330 Desert și dragoste 

(comedie romantică, 
SUA, 2004)

15.15 Viața secretă a lui Doris 
Duke (dramă, SUA)

1645 Mânzul (dramă, SUA, 
2005, reluare)

1830 Câinele din Bzskerville 

(polițist Canada, 2000)
20.15 O mie și una de nopți 

(aventuri, SUA, 2000)
22.00 Lec și ordine: Intenții 

criminale
2300 Crimetadki Midsomer

I DISCOVERY

1
1

T

5.

1

09:00 Știrile TV Sport 09:10 Războaie In aer 

Faceți jocurilel (reluare) 11X10! •"" ™Jtura In 

Știrile IV Sport 1130 Box: Tg r’300 Mistere 
Jiu (reluare) 12X10 Știrile tv;]<“ Cadouri americane 

Sport 12:10 Fotbal Copa Uber- Jl3Wța^1 , 
tadores 2005: Nadonal '16.30 Rewlațfl industriale. 

(Uruguay) - River Plate j 
(Argentina) (reluare) 14X10 Știr- ^-00 Gladiatorii cilul de-al 
lie TV Sport 14:10 Box profe- î <WI« »*ol mondial, 
sionost 16X10 Știrile TV Sport < Mfn SS 

16:15 Teleshopping 1630 Fot- Avantorl la pescuit ai 
bal Spania (reluare) 1830 Știr- f Hunt Norwich,
lie TV Sport 19:00 Fotbal > Anglia 
Anglia: Manchester United - JUO Clubul de pncult Buena 

Newcastle United tn Premiere < Vista 
League 2045 Știrile TV Sport, 19-00 Tehnologia extremă, 

21XX) Super Spanlal Rezumat- > Pod peste Strâmtoarea

ul ultimei etapei 23:00 Box: Baring
Târgu Jiu. 2330 Știrile TV Sport ( 20.00 Natura In stere bratil

. te

c
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• Investitori pierduți. Multe investiții 
străine au ajuns în alte județe, pentru că în 
județul Hunedoara nu au putut „trece de 
anumite interese". Declarația a fost făcută 
de prefectul județului, Cristian Vladu. (C.P.)

• Primii pe țară. Cele trei milioane de 
cupoane agricole care au revenit județului 
Hunedoara, au fost distribuite în totalitate 
consiliilor locale de pe raza județului. Dis-

, tribuirea cupoanelor.a început în 17 martie. 
Jjuntem primul județ din țară care a fina- 

această operațiune8, susține directorul
•DADR Hunedoara, loan Simion. (L.L..)

8»
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Cinci morți suspecte
Hunedoara (M.T.) - in doar câteva zile au 

fost găsite cinci persoane decedate, în 
împrejurări suspecte, în județul Hunedoara. 
Pentru luarea măsurilor legale se efectuează 
cercetări în cazul de la Orăștie, unde Mihai 
S., de 67 de ani, din municipiul Turda, a 
decedat în timp ce se afla cazat la un mini
hotel. La fel se procedează și în cazul 
bărbatului care a fost tăiat de tren la Zam. 
O altă persoană decedată a fost găsită într- 
o anexă a Asociației „Salvați-1 pe Lăbuș”, 
din Deva; este vorba de Iosif H., de 68 de 
ani, din Deva, iar în cauză nu există sus
piciuni de comitere a vreunei fapte penale, 
în cursul zilei de sâmbătă a fost găsit în 
Mureș, la stavila numărul 4 a Termocen
tralei Mintia, cadavrul unei femei, de 50-60 
de ani, a cărei identitate nu este încă cunos
cută. Nici în cazul Floarei P., de 73 de ani, 
din Rapoltu Mare, găsită decedată în locul 
numit „Calea Albă”, la ieșirea din localitate 
spre pădure, într-un pârâu, nu există sus
piciuni de comitere a vreunei fapte penale.

Nu vă dați rablele pe nimic
însă resurse financiare bu

Cadouri de la HD-EXPO 2005. (foto: Traian Mânu)

M Programul de reîn
noire a parcului auto 
este unul restrictiv, 
așadar prudență!
Clara Păs___________________
cJ ar a.pas$ infonnmedia.ro

Deva - Hunedorenii care 
vor să evite situația de a se 
trezi și fără mașină (așa 
veche cum este!), dar și fără 
cele 30 de milioane de lei date 
de stat pentru cumpărarea 
uneia noi, le recomandăm să 
citească cu.atenție condițiile 
programului de reînnoire a 
parcului auto. Normele legale
prevăd parăurg&ea mai mul- acceptare, care es*—-----
tor etape, deții rea a nu-. lentul unui număr- <)&• ordine, 
meroase documente, resurse Important de știut „ . mod- 
firtanciare pentru a putea xfl în care se va ține cont de 
cumpăra o mașină nouă și 
ma ales-, șansă. Aceaista pen-

Târg special de Paște
Deva (C.P.) - Galeriile de Artă „Forma” 

din municipiul Deva găzduiesc în această 
săptămână târgul specializat în cadouri și 
produse specifice sărbătorilor de Paște. La 
această manifestare participă firme care 
expun cadouri de Paște, bunuri de consum, 
cărți, jucării, papetărie, ornamente și pro
duse alimentare. Produsele expuse pot fi și 
vândute. Această a IX-a ediție a târgului 
de bunuri de consum HD-EXPO 2005 se 
desfășoară până vineri, 29 aprilie, și este 
deschisă pentru vizitare zilnic, între orele 
10 și 18.

C
 SUCURSALA
electrica informează:

în data de 26 aprilie 2005 vor avea loc lucrări pen
tru înlocuirea izolației pe linia de medie tensiune 20kV 
Ilia și derivațiile aferente acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a 
furnizării energiei electrice în rețelele S.D.F.E.E. Deva 
a Electrica Banat, în localitățile: BACIA, SÂRBI, VALEA 
LUNGĂ, CERTEJU DE JOS, COAJA VALEA POIENII, VIS- 
CA, CUIEȘ, GOTHATEA ULIEȘ, GURASADA, BOIU DE 
JOS, BOIU QE SUS, CĂRMĂZĂNEȘTI, DĂNULEȘTI.

Electrica SA. asigură toți dienții săi că echipele care 
efectuează lucrarea depun întreg efortul pentru a 
limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie 
electrică. în funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt 
cuprinse în intervalul orar 8.30 - 18.00.

Vă mulțumim pentru înțelegere! (22011)

Seră de flori 
pentru păpuși

Hunedoara (R.I.) - Grădi
nița P.P. Nr. 1 dih Hunedoara 
a desfășurat o serie de acti
vități cu ocazia Zilei Pămân
tului, care se înscriu în 
cadrul Programului națio
nal de educație ecologică 
„ECOGRÂDINIȚA”, ce du
rează până în luna iunie a.c..

Activitatea s-a derulat ca 
un joc interactiv, pe 5 
grupuri, pornind de la 
audiția povestirii „Ce e glo
bul pământesc?”, urmată de 
dezbaterile „De ce are nevoie 
pământul să trăiască?”, „Ce 
înseamnă poluarea?”, „Reci
clarea de-șeurilor”. Copiii s- 
au aplecat și asupra lucră
rilor practice, „Sera de flori 
a păpușilor” (însămânțări de 
flori și plantare de lăstari) 
bucurându-se de succes și 
constituind și subiectul unei 
expoziții. 

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 26 aprilie 2005
Valută 
BNR

euro
36.201

dolar
27.900

liră sterlină
53.323

franc elvețian
23.453

forint
145

Cursul valutar practicat de băncile din leva
Valută

BancPost

eurp dolar
C V___________ C V
35.900 36.400 27.400 27.900

liră sterlină franc elvețian forint
C V__________  C________ V_________ - C ■ ■ V

52.200 53.200 23.000 24.000 140 150
BRD_____________________35.600 36.500 27.300 28.170________52.130 . 53.890 22.950 23.770 137 149
Banca Transilv.___________35.750 36.250 27.451 27.951 52.431 53.206 23.147 23.547 141 146
Raiffeisen Bank__________ 35.600 36.300 27.200 28.000________52.200 53.400 22.920 23.580 137 154
Curj alutar practicat de...wsele...fe....rf.imb. valutar Jh Bas____________ ''7
Star Exchange__________36.200 36.400 27.500 28.000__________ 50.500 53.000 " 22.500 23.800 143 147
Herdan Exchange 35.700 36.000 27.500 27.800

tru că programului îi sunt 
alocate 450 de miliarde de lei 
de la bugetul statului. Gu alte 
cuvinte, în acest an doar 15 
mii de români, ce au mașini 
mai vechi de 12 ani, vor ben
eficia de facilitatea finan
ciară. Cei care doresc să 
cunoască toate condițiile 
impuse de program pot acce
sa , adresa de Internet 
www.afm.ro.
în ordinea înscrierii

Pentru a intra în pr^pșmb 
orice persoană fizică trebuie 
să .aleagă un singur pro-.
ducător de autoturisi pen
tru a solicita o ■ de . 
acceptare, care eam^Mșiva-

acest număr, la acordarea 
banilor. „Toate solicitările

Daruri minorilor aeț nuți
Deva (V.R.) - Campania 

publică „întinde o mână de 
bine celui mai sărac ca 
tine”, inițiată de Filiala 
Județeană de Cruce Roșie 
cu ocazia Paștilor, se 
apropie de final. Primii 
care s-au bucurat de ge
nerozitatea semenilor lor 
au fost minorii aflați în 
Penitenciarul Bârcea. Ieri, 
o delegație a Crucii Roșii, 
le-a dus celor două fete și 
21 de băieți daruri de Paști. 
Fiecare a primit un pachet 
cu dulciuri, articole de 
igienă și câte un tricou.
Daruri pentru suflet

Dar întâlnirea tinerilor 
deținuți cu vizitatorii lor, 
din sala unde fac programe 
educative, le-a adus pri
milor și daruri de... suflet. 
Petrișor Ciorobea le-a citit 

primite de producătorii 
acceptați în acest program 
vor fi centralizate la nivel 
național, la București, de 
către Administrația Fondului 
pentru Mediu. Această insti
tuție,care funcționează de alt
fel ca o bancă ce gestionează

Nu toți primesc 30 de milioane de lei

din Evanghelie despre 
patimile, răstignirea și 
învierea lui IÎSUS; Mariana 
Pândaru le-â'dăruit cărți, 
Emanoil Constantin le-a 
cântat la chitară. Privindu- 
le fețele îți venea greu să 
crezi că, așa cum ne spunea 
psihologul Nicoleta Vețean, 
majoritatea sunt recidiviști 
și simt închiși aici pentru 
furturi și tâlhării.

Se pregătesc pachetele

getare, va aloca solicitanțilo] 
suma de 30 de milioane de le 
în ordinea rezultată în urm< 
acestei centralizări”, < 
declarat Georgeta Barabaș 
director, al Agenției Pentn 
Protecția Mediului Deva.

Corectitudine
Brad (V.R.) - „Mai su 

oameni corecți, care cred 
Dumnezeu”, ne scrie cititor 
nostru loan Rob, din Br: 
Recent a trecut print] 
întâmplare care l-a necăjit 
început. Dorind să-și ach 
factura pentru telefon la 
bancă, intenționând să p 
tească și pentru niște veci 
fiind și aglomerație, bai 
dați casierei s-au... rătăt 
Alina Simulesc, lucrătoai 
bancară, l-a rugat să revi 
a doua zi și La promis că 
sfârșitul programului 
vedea dacă are bani în pl 
în dimineața ' următor 
casiera l-a strigat bucuroa 
de cum l-a văzut, spunând 
că s-au găsit banii. De act 
loan Rob îi mulțumește p< 
tru corectitudine și îi urez 
ei și colegului de servir 
Cornel Golda ca Dumnezeu 
le dea sănătate și să aibă 
Paște fericit.

infonnmedia.ro
http://www.afm.ro
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• Delegații. Azi sosesc la Orăștie 2 delegații 
din orașele înfrățite Fenouillet (Franța) și 
Sliedrecht (Olanda). E vorba despre o cola
borare între cluburile de karate din cele 2 
orașe, delegația olandeză având în vedere 2 
obiective: construcția de case pentru rromi, 
respectiv stabilirea de contacte între oamenii 
de afaceri din Sliedrecht și Orăștie. (D.l.)

• Tâlhar în arest. Un urmărit general din 
Deva, care are de executat 7 ani de închi
soare pentru comiterea infracțiunii de tâlhă
rie, a fost depus de polițiștii Biroului de In
vestigații Criminale Deva în arestul Poliției. 
Aurel Rujoi se numește, de 42 de ani. (V.N.)

• în afara carosabilului. Șoferul Dorel I., 
de 41 de ani, din Rîmnicu VUcea, s-a rănit 
grav după ce s-a răsturnat cu autoturismul 
pe DN 7, în apropiere de Burjuc. El a pierdut 
controlul volanului, iar urmările... (V.N.)

0 săptămână de rugăciune s
■ Săptămâna Mare sau 
Săptămâna Patimilor e 
cea mai aspră perioadă 
a Postului Paștelui.
Sanda Bocaniciu

Deva - Zilele acestei săp
tămâni sunt zile de ru
găciune, de spovedanie și de 
împărtășanie. Sunt zilele 
Patimilor Lui Hristos, zile de 
doliu pentru toți creștinii. în 
această perioadă se face 
curățirea morală și fizică a 
tuturor creștinilor, dar și pos
tul aspru, astfel: luni, mier
curi, vineri și sâmbătă, post 
negru (doar pâine și apă după 
apusul soarelui), iar în zilele 
de marți și joi se pot consuma

legume fierte, dar tot după 
apusul soarelui. Nu se con
sumă urzici și oțet, deoarece 
cu urzici a fost bătut Mântu
itorul înainte de urcarea pe 
Cruce, iar cu oțet i s-au șters 
rănile Răstignirii.
Post negru mai puțin

Aceasta este o regulă 
rămasă din bătrâni/ însă 
astăzi preoții sunt de părere 
că dacă se ține .post negru 
miercurea și vinerea este 
suficient. Preotul protopop 
Alexandru Hotăran din Deva 
spune că „în această 
săptămână creștinii trebuie 
să facă doar fapte bune. Pen
tru pregătirea învierii lui 
Iisus Hristos fiecare creștin 
trebuie să postească, să se 
roage și să se împărtășească.

în Săptămâna Patimilor la 
biserică se oficiază nume
roase slujbe.

La Deva acestea au loc, 
după un orar bine stabilit, și 
dimineața și seara. „în 
această săptămână sufletul 
are nevoie de curățarea

păcatelor prin spovedaniesi 
împărtășanie. Din bătrâni 4 < 
spune că sufletele celor 
mor în aceste zile găsesc 
porțile Raiului închise. Tot 
tradițiile populare spun că în 
aceste zile suiit interzise 
turile și cuvintele urâte. '*3,

Pentru ortodocși a început Săptămâna Mare. (Foto: Traian Mânu)

[pentru că marinerul Băsescu o ține una și 
I bună cu anticipatele și pentru că 

ultimele sondaje arată că PUR-ul s-a făcut 
atât de mic, încât nu va mai avea față de par
lamentar, Dan Voiculescu, marele mahăr 
peste umaniști a ieșit la rampă cu o 
declarație de efect. PUR și simplu se oferă 
gaj în locul ziariștilor răpiți. în zicerea sa 
către popor, Voiculescu ne asigură că totul e 
pe bune și că este dispus să stea față-n față 
cu arabu1 răpitor și degrabă provocator de 
atentate.

La prima strigare, gestul lui Voiculescu ar 
trebui să ne trezească un sentiment de pro
fund atașament față de tot ceea ce este PUR. 
Iar partidul lui Voiculescu ar fi condamnat la 
o creștere în sondaje, asemeni lui Făt-Frumos.

I uată însă la bani mărunți, declarația 
Lpreședintelui PUR, nu este altceva decât 

un colac de salvare aruncat propriului partid. 
Și pare ne demonstrează că pentru a smulge 
niște voturi, un politician nu se dă în lături 
de la nimic. Nici măcar de la a călca pe 
viețile unor oameni cu pistolul la tâmplă.

Cum se alege data Paștilor?
■ Data Paștilor 
creștine este stabilită în 
funcție de două 
fenomene astronomice.

ca 
în

iii.»
■ ».

Deva (S.B.) - Unul este legat 
de mișcarea aparentă a soare
lui pe bolta cerească 
(echinocțiul de primăvară, 
care cade totdeauna la 21 
martie), iar altul cu dată 
schimbătoare, legat de miș
carea de rotație a lunii în

jurul pământului (luna plină 
de după echinocțiul de 
primăvară, numită și lună 
plină pascală).
Luna plină pascală

Aceasta din urmă face 
data Paștilor să varieze
fiecare an, căci luna plină 
pascală apare pe cer în unii 
ani mai aproape de e- 
chinocțiu, în alții mai departe 
de el. Data Paștilor poate 
varia într-un interval de 35 de

zile, între 22 martie și 25 
aprilie.

