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PNA vine la Electrica Deva
Ultimatum prelungit

■ ■ s ____ ’ *•*»“? •

Postul de televiziune Prima TV a anunțat, 
aseară, că ultimatumul dat autorităților ro
mâne de cei care i-au răpit pe cei trei jurna
liști români, Marie Jeanne Ion, Sorin Miș- 
coci șl Ovldiu Ohanesian, a fost prelungit 
cu 24 de ore. Postul de televiziune a primit 
un apel telefonic în jurul orei 15.30 din par
tea unei persoane care susținea că vorbește 
în numele grupului care i-a răpit pe cei trei. 
Apoi, acea persoană a pus la telefon o înreg
istrare audio cu vocile celor trei jurnaliști 
prin care se făcea apel la autoritățile 
române și la opinia publică pentru salvarea 
lor. Dacă cererile răpitorilor nu vor fi sat
isfăcute, Mișcoci va fi primul executat.

f r——’' ~

Cadouri pentru săraci
Deva (M.TJ - Pachete cu îmbrăcăminte și 

produse alimentare vor ajunge astăzi la 15 
familii nevoiașe din cartierul Micro 15, din 
Deva. Polițiștii nunicipiului Deva au strâns 
în „pușculiță” aproximativ 30 de milioane 
lei, bani eu care vor să facă o surpriză de 
Paște familiilor sărace care au în ta( jire 
trei sau patru copii, familii care au fost 
identificate de polițiștii de Proximitate.

Expoziție și concert
Deva (M.T.) - O expoziție cu icoane, pic

tate de i elevi ai Liceului „Sigismund 
Toduță”, este organizată astăzi la saIa f^A, 
din cadrul Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara. După această e«cpo- 
zfțfe, Corală’Catedralei „Sfântul NiColaâ” vă 
susține un concert prilejuit de întâmpinarea 
sărbătorilor de Paște.

■ Șeful PNA Timișoara 
confirmă că „vor urma 
verificări și la Sucursala 
Electrica Deva".
Tiberiu Stroia
tlbaHu.strolaglnfonnmedla.ro

Deva - Ancheta privind re
țeaua de criminalitate eco
nomică în care sunt anchetate

șase persoane din cadrul con
ducerii Electrica Banat este 
departe de a fi finalizată. A- 
vând în vedere că Electrica 
Deva este una dintre sucursa
lele Electrica Banat, C.L. a 
reușit să obțină, în exclusi
vitate, o declarație a procuro
rului Vlad Speriusi despre 
posibilitatea ca ancheta să se 
extindă și aici la Deva. Po
trivit acestuia, sunt vizate

toate sucursalele aparținând acuzații”, susține șeful PNA 
Electrica Banat. „în perioada Timișoara, Vlad Speriusi. 
buediat urmăfoase ui tas».EnMd^susține cg și MEC 

a cerut Corptilui său de Con
trol efectuarea unor investi
gații la sucursala Electrica

ra o serie de controale și la 
Electrica Deva. Este normal 
să fie așa, având ta vedere 
faptul că această sucursală a 
fost sub cowuc^rea ^recto
rilor de la Electrica Banat, 
afiați acum a. Anchetă. Dar 
asta nu înseamnă că aceste 
verificări vor fi urmate de

Deva. „S-ar putea să existe o 
legătură între RNA și ancheta 
cerută de ministrul Sereș. Dar 
nu pot să emit o ipoteză certă 
privind acest lucru”, a spus 

Cristian Vladu.

■» %

Protecția socială în județ

Până vineri, la Galeriile Forma
a din Deva,, copiii infestați cu

virusul HIV, de la Asociația Anti- 1
Sida „Noua-Speranță” din Peirila, I 
expun vânzării mai multe obiecte. 1 

• Banii obținuți vor fi folosiți de i 
î copii pentru sărbătorirea Paștelui. j 
>Prețttl exponatelor realizate de

copiii bolnavi de SIDA variază 
foire 30.000 și 200.000 de lei. /p.3 1

Vă mai amintiți de Cernobâl?
■ în 1986, nivelul 
radiațiilor în județ era 
de 456 de ori peste 
limita admisă.
Tiberiu Stroia

Cernobâl, 27 aprilie 1986. O 
avarie la centrala atomo-elec- 
trică din zonă „aruncă” asu
pra Europei valuri, valuri, de 
radiații nocive. Cu toate că

regimul comunist dorește din 
răsputeri să ascundă adevă
rul, au existat suficiente 
scurgeri de informații despre 
dezastrul de la Cemobâl.