Din pricina echinocțiului 
de primăvară, care nu eră fi
xat pretutindeni la ace ișl 
dată, și din pricina imper
fecțiunilor fatale legate de cal
culul astronomic al vechiului 
calendar iulian, nici după 
Sinodul din Niceea n-au Jhț 
cetat deosebirile între 
diferitele regiuni ale lumiid 
creștine, în ceea ce privește 
data serbării Paștilor.

09.00-12.00

69.00-1 i.oo

Inspectoratul Jandarmi Jud*!—n________
CotonsISilan Viorel, comandantul IU - 12.00-14.00

PrlMlrt» Mttnteiphilul Or^tH
Alexandru Munteanu, vkeprtmar

(Foto: BanieU.lancu)
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Nu. Reprezentanții 
României ar tre

bui să facă tot ce le 
stă în. putință pentru 
eliberarea celor trei 
jurnaliști răpiți în 
Irak fără a-și retrage 
trupele. Răul pe care 
ni l-am face ar fi mult 
mai mare decât dacă 
cei trei ar fi omorâți. 
Alina,
Deva

Nu. Jurnaliștii au 
plecat în Irak pe 

propria răspundere. 
Mai mult, nu au luat 
legătura cu trupele 
române pentru asigu
rarea protecției și nu 
cred că este normal 
ca acum autoritățile 
române să fie făcute 
răspunzătoare. 
Cristiana,
Deva

■k țu. Gererea grupu- 
xNlui de răpitori este 
absurdă. O armată de 
800 de militari nu se 
poate retrage în patru 
zile. Răpitorii au 
cerut ceva ce știau că 
nu se poate realiza. 
Avem o înțelegere cu 
NATO pe care trebuie 
să o respectăm.
Viorel Crainic, 
Deva

•k jivelul la care se 
1N poartă negocierile 
este peste putința 
noastră de înțelegere 
și implică foarte mul
te aspecte ale politicii 
externe. Trebuie să 
facă tot ce se poate 
pentru a-i elibera, dar 
fără retragerea tru
pelor din Irak.
Mirela, 
Deva

Nu. Prețul pe cafț 
ar trebui să-l 

plătim pentru ca jur- _ 
naliștii să fie eliberați^"' 
este mult prea mare. — 
Sunt niște înțelegeri 
ale României cu I 
NATO pe care dacă 
nu le respectăm, vom 
avea mai mult de 
pierdut. *<■ ,
ANCUțA,
Deva

Problema câinilor 
Angelica Codrean, Deva, 

str. Titu Maiorescu, bl. D 
în jurul blocului nostru se 

strâng haite de câini vaga
bonzi care atacă oamenii. Și 
mai fac și o mizerie de 
nedescris. îl rog pe primar să 
ia măsuri urgente.

Mirela Muntean, primând 
municipiului Deva

Dacă mi se spune exact 
despre ce zonă este vorbă, 
promit că acolo nu vor mai 
fi probleme. îi vom steriliza 
în cel mai scurt timp.
Cetățeni nemulțumiți 

Grup de locatari, Deva, 
Strada Teilor

Locuim în zona Bejan, 
lângă biserică și am vrea să- 
1 întrebăm pe domnul primar 
de ce nu se ridică gunoiul în 
zonă? Nu vrea nimeni să îl 
ridice, deși plătim și noi taxe, 
ca și cei din centru. E o mi
zerie infernală!

Mircia Muntean, primarul 
municipiului Deva

Nu cunosc motivul pentru 
care nu a fost ridicat gunoiul

în zonă, însă o să mă intere
sez la serviciul de salubritate. 
O să vedem care este situația 
exactă la fața locului.
Acoperișuri

Alina Sedesiu, Strada Pro
gresului, bl. B

Vreau să știu care ar fi 
modalitatea de constrângere 
a locatarilor să plătească 
repararea acoperișului. Ge se 
poate face, în mod legal?

Mircia Muntean, primarul 
municipiului Deva

Legea spune că toți loca
tarii trebuie să contribuie la 
reparațiile și îmbunătățirile 
ce se aduc spațiului comun, 
insă nu există o modalitate 
concretă de a pune în apli
care legea. în cazurile în care 
cei de la etajul patru ati con
tribuit și ei la eventualele 
reparații ale sistemului de 
canalizare, de exemplu, a- 
tunci îi putem obliga pe cei 
de la parter să plătească și ei 
o parte din repararea aco
perișului. Dacă nu au con
tribuit, nici noi nu îi vom 
obliga pe ceilalți să plătească.

pune in joc

DUMINICA 20 MUT £
250 de televizoare
de ultimă generație
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■ Visul devenilor de 
cucerire a titlului națio
nal a „înviat" tocmai în 
Săptămâna Patimilor.

Tsunami FC CIP pe Litoral

ClPRIAN MARINUț 

ciprian. mari nul «inform media.ro

• Incident. Meciul de handbal U Cluj - Ra
pid a fost amânat cu aproape două ore din 
cauza unui incident petrecut în Sala Sportu
rilor din Cluj. Astfel, în timpul Campionatelor 
Naționale de lupte pentru cădeți, desfășu
rate duminică, secretarul competiției, Nae 
loan, a suferit un accident vascular cerebral, 
fiind transportat de urgență la spital. (C.M.)

• Prime. Jucătorii echipei Apulum Alba lulia 
var primi câte 500 de dolari pentru rezulta
tul de egalitate obținut în meciul din 
deplasare cu FCM Bacău. Banii urmează să 
fie achitați, cel mai probabil, înaintea meciu
lui cu FC Brașov de miercuri. „Trebuie să 
învingem și să urcăm pe locul 14", au afir
mat jucătorii pregătiți de Alin Artimon (C.M.)

Deva - Elevii antrenorilor 
Virgil Stoica și Marius Ru- 
pacici s-au trezit după „dușul 
rece” provocat de înfrângerea 
(1-7) cu AS Odorheiu Secuiesc 
și i-au băgat la apă pe cei de 
la Futsal Municipal Con
stanța. Echipa deveană a fost 
asemeni unui tsunami pentru 
„marinari”, în repriza secun
dă a partidei de ieri de la 
Constanța și a câștigat la 
scor, refăcându-și golaverajul 
și reînviind în tabăra FC CIP 
speranțele de cucerire a titlu
lui național.

încrezători în forțele pro
prii după succesul (1-0) din 
deplasare cu FC Bodu, con- 
stănțenii au avut cele mai 
mari ocazii ale primei re
prize. Trupa lui Stere Dămă- 
șaru a țintit de două ori bara

■ Echipa masculină de 
juniori a CS Siderurgica 
Hunedoara a câștigat 
titlul național.

Ciprian MarinuJ
dprlan.fMrlmiteinfonnniedia.ro

r
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Suporteri ai U. Craiova, 
violenți la Simeria

Simeria (C.M.) - Peste 50 de suporteri ai 
clubului Universitatea Craiova au produs 
acte de dezordine și au tulburat liniștea 
publică, sâmbătă, în gara CFR Simeria, 
fiind necesară intervenția patrulelor de si
guranță publică din cadrul Poliției și a 
Detașamentului de intervenție rapidă din 
cadrul IPJ Hunedoara. Aflați în tranzit spre 
Cluj, unde urma să își susțină echipa 
favorită la partida cu CFR Cluj, o parte din
tre suporteri, aflați sub influența băuturilor 
alcoolice, au creat probleme, atât în stația 
CFR, cât și pe raza localității orașului Sime
ria. Forțele de intervenție au reușit resta
bilirea ordinii, prin conducerea grupului de 
turbulenți la casele de bilete și expedierea 
acestuia cu un tren personal până la Teiuș. 
Pentru a se preveni alte evenimente nega
tive, trenul a fost patrulat de o grupă de jan
darmi.

prin Chichirin (8) și Dămă- 
, șaru (10) și l-a mai pus în câ

teva rânduri la încercare pe 
portarul devean, Iancu, exce
lent și în acest joc. Să nu se 
înțeleagă că primul mitan, în
cheiat cu un scor alb, ar fi 
fost la discreția gazdelor, pen
tru că devenii nu doar că s- 
au apărat cu calm și siguran
ță, ci au și irosit 3-4 mari 
ocazii.
Contraatacuri ucigătoare

Lipsa golurilor a fost com
pensată în repriza secundă 
printr-o ploaie de reușite 
spectaculoase. Măgureanu a 
deschis scorul după o fază 
lucrată de Gherman, iar mari
narii au ripostat țintind încă 
o dată bara prin Chelariu 
(25). Al-Ioani a mărit avanta
jul devenilor finalizând cu un 
șut, de la distanță, excelent 
plasat, un alt contraatac lan
sat de Măgureanu. Molomfă
lean a înscris pentru 3-0 din 
penalty, după un alt contra
atac la care Al-Ioani a driblat 
și portarul, iar mingea șutată 
de el a fost oprită cu mâna în

naționali 
echipe

Hunedoara - Popicarii 
juniori de la CS Siderurgica 
Hunedoara au demonstrat că 
talentul nu ține--cont de 
situația financiară a clubului 
pe care-1 reprezintă, câștigând 
finala Campionatului Națio
nal de Popice, pe echipe, 
desfășurată la sfârșitul săp- 2002-2003. 
tămânii la Tîrgu Mpreș. in 
cadrul acestei eompwBtii. ele
vii antrenorului Mănel Ma
nea au devansat formațiile 
similare ale cluburilor ICSMR

Galați, Foresta Tălmaciu 
Sibiu, Electromureș Tlrgu 
Mureș și CFR Cluj - 1SCT. 
Succesul popicarilor poate 
avea darul de a „salva” clubul 
hunedorean care se confruntă 
cu mari dificultăți financiare, 
întrucât ar putea atinge coar
da sensibilă a autorităților 
locale de la care se așteaptă
sprijin pentru continuarea 
activității. Mai mult, titlul 
din 'acest an confirm®, va
loarea școlii de popice WShe- 
dorene care cucerise bronzul 
ediția trecută și încă un titlu 
național la finele sezonului

Molomfălean, Al-Ioani și Măgurean, marcatorii golurilor devene.

Cădere de Chelariu care a 
văzut cartonașul roșu. La 
acest scor arbitrii acordă un 
penalty ușor la un duel între 
Stoica și Al-Ioani, iar gol
gheterul Diviziei A, Mimi 
Stoica, a redus din handicap: 
1-3. FC CIP nu acuză șocul și 
domină autoritar finalul.

Mftgureanu recuperează un 
balon și marchează pe contra
atac, pe lângă portar. Același 
lucru îl reușesc apoi Al-Ioani 
și Molomfălean care au în
scris cu șuturi la colțul lung, 
după recuperări în jumătatea 
proprie și curse solitare pe 
contraatac.

Ilie Pîrjol, Ștefan Juglea, Flavius Banga, Dan Mihăilă, Bogdan 
Tomulescu, George Tomulescu, Laurențiu Boșoltea.

(Foto: Ciprian Marinuț)

Noroc de „Sf. Gheorghe”.
„Ăm fost cei mai buni, 

sportivii noștri confirmând 
evoluțiile bune avute anteri-

or în competițiile interne și 
internaționale din acest an. 
Am avut mare încredere în 
Ilie Pîrjol și Ștefan Juglea 
care sunt componenți de bază 
ai lotului național. Finala a 
fost palpitantă, dar nici o 
clipă nu mi-a fost teamă că 
am putea pierde titlul”, a 
spus Ion Ionichente, președin-

tele executiv al CS Siderurgi
ca. Superstițios, oficialul 
hunedorean afirma că 
sportivii hunedoreni au fost 
ajutați de Sfântul Gheorghe, 
întrucât și în urmă cu doi ani 
titlul a fost obținut, în ziua în 
care credincioșii de rit orto
dox îl sărbătoreau pe Sfântul 
Gheorghe.

45% Reducere
Pret/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 Iei (0,19 lei noi)

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

JURNAL ■■■TV:
.Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
nână sâmbătă fată de prețul zilnic, al ziarului.
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Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Aboneazâ-te acum!

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 A, 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).

1 lună
3 luni
6 luiii
12 luni

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

169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi) j 
319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi) | 
599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi) •

Numele

Localitatea

Telefon (opțional)< 
I-

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

media.ro
dprlan.fMrlmiteinfonnniedia.ro
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• Victorie. Tenismanul 
american Andy Roddick 
(foto), cap de serie numărul 
unu, a câștigat turneul de la 
Houston, dotat cu premii în 
valoare totală de 380.000 de

dolari. în finală, Roddick a dispus cu 6 - 2,
6 - 2 de francezul Sebastien n |ean.(MF)

• Colaborare. Scuderia Ferrari va furniza 
motoare echipei Red Bull pentru edițiile 
2006 și 2007 ale Campionatului Mondial de 
Formula 1. în prezent, Red Bull folosește 
motorizarea companiei Cosworth.(MF)

1. (1) Roqer Federer (Elveția) 4750
2. (2) Rafael Nadal (SfMnla,) 365o

3. (3) Lleyton Hewitt (Australia) 253p
4. (4) Marat Safin (Rusia) Î31P

5. (S) Andy Roddick (SUA) 2280

6. (5) Ivan Ljubicici (Croația) 193d
7. (7) Andre Agassi (SUA) 163d
8. (9) Gaston Gaudlo (Argentina) 149p
9. (12) Nikolai Davidenko (Rusia) 144p
10, (8) Guillermo Coria (Argentina) 1410

...
70. (65) Victor Hinescu (România) 34p
,,,
77. (76) Andrei Ravel (România) 28p

Superlativele 
Premiership

Londra (MF) - Căpitanul e- 
chipei Chelsea, John Terry, 
a fost desemnat cel mai bun 
jucător din campionatul An
gliei, de către Asociația Fot
baliștilor Profesioniști. Inter
naționalul englez, de 24 de ani, 
l-a devansat pe coechipierul 
său, Frank Lampard, și pe 
atacantul francez al echipei 
Arsenal, Thierry Henry, câș
tigătorul de anul trecut.

John Terry este primul fun
daș care obține acest titlu, du
pă Paul McGrath in 1993 și 
primul englez după Teddy 
Sheringham in 2001. „Este in
credibil și este o recompensă 
importantă faptul că am fost 
ales de alți profesioniști îm
potriva cărora joc în fiecare 
week-end”, a spus Terry.

Ceilalți nominalizați au fost 
portarul echipei Chelsea Lon
dra, Petr Cech, mijlocașul for
mației Liverpool, Steven Ger
rard, și atacantul de la Crys
tal Palace, Andy Johnson, al 
doilea în clasamentul golghe
terilor Angliei (20 de goluri),
după Henry (25). John Terry (dreapta) și Wayne Rooney, performerii campionatului englez de fotbal.

Bălan a pierdut calificarea 
în finala H *r her • >i|

Paria (L.G.) - Un mintft, poate două l-au 
lipsit lui Petru Bălan pentru a «tunge ta 
finala Heineken Gup la rugby. Biarritz, fer- 
mația românului, a fost învinsă In penul
timul act al acestei compeții de &. tie fran- 
cais ou scorul de 20 -17, primind eseul deci
siv ta minutul 88. Pilierul reprezentativei 
noastre a fost titular ta acest meci, fitad 
înlocuit Insă ia startul reprizei a doua, când 
scorul era de 9 - 3 pentru Biarritz.

Finalul a fost cu adevărat dramatic, mai 
ales că în a doua repriză Biarritz a avut 
două cartonașe galbene. în finală, Stade 
Francais va juca împotriva unei alte for
mații franceze, Toulouse, care a învins pe 
Leicester, cu 27 -19. Ultimul act al Heineken 
Cup, cea mai importantă competiție inter- 
cluburi din rugby-ul european, se va juca 
pe 22 mai, pe Murrâyfield Stadium din Edin
burgh (Scoția). Bălan și-a prelungit de cu
rând contractul cu Biarritz, dorindu-se păs
trarea lui la echipă cel puțin încă doi ani. 
în campionatul Franței, Biarritz ocupă locul 
2 în clasament, la numai 2 puncte distanță 
de lidera Bourgoin.

AâMn'Qa balon) a jucat doar 40 da minute.
(Foto: EPA)

Realul,
■ Datoriile clubului 
spaniol de fotbal se pare 
că depășesc 600 de 
milioane de euro.

.<■ •

Madrid (MF) - Gruparea Re
al Madrid are datorii în va
loare totală de 600 de milioa
ne de euro, au anunțat doi cu- 
noscuți economiști din Spania 
lntr-o conferință de presă a- 
vând ca temă situația econo
mică reală a grupării madri
lene, informează cotidianul 
Mundo Deportivo.

Potrivit economiștilor Ge
rardo Ortega și Fernandez de 
Valderrama, valoarea defici
tului clubului madrilen la da
ta de 30 iunie 2004 era de

Toyota face apel
Paris (MF) - Echipa Toyota 

a decis să facă apel la penali
zarea de 25 de secunde primi
tă de pilotul Ralf Schumach
er pentru „ieșire periculoasă 
de la standuri” în timpul Ma
relui Premiu al statului Sân 
Marino, desfășurat duminică, 
pe circuitul de la Imola. „Din 
cauza unor prevederi extrem 
de vagi în regulament și din 
cauza unui număr mare de 
incidente similare nesancțio- 
nate, Toyota a decis să facă 
apel la decizia comisarilor 
cursei de la Imola în vederea 
clarificării pe viitor a unor 
astfel de situații”, a afirmat 
Tsutomu Tomita, președintele 
echipei Toyota. La Imola, *Ralf 
Schumacher a tăiat linia con
tinuă la ieșirea de la stan
duri, după a doua oprire pen
tru realimentare, intrând In 
feța tai Nick Heidfeld (Willi- 
ams-BMW), care a fost obligat 
să frâneze brusc. Dacă apelul • 
va fi respins, Ralf Schuma
cher va pierde punctul cores-

pe marginea prăpastiei
425,4 milioane de euro, sumă 
la care se adaugă 30 de mili
oane de euro, reprezentând 
penalizări, 24 de milioane de 
euro datorii la fisc, precum și 
120 de milioane de euro - va
loarea unui credit contractat 
de la banca Caja Madrid.

Contradicții
în septembrie 2004, condu

cerea clubului Real Madrid a 
anunțat că, în luna iunie, re
sursele financiare ale grupă
rii erau cifrate la 169 de mili
oane de euro, clubul neavând 
nici o datorie. Potrivit acelu
iași raport, beneficiul net re
alizat de club în sezonul 
2003/2004 a fost de 6 milioane 
de euro, iar bugetul anunțat

pentru sezonul 2004/2005 era 
de 300 de milioane de euro. 
„Din informațiile pe care le 
deținem putem spune că Real 
Madrid are datorii de aproxi
mativ 60Q de milioane de eu
ro, ceea ce este o grozăvie”, 
a declarat Gerardo Ortega Mi
guel, fost președinte al Cole
giului Economiștilor din Ma
drid. Ortega a precizat că o 
mare parte din datele econo
mice ale clubului nu sunt re
ale și că președintele Floren
tino Perez face „o contabili
tate creativă, modificând cri
teriile contabile potrivit ne
voilor sale, astfel încât calcu
lele prezentate auditorilor să 
pară corecte. Gerardo Ortega 
a mai spus că a rămas sur-

prins de faptul că In timpul 
campaniei electorale, Floreiț^ 
tino Perez a putut să mintă îi^J 
ceea ce privește situația -con
tabilă, „ceea ce constitute un 
delict”. „Florentino neagă rea
litatea și mă surprinde că au
toritățile sportive nu iau mă
suri în acest sens. O soluție 
pentru ieșirea din criză ar fi 
vânzarea stadionului Santia
go Bemabeu”, a mai spus eco
nomistul spaniol.

într-un clasament dat publi
cității la începutul anului pri- jk 
vind cele mai bogate cluburi 9 
din lume, Real Madrid ocupa 
poziția a doua, după Manches
ter United, cu venituri de 226,5 
milioane de euro obținute în 
sezonul 2003/2004.

Uga Campionilor - prima manșa a somlflnalolor

1 i(4-2 la penalty)

0 egaluri 0 înfrângeri

Timpii 
golurilor 
marcate.

2 victorii

26 APRILIE
1-0 Arse

PSV Eindhoven

O-l

van Bsmmpl

Gt»r*l LFverpna-

Lampard Chelsea 70%

Portari (intervenții reușite %}_______
Dida AC Milan 93%

Dudek Liverpool 85%

.Apărare (intercepții, precizia intervențiilor)
244 Liverpool Hyypia

175 Chelsea Terry

P5V3S:ăSjf
'âtenanți (acuratețea șuturilor) 

81% AC Milan Shovchenko

întâlniri directe

Șuturi finalizate cu gol (%): 17% t 11%
Pase complete (%) 78% ‘
încrucișări complete (%) 19% ■. - 19%
Deposedări reușite (%) 5Î% !'<• ■■■■ ■ 69%
Faulturi pe meci 17,2 20
«oluri primite «, • , IO-

învingătoarele din prima grupa valorică s-au calificat pen- 

tru.swpifinale competiției (9 și 10 iulie), învinsele urmând 
s» JbSbb în. meciuri de baraj pentru menținerea în Grupa 

I cu câștigătoarele' meciurilor din Grupa II.

WHS-FED COP T
Grupa Mondială 1 l
Italia - Rusia 1-4
SUA - Belgia 3-0 J

Spania - Argentina 3-2 1

Austria - Franța 1-4 9

Grupa Mondială II
I

Elveția - Slovacia 3 - 2
Germania - Indonezia 4 - 1
Thailanda - Croația 2 3
Cehia - Japonia 3-2 .

punzător locului opt ocupat în 
favoarea lui Nick Heidfeld de 
la Williams-BMW.

Ralf Schumacher

Deposedări reușite (%l
Faulturi pe meci
Goluri primite

întâlniri directe (2004-05) 3 victorii 0 egaluri

Timpii 
golurilor 
marcate

FC

0 înfrângeri

55%

18.6
«40

Isea FC 27 APFILIE l.Iverj

PSG (<f) 30 Monaco ța) 20
Porta ța) 3-1 Oympiakos (4) O-l
TSKA (a) 2-0 Deportivo (a) oo
ȚSKA fă) 1*0 Deportivo (d) 1-0
PSG ia) 00 Monaco (d> Ol
Porto Id) 1-2 ■ OiymplaKO&(a) 3-1
Barcelona (d) 12 Leverkusen (a; 3-1
Barcelona (a) 4-2 Leverkusen Id) 31
FC Sayem (ai 4-2 Juventus ța) . 2-1
FC Bayern (dl 2-3 Juventus (di OO

Goluri pe meci
Șuturi la poartă

Șuturi finalizate cu gol (%) 24% 
Pase complete (%) Itel 
încrucișări complete (%) SOSI 

51% 

1&8
1.20

Timpii 
golurilor 
marcate
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Vând ap. 2 camere (03) Vând garsoniere (19)
• termopan, gresie, faianță, marmură, Al. 
Straiului, Deva,bine întreținut, preț 720 milioane 
lei. negociabil. Tel. 0727,-756116.
• regent, balcon închis, contorizat tot, ocupabil 
imediat, zona Micro 15, preț 410 mii. lei. Tel. 
0766/788251.

L .... • urgent, to circuit, etaj 1, ocupabil imediat, 
k,j contorizări, balcon închis, ușă metalică, camere 

cu parchet, baie cu geam. Tel. 0722/585819.
• regent, jemidecomandate, zona Eminescu, 
ocupabil imediat, bucătărie, baie, hol, gresie, 
faianță, cameră podele laminate, tel. 
0741/196567.
• urgent, zona Eminescu, parter, renovat, una 
cameră spațiu comercial cu ușă spre stradă, 
ocupabil imediat, preț 21.000 euro, negociabil. 
0723/335189.
• unt centrală, etaj 3, bloc de cărămidă, balcon 
mare închis, parchet, gresie, faianță, st 54 mp, 
contorizări, preț 910 milioane lei. Tel. 
0726/710903.

‘ • zona Mtoeruhs, bl. 28 etaj 1, ap. 45, bloc
cărămidă, decomandate, contorizări, balcon 
închis, gaz 2focuri, îmbunătățiri, preț negociabil. 
Tel. 0723/933333.

. • zonă Tirda» Vuia, gresie, faianță boiler, 
convector, parchet, jaluzele, balcon închis, preț 
480milioane lei. Tel. 0726/370211.

• 2 camere plus terasă acoperită gresie, 
faianță apometre, contor gaz, repartitoare, zona 
Dadă preț 560 mii. lei, negociabil. Nu sunt agent 
Tel. 229017.
• decor zona Dacia, amenajată
parchet faianță gresie, instalații noi, preț 480 
milioane lei, Tel, 072007889.
• zonă uti tra Deva, etaj 1, balcon, 
termopan, st 40 mp, parchet contorizări, sau 
schimb cu apartament 2 camere, central, preț 
860 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• zonă ultracentrală în Simeria, toate utilitățile, 
centrală termică parchet faianță gresie, 
ne(mobitată), 600 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/582097,261268.

Vând terenuri (21)

Cumpăr ap,2 camere (04)
• apartament 2 camere sau garsonieră în Deva, 
ofer 28 ■ 30.000 euro, pe loc. Tel. 0722/362364.
• apăr foarte urgent apartament, în Deva, 
zonă bună, plata imediat Tel. 215212.
• cumpăr urgent, zonă bună în Deva, plata
imediat Tel. 0722/564004. «
• to Mere 5, fără îmbunătățiri, ofer maximum 
250 milioane lei. Tel. 0726/370211.

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, etaj 2, zonă ultracentrală 2 bă,
2 balcoane, parchet st 84 mp, complet conto
rizat preț 42.000 euro. Tel. 0726/710903
• decomandate, ojdu, Al. Păcii, etaj 2, 
modificări, îmbunătățiri, contorizări, st 70 mp. 
Tel. 213244,0741/154394.
• ugent, decomandate, Str. Liliacului, stare 
foarte bună ocupabil imediat parter înalt preț 
foarte bun. Tel. 231284
• vând sau schimb cu apartament 2 camere, 
decomandate, contorizări, etaj 1, zona G. 
Enescu, preț 40.000 euro. Tel. 228615.

• lOCO mp teren, zona Deva, bun pentru 
construcție cabană casă facilități curent gaz. 
Tel. 0726/158688.
• 1000 mp teren, zona Deva, bun pentru 
construcție cabană casă facilități, curent gaz. 
Tel. 0726/158688
• 2235 mp teren în triunghiul de lângă podul de 
intersecție DN7 cu drumurile intrare ■ ieșire 
Deva, spre Dacia Service, preț 18 euro mp. Tel. 
0726/004471.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• 800 mp sau 1600 mp pe valea Căoiulu i ■ Vețel, 
facilități apă curent și gaz. Tel. 0724/336052, 
215189.
• intiavflan, st 3502 mp, fs 25 m, la DN 7, ridicare 
topo, Intabulat cu număr, preț negociabil. Tel. 
0723/507169.
■ loc de casă intravilan, 3516 mp, apă gaz, 
curent loc drept zonă liniștită parcelabil, la 3 
km de Hunedoara (sat Hășdat), 10 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• loc de casă 30 ari, Mintia; vizavi de poarta a 2- 
a Avicola, facilități curent gaz, apă la poartă Tel. 
0720/056354.
• vând intravilan, comuna Berthelot, lângă 
primărie, 87 ari, 5 km de Hațeg, cu pomi fruc
tiferi, împrejmuit Se poate parcela Tel. TIQ6SI.
• vând teren arabil, 5000 mp, în satul Mintia 
preț 5 euro/mp, negociabil. Tel. 0722/545721.

Cumpăr terenuri (22'
• teren, preferabil cu cabană zona Devei. Tel. 
0720/437889.

Vând ap, 4 camere (07) Vând locuri de veci (23)
of zona ireacuiuL decomandate, etaj interme- 
l jriar, 2 băi, 2 balcoane, amenajări interioare, 

’—'urgent, preț 1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 
0720/437889.

• vând cavou, 2 locuri, cimitirul Bejan Deva Tel. 
219432, după ora 18

Vând case, vile (13)
Imobiie chirii (29)

• 2 amare, bucătărie, baie, cămară hol, acare
turi, grădină, ocupabilă imediat preț 12 mid. lei, 
în Deva, Str. Griviței. nr. 31. Tel. 236510.
• 3 camere, coridor, cămară anexe gospo
dărești, curte 11 ari șt grădină 28 ari, în Geoagiu, 
Teilor, 37, posibilități gaz și apă Tel. 0723/134162, 
22IȘ38 după ora.Ș ............................

• 4 cere, bucătărie, baie, holuri, garaj, etaj 2 
camere, subsol 3, tip vilă centrală termică 
mobilată complet grădină anexe, sau schimb 
cu TgJiu, Craiova, preț 6 miliarde. Tel. 
0254/221244.
• casă nouă din bârne, nemontată 
termoizolată cu vată minerală + rigips, compusă 
din P+M: bucătărie, living, 3 camere, 3 bă, garaj, 
cameră pentru copii, terasă+balcoane, ST 
195+51,6 mp, asigur transport și montare. Preț 
21500 euro, tel. 0743/690600.
• casă to Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, gradină de legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus intermediari.

• ofer spre închiriere, în Deva spațiu comercial, 
30 mp, în prezent amenajat ca sediu firmă Tel. 
0722/330084.
• caut regent pentru închiriat pe termen lung, 
apartament mobilat ofer chiria în avans. Tel. 
0721/055313.

• tachinez hale pentru activități indus
triale. Tel. 0722/554066,0254/245325.

• cameră la casă intrare separată și acces la 
baie, bucătărie mobilată pentru familie tânără 
sau 2 fete salariate, preț negociabil, și cameră 
mare pentru vad comercial, farmacie sau 
depozit Tel. 221244.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, amenajat recent spoturi, mobilat 
și complet utilat contorizări, zonă bună Rog 
seriozitate, preț 130 euro/lună Tel. 0721/464850.
• închiriez regent garsonieră sau apartament 2 

•camere, familie serioasă fără copii, în Deva,
preferabil mobilat Tel. 0727/756116.

• caut garsonieră sau apartament mobilat 
pentru închiriere. Tel. 227542, seara.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală 45 mp. Tel. 0726/224003,0726/206768

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 LI, af 2001, stare tehnică 
foarte bună, culoare albă preț toarte avantajos, 
preț 90 milioane lei, negociabil. Tel. 222144, 
0726/756058

• vând aparat foto Olympia, nou, preț 12 
milioane lei sau schimb cu teiefon mobil sau 

DVD plus diferență. TeL 0722/161644.
• vând telefon mobil Nokia 3310, compatibil 
Connex, Orange, stare perfectă preț negociabil. 
Tel. 0727/773142.
• vând telefon Siemens A 50, SB, 3 zile, calcu
lator, alarmă Internet jocuri, stare bună preț 
avantajos. Tel. 0723/920314.

Decese (75)

Auto străine (37)
Calculatoare si accesorii 
(51)

Fiul Florin, nora Titiana, nepoata Florina deplâng moartea 
după o grea suferință a celei care a fost

CORNEA MARGARETA
o mamă, soacră și bunică iubitoare. Odihnească-se în pace.

• casă ta Simeria. zonă centrală 3 camere mari, 
bucătărie mare, curte și grădină 350 mp. Tel. 

Z?*P720/437889.
I /ta Deva, sau schimb cu apartament 2-3 

'camere, etaj 1,central. Tel. 0254/215795.

Cumpăr case, vile (14)
• cunpăr regent casă cu grădină Deva sau 
Simeria, plata imediat Tel. 215212.
• cumpăr urgent casă cu grădină în Deva sau 
Simeria, plata imediat Tel. 215212

Vând case de vacanță (15)
• vând casă de vacanță construcție 2002, D + P 
+ E, stațiunea montană Straja, 7 camere deco
mandate, 3 băi, 3 wc, toate utilitățile, accept 
variante. Tel. 0723/320995.

Vând case ia țară (17)
• casa, curte 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tâmpa, nr. 150, gaz, apă canalizare la poartă 
Informații tel. 0788/469152, 0254/212803, după 
ora 20.
• casă la 3 km de Dobra, 3 camere, bucătărie, 
cămară pivniță anexe, fântână curte și grădină 
preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/523823,0254/282375.
• to Dobra, Str. Gării, nr. 6,4 camere, bucătărie, 
cămară pivniță grădină 20 ari cu pomi fructiferi, 
preț 900 milioane lei. Tel. 283132
• In Simeria Veche, 3 camere, hol, bucătărie, 
anexe, grădină recent renovată gaz, apă 
pivniță preț 1300 mid. lei, negociabil. Tel. 
0727/844590.
• vând casă în Băcla, grădină 1700 mp, plus 
proiect casă nouă Tel. 0724/368331.
• Sin la Veche, 3 camere mobilate, sobă 
teracotă pe gaz, verandă terasă șopron, 
pivniță stil occidental, 50 ari grădină cu pomi, 20 
ari teren arabil, preț 130.000 euro. Tel. 233789, 
0721/579308
• vând casă în Cristur, nr. 146, st 971 mp, gaz la 
poartă preț 690 milioane lei, negociabil. Tel. 
224182,0723/499284.

VÂND 2 HALE amena
jate pentru producție, 
suprafața construita * 
1.200+1.000 mp,

6.890 mp.
Tel. 0720/005.002.

• vând Ford Transit pentru marfă af 1987, 
motorină 2500 cmc, cauciucuri noi, culoare 
albastră preț 2600 euro. Tel. 222144,0726/756058
• vând Matiz, af 2004, iunie, unic proprietar, 
vopsea metalizată ireproșabil, 11.000 km, 
garanție 3 ani. Tel. 0723/270348
• vând Opd Astra Caravan, af 1997, motor 1,7 
TD, vopsea originală metalizat toate opțiunile, 
preț 5700 euro. Tel. 0745/789789.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând moară pe pietre, performantă stare 
bună preț negociabil. Tel. 0258/835128, 
0744/175286.
• vând semănătoare porumb, presă de balotat 
combină Masey Ferguson masa 3 m, cositoare 
rotativă plug. Tel. 0727/272307.