La 19 ani de la accidentul 
nuclear de la Cernobâl, un 
hunedorean a pus la dis
poziția C.L. date despre ceea 

1 ce a însemnat pentru județul 
nostru explozia centralei ato- 
mo-electrice.

Astfel, potrivit măsurăto
rilor efectuate de Nikolaus

Rudolf Pilly, în 1986, la Călan 
radiațiile depășiseră de 456 de 
ori limita maximă admisă. 
„La Simeria, în lapte și în apa 
potabilă, doza de radiații era 
de trei ori mai mare decât cea 
obișnuită, iar în aer, limita 
normală a radiațiilor era de
pășită de patru ori. Dacă ți
nem cont că timpul de înju- 
mătățire a nivelului de radi
ații este de 5,4 ani, nici la ora 
actuală nu stăm foarte bine”, 
avertizează Pilly.

Protest
Hunedoara (M.S.) - 

Angajați ai firmei care 
asigură paza perimetrului 
fostului combinat siderur
gic din ItuMtoaca au r 
protestat, ieri, nemulțu
miți că nu au primit sa
lariile p@ luna martie. Di
rectorul firmei de pază, 
Gheorghe Andrei, a dat a- 
slgurări că problema ar 
putea fi soluționată ta 
cursul zilei de astăzi

Protocolul -
■ Deși au „căzut" la 
pace, liderii nu s-au 
pus de acord cu data 
semnării protocolului.

Deva (D.I.) - La nivel jude
țean, misterul continuă să în
văluie Protocolul de colabo
rare al Coaliției. în urmă cu 
aproximativ o liină, trei din
tre partide (PNL, PD și 
UDMR) au semnat respectivul 
document, spre deosebire- de 
Petru Mărginean, președin
tele PUR Hunedoara, care a 
refuzat atunci să parafeze 

vil a

însă, atitudinea liderului 
umanist s-a schimbat, astfel 
încât ieri s-a ajuns la un con
sens. „Am ajuns la concluzia 
că trebuie să semnăm Proto
colul. Vineri ne vom întâlni 
încă o dată pentru a stabili 
ultimele criterii și reguli, iar 
după Paști vom semna. Mă 
bucur că, ta sfârșit, situația a 
fost dezamorsată”, a declarat 
Petru Mărginean. Mircia 
Muntean, președintele PNL 
Hunedoara, s-a arătat însă 
mult mai optimist, afirmând 
că Protocolul va fi semnat 
chiar ta această săptămână,

tlbaHu.strolaglnfonnmedla.ro
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• Judecați. Cel mai mare proces pentru cri
me de război din Croația, intentat împotriva 
a 27 de sârbi acuzați de atrocități comise 
împotriva civililor din regiunea Vukovar, la 
începutul conflictului sârbo-croat din 1991- 
1995, a început luni.

• Arestați. Un total de 305 persoane, inclu
siv 11 străini, suspectați că au participat la 
comiterea unor atentate teroriste, au fost a- 
restate luni, la sud de Bagdad. Unii dintre 
cei arestați fac parte din gruparea Ansar al- 
Sunna, care are legături cu al-Qaida.

Aderarea la UE. ireversibilă
■ Barroso a apreciat că 
România și Bulgaria vor 
deveni membre UE la 1 
ianuarie 2007

Dispărut în 
Columbia

Bogota (MF) - Un 
funcționar al Comisiei 
Europene, spaniolul 
Carlos Ayala Saavedra 
(59 ani), a dispărut de 
zece zile în nord-veștul 
Columbiei. El este ex
pert pentru țările în' 
curs de dezvoltare și lu
cra în această regiune 
din Columbia.' A trăit 
doi ani în Mozambic, a- 
poi 11 ani la Bruxelles, 
unde s-a specializat în 
cooperarea și dezvolta
rea Americii Latine.