Piese, accesorii (42)
• vând diferite piese Lada, noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față parbrize. 
Tel. 770687.

Mobilier și interioare (47)
• masă lemn, extensibilă 4 scaune netapițate, 
haine: costume bărbătești - femei, paltoane,
rochii noi, costum țărănesc gorjenesc, ardeal, 
pentru cântărețe muzică populară cazan pentru 
baie, radiocasetofoane noi, cameră și auto, 
japoneze. Tel. 221244.
• mobHer dto pal și lemn masiv, binale: uși șl 
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 bufet sufragerie cu placă de marmură 
albă Alt Deuch, vechime de circa 100 de ani, 
stare foarte bună Tel. 212272,0723/732560.
• vând canapea extensibilă masă sufragerie + 
6 scaune, servantă mobilier hol, ladă în
călțăminte, cuier, dulap cu o ușă masă su
fragerie 12 persoane, măsuță tv, birou, mochete, 
mașină automatic (Franța), combină frigorifică 
Electrolux, (Suedia). Tel. 218084,0743/211074.
• vând foarte avantajos dulap cu 2 uși, vitrină 
cu 2 uși și 2 sertare, comodă TV, preț 4,5 mii., 
negociabil, tel. 0254/218996,0724/929494.
• vând foarte urgent pat dublu cu 2 saltele 
relaxa, 2 noptiere, masăTV. Transport gratuit la 
domiciliu, preț 7 milioane lei. Tel. 0254/213483, 
0720/432448
• vând pat dublu, saltele Relaxa, 2 noptiere, 
masă tv, suport flori din cadru metalic cu sticlă 
ofer bonus o măsuță cameră din cadru metalic, 
transport gratuit, preț 75 milioane lei. Tel. 
213483,0720/432448. ’
• vând pat pentru o persoană mochetă 2/2 m, 
cântar de bucătărie, prețuri negociabile. Tel. 
226818

Televizoare (48)
• vând tv color, video, radiocasetofon, casete 
video, preferabil pentru piese, preț foarte avan
tajos. TeL 228615.

Aparate foto si telefonice 
(50)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

distribuitori de presă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

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

MulD»c«bol

■i BF

C IEC TRON IC
Super sfertă. rirtere coropWt autouă 

___________ digitală utatit:

• Fixă: 4.300.000 M 
■ NtobHă: 7.000.000 M.

Dacă la noi nu găsiți, 
atunci nu găsiți niciunde! 

Tak 234.146.

• vând calculator Pentium 133 MHz, 1,7 GB HDD. 
monitor digital 14", preț 15 milioane lei sau 
schimb cu telefon mobil sau DVD plus diferență 
Tel. 0722/161644.
• vând imprimantă cu scanner Lexmark X74, în 
garanție încă 5 luni, preț 2.700.000 lei, negociabil 
sau în 2 rate. Tel. 0720/400438.
• vând Pentium III AMD Atlon, de 900 MHz, preț 
7 milioane lei. Tel. 0745/545362.
• vând regent Pentium IV, 40 GB, 256 RAM, 32 
Video G-Force 2,1.9 Procesor, CD ROM 52 x LG, 
tastatură mouse optic, carcasă turn, preț 4 
milioane lei fix. Tel. 0720/347157.

Materiale de construcții (53)
• vând cărămidă din demolări, 6000 bucăți, preț 
7000 lei/bucată Tel. 220723,0723/335189.
• vând sau schimb cu lemne de foc 9 bucăți 
butuci de cireș, 0,80 m, d 20 - 40 cm, pânză fibra 
de sticlă 20 mp și pulbere fibră de sticlă 10 kg. 
Tel. 216347, seara.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând colecția Național Geografic mai 2003 - 
februarie 2005, stare impecabilă preț 2.500.000 
lei, negociabil. Tel. 225538

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic, 2 mii. lei, ladă frigorifică 5 
sertare, 3 mii. lei, chiuvetă baie, cu suport, 
300.000 lei. Tel. 229657.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 3 milioane lei, negociabil. TeL 219739, 
0723/229046.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, frigider Minsk 
rusesc, aspirator AP 21 și butelii turistice noi, 
toate în perfectă stare de funcționare. Tel. 
232414.
• vând ladă frigorifică cu 4 sertare, mașină de 
spălat din plastic și centrifugă rufe, nouă tel. 
221894.
• vând mașină de cusut Ileana, stare bună de 
funcționare. Relații Deva, Calea Zarandului, bl. 
51.se. 2, ap. 17.
• vând mașină de cusut marca Kohler, seria 
1.322661001 - 2505013, vechime de peste 100 ani, 
perfectă funcționare, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând mașină surfilat Trlploc, nouă mono- 
fazică piese de schimb, motor electric, pedală 
graifere, cuțite. TeL 217543.
• vând regod ladă frigorifică Arctic, 5 sertare, 
bine întreținutăși stare de funcționare perfectă 
preț negociabil. Informații, zilnic, latei. 228204.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând M familii albine, sat Bobaia,nr. 2, familia 
Stoicoiu. Tel. 0254/733212.
• vând 7 familii albine, Banpotoc nr. 210. Relații 
la teL 0723/618862.
• vând cal de 8 ani, căruță și ham. Tel. 648065.

• vând ' 1 albine, Crăciunești, nr. 32. Tel.
0726/688412.
• vând iapă cu căruță tel. 0254/280510, 
0254/220597.
• vând lămâi 14 ani cu lămâi și flori pe el. Tel. 
217543.
• vând miei pentru sacrificat de Paște, preț 
negociabil. Tel. 0742/214971.
• vând un lămâi și un dafin de 1,7 m și diferite 
flori de apartament mai ieftin decât la piață Tel. 
216347, seara.
• vând regent stupi foarte buni. Relații la tel. 
212167, Deva.

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă. Tel. 0254/215795.

Altele (61)
• Asociația Compoșesorală Mintia vinde lemn 
de pin (brad) pe picior, cantitate 130 mc, la preț 
avantajos și condiții excelente de exploatare. 
Tel. 236508 sau 0766/610693.
• vând 300 litri vin cu 20.000 lei/Jitzu. Boholt, nr. 
25.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 170 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560. «
• vând srt capital majorat Volvo 244 GL, CI, 
numere noi, VT 2006 și una neînscrlsă talon 
numere vechi, frigider Arctic, ladă frigorifică 3 
sertare, cazan fontă Tel. 0721/614402.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

Cuscrii de la Chișcădaga, nepoții Dana cu familia și Dănut 
anunță cu durere în suflet încetarea din viată a celei care a 
fost cuscră și bunică

CORNEA MARGARETA
Dumnezeu să-i odihnească sufletul.

Soțul Petru, fiul Florian, nora Titiana, nepoata Florina 
mulțumesc tuturor rudelor, vecinilor și cunoștințelor care 
au condus-o pe ultimul drum pe cea care a fost soție, mamă 
și bunică

CORNEA MARGARETA
Dumnezeu s-o odihnească.

• vând serviciu masă Arcopal, preț 1800.000 lei, 
la geantă Diplomat tacâmuri 1.800.000 lei, 
ambele noi. Tel. 234076.

Pierderi (62)

• angajăm personal totrețmm, curătenio, 
salariu atractiv, condiții de lucra optime. 
DepuieriCV-uri la sedui firmei dn Bdul 22 
Decembrie, Dl-D2,totrePofidinică șl Hote1 
Deva. TeL 0722/3121; 3742/020223.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ulița Cornelia. Se declară nul.

Matrimoniale (69)
• domn, 43 de ani, din Deva, doresc cunoștință 
cu o doamnă pentru o relație serioasă bazată 
pe respect și încredere. Tel. 0721/170245.
• domn 50/183/80 pierdut jumătate de inimă 
găsitoarei ofer drept recompensă fericire, 
respect tandrețe. Tel. 0720/013765.

• Depozitul de caladatoare angajează 
personal pentru vânzare In magazin. 
Cerințe: cunoștințe solde TT, cunoștințe 
gestiune, eventual program Neoman- 
ager/8-org, cunoașterea unei fenbi străine 
constitute avantaj» dotnidU statei In Deva, 
trtmtteț CV la tax «21/2240279 iau 
pereonat^romeollro ai mențiunea VM. 
CV-reie tM mențiune nu se iau to

Solicitări servicii (71)
• coordonator AVON caut colaboratori serioși, 
cu patere de munca, câștig nelimitat premii. Tel. 
222902,0722/375318
• vrei să câștigi 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
laOPl,CP9Slmeria.

Prestări servicii (72)

• S-a deschis Biroul Notarial Public Stoica 
Diana, Elena, cu sediul în Deva, bdul kiliu 
Maniu, bl. 2, sc. 1, et 1, ap. 9, județul Hune
doara (vizavi deComtim).

• pentru persoane juridice, deduceri de 
impozite la îndemână Tel. 0745/700298

• dr, Mara loan, merfic primar cardiolog, 
oferă covisuttatii (fe csrtfiofoote sl 
cardtogramâ In sistem privat fa Ctocm 
Roșie Deva. Reiațfi la teL 210918

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• transport marfă local și interurban cu camion 
acoperit de 3,2 t util, 36 mc, dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• execut menaj la domiciliu. Rog și cer seriozi
tate. calitate garantată Informații la tel. 229885, 
după ora 16
• mascur profesionist execut masaje de 
relaxare, reumatism, coloană vertebrală pro
bleme musculare, entorse, pentru sportivi, dis- 
funcții sexuale, reflexoterapie, presupunctură 
bioenergie, abonament 80.000 lei ședința. Tel. 
0727/989111.
• merfitez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057,0720/222425. •
• organizăm mese festive, nunți, botezuri, avan
tajos. Tel. 0724/428559.
• transport mobiă cu auto de 12 tone și 14 M. 
Asigur și demontare mobilier sau electrocas
nice. Tel. 225578,0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)
• caut ugent zidari cu experiență Relații la tel. 
0726/076256.

Firmă de construcții 
angajează

INGINER 
CONSTRUCȚII.
Cv se trimit la fax: 
0254/234.385. 

Mobil: 0744.591.607. Di'??,

• Oegvzrarl de cala \. .gajează Șef 
magazin. Certoțe: experieidă htr-un post 1 
de conducere, cunoștințe solide IT, 
cunoștințe gestiune, eventual program 
Neomanager/feorg, aroașterea imei fcnbi

to Deva. Trtrttețl CV la fax 021/2240279 sau
• cu mențiunea SM. 

CT-utie^ftrâ mențiune ml se iau ta

• Luxten Deva angajează vânzător 
(bărbat) magazin produse electrice. 
Informații tel. 232008 0723/194444.

• Angajăm vânzători presă în Deva și Simeria 
cu garanții sau giranți. Cererile se depun I; 
chioșcurile Mira Preș, din Deva și din Garr 
Simeria. Relații latei. 219190.

• societate comcrtiaU angajtază bucătar 
cu experiență pentru restaurant situat ta 
Deva. TeL 0722/2815M.

• societate comercială angajeaz 
conducător auto, categ^C" și muncitori 
necaMcati, cu carie de muncă Deva, tele
foane 0254 232715,0741/131818.

• societate comercială angajează tineri și 
tinere pentru activitate Internet Relații la 
tel. 0744/877924.

row
RXCRUtTMCNT 

recrutează pentru Autostrăzi in Romani, 

Personal calificat construcție 
drumuri. Mecanici si operator 

utilaje, gradare, etc.
Tel/Fax: 335.53.82; procer@rdslink.n

ASOCIATA INFOR MEDIA Deva 
RECRUTEAZĂ, în municipiile 

DEVA și ORĂȘTIE, persoane în 
vederea pregătirii profesionale 

în următoarele domenii:
- agent turism 
-lucrător social
- inspector reșurșe umane 
-contabil
-operator calculator

Termen limită de înscriere: 
20.05.2005.
Informații la tel. 212995,21731OSM 
0722/659997,0723/377394.

(21785)

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro


\ .’.nd țj.vsofliere (19)

• zbm McBvoMfs. veste. tatan* oarchet■wtrajrt R*6an*teLTHa£*QAuifr 

prima)
• M» IMA bucătărie. baie, balcon, gresie, 
foM*Preț«Dr*leLTeLZ34?a(Mu«prm)

IV cotor, MgMor. «ragă! mașină de spălat 
wtomtok etaj L Dorobanți preț 7» mii, nego- 

CHDL vAgenpt rnOwoafl ntju

• ■*■<■ bat ultracentrali, amenaja*
>-»-»--------— - -----------trjcomnzarv moc* won Rrenotrt mootme, etaj 

tatarnierfcr. Preț TO mă toi. negociabil. TA 
«WBW&aiW.(tw*D
• tfai Idee. Eminescu, st 30 mp. amenajați 
modem, «n*. neg. Tal 211S87 (Evrika) 
•mi coroptet mobtlitt șl utilați» 
hbuiWpt et 2. ocupAM Imediat Preț 4» 
ml toi. negocMM. Toi 074^253662. (Evrikaț
• Mesa M* semidecomanda* cortorizări, 
greste» iiianțK parchet balcon închis. Prtț 700 
irit toi. negoctoM. TeL 078W61782, 2242» 
(GmntCorauRtog)
— fa r^n r f Wi» n 11 n t A r_r_marTjlnA li• MMHMMM <t (XCOmtnGaca, cooronzan, 
M MunHțH Preț TO ml toi. negociat)*. 

Tel 0W3Q782,2242» «îarent Consulting/
• Bereta* tata zugrăvi* decomandat! 
pasHMe baton, MO ml lei. Tei. 227479. 
0745/3678» «torent Consulting)
• IZBrta! * 2, contorizări. balcon închis, 
parchet gras* Man* Preț MO ml toi Tei. 
221712, 072V30566L (Garant Consulting)
• Bat* *1 izolație. tarabă talan* gresie, 
parchet laminat Preț 5X ml toi. TH. 221712. 
077V305S61. «torent Consulting)
• mm * Decembrie, decomandat! st- 4S mp, 
balcon, amenajări modeme. Preț 900 ml toi, 
negoctoM. Tei. 231212. 074STO1397. (Garant 
Consulting)
a mm Bat* et intermediar, 2 camere, 
amenajări, contorlziri. Preț 520 ml M. Tot 
231212.0M5TOU9T. (Garant Consulting)
• eeaiart l decomandat! contorlziri, balcon 
închis, ocupatM Imediat zona Uipla. TA. 
OMI/ISMOI. 227542, seara. (Garant Consulting)
• certări l decomandat! amenajați stil occi
dent* centrali termic! zona Dorobanți. Preț 
900 ml toi. TH. 0741/154401, 227542. seara. 
(Garant Consulting)

• cmrr k OKonwxJMa, coctoruan, parenet, 
ocupaMi imediat zona Utoia. Preț 24000 euro. 
0741/154401227542. seara. (Garant Consulting) 
ea* 1 dec, contorlziri, balcon, bine 
«reținu* ZamOrescu. Preț090 ml POt/B.000 
ROH T* 0743-103022. 0724-109303. (Casa 
Betania)
• totaM, baton de 5 metri, contorlziri, 
parchet situată h blocurile din spatele 
comptonM Homar* In bloc cu 4 etaje, Decedat 
Preț TO ml MV7&000 RON. T* 2302210740- 
9140*0720370753. «tosa Betarta)
• dec, *48 mp, parchet gresie, talan* 
centrata termica proprie, termopane, orocunie 
MAI* Preț 920 mlROUtoZOOO ROH TH 223400. 
07409146* 0720-370753. (Casa Batanta)
• dac. grea* faianț! balcon, contorizări, 
spoturi, Eminescu. Preț 396 ml ROt/39500 RON.