Răpire 
revendicată

Dubai (MF) - Grupa
rea Ansar al-Sunna, ca
re are legături cu re
țeaua teroristă al-Qaida, 
a răpit șase șoferi suda
nezi, angajați ai forțelor 
americane din Irak, se 
arată într-un comunicat 
publicat ieri pe un site 
Internet islamist. Cei șa
se captivi sunt intero
gata spune.gruparea, ca
re a promis că in cu
rând va da publicității o 
casetă video cu ostaticii. 
Răpitorii s-au prezentat 
ca fiind o alianță forma
tă din mai multe gru
puri islamice, Ansar al- 
Sunna, și au revendicat 
comiterea mai multor a- 
tentate și răpiri pe teri
toriul irakian.

Luxemburg (MF) - Oficialii 
români și Ogari au declarat 
luni, la Luxemburg, că își vor 

-'apăra mtf sole în discuțiile 
cu UE, în timp ce oficialii eu
ropeni nu m lorit să se refe
re la problemele României și 
Bulgariei pentru integrare, 
precizând gS este o zi de săr
bătoare penteu cele două țări.

Președintele Consiliului UE, 
premierul luxemburghez Jean 
Claude Juncker, și președin
tele Comisiei Europene, Jose 
Manuel Barroso, au felicitat 
România și Bulgaria pentru

semnarea Tratatului de ade
rare la UE și pentru eforturile 
pe care le-au făcut în ultimii 
15 ani pentru integrare.

Juncker a spus că mai sunt 
dificultăți pe drumul de ade
rare la 1 ianuarie 2007. La o 
întrebare pe această temă, el 
a răspuns însă: „Nu vreau 
să-mi stricați ploile’’, adău
gând că luni a avut loc un e- 
veniment istoric, în spatele 
căruia există un proces difi
cil și evenimente mai puțin 
fericite.
Monitorizare- obiectivă

La râhdul său, președintele 
Comisiei Europene, Jose Ma
nuel Barroso, a declarat că 
procesul de aderare a Româ
niei și Bulgariei este ireversi

bil, dar că CE va monitoriza 
procesul de aderare a acestor 
țări „cu onestitate și obiecti
vitate”.

Barroso a apreciat progre
sele făcute de cele două țări 
până în prezent, afirmând că 
este o diferență ca de la cer 
la pământ față de situația lor 
de acum 15 ani. El a precizat 
că mai există probleme, dar 
și-a exprimat convingerea că 
acestea vor fi rezolvate și că 
România și Bulgaria vor de
veni membre UE în 2007.

Președintele Comisiei Euro
pene, Jose Manuel Barroso a 
dat asigurări că nu vor fi im
puse condiții suplimentare 
României și Bulgariei, dar că 
acordurile încheiate trebuie 
respectate.

Președintele Comisiei Europene, 
Jose Manuel Barroso (Foto: epa)

Jean-Claude
Juncker (Foto: EPA) 

încrezător 
în Franța 
Luxemburg (MF) - 
Președintele în exerci
țiu al Uniunii Europe
ne, Jean-Claude Jun
cker, și-a exprimat 
convingerea, luni, că 
francezii vor ratifica 
Tratatul constituțional 
european, refuzând, 
în glumă, să-i fie 
„stricată bucuria" 
semnării tratatelor de 
aderare cu România 
și Bulgaria. „Doam
nă, vă interzic să îmi 
stricați bucuria", Fa 
spus Juncker unei 
jurnaliste care l-a în
trebat dacă o respin
gere a Constituției 
UE de către Franță 
sau Olanda va afecta 
ratificarea de către 
cele 25 de state 
membre UE a trata
telor de aderare 
semnate de România 
și Bulgaria. „Sunt 
convins că poporul 
francez va accepta 
Constituția UE", a 
subliniat Juncker.

Al-Zarqawi a reușit să scape iar
■ Iordanianul Abu 
Mussab al-Zarqawi a 
înșelat din nou vigilența 
trupelor americane

Washington (MF) - Iordani
anul Abu Mussab al-Zarqawi, 
liderul rețelei al-Qaida în I- 
rak, a reușit să scape, în fe
bruarie, de urmărirea trupe
lor americane, lăsând în ur
ma sa informații foarte valo
roase, a anunțat un responsa
bil militar.

Teroristul iordanian se de
plasa, la 20 februarie, la o în
tâlnire secretă care urma să 
aibă loc la Ramadi, la vest de 
Fallujah, unde este situat car
tierul său general, a declarat 
oficialul american.

Unitatea specială .626* a că
rei misiune este capturarea 
lui al-Zarqawi, a amplasat 
puncte de control în jurul ora
șului Ramadi și dispozitive

Iordanianul Abu Mussab al-Zar
qawi . (Foto: EPA)

pentru prinderea teroristului.
O sursă din interiorul rețe

lei conduse de al-Zarqawi, 
considerată sigură de oficialii 
americani, a anunțat trupele 
speciale despre întâlnirea la 
care teroristul urma să ia

parte.
Militarii americani au oprit 

o mașină la punctul de con
trol. Imediat după aceea, un 
camion care circula la mică 
distanță s-a întors brusc și s-a 
îndreptat în direcția opusă. 
Trupele americane au pornit 
în urmărirea camionului, dar 
când acesta a fost oprit, iorda
nianul nu se mai afla la bord, 
în schimb, au fost găsite cal
culatorul lui al-Zarqawi și 
suma de 80.000 de euro.

Descoperirea calculatorului 
lui al-Zarqawi este ner »bit 
de importantă, a 
cialul american, deoarece* W 
fost găsite informații esenția
le și fotografii recente ale li
derului terorist.

Serviciile americane au a- 
flat că al-Zarqawi a sărit din 
mașină la trecerea camionu- 

’ lui pe sub o pasarelă și s-a re
fugiat într-o locuință sigură 
din Ramadi.

Testată cu succes
Bhubaneswar (MF) - India a anunțat că 

a testat, ieri, cu succes, o raehetă sol-aer 
de tip Trishul (Trident), cu rază scurtă de 
acțiune, care a fost lansată din statul Oris
sa, din estul țării, relatează AFP.

Racheta a fost lansată la ora locală 13.00 
(10.30, ora României), de la centrul Chadi- 
pur, aflat la 200 de kilometri nord-est de 
Bhubaneswar, capitala statului Orissa, au 
anunțat surse oficiale.

Acest al nouălea test efectuat din 2003 cu 
rachetă Trishul a fost realizat cu succes, a 
declarat un responsabil.

Retragerea trupelor siriene din Liban a a fost marcată ieri prirtr-c ceremonie, în 
prezența ierarh»! mimare a celor două țări, pe aeroportul din Rayak din apropierea 
frontierei eu Siria, cu puțin timp înaintea plecării ultimilor 300 de militari. poto: epaj

Se va retrage 
din Georgia

Tbilisi (MF) - Rusia 
va evacua cele două ba
ze militare amplasate în 
Georgia până la data de 
1 ianuarie 2008, a anun
țat ministrul georgian al 
Afacerilor Externe, Salo
me Zurabișvili, după 
discuțiile purtate cu o- 
mologul său rus, Seghei 
Lavrov. L

Responsabilul geor
gian s-a aflat, luni, într- 
o vizită la Moscova, in 
timpul cămia a discutat 
cU omologul său rus, 
Serghei Lavrov, pe tema 
retragerii ultimelor baze 
militare ruse aflate pe 
teritoriu gesjj'gian.

Aproximativ 3.000 de 
militari ruși ee află con
centrați în cele două ba
ze militare ruse aflate în 
Georgia, la Batumi și la 
Akalkalaki, acestea fiind 
6 moștenire a regimului ,, 
sovietic.

Cele două părți sunt 
de acord că retragerea 
va fi efectuată pe etape 
și va începe, în cazul în 
care se va ajunge la un 
acord, în acest an, a de
clarat ministrul rus.

Georgia a anunțat că 
prezența președintelui 
Saakașvili, la 9 mai, la 
ceremonia dedicată îm
plinirii a 60 de ani de la 
încheierea celui de-al 
doilea război mondial, 
depinde de rezultatele 
vizitei lui Zurabișvili la 
Moscova.