' Tel 230221, 0741-120722, 0724-109303. (Casa 
Betania)

" »4ta! idee, baton hchK contorlziri, bine 
Intrețeiu* Zamfirescu.Preț mil R0L/685M 
RON42-0062210720-387890. (Casa Betania)
• dac, *ea* faianț! contorizări, spoturi, 
Eminescu. Preț 395 mH. ROl/39300 RON. Tel. 
0744-770051,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj t dec, st 45 mp. 2 balcoane, parchet 
repartitoare, usă metalici 22 Decembrie. Preț 
815 ml ROL/8L5* RON. Tel. 0744-690918,0720- 
370753. (Casa Betania)
• atai! dec, balcon închis, contoriziri, bine 
întreținut! Eminescu. Preț 480 mil.ROl/49.000

? RON. 0743-103622,0724-169303. (Casa Betania) 
•î • dac. a* nouă la intrare, contorlziri, balcon, 

Gojdu. Preț 730 ml ROL/73.000 RON. TeL 0741- 
120722,0720-387896. (Casa Betania)
• ato)! dec, centrală termici proprie, gresie, 
faianț! balcon, parchet Dorobanți. Preț 950 mii. 
ROL/95JXB RON. Tel. 0744490918.0720-370753. 
(Casa Betania)
• etojtotoranMr, contoriziri, parchet balcon 
închis. Calea/ ii. Preț 670 mil. Roi/67.0* 

RON. Tel 0724-169303, 074449091! (Casa 
Betania)
• Barata* dac, et intermediar, S 40 mp, 

„ centrala termica termopan, Ducatane modi- 
♦ ficați cu ieșire în balcon, gresie, faianț!

parchet beci, la mansardă loc pt depozitare. 
Tel 0723-25148! (FiestaNora)
• rana Zm*iku, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat preț 650 ml lei. Tel. 23520! 072V98525! 
(Rocan 3*0)
• mm l! Eminescu, dec., amenajat! et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235201 
0721/9852% (Rocan 3000)

j «zona DM* bloc cărămid! et. 1, dec., 
contoriziri, preț 485 mii. lei. Tel. 235201 
0721/9652% (Rocan 3000)
• mlMrtAdec, mobilat! balcon închis, et. 
1, preț 700 mii. lei. Tel. 235201 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• mm MM* vedere la strad! liber! preț 550 
mii. lei, negociabil. Tel. 235201 0724/620358 
(Rocan 3000)
• na Dada, dec., mobilat! et. intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei. Tel. 
0254/234401,0727706515. (Rubin'S Home)

• mm MM* etaj intermediar, gresie faianț! 
parchet moche* ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)
• mm Darabanii etaj 1, contoriziri, parchet 
dec. Preț 15*0 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• zom Emtnăscu, dec., st 35 mp, balcon, 
cămară et intermediar, contorizări, recent 
amenajat! Preț 520 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727706515. (Rubin's Home)

• «i-A m* amenajată rrumos, contonzaia, 
tavan tals, gresie, talan* parter, dulapuri cu usl 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 685 ml, neg. TA. 
0745/640725. (Mimason)
• Dara, mm Dac* parter, amenajat! totul 
nou, Preț 520 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089 (Green Contact)
• MMOac*parchet gresie, faianț! apometre, 
gaz contonzat reparatoare, instalații sanitare 
noi, cabină d« dus. Preț 500 mil, neg Tel. 235581 
0722/624091. (Casa Grande)
• mm mc* gresie, iaianța, contorîzari, oaicun. 
Preț 430 mil tel. Tel 235581 0722/524091, (Casa 
Grande)
• am Măria* contorizări, et 1, balcon. Preț 
580 mil. tel neg- Tel. 2355* 0722/624091. (Casa 
Grande)
• mm M. Eminescu, contorizări, balcon, 
suprafață 30 mp. Preț exceptional 350 ml tel 
neg. TeL 2355* 0722/624091. (Casa Grande)
• zom Dac* etaj 4, cameră modificat! 
acoperit! contorizări, preț 450 ml negociabil. 
TeL 0786/572471. (Casa Vis).
• zom * Eminescu, parter, contorizări, spațiu 
mare, preț 450 mil. Tel. 0788/572471. (Casa de 
Vis).
• mm Mcra 3, central! bloc cărămid! preț 360
ml Tel. 7477* ( 024 0742/872101 (Tina
Terra Mie. Hunedoara)
• convertor, boDer, etaj 2, preț 350 ml, zonă 
central! Tel. 7477* 0742/902488,0742/8721* 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• Mul Can* parchet balcon, gaz, întreținut! 
350 ml TA. 710129,0740(146780, (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• IriuLCon* etaj Inferior, ușă metalic! gresie, 
convector, bolter, 420 mil, TeL 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• cameri c*m* bate, gresie, faianț! parchet 
lamelar, ușă metalic! mobilat! 145 mil. TA. 
710129,0740/1467* (Stil Imobiliare Hunedoara)
• In Hunetara, zona Teatru, etaj 2, deco
mandat! spațioasă, 42 mp, parchet balcon 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă 520 mil. 
Tel 0722/9735® (Profil Expert, Hunedoara)
• ■om Man, etaj 7, tară îmbunătățiri, 320 ml, 
negociabil, tel. 0741/130431 (Profil Expert Hune
doara)
• zonă centra* etaj Intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane lei tel. 
7187* 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• a*M Tănta etaj intermediar, convector, bel- 
con. firi bucătăria 310 milioane IA, negociabil, 
tA. 7187* 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zom Mkro 6, etaj Intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt 240 milioane IA, negodabll, 
teL 7187* 0743/354579. (Omega Hunedoara)
• confort ! etaj 5, bine întreținut! preț 9000 
euro, negi XL TeL 0254/743222, 0742/815637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• gareontori, kt Deva zonă bun! etaj Interme
diar, Indiferent de stare. Ofer prețul pieței. Tel 
211587. (Evrika)
• zonei» Dara 22 Decembrie, 1 riști, ofer 
preț foarte bun. T*2355* 2355* 072GTO2014. 
(Casa Grande)

Vând ap. 2 camere (03)
■ decomandata» all, 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 29.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• m itec. tata faianț! parchet contorizări, 
repartitoare, zona AL Armatei, preț 770 mii. IA, 
tA. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• dacoman** *1,56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 31000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• «genii Zom Lie. Auto, vedere la bulevard, 
amenaian interioare de cantate, contonzarc ușa 
metalici preț 720 mii. IA, tA. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• dec, zonă ultracentrali et 2, balcon mare, 
parchet contorizări, st 56 mp, vedere la bule
vard, preț 30.000 euro, tA. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• zonă Biteti* et 3, cu balcon, preț 540 mii. lei, 
tel. 215212, (Prima-lnvest)
• z»na AL Straiului, semldecomandate, gresie, 
faianț! gaz contorlzat Preț 580 mii. lei. Tel. 
219470. (Multlprima)
• zom AL Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță, parchet,bloc acoperit Preț 1.150 
mid. lei. Tel. 219470. (Multi prima)
• zonă uit ! semldea, et. 4, acoperit 
parchet modificări, contorizat preț 850 mii,lei, 
negociabil. Tel. 0726/826.624. (Temporls)
> zom pla* decomandate, curat ușă metalici 
contorizat total, parter înalt balcon închis, preț 
30.000 euro, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0720/354.453.(Temporls)
• zom Gojdu, semidec, et 1, curat ocupabil 
imediat contorizat total, repartitoare, 970 mii. 
tel, neg. Tel.0726/826.624,232420. (Temporis)

• urgent dec, et 3, zona Banca Transilvania, 
parchet modificat din ap. cu 3 cam. cu living, 2 
balcoane, 2 dormitoare, f. modern, termopan, 
tavan fals, spoturi, preț 1,4 mid. lei, neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• urgent, dec, amenajat et 2, balcon închis, 
zona Liliacului, contorizat 52 mp, preț31,0* tel, 
0745/253413. (Mimason)
• zona Catetală (I. Maniu), et 2, dec, 2 
balcoane, bine întreținut contorizat, vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/266071. 
(Mimason)

• bd. Decebal et. 3, dec., 60 mp, amenajat pt. 
pretențioși de lux, complet mobilat, utilat dotat 
totul nou, tel. 0726/715893, 0740173103. 
(Mimason)
• zom racu, et 3, sdec, multiple 
îmbunătățiri, liber, fără balcon, 750 mii. lei. tel. 
0745/640725, exclus credit (Mimason)
• str. Caraglate, dec., parter înalt balcon închis, 
beci, îmbunătățiri, ocupabil imediat preț 30.500 
euro, tel. 0745/266071,230324 (Mimason)
• b<L Decebal- vedere spre spital, bucătărie 
modificat! contorizat, preț 32.000 euro, tel. 
0726/715893.0740/173103. (Mimason)

etl, decomandata, 
' ' - Tel.

• zom AL Armatei superamenajat complet 
mobilat șl utilat mobilă la comand! modem! 
Ocaziei Preț 785 mil. tel, negociabil. Tel. 23520B, 
0721/985356. (Rocan 3000)
• zom Data bloc cărămid! contorizări, 
parchet gresie, faianț! apartament foarte 
tngrijlt preț 585 mil., negociabil. TeL 2352* 
0721/9852% (Rocan 3000)
• mM aaBM! împăratul Traian; parchet 
modificat, certodzări, preț 900 mil, negociabil. 
Tel. 2382* 0721/744514, (Rocan 3000).
• acata «»m plaț! decomandate, etaj 1, 
parchet bafxn, ocupabil Imediat prat 28.000 
evra. negociabil. Tei. 2352* 0724^20358. (Rocan 
3000)
• zoMMfcra 15, etaj Intermediar, parchet bale, 
gresie, faianț! cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil., negociabil. Tel. 2352* 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zom N. Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mll. 
tel, negociabil. Tel. 2352* 0721/985256. (Rocan 
3000)
• aontaMHral! I. Creang!______________
centrală termic! amenajat preț negociabil.
2352* 0724/620358 (Rocan 3000)
• mm ton Creang! et Intermediar, neame- 
naiat contorizări. Preț 1,15 mid. tel, negwlabll. 
TH 231212,07U/0139T1. (Garant Consulting)
• mm Daidu. et. 2. amendat contorizări. Preț 

900 mll. lei. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• Mnddecornind** mmmM gresie, talanț! 
fără balcon, Dacia, et 3. Preț 610 mll tel. Tel. 
227479,0745/367893. (Garant Consulting)
• mm firogreta st-70 mp, et. Intermediar, 
bdeon mare, decomandata, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
231212,074M1139T1. (Garant Consulting)

moM* frigider, aragaz, TV color, etaj 3, AL 
Armatei, preț 770 mll. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliara Nr.1)
• d ta A 60 mp, gresie, talanț! 
contorizări, bdeon mare, parchet bloc de 
cărămidă acoperit cu tabl! Eminescu. Preț 960 
mll. ROL/*DOO RON. Tel. 0741-120722, 0724- 
16S3O3. (Casa Betania)
• dKMMnda* vedere în două părți, st 60 mp, 
geamuri termopan, centrală termică proprie, 
gresie, talanț! complet mobilat modem, Ion 
Creang! Preț 1,6 mid. ROL/160.000 RON. Tel. 
0740-9146* 0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Baicescu. preț 900 
mil. RQL/90.000 RON. Tel. 0724-169303, 0743- 
103622. (Casa Betania)
«etaj 3, decomandate, balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Aleea Neptun. Preț 
umld. ROL/120.000 RON. TA. 0742-005228 0720- 
3878* (Casa Betania)
• etaj! parchet bdeon, contorizări, bale cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/90.0C0 RON. Tel. 0744- 
«90818 0724-168303. (Casa Betania)
• etaj! decomandate, gresie, talanț! parchet 
laminat, balcon închis, merită văzut st 65 mp, 
Dorobanți. Preț 32.000 euro, Tel. 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betania)
• imMcM BMrtsa* uresfe, faianț! parchet 
laminat, balcon, contorizări, bine întreținut, 
Aleea Crișulul. Preț 650 mll. ROl/65.000 RON, Tel. 
0744/770051,0724/169303. (Casa Betania)

■ ta! decomandate, centrala termica proprie, 
2 balcoane, moancan înrenoarajtorobanțf. Preț 
US mkL ROL/I3S.OOO RON. ^0743/103622, 
0724069903. (Casa Betania)
• zom U Balcan, balcon, contorizări, fără 
modificări interioare, urgent preț 675 mll. tei 
neg., tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zom BălcMcu, decomandate, 55 mp, et. 2, 
vedere la stradă, parchet centrală termic! 
balcon, ocupabil Imediat, preț 995 mii. IA, tel. 
0788/165704,0724/254051,2328* (Fiesta Nora)
• zom lulu Maniu, decomandate, et interme
diar, st 64 mp, 2 balcoane, unul închis, hol 
central, cămări debara, parchet talanț! 
contorizări, bine întreținut, preț 12 mid. lei, 
negodabiL TA. 0723/251.4* 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zoMBăkaaaaet 3/4, bbc de cărămid! deco
mandate, centrală termiti vedere în fați 
balcon închis, parchet gresie, faianț! bine 
întreținut negnciabil, tel. 0745/302200, 0788/ 
1657* (Fiesta Nora)
• zom ploțoL decomandate, balcon, debara, 
cămări parchet contorizări, hol central posi
bilitate de modificare, box! preț 1080 mll. lei, 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zom KoMHeMnu, decomandate, etl. 
contorizări ap! gaz 2 focuri, repartitoare, fără 
modificări, hol central mare, ocupabil imediat 
preț 1040 mii. lei. negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/2514* (Fiesta Nora)
• somldocoiMita* ta 2, Str. 1 Decembrie, 
apometre, gaz contorizat; parchet Preț 1,05 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• semHocomanda* Gojdu, bucătărie modi
ficat! gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianț! 
canalizare separat! Preț 870 mii. lei. Tel. 228540. 
(Ag. Ella)
• docornandato, apomotra, gresie, faianț! 
balcon închis, etaj 1, Al. Neptun. Preț 1,15 mid. 
tel Tel. 228540. (Ag. Ella)
• al Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termic! parchet balcon închis. Preț 900 mil. Iei. 
Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, BălceMu, etaj 4/4, acoperit cu 
tabl! gresie, faianț! parchet, apometre, gaz 
contorizat Preț 950 mii. lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
■ semldecomandate, etaj 2, Scărișoara, 
modificări, gresie, faianță contorizări. Preț 680 
milM Tel. 228540. (Ag. Ella)
■ ea late, Mlnerutal etaj 4/4, 
acoperit cu tabl! apometre, gaz contorizat aer 
condiționat parchet, gresie, faianță ușă capi
tonată balcon închis. Preț 650 mil. let. TeL 228540. 
(AgEOa)
e semidecomandate, Dada, contorizări, 
mochetat canalizare separat! Preț 530 mii. lei.
Tel. 228540. (Ag. Ella)
• semldecomandate, Teilor, centrală termică 
amenajat apometre, lavabil, ușă stejar. Preț 700 
mii. IA. Tel. 228540. (Ag. Ella) 

o wpenU Zonă centrală bloc de cărămidă 
acoperit contorizări, camere cu parchet, bine 
întreținut. Preț 850 mit. tel. Tel. 0745/253662. 
(Evrfka)
o MM Brtd» etaj Intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis, fără 
îmbunătățiri majoni, Preț 760 mll. tel. Tel. 
0723/560160. (Evrika)
e aoM uBraoonta* etaj intermediar, aeco- 
manuare, centrală termică camere CU parchet 
panoramă frumoasă Preț negociabil. TeL 
0745/253662. (Evrika)
• zom ta. et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimb cu 
Sent 2-3 camere, zonă centrală + 

L Preț 850 mll. lei. Tel. 211587; 
160. (Evrika)

• inta decomanda* centrală termic! etaj
1, Minatului, bloc cărămidă gresie, talanț! 
parchet cu sau tară garaj. Preț 850 mu. iei, nego
ciabil. Tel. 21158710723/660160. (Evrika)
• decomandata» mm poliția județean! st 62
mp, contorizări, ocupabil Imediat Preț nego
ciabil TA. 211587; 0723/660160. Ovrta)
• mm l Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon IncNs, greșit șl faianță în bale, 
talan* în bucătărie, vedere în două părți. Preț 

1,150 mid. IA. Tel. 0254/234401. (RuAn's Home) 
o zom Bălcaocu, et 2, dec., CT, ușă metalică 
vedere la stradă Preț 1,05 mid- lei. Tel. 
0254/234401,0727724551. (Rubin's Home)
o zom com* erai i parenet gresie, raiență 
apometre, bale cu geam, balcon, uz contorizat 
■_ 1 foc, vedere în spate. Preț 985 mll. lei. Tel. 
025V234401. (Rubin's Home) .
o zom L Creangă etaj 1, centrală termică 
teimopan, parcnit gresie, ftanță bucătarii 
modificată, mobilat Preț 1360 mid. lei. TeL 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• idncenooi. dee, et intermeciar, 2 oaicoane. 
Preț 13 mkLIel.Tel.0254-234401,0727706515. 
(Rubin's Home)

o ism Dm* contorizări, repartitoare, bloc de 
cărămidă Preț 650 mH lei. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin's Home)
• zom aoiMiKMhu, in circuit, et intcnneaior, 
moaincatuși noi, gresie, nuanța, preț 1,1 mm. 
lei. Tel. 0254-234401,0727706815. (Rubin's Home)

• Dom, zom Micro 15, etaj II. decomandate, 
transformări Interioare. Preț 520 milioane tel. TA. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
o dacomandata Mitrală termică parchet et 
2/4, bloc de cărămidă Bălcescu, ocupabil 
Imediat Preț 980 mll. neg. Tel. 2355* 235589. 
(Casa Grande)
• grata talan* contorizări, et Intermediar, 
foarte bine întreținut, Instalații sanitare noi, 
cartier Dada Preț 600 mll. lei. Tei. 2355* 235589. 
(Casa Grande)
• «Do* porchet contorizări, bAcon închis, bd. 
Dacia Preț760 mll. IA. Tel.235588,2355® (Casa 
Grande)
• zm* M. Eminescu, et Intermediar, superame
najat mobilă nouă la comandă parchet gresie, 
faianță oaicon incnis, contonzan. preț 750 mu. 
leLTel. 2355* (Casa Grande)
• ma B grele, talan* parchet 
balcon închis, tern semldecomandate, 
acoperit cu tablă foarte frumos. Tel. 
0788/572471. (Casa de vis).
• zom Dac* semldecomandate, două holuri, 
contorizări faianță preț 565 mii. negociabil. TeL 
0788^72471. (Casa de vis).
• mm Mp» decomandate, contorizări, 
parchet vedere în2 părți, 55 mp, preț 1,150 mid. 
negodabll. TA. 0788/572471. (Cast de \fc).
• etadecemandta contorizări, talanțiîn bale 
șl bucătărie, zona Dacia, preț 530 mll. negociabil. 
Tel. 0788/572471 (Casa de Vis).
• mm UZO, balcon, semldecomandate, gresie, 
talanță contorizări, preț 570 mH. negociabil. Tel. 
0788/572471. (Casade Vis).
• Avram lancu, etaj Intermediar, amenajat, 2 
convertoare, boiler, bdeon închis, 670 mii. Tel. 
710129,0740/146780. (StH Imobiliare Hunedoara)
• Mkra 8 gresie, faianță parchet contorizări, 
220 mii. TeL 710129,0740/146780. (SCI Imobiliare 
Hunedoara)
• zcm Parana, etaj intermediar, amenajăn inte
rioare, balcon închis, 350 mii. TA. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mkra 7, etaj Intermediar, decomandate, 
balcon, 215.mil. TeL 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Mkra ! gresie, talan* convertor, decoman
date, SO mil. TA. 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• ton Cran* amenajat decomandate, bdeon, 
mobilă la comandă centrală, 900 mll. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zom OT, decomandate, în circuit, bdeon 
închis, 600 mll. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• UborUtă dKomandate, boxă mansardă 
amenajat 1 mid. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• MmHecomamta* Mkra 5, etaj 4,280 mii, 
negociabil, td. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• drcuH, Mkra 7, etaj 1, contorizat, parchet, 
balcon 350 mii., negociabil. Tel. 0722/420335, 
(Profil ExpertHunedoara)
• decomandate, zonă ultracentrală CT, mici 
îmbunătățiri, suprafață mare. Tel. 0722/42*35 
(Profil Expert Hunedoara).