SUA speră că România 
nu-și va retrage trupele

Washington (MF) - România 
va trebui să ia o decizie pri
vind continuarea implicării 
sale în Irak și Afganistan în 
funcție de interesul său națio
nal, dar SUA sunt încrezătoa
re că autoritățile române vor 
continua să susțină eforturile 
de stabilizare a acestor țări.

„România a fost și este un 
aliat ferm, curajos și valoros 
în lupta împotriva terorismu- 

I lui”, a declarat Adam Ereli, 
‘ adjunctul purtătorului de cu- 
' vânt al Departamentului de 

Stat american, în cursul con- 
j ferinței zilnice de presă, subli- 

/ niind implicarea acestei țări

în eforturile de instaurare a 
păcii, stabilității și prosperi
tății în Irak și în Afganistan.

„România, ca orice altă ța
ră implicată în această încer
care nobilă, trebuie să decidă 
ce va face în viitor în funcție 
de interesul său național. în 
același timp, avem toate moti
vele să credem că România va 
acționa îiitr-o strânsă coordo
nare cu noi și cu forța multi
națională, în timp ce va deci
de cum va continua să contri
buie la eforturile noastre de 
a ajuta Irakul și Afganista
nul”, a mai spus oficialul a- 
merican.

Rebelii irakieni ar putea 
fabrica arme chimice

Washington (MF) - Gru
pările insurgente din Irak 
încearcă să își dezvolte ca
pacitatea de a fabrica arme 
chimice și au folosit deja 
armament neconvențional 
aparținând fostului regim, 
a avertizat, luni, Charles 
Duelfer, șeful Iraq Survey 
Group (ISG).

Duelfer a apreciat că rjs- 
cul ca rebelii să dezvolte 
capacitatea de a fabrica ar- 
me chimice rămâne o pre
ocupare importantă.

Avertismentul este conți
nut în versiunea finală a

raportului Iraq Survey 
Group, care conchide că 
stocurile de arme chimice 
și biologice irakiene, care 
au constituit argumentul 
pentru intervenția în Irak, 
pur și simplu nu existau.

Raportul subliniază că 
rebelii și oamenii de știință 
irakieni încearcă să pună 
la punct laboratoare pentru 
fabricarea de arme chimice 
și chiar au utilizat împotri
va forțelor coaliției, de cel 
puțin două ori, armament 
din timpul războiului din
tre Iran șî Irak.
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• Preconsultanță. 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.)

• Sat izolat. Tăierile abuzive de copaci au 
cauzat alunecări de teren în comuna 
Brănișca. Potrivit lui Lazăr Teodor, primarul 
comunei, alunecările de teren au făcut ca 
drumul comunal care făcea legătura între 
Brănișca și satul Fucșoara să fie impractica
bil. Probleme sunt și pe drumul comunal 
care face legătura cu satul Cădești. (T.S.)

„Afacerea" copiilor infestați

Expoziție In memoriam 
Corneliu Arsin

Deva (R.I.) - O expoziție retrospectivă a 
artistului Corneliu Arsin, plecat dintre noi, 
a fost organizată ieri la Sala „Thalia”. 
Expoziția cuprinde cele mai reușite icoane 

- ale artistului executate în tehnica intarsiei.

■ Lucrările copiilor de 
la Asociația „Noua 
Speranță" din Petrila 
sunt expuse vânzării.

Loredana Leah_______________
Ioredana.leah9informnledla.r0

Deva - Goblenuri, icoane 
pictate pe sticlă sau lemn, 
căni, vaze și felicitări sunt 
oferite tuturor celor sensibili 
la nevoile copiilor infestați cu 
virusul HIV.

„Pentru crearea acestor 
lucrări copiii au folosit pro
priile lor materiale, fiind aju
tați în primul rând de părinți 
și prieteni.

Este pentru prima dată 
când expunem la Galeriile de 
Artă din Deva și am fost spri
jiniți în acest sens de femeile

din cadrul PNL și de vicepri- 
■marul orașului Petrila, 
Dumitru Răscolean.