Primăria General 
Berthelot

organizează, în data de 
12.05.2005, or 12,00, 
LICITAȚIE cu STRIGARE 

pentru vânzarea canriiății 
ae 230 mc.masă lemnoasă 
pe picior. înscrierile se fac 

cu 24 de ore înainte.

Io tel
O254/77O53I,

Primăria General 
Berthelot

organizează, în data de 
11.05-200S, ora 12,00, 

CONCESIONAREA suprafeței 
de 2.460 mp teren, cu 

destinație agrozootehnică, 
din localitatea General 

Berthelot. înscrierile se fac 
cu 24 de ore înainte.

• dBMMMdta mm Vlorala, etaj 3, parchet, 
centrală termic! gresie, talan* 4S) mll. nego
ciabil. Tel. 0722/42*35. (Profil Expert Hune
doara)
■ cantniă L în garanție, Instalații 
sanitare șl electrice noi, balcon închis, preț 550 
mll„ negociabil (55.000 RON). Tel 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• ta!20ns Cinema Modem, Td, 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• Mmktocamandta «*m OM, convertor, 
gresie, faianță plus beci, preț 650 mll. (S.ooo 
RON.) TeL 0254/743222. ~ 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• nM Mm* parenet, centrai! întreținut, 
preț 750 milioane tel, td. 7187* 0745/354579, 
718t* 0748354579 (Omega Hunedoara)

• zom tara 5, balcon închis, Instalații sanitare 
noi, etel 1, jaluzele exterioare, 300 mil. Id, neg., 
tA. 7187* 0745/354679. (Omega Hunedoara)
• zom taro 2, etaj Intermediar,gresie,talan* 
parche t, 2 focuri, s tar e foar» bu n! 630 mll. tel, 
neg., telefoane 718706, 0748354579. (Omega 
Hunedoara)
• isers» taro 4, central! un geam termopan, 
pAchet. talan* preț 580 milioane tel, negociabil, 
leioioaue 7ioi* 0745,354579. (ornega Hune
doara)
• zom TV1 Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat, fără alte îmbunătățiri, 400 mili
oane lei, neg. tel.7187* 0748354579. (Omega 
Hunedoara)
• tona Mkroă etaj 3, gaz contorizat, parchet, 
preț 270 milioane lei, tel.7187* 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• zom Mkro 1 etaj 2 centrală, gresie, fel an* 
parchet balcon mare, 690 milioane tei, nego
ciabil, tel.7187* 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• Mkro ! zona 1, camere decomandate, 
central! bine întreținut gresie, talan* spațios. 
Td. 7477* 0742/90)4* 0742/8721» ffina Terra 

Mlă Hunedoara)
> decomanda* grota centrală Instalații 

sanitare noi, preț 650 mll, zona Micro V. Tel. 
7477* 0742/9024* 0742/8721* (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)

toara, boiler, balcon inchteJaluzeltTexterioare, 

apometre, preț 680 mll,, negociabil, zona O.T. Tel. 
7477* 0742/9024* 0742/8721* (Tina Terra 
Ml! Hunedoara)
• decMMndta ta 1> central! gresie, talan* 
apometre, preț 800 mll„ negociabil. Piața 
Blberăril. Tel 7477* 0742^024* 0742/8721* 

(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• mobilat centra* super renovat, zona OM,

M, negoctabll. Tel. 7477* 0742/9024* 
I* (Tina Terra Mia, Hunedoara)

• centre* zor Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 350 mll. TA. 7477* 0742/90M* 
0742/8721* (Tina Terra Mia, Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• apartament, .amere, (seml)decomandate,în 
Deva, zonă our* ae preferință etaj intermediar. 
Ofer preț bun. TeL 211587. (Evrika)
• zom Bej* exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788507317 (Ella)
• In Deva, zonă bun! plata Imediat tel 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• legeni decemendta parter înalt zonă 
centrală amenajat, podele laminate, CT, gresie, 
talan* Italiană Ideal privatizare, preț bun. TA. 
0726/826.624,2311* (Temporls)
• uhroMKtr* decomandate, contorizat total, 
parchet, gresie, talanță 2 băi, suprafață mare, 
preț 35.000 euro neg. 0726/826.624. (Temporis)
• zom Doraban* parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 bă, gresie, talan* parchet nou, ușa 
metalici baie mare cu cadă pe colț. Preț 48000 
euro, negociabil, tel. 0788/165703. (Fiesta Nora)
• zom toan Corvin, decomandate, contorizări 
balcon închis, faianț! 2 băi, 2 balcoane, preț 
foarte bun: 1,2* mid. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0723/2514» (Fiesta Nora)
• zom Mărtșita Nou, decomandate, et 3,2 băi, 
3 balcoane închise, bucătărie mare, gresie, 
faianță ușă stejar, preț 1.450 mil. IA negociabil, 
tel. 0723/2514* 0724/254051. (Fiesta Nora)
• zom Baton, semldecomandate, et 2, parchet 
gresie, faianță apometre, gaz 2 locuri, mici 
modificări, bine întreținut preț850 mll. lei, nego
ciabil, tel, 0745/3022*, 0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• zom LHocuU, decomandate, 2 balcoane 
închise, bucătărie mare, talanță fără modificări, 
neamenajat preț 13* mii. lei, negociabil, tel. 
0745/3022* 0723/2514* (Fiesta Nora)
• zom Progresul decomandate, et. 2, 
modificări, contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet gaz 2 focuri, ușă metalică preț 
1530 mll. lei, negociabil, tel. 0724/254051. (Fiesta 
Nora)
• zom Mu Maniu cu Decebal, decomandate, et 
intermediar, 2 bă, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
parchet stare bună ocazie unică preț 470* 
euro, negociabil, tel. 0723/2514* 0745/3022*. 
(Fiesta Nora)
• transformat ta 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et. 2, Dacia, ocupabil imediat, 
preț 770 mii, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• doc, hol central, 2 bă, balcon închis, parter, 
zonaîmp. Traian, preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, st 75 mp, contorizări, balcon închis, zonă 
centrală preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• ent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță st 80 mp, vedere în două 
părți, preț 42.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
InvesO
• urgenl dec, modificat contorizări, balcon 10 
m, parchet hol, termopan, preț 47.0* euro, se 
acceptă și rate, zona 22 Decembrie, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)

Cea mal bună ofertă...? TOP TECH SRL
Adresa: Deva, Plata Victoriei nr,1
TA/Fax: 0254-234437 / 0254-234438
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Pl<k-i bîtă: Gigabyte, FSH 533 
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Placă riăeo: onboard, 64 MB sliaicd
FIW: Sony 3.5", 1,44 MB
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• ktataăsnMăta 3 camera, contorizări, parchet 
gresie, talon* et 3, Deda ocupabil Imediat 
preț 770 mH. IA, tel 0740/310780. (^rimaHnvest) 

e dopomandato, ol 1. centrală termică boxă 2 
băl, împăratul tralan, preț 1,75 mid. IA. Tel. 
0746/2534* 206*3 (Mimason)
e romidKoiMMm amsMlal centrală tehni
că 80 mp, et Intermediar, boul. Decebal Deva
135 mlă tel. Tel. 230324,206*3 (Mimason) 
o bm pla*, bloc de cărămidă et 1,2 balcoane,/ 
decomandate, st * mo, creț 44.0* euro, negof- 
clablLTA. 2352* 0721/985256. (Rocan 30M) '

• zonă iiBacMM* cioc caramiaa amenajat 
balcon de 10 m, bl* de 4 etaja apartament liber, 
preț40JW euro. TA. 2352* 0721/9852* (Rocan 
300u)
• zeM oealra* I. Creangă amenajat centrală 
tannic! ocupau Imediat preț 14 mid. tel, nego
ciabil TA. 2353* 072VUO» (Rocan 30»)
• zom tflMnd* et 3. cu centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere ♦ dltaren* TeL 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• iigentl Z*m UEacdul, centrală termic! 
termopana parchet laminat gresie șl talon* 
balcon mare mid* Preț 1J( mid. negodabiL Tel 

211587,0723/6B11*. (Evrika)
o zonă idtraMakML AL Neptun, decomandate.
2 băl balcon, centrali termică In garanție, parter - 
tnelt bun șl pentro privatizare, ocupabil Imediat 
Preț 135 mid. tel, negodabiL TA. 0746/253862, 
211587. (Evrika)
• cemktocomMdate, al*tatarmedlar, centrală 
termică tei ne, peTCMt «minat usa 
metalică, bdeon închla zona Uzo Balcan. Preț 
850 mll. leLTel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandata» 2 balcoane, 2 băl gresie, 
taler*, parchet apometre, * 71 mp, etaj l B- 
dul UDecembria Preț 14 mid. leL Tel 228M0. 

Km
e Siciiwitata 1 băl, gratia Man*, laminat 1 
cameră Instala* sanitaro noi cMbin tannic! 
balcon închla uaă metalică roMe exterioare, Al. 
Neptun. Preț 131 mid. tel Tetafan 228540. (Ag. 
Ella)
e decomandata, 2 balcoane apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 părți, bloc de 
cărămid! etal 1, George Eneocu Preț 146 mid. 
lei. TeL 228540. (Ag. Ella)
• decomandata 2 băl. centrai! termică grada 
talan* parchet tona LlllacuM. Preț 146 mid. 
tel, Tel. 228540. (Ag. Ella)
e decomandata, 2 băl, balcon mare șl închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid. tel. Telefon 228540. (Ag. 
Ella) 

centrală termic! aer 
mp. Preț 330* euro. Td.
• deMMmdnta»DorobM*otijtMt2beicoone
2 băl, termopan, centrală termici garaj. Tel 
0788/487615. (Agenția Imobiliar! NrJj
• zom AL Neptun, porter, decomendak 
amenajat centrală termici parchet 2 băl br A 
bucătărie modifica* Preț 1350 mkL tel, Tău* 
0254/234401. (Rubin'S Horne)
• zom Otadu, etaj 2. semldecomandate, 
contorizări. preț 3o.*v euro, neoocaun. Tei. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zom AL Armatei, etaj 3, semldecomandate, cu 
balcon, bine întreținut Preț SX mlL tel. Tel. 
0254/234401. (Rubin'S Home)
• zaM Prograaul et 2, amenajat contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei. Telefon 0254-23440L (Rubin's 
Home)
• zom Băkaeai Nou, amem
13 mid. IA.Tel. 0254-234401, 
Home)
• mm Oltuz, etl, dec, boxă garaj. Preț 633» 
euro neg. TA, 0254-234401. (Rubin's Home)
■ zom Prognaul gresie, talan*, parchet ji 
balcon. Preț 1,5* mid. lei. Tel. 21*7! (Multi- C 
prima) r

• zom tMneratal semldecomandate, centrală 
termici toate dotările. Preț 12* mid. tel. TeL 
219470. (Multlprima)
• Staario, zonă ultracentral! parter, amenajat 
complet CT, bun pentru privatizare. Preț 137 
mid. lei. Tel. 0720/437889, 0720/348069. (Green 
Contact)
• zonă central! gresie, talan* CT, balcon, 
40*0 euro. Td. 07*572471. (Casa de Vis).
• zom Dada, semldecomandate, gresie,
faian* contorizări, preț 8* mii. negodabll. Tel 
0788572471. (Casa de vis). S \
• zom LMaodul decomandate, etaj 2^ 
contorizări, amenajat foarte frumos, preț 1*0 
mid. negociabil. Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).
• zom Con, centrală gresie, faianță 2 băi, 
parchet balcon, preț 950 milioane IA, negociabil, 
tel. 7187* 0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Dunărea, dac, CT, gresie, talan* 2 balcoane 
închise, 2 cămări, pretabll la modificări, preț 
1,050 mid., 7187*, 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zom mcto 5. aecomandate, etai intermediar, 
centrală gresie, faian* lavabil, termopan, 
interfon, ușă metalică KO milioane tel, nego
ciabil, tel.7187* 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zom Mkro 6, etaj intermediar, centrală gre
sie, faianță modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg. tel.7187* 0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• etal 2, Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mii. Telefoane 7477* 
0742/9024* 0742/8721* (TinaTerra Ml! Hune
doara)

(Rubin’s

• gras* talan* Micro 3, etaj 3. Tel. 7477* 
0742/9024* 0742/8721* (TinaTerra Mi! Hune
doara)
• Mkro 5, decomandate, amenajat gresie, 
faian* parchet lamelar, centrală ușă metalică
720 mii. TA. 710129,0740/1467». (StH Imobiliare 
Hunedoara)
• Mkro 7, modificat din 4 camere, etaj interme- »- 
diar, decomandate, centrală 525 miL TA. 710129, 
0740/1467». (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mhai Viteazul modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală bucătărie 
mobila* 35.0* euro, TeL 710129,0740/1467». ”
(Stil Imobiliare Hunedoara)

Placi de id; Gigabyte. FSB 8*
Procesor: Intel Pentium 4.2x00 MHz
Memarie: Princeton DDR 256 MB PC32OO 
Placi video: Gigabyte Al l Radeon 9550
FDD: Sony 3.5". 1.44 MB
HDD: Western Digital BB Ml GB. 720Orpni
Unii, optici: LG CD-RW DVD 52xZ3M2x/l6x' 
Monitor: Belitiea 17" flat. 1280x1024 max.
Tastaturi, mouse, pad
Pm cn WAt 20.994.01» lei (2.099.40 lei noi) j
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• Tfendiranta, etaj 2 2 convertoare, boiler, 780 
mii. Tel: 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bdUL Traian, amenajat 2 balcoane închise, 
convector, 750 mil. Tel. 710129,0740/146781 (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• decamandate* bd. Mihai Viteazul, etaj 3, 
centrală termica, noi mare, gresie, waȘtaW» 
metalică, 880 mii, negociabil, tel. 0741430m

f (Profil Expert Hunedoara)
• Men 7, mici îmbunătățiri, 280 mă W. Tel 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandata cuntrală termică, etaj Interme
diar, zona Micro V/l, preț 850 mii negociabil 
(85,000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/58183L (lary Mya Hunedoara)
• madHkti In 2 camere, centrală termică, 
gresie, faianță, ușă metalică, etaj intermediar, 
zonă centrali preț 750 mii. (75.000 RON). Tel. 
0254/743222 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• cu garaj, zonă ultracentrală, preț 35.000 euro. 
TA 0254/743222,0742/615637,0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)

e dKMMttata et 3, zona Ion («ardă, par
chet gresie, faianță, contorlzat 2 btt 2balcoa-
ne, preț 49.000 euro. Telefon- 0748059373 
(Mlmason)
• Dorobanții at 2, dec., amenajări, 2 ta, 2 
balcoane, multiple îmbunătățiri, cortorizat 100
mp, preț 50.000 euro neg. tA 0740/173101 
(Mlmason)
_------ I -I - ----- n - nrf^A-' ireAata — ~ *• NM aeco<T»anQ«t, viuent pt J«fii 

ne^octawi. in JjNw. UfWuram tMocan 
3000)
• zonă cataate, t. Creangă. superamenaM la 
cheie, et 2,2 băl, Ideal pentru cetățeni străini

• dacmandata* zona Parâng, etaj Intermediar, 
îmbunătățit «50 mlî., negociabil. Tel 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• MHddecouiandm, Mkro 5, etaj 1, centrală 
termică, interiori, 900 mii. negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• ampir apartament 3 <4 camere, In Deva, etaj 
intermediar, zonă bună. Ofer prețui pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• dac ai garaj sub bloc, str, Cuza Vodă sau Imp. 
Traian, tel. 0745/640725. (Mlmason)
• dac, ta 1-2 In H-uri la parc, tel. 0745/540725. 
(Mlmason)

Vând ap. 4 camere (07)
• Dara te* Decebal, etaj Intermediar, decoman
date, amenalat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• hm DacebA decomandate, A Intermediar, 2 
băl, 3 balcoane, centrală termică ușă lemn 
masiv, parchet de stejar, vedere în două părți, 
preț 1,6 mid. lei, tel. 0723/251498 232 809. (Fiesta 
Nora)
• zpm ton Creangă decomandate, et 3, cu 2 
balcoane, modificări Interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
șl apă schimbate tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabll to 48 de ore, merita văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
e zona Emhescu. decomandate, bloc de 
cărămidă 90 mp, et 1, centrală termică, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie faianță, bucătărie 
nvjdifica vedere to 2 părți, zona liniștită preț 
57.000 euro negodaNL Tel 0721/251498, 
074S/ta«l (Ticsi» Nora)

• mm 22Decembrie, et Intermediar, 2 băl 2 
"9 balcoane, centrală tenNcă: toata dotata

mansardă garaj. Preț 60000 stea TA 219470 
(Multi prima)
• Stal tai. at Intermediar, 2 băi, gresie, 
faianță, parchet totul nou. Preț 40M0 euro. TA 
219470 (Multiprirnaj
• ztalâlcaata etaj 3. st 110 mp,2băl,parchet 
contorizări.Preț 35.000 euroTA 0254-234401. 
(Rubin’s Home)

O'
băi. parchet Preț 45. 
02! 234401. (Rubrn’s

decomandata! baicMta 2 
454» aura, ntaocta* ta 

____________ j Home)
•**! l semfetecornândate. 

.entraia termică, parchet bucătărie modificată, 
faianță, gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere în spate. Preț 13 mid. 
lei. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

i odeoorandakganl sub bkzc, zona împăratul
’ Traian, preț 23 mid. lei. 0745/159.608 (Mimason)

9

sta. M. Eminescu, 2 camere, hol, bale, grădină 
roprie, 250 mp, cu acces comun, pretabr I firmă,proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabil fir 

preț 15 mid lei, tel. 0745/640725. (Mimason) 

• Zona CNddj 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 260 mp, ST 1250, preț 70.000 euro. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)

amenalat,
noi. etaj ; zona Dam Niț U mM.
IA Tel. 22854a (Ag. Ella)
• dKomantate* 2 băl, ameralft tortraH
termică izolație italiană Eminescu Preț MOD 
euro. Tel. 228540. (Ag. Ella) »
• dactiMtadriaHMCarpați
amendat, instalații sanitare noi, 2 otinam u 
închis cu termopan). Preț 135 mid. IA TU 
228548 (Ag. Ella)
• dacomantita 1 băl 2 balcoane, amarata, 
rnodiîtcat, centrala termica, etaj 1, hotml weț 
48.000 euro. Tel, 22854a (A& Ella)
• dac, 2 balcoane, 2 băi, CT, lavabil, zona bună 
preț480(0 euro, tel. 0740/126026. (Prima-lnvest)
• ieșita 1 băl, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 96 mp, ultracentral, preț 50000 euro, 
tA 0742/210780 (Prima-lnvest)
• dec, coitottaiA st 100 mp, amenajat, gresie, 
faianță parchet, 3 balcoene, ultracentral, preț 
51.0uu euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec, 2 balcoane hchlse, parchet, centrală 
termică 2 băi, zona l Creuigă garaj sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• legata 2 băl 2 balcoane, CT, ultracentral, dec, 
pertJwt preț 13 mid. lei, tel. 0726/710903. 

(Prima-inveet)
• 2 aștitatatide cu 4 camere fiecare, b-dul 
Decebal, etaje Intermediare, amenajate modem, 
cu centrau termică In garanție, suprafață mare, 
termopan, 2 Dai rranatae, oueatane mare. Preț 
1,7 mid. lei fiecare. Tel. 0723/560160, 211587. 
(Evrika)

. • umnti Decomamlataet Intermediar, zonă 
frumoasă 2 balcoane, 2 bălst 95 mp. Preț 35.000 
euro. Tel. 235588 (Casa Grande)
• hm tata Instalații electrice șl sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. TA 718708 0745/ 
354578 (Omega Hunedoara)
• ZeMldcroS, etN Intannedta.modtaA- inte
rioare, gresie, tatakă zugrăvit, arat 830 
milioane, nogodabii. TlteW* 07d/»46n.

.(Omega Hunedoara;
• HM IMn 4, etaj Intermediar, centrală 
balcon, oarchte aresle. faianță 1350 mid. lei. 
Tel. 718706,0745/^4579. (Omega Hunedoara)

■ Strada MuntaM, decomandate, 2 băl, 
faianță parchet centrală 960 mll. TA 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
.• decamandtie, rtzivf de bazinul de înot 
amenalat centrală 2 băl, 3 balcoane, 32300 
euro. Tel. 710128 0740/146780 (Stil Imobiliare 
Hunedoara).
• ătiMtati ■ 3 camere, etaj intermediar,

• 2 cade,în Deva, zonă liniștită, curte șl grădină, 
fiecare cu câte 3 camere mari, încălzire centrală, 
amenajări interioare. Prețuri negoclablle.Tel. 
0745/253662 211587. (Evrika)

■ • mia Hunadoan, renovată recent gaz, apă, 
v îrotor, fosa septică, 2 camere, oueatane, noi, 
baie cu Cabină dus, anexe, curte betonată, gră
dină șl livadă, st 1700 mp, preț 42000 euro, nego
ciabil. Tel. 0726/826324,0720/354453. (Temporis)

• zona CătagăraACT, 3 camere, curte, grădină, 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda,

, parchet gresie, faianță, st 960 mp, garai în 
construcție, preț 2,500 mid. Tel. 0725/826.624, 
232420. (Temporis).
• Mm, zona Oltuz, 3 camere decomandate, 2 

: holuri posibilitate Hying, bucătărie, baie, pivniță
mare, parchet CT, teren 600 mp. Preț 75.000 euro 
negociabil. Tel 0720/437889,0720/348089. (Green 

■Contact)
• Dm, zona Aurel Vlaicu, P+l, P: garaj, 2 
camere, bucătărie, scară Interioară; et I: 3 
camere, baie, cămară terasă CT gaz, parehta 
fauirta, gresie, ST=330 mp. Preț 23 mid. IA Tel. 

0720/437889,0720/348068 (Green Contact)
• la I km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu bolta, amenajate, parchet, 
gresie, termopana, CT; al doilea corp: bucătărie, 
pivniță curte betonate, anexe, grădină ST=1700 
mp, gaz la poartă Preț 13 mia. lei negociabil. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• mm Bkneria, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță Șl gresie, bale cu bolta, amenajată 
pivniță curte betonate, fântână apă trasă în 
oasă gaz, grădină L800 mp Vând sau schimb cu 
apartament 3-4 camere Deva sau Simerla, preț 
13 mid. IA Tel. 0720/437889,072Q/3480» (Green 
Contact)
• Urnita, rata centrală 3 camere mari, bucă- 
tărie mare, oaie neamenaiaâ, z focuri gaz, curte 
betonată grădină 350 mp. Preț 136 mid. I A-Tel. 
0720/437888 0720048088 (Green Contact)
• Deva, tona Călugărenl, 3 camere în circuit hol 
central, bucătărie, loc de bale, gaz 3 focuri, 2 
beciuri, apă trasă to curte, grădina 1700 mp. Preț 
13 mid. IA TA 0720/437888 0720/348088 (Green 
Contact)
• vl*ra«ADeva,P+l+M,7camere,2llvinguri,2 
bai, CT, garaj, plus încă un corp: cameră, hol, 
bucătărie amenajate modem, curte șl grădină 
ST=1800 mp. Preț 78000 euro negociabil. Tele
foane 0720/437869,0720(348088 (Green Contact) 

>• utaCMtete 4 camere. 2 băl, bucătărie, gany, 
centrală termica, termopane, ra mp, graaina, 
iireț 110.000 euro, tel. 0722/564004 (Prima- 
lnvest)

4 camere, decomandate, bucătărie, 
faianță living, parchet, centrală 

iț 70.000 euro, negociabil. Tel. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)

• icra parc, 3 camere, bucătărie, bale mare, 
apă gaz, canalizare, teren drept 1100 mp, preț 
ne» Tel. 0788/487615. (Agenția «nobiliara NrJ)
• hm CMMta 3 camere, bucătărie, baie, 
podele laminate gresie, faianță tavabH, centrală 
termică canalizare, garaj, ST400 mp, FS 15 m. 
Tel. 0788/497615 (Agenția Imobiliară Nr.l)
• mm CSMOta AC 2004, parter + mansardă 4 
camere, bucătărie, bale, terasă SC 60 mp, 
centrală termici, garai, ST 600 mp, preț 11&000 
evo, nnodtiA TA 0788/487615. (Agenția

ONrJ)
• nite ratinta 4 cam, amenajată parchet, 
gresie, faianța, termopan, z oâi, Dea, conto- 
rizată garaj, curte, grădină 700 mp, ocupabilâ 

imediat preț 110300 euronea tel 07457640725. 
(Mlmason)

07- 17,(95.000 RON). Tel. 0254/743222, C 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• gaz șl apă grădină + livadă, zona Peștii preț
1.400 mid. lei (140.000 RON). Telefoane 
0254/743222, 0742/615631 1742/581331 (Lary 
Mya Hunedoara)

• urgenți Cu grădină In Deva sau Simerla, plata 
Imediat 2152)2. (Prima-lnvest)
• In Mm, 2-3 camere, zonă bună, teren 400-500 
mp, ofer plata pe loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliara Nr.l)

Vând case la tara (17)
• casă h Leșnlc, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte șl grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mil. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)

i, bucătărie, baie, încălzire 
țel, curte șl grădină 2000 mp. 
negociabil. Tel. 0745/253662,

• 3 camera mari, bucătărie, 
centrală zona Vețel, curte 
Preț 1,7 mid. lei, 
211587. (Evrika)
• to U km de Deva* construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mil. lei, clal II. Tel. 0726/826.624, 
0723/393295. (Temporis)
• iigata 2 camere, bucătă- e ue vară teren, st 
3400 mp, curte st 851 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mll-, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zone lârcta cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1200 
mll. lei, telefoane 0723/251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• șoimuș, conetnicțto 2004 din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, bale, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei neg. TeL 0720/437889, 
D72Q/348089. (Green Contact)
• to Dobra, 4 camere, bucătărie, parchet, sobe 
teracotă apă curentă anexe, ST 2000 mp, FS 20 
m, preț 700 mll. lei, negociabil. TA 0788/497615 
(Agenția Imobiliară Nr.l)

• In Dobra, de cărămidă cu cameră mare, 
bucătărie, noi mare, plus fundație ridicată 
pentru casă nouă cu proiect parter+mansardă 
cu 4 camere, 2 băi, bucătărie, apă curentă 
curent, ST 6200 mp, FS 40 m, preț 500 mll. nego
ciabil. Telefon 0788/497615 (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• to Crtrtur, 3 camere, 100 mp suprafața 
construcției, gresie, faianță parchet, centrală 

termică curte.Datorata «nta terenului 912 
mo. Preț 1 aomld. M. Telefon 21947a (Multi-

• 2 curara bucltlrte, 
construcție, ST 3600 mp, SC 
de cărămidă potap la ta*
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S.C. UZINA MECANICA Orăștie S.A. 
înregistrată, la R.C. sub nr. J20/918/08.08.2003, CUI 
R15657042, cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr.60, cod 
335700, jud. Hunedoara, tel. 0254/247966, fax 0254/247964, 
cont R060 RZBR 0000060001098032 deschis la Raiffeisen Bank 
Orăștie, organizează licitații publica cu suigara i unnM 
date: 18.0S.2005,25.05.2005,01.06.2005, ora IO, la 
unității.

I
Se oferă spre vânzare: MOTOARE ELECTRICE 0,15-200 kW 
din dezmembrări, la prețul de 100.000 M fără ' 
garanția de participare de 42.000.000 lei fără TVA, 
achita la casieria unității sau în contul do mal mm.

Documentele de înscriere și participare la licitație sunt: copie după 
buletinul de identitate pentru persoanele fizice șl copie după înre
gistrarea la registrul comerțului, codul fiscal șl statutul societăți 
pentru societățile comerciale. Documentele de participare 
împreună cu dovada achitării taxei de participare se depun cu cel 
puțin o zi înainte de data ținerii licitației.
Informații suplimentare, la sediul unității sau la tel. 0254/247966.

(22017)

___________ ______ betoc,rona 
Govăjdle. fteț 10300 auro caș» ♦ 10 «râ/mp. 

Telefoane 718706,0745/354671L (Omega Hune
doara)
• caaă to construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Toplița, 30300 euro* negodabă Tel. 718706, 
0745/354570 (Ometa Hunedoara)
• cnmr, i amrt, oucaorie, otienetermirată 
anexă un miliard, nvodabll. TA 718706, 
'■<^354578 (Omega Hunedoara)

din circuitul agricol, st 8000 
mp, front stradal 413 m, teren ce poate fi extins 
în funcție de cerere, Str. Aeroportului. Preț 7 
euro/mp. Tel. 230221,0740014688, 0720/370753. 
(CasaBetanla)
o kAnlta aoM Eminescu, 4400 mp, toate 
utilitățile. Preț 30 euro/mp. Tel. 219470. (Multi

pla Mkdia, ST 2000 mp. FS 16 m, preț 6 euro/mp 
fix. Telefoane 0788/497615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)
e la 3 km de Deva, la DN7, ST 22000 mp, FS 70 m, 
preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• to SntaidrA intravilan, ST 1500 mp, FS 18 m, 
apă, gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l)
• to Smerfa, la DN7, cu ST 7400 mp, FS 40 m, 
acces CFR, apă, gaz, curent, preț 12 euro/mp. 
TA 0788/497615. (Agenția imobiliara Nr.l)

• Prelungirea Vulcan, suprafețe cuprinse între 
500-1000 mp, FS 24 m, preț 20 euro/mp. TeL 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l)
• htiavSan, la DN7, vizavi de Biserica Baptistă, 
lângă spălătoria auto, suprafață 1000 mp, FS 143 
m, preț 100 euro/mp. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliara Nr,l)
• teren In Șoimuș, ST 2555 mp, curent, apă, preț 
40.000 euro fix, grajd cu ST 814 mp șl platforma 
Detonată cu 61247 mp, preț 8 euro/mp fix. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliara Nr.l)

• Deva, Intravilan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită, utilități. Preț 15 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/346089. (Green 
Contact)
• Skrnria DN 7, Intravilan, ST=1900 mp, FS=16 m, 
apă, curent gaz pe teren. Preț 16 euro/mp nego
ciabil. Tel. 0720/437889. 0720/348089. (Green 
Contact)
• Skneria, DN 66, Intravilan, ST=3000 mp, FS=120 
m, apă, curent, gaz, Preț 6 euro/mp, TA 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• spre Coala, intravilan, livadă, ST=800 mp, 
FS=12 m, curent electric, îngrădit. Preț 260 
milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• ipn Almașu Sec, Intravl ST=2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibil 
Preț 7 euro/mp. Tel. 0720/437889, 
(Green Contact)
• Prefunglrea Vulcan, Intravilan, la intersecție, 
ST=800 mp, posibilități apă, curent Preț 7 
euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contă»)
• VațA Intravlan, la asfalt, acces din DN 7, 
ST=1800 mp, FS=16 m, curent gaz. Preț 200 
milioane lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• extravilan lT=1800 mp, zonă de agrement. 
Preț 100 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• Den, Intravilan, zona Dacia Service, S=2235 
mp, la asfalt, toate utilitățile, dublu front stradal 
40 m. Preț 19 euro/mp, urgent. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• Intravital, to Leșnlc, fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231108. (Temporis).
• teren htravlan, în Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, 
toate utilitățile, se poate șl parcela, preț 25 
tarq/rhp^Teiefoane 0726/826.624,0720/354.453.

• Mtatai. pe DN 7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
utHSTpreț 50 euro/mp,-tel. «40/210780. 

(PrimMnvest)
• lac de casă, st 650 mp, zonă excepțională 
Deva, toate facilitățile, posibilități de pitii în 
rate. tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• apmpede Deva cu utilități, st lOOOmp, preț8 
euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• totrariton, pe DN7, A17500 rfip, fs 100 m. toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima Invest)
• teren Ckidț, 80 m deschidere la apă 80 m 
deschidere la dram, ST 14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. TA 718706,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• teren zona Rotarilor-intravilan.1000 mp,preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 euro/mp. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)

• Imtirl cu destinația depozit, teren aferent 
mp, gaz, apă, canalizare, trifazic, FS 25 m, z 
Vulcan, Preț 35,000 euro, negociabil 0745/163 
(Mimason)

Chirii imobile (29)
• caut > _nm 2 camere, nenormat oile 
euro/lună. Tăi. 227479, 0745/367893. (Gar 
Consulting)

• 5 Mctara intravilan, la șosea, in Deva sau îm
prejurimi, plata imediat Tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• ctaaplr tauri în Săcărămb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)

• caut apartament 3 camere, decomanck 
mobilat și utilat pentru persoane străine, ofe 
300 euro/lună Tel. 227479,0745/367893. (Gar 
Consulting)
• uta oareontai moWata, DeceCal, 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Gar. 
Consulting)

• onr pontni cetățeni s apanamen 
camere, mobilat, dotat, mobilă nouă centr 
termică și garaj, zona piețeCetej L '■ 
euro/lună Tel. 227479, 0745Z3CTB93. (Gar. 
Consulting)
• ota patiru cetățeni străini st 'flrmet^.v 
ment 4 camere, decomandate mobilat șl doi 
zona l. Creangă etaj 2. centrală termici 2 
euro/lună TA 227479, 0745/367». «tort 
Consulting)
• md caii cu 3 dormitoare, pentru tochfrial 
cetiteni străini. Preț la vedere. Tel 2242 
0788^61782 (Garant Consulting)
• sa aia spre triere ăp. amen robi 
șl ut llzrt, în zona pieței centrale, ttaonanda 
et. 1, bloc de cărămidă centrală termică 1 
aragaz, frigider, mașină de spălat automate el 
amenajat în stil occidental, pentru pretenție 
Preț 300 euro/lună tel. 0723/251496* 07453928 
(Fiesta Nora)
• m oferă spre închiriere ap. 3 camere, îh zoi 
Dorobanți, decomandate, cu centrală termic 
living mare, mobilat șl utilat, preț 200 euro/lun 
tel. 0788/165 703. (Fiesta Nora)
• m otaâ spre închiriere ap. cu 3 camere, 
zona Gojdu, decomandate, mobilat și utilat c 
centrală termică pe termen lung, preț li 
euro/lună tel. 0745/302200. (Fiesta Nora)
• ota spro închiriere garsonieră compk 
mobilată centrală termlci TV. color, frigide 
aragaz, telefon, zona M. Eminescu Te 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l)
• ota pontau închiriat, în Deva, hală depozit sa 
producție, toate facilitățile. ST 1500 mp, preț 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliar 
Nr.l)
• caut urgent de închiriat garsonieră sai 
apartament 2 camere, în Deya, zonă bună 
(ne)mobllat. Ofer 80-100 euro. TA 0745/253662 
211587. (Evrika)
• ofer pi. închiriere casă în Deva, 3 camere 
curte, anexe, nemobllată zona Călugărenl, pre 
300 euro/lună pt. sediu firmă Tel. 0742/290024 
(Prima-lnvest)
• caut ap. mobilat, în Deva, pe termen luna Se 
oferă chiria In avans, tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest) .
• ota pontni închiriere garsonieră dec, 
complet mobilată D. Zamfîrescu, preț 110 
euro/lună Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 3000)
• ota pentru închiriere spațiu comerctal, 
amenajat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar- 
restaurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, 
negociabil. TA 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• se: caute urgent de închiriat «.aoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Telefoane 235208, 0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
• spațiu comofttel bdul. Dacia, 190 mp, 

amenajat centrală preț 5 euro/mp. Telefoane 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• spațiu comardal 30 mp, central, amenajat 
centrală termopan, 200 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• 36 mp, b-dul Corvin, amenajări, preț 20C 
euro/lună 710.129,0740/146.780. (Stil I mobiliare 
Hunedoara)

Schimburi imobile (30)

*9l
Debitorul SC MARIUS TRADING SRL cu sediul în Petroșani, 

Str. I Decembrie 1918, bl. 97, sc. C, ap. 34, jud. Hunedoara, 
aflat âi procedura falimentului în dosarul nr. 2343/2000 al 
Tribunalului Hunedoara-Deva, prin lichidator judiciar SC 
BOiaMOtMIITRESCU SIN. Deva, cu sediul in Deva, str. Aurel 
Vlaicu ta. 25, worte la vânzare imobilul locuință tip GAR
SONIERĂ, citiMt h Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 97, 
sc. C, ap, 34, jud. Hunedoara, compus din una cameră și 
dependințe, la prețul de pornire a licitației de 192 mii. lei.

atia va aveâ loc la sediul administratorului din Hune
doara, str.V. Babeș, nr. 54, la data de 23.05.2005, ora 9.00.

in caz de neadjudecare, licitația se va relua in fiecare zi de 
luni, ora 9.00.

Participarea la lidtatfe este condiționată de depunerea la 
dispoziția lichidatorului, până la începerea licitației, a unei 
cauțiuni de 10% din prețul de pornire a licitației pentru bunurile 
ce se doresc a fi adjudecate.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra imobilului 
este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe 
lichidatorul.

Toți care doresc să cumpere imobilul sunt invitați la termenul 
stabilit să liciteze, iar până la această dată, vor prezenta, în scris, 
oferte de preț.

Procesul-verbal de afișare face parte integrantă din publicația 
de vânzare. 122007)

Consiliul de Admini$lra|ie al SC ARG CHEMISYSTEMS SA DEVA
J2O/1295/1993, C.U.1.8 437115O,

A r-Onr-l li MiUvIlAJWMCOflVDQCu AwUnGf’BQ wVflVrOia Caii w wfUln Uiu a nlffOțMHliQf f Hl uuhJ Qv 
11.05.2005, ora 12.00, la sediul societății din Dwa bdui Dental, U.8, 

parter, cu următoarea ordine de XK *
1. Constatarea obiectului de adivitata;
2. înființarea unui punct de lucru;

3. Diverse.
in cazul în caro nu se întninejie cvorumul stabilit do Actul cenetiMhr, A.O.E.OA se va 

durură In dala de 12.05.2005, fh același ta și la aceeaii ori.
Ui A.G.E.OA pot participa toți acționarii «xistanfi la 31.03.2005, personal mi prin alfi 
uCțioi^ri, iii baza u,« praam spodata.
Informații suplimentaro, la sediul sociotăfil mu la 1*1.0254/232.229.

• schimb apartament 2 camere, et 1, zona Zam 
firescu, semidecomandate, centrală termică 
modificări Interioare, termopan, ușă metal icâ a 
panel,balcon închis, lavaoă cu apartament 3- 
camere, etaj Istormed ar, zona Progresului, bkx 
de cărămktiL Ofer diferență de 150 mIL lei. Te

(21944)

letali, AL Crișuiulsu 
mal mart

211587. (E

• SC-42N mp, ST-8400 mp, dotat OJ
35.000 euro. Tel. 0254/743222, OffliKUSbj, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara) •

__ .. ™ stai i cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat
Ci 1/1 |j Ci M | I A 7 Ab | !■ I încearcă variantele speciale contra cost.
Im V I LZ Im 11 I lOfcO I Ll ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

SIMPill

• chioșcul <lo ziare de lângă
Comtiiu:

: • chioșcul de ziare din stația
: efeautobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă

, Galeriile de Artă Forma;
j • chioșcul de ziare de lângă 

Mimentara Dacia;
' • chioșcul de ziare intersecția 
; Zamfîrescu Bdul Decedai.

cuvw Anunțurile m preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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Blocați într-o mină inundată
• La Fatima. Papa Benedict al XVI-lea ar

I putea merge, în mai 2006, la sanctuarul de 
la Fatima, pentru a-i canoniza pe Francisco 
și Jacinta Martos, doi dintre cei trei martori 
care au asistat la aparițiile Fecioarei Maria 
în anul 1917.

Jurassic Park din Baltow, sudul Po
loniei. s-a redeschis duminică pentru public, 
după ce a-fost Închis pe perioada iernii.

(Foto: EPA)

Și-a întâlnit 
fratele

Vatican (MF) - Papa 
Benedict al XVI-lea a pe
trecut o parte a după-a- 
miezei de duminică în 
compania fratelui său 
Georg, în apartamentul 
în care locuia înainte de 
a. fi ales,

în jurul orei 17:30 (ora 
Italiei), Benedict al XVI- 
lea s-a deplasat la vechiul 
său apartament din Cit- 
ta Leonina, la mică dis
tanță de Vatican, unde 
locuiește momentan fra
tele său Georg Ratzinger, 
un preot de 81 de ani ca
re a venit să asiste la i- 
naugurarea pontificatu
lui său.

La plecare, Papa a fost 
salutat de o mie de per
soane adunate în mica pia
ță, a strâns câteva mâini 
și a plecat cu un Merce
des albastru închis.'

Kidman (Foto: FAN)

■ Cel puțin 30 de 
mineri sunt dați 
dispăruți într-o mină de 
cărbuni din estul Chinei

Beying (MF) - Cel puțin 89 
de mineri au fost salvați din- 
tr-o mină de cărbuni situată 
în nord-estul Chinei, inundată 
duminică dimineață, în timp 
ce alți 30 erau în continuare 
dați dispăruți ieri dimineață, 
au anunțat autoritățile locale.

„Luni dimineață la ora 10 
(5, ora României), 39 de mi
neri erau recuperați și au fost 
internați pentru consultații. 
Starea lor de sănătate este bu
nă”, a declarat un responsabil 
al Biroului de Securitate In- 

Aduși cu bine
■ Soyuz a aterizat ieri în 
Kazakhstan, având la 
bord doi astronauți și un 
cosmonaut

Moscova (MF) - O navetă 
Soyuz a readus pe Pământ, în 
noaptea de duminică spre 
luni, trei astronauți care s-au 
aflat pe Stația Spațială Inter
națională: cosmonauții Sali- 
jan Șarîpov și Leroy Chiao, 
care au lucrat pe orbită timp

Thriller cu 
Kidman
Los Angeles (MF) - 
„The Interpreter", un 
thriller cu Nicole Kid
man și Sean Penn în 
rolurile principale, a 
preluat primul loc hi 
box office-ul nord-a- 
merican la sfârșitul 
săptămânii trecute. 
Regizorul Sydney Pol
lack, a obținut privi
legiul rar de a filma 
în sediul ONU; cerere 
care i-a fost refuzată 1 
lui Alfred Hitchcock i
cu ani în urmă. i
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Un tren s-a lovit de un imobil

Puiul de vultur cu cpada albă se află în 
țarcul pentru păsări de pradă din parcul 
Eekhoit din Grossenaspe, Germania. în două 
luni va atinge o deschidere a aripilor de 
2,4 m. (Foto: EPA)

■ Accidentul s-a produs 
în japonia și s-a soldat 
cu cel puțin 49 de morți 
și 300 de răniți

Tokyo (MF) - Cel puțin 49 
de persoane și-au pierdut 
viața și alte 300 au fost rănite, 
ieri dimineața, în momentul 
în care un tren care trans
porta 580 de călători a dera
iat și s-a lovit de un imobil 
rezidențial în localitatea Ama
gasaki, situată în apropiere 
de Osaka, în vestul Japoniei.

„Putem confirma moartea a 
49 de persoane, 24 de bărbați 
și 24 de femei. O persoană nu 
a putut fi identificată”, a de
clarat purtătorul de cuvânt al 
pompierilor din Amagasaki.

Cel puțin 232 de-persoane 
au fost rănite, conform bilan-

Victimele virusului Marburg
Londra (MF) - Autoritățile din Angola 

sunt într-o fază critică în eforturile de com
batere a virusului Marburg, a anunțat 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Chiar dacă există informații că numărul 
cazurilor este în scădere, trebuie intensifi
cate eforturile pentru controlarea epi
demiei, se arată în raportul OMS.

în Angola s-au înregistrat 266 de infecții 
cu virusul Marburg, fiind vorba de cel mai 
mare număr de cazuri din lume.

Cel puțin 244 de persoane și-au pierdut 
viața din cauza epidemiei.

în primele săptămâni ale epidemiei se 
înregistrau 25-30 de infecții săptămânal. în 
prezent, săptămânal se înregistrează 15 
cazuri, dar medicii se tem că numărul 
îmbolnăvirilor ar putea crește.

O iubită cu
■ Fostul cancelar Hel
mut Kohl a recunoscut 
acest lucru, dar nu a 
făcut nici un comentariu

Berlin (MF) - Fostul cance
lar german Helmut Kohl (75 
ani) are o nouă iubită, o eco
nomistă de 41 de ani, scrie 
presa germană.

Acesta a recunoscut, pentru 
cotidianul Bild: „Este adevă- 

dustrială din provincia Jilin. 
„Alți 30 de mineri sunt dispă
ruți și continuăm căutările”, 
a adăugat oficialul citat.

Cel puțin 69 de mineri au 
rămas blocați in subteran du
minică, după inundarea unei 
mine de cărbuni din Jiaohe.

Muncitorii se aflau în gale
ria Tengda atunci când aceas
ta a fost inundată în jurul 
orei locale 7 (2, ora Români
ei). Mina aparține adminis
trației locale și avea autoriza
ție de funcționare.

în primele trei luni ale a- 
nului 2005, numărul victime
lor accidentelor miniere a 
crescut cu 20% țață de aceeași 
perioadă a anului trecut.

pe Pământ
de 193 de zile, și astronautul 
Agenției Spațiale Europene, 
Roberto Viitori.

Aterizarea, în apropiere de 
orașul Arkalyk, s-a derulat în. 
condiții dificile, din cauza în
tunericului și a vremii nefa
vorabile. Agenții' Spațială Ru
să a mobilizat șase elicoptere 
Mi-6 și două avioane An-12 în 
zona de așteptare, ceea ce a 
făcut posibilă reperarea cap
sulei de coborâre imediat ce 
parașuta acesteia s-a deschis.

Soyuz a plecat de pe ISS du
minică seara, cu puțin înainte 
de ora 18:45 GMT. Șaripov și 
Chiao se aflau pe orbită din 
octombrie, efectuând cea de- 
a zecea misiune de acest gen 
pe ISS. Roberto Vittori, astro
naut ESA, a efectuat o misi
une științifică de zece zile, 
dintre care opt la bordul ISS. 
Cei trei au adus cu ei pe Pă
mânt melcii care au fost folo
siți la experimente în impon
derabilitate.

Călătorii au fost prinși intre fiarele contorsionate. (Foto: epa)

țului pompierilor, în timp ce 
poliția locală a informat că 
accidentul s-a soldat cu 304 
răniți. Echipele de salvare 
continuau să scoată trupurile 

34 de ani mai tânără
rat, am o nouă iubită. Nu 
vreau însă să spun nimic pu
blic despre acest subiect”.

Publicația Die Welt am Son
ntag menționează că aleasa 
inimii lui Kohl, văduv de pa
tru ani, se numește Maike 
Richtef și a lucrat cu fostul 
cancelar încă din 1994, la De
partamentului Economic al 
Cancelariei germane.

Fiind și jurnalistă pe teme 
economice, aceasta l-a ajutat pe

Patricia Născută
în zodia Balanță, îi 1 
plac dansul, sportul î 
și ieșirile cu 
prietenii. j

(Foto: Trâiăn Mânui

neînsuflețite dintre fiarele 
contorsionate.

Potrivit companiei ferovia
re JR West, patru vagoane au 
deraiat, iar unul s-a lovit de

Kohl să-și scrie memoriile, 
din care primul volum a fost 
publicat anul trecut. în pre
zent, Maike Richter lucrează 
la Ministerul german al E- 
conomiei și Muncii.

Fostul cancelar, care are 
doi copii, și-a prezentat deja 
noua iubită familiei și pri
etenilor. Cuplul și-a petrecut 
vacanța de sfârșit de an în Sri 
Lanka. 

un imobil situat lângă 
ferată.
Viteză prea mare

Potrivit martorilor, trmul 
circula cu o viteză super ic^g, 
celei admise pe acel segr | 
feroviar. Un om de afacert 
care se afla în tren a precizat 
că accidentul s-a produs Ia o 
oră de vârf, trenul fiind plin 
de muncitori și studenți. 
„Accidentul a provocat un 
zgomot asurzitor. Oamenii.au 
intrat în panică. Printre călă
tori se numărau și elevi din 
clasele gimnaziale", a spus el.

Accidentele de tren șpjțț 
rare în Japonia; în octombrie 
2004, celebrul tren de vite 4 
Shinkansen a deraiat pentru 
prima oară în 40 de ani, la un 
cutremur de pământ.

Miss Studenta Yulia I 
Pinchuk (18 ani) a câști
gat duminică titlul de 
Miss Ucraina. Yulia își.. 
va reprezenta țara la Miss 
World și Miss Europe în 
2006. (Foto: EPA)

Oamenii.au