Este foarte important pen
tru copiii infestați cu virusul 
HIV să simtă că nu sunt 
priviți cu milă, dar sunt 
acceptați de ceilalți”, afirmă 
Dorina Ignat, mamă de copil 
seropozitiv și președinta Aso
ciației „Noua Speranță”.
Copii bogați sufletește

La crearea lucrărilor au 
participat 20 de copii, cu 
vârste cuprinse între 14 și 17 
ani, și deși toți își cunosc 
situația medicală, acceptă și 
privesc viața cu destul de 
multă maturitate pentru vârs
ta pe care o au.

Fiind o săptămână de 
împăcare sufletească și spiri
tuală a creștinilor, prin

Prețul unui obiect este infim față de bucuria adusă copiilor. .

cumpărarea unui singur 
obiect creat de copii, aducem

speranță și bucurie în sufle
tul unor copii nevinovați.

Alături de vechi prieteni ai artistului a fost 
prezentă și fiica acestuia, înainte de '90 Cor
neliu Arsin a expus și icoane, însă „sub 
pseudonimul Cornel Bratei. Atunci icoanele 
erau considerate nocive pentru tineret”.

Expoziția retrospectivă Comeliu Arsin

Daruri de Paști
Deva (V.R.) - în cadrul cam

paniei de Paști, 11 familii 
care locuiesc la halda de 
gunoi a Devei au primit 
pachete cu alimente de bază, 
dulciuri și haine de la Filiala 
Județeană de Cruce Roșie. 
Cele 33 de persoane ce locu
iesc (culmea ironiei!) pe stra
da Orizont, în condiții greu 
de imaginat la început de se
col XXI, au avut ieri un prilej 
de bucurie. Asemenea mo
mente sunt rare pentru cei 
ale căror cocioabe simt încon
jurate de gunoaie și noroi. 
Nicolae Almaciu, un fel de 
lider al rromilor, de când i-a 
ars casa, locuiește cu soția și 
copiii într-o colibă de carton 
prin care ploaia și vântul trec 
fără prea multe probleme. Și

Fonduri pentru ecologizare
■ 120 mii. dolari vor 
fi alocați pentru 
lucrările de ecolo
gizare a minelor.
Mihai Stan

vor proveni dintr-un 
împrumut ce va fi contrac
tat de la Banca Mondială.
Sprijinul autorităților

Ministrul a arătat că este 
nevoie de sprijinul 
autorităților locale din 
județul Hunedoara pentru 
ca programele menționate 
să aibă șanse de succes. în 
acest sens, autoritățile sunt 
invitate să facă parte din 
comisiile de implementare 
și recepție a proiectelor 
finanțate.

„Simt nevoia coalizării 
funcționarilor din minis
tere cu autoritățile locale, 
pentru ca să nu fim bănuiți

Deva (M.S.) - Guvernul 
României va aloca suma de 
60 de milioane de dolari 
pentru lucrările de ecolo
gizare și închidere a 
minelor, iar alte 60 de mi
lioane de dolari vor fi des
tinate pentru pregătirea 
forței de muncă afectate de 
disponibilizările din mine
rit, a anunțat, în timpul 
vizitei efectuate zilele tre
cute la Deveb ministrul banul public este folosit, 
economiei și comerțului, în alte scopuri decât cel 
Ioan Codruț Șereș. Banii destinat”, a spus ministrul.

elf asemeni celorlalți vecini,

d Pe urmele infractorilor
Hunedoara (M.T.) - Bărbatul care în urmă 

cu două zile a amenințat cu un cuțit un 
taximetrist, în comuna Ilia, a fost identifi
cat de polițiștii hunedoreni. Dumitru Bratu, 
are 30 de ani, domiciliat în județul Sibiu, 
este recidivist, nu are ocupație și este sus- 

hpectul infracțiunii de tâlhărie. Dumitru a 
P dispărut de la domiciliu și este căutat de 

polițiști. Mihai Z., de 26 de ani, din județul 
Suceava, ce locuia fără forme legale în Uri- 
cani, autorul agresiunii comise duminică 
noaptea în localitatea Valea de Brazi, a fost 
prins și este cercetat în stare de libertate 
pentru vătămare corporală.

s-a bucurat că de Sfintele 
Sărbători va avea ce să dea 
de mâncare copiilor.

Un miliard pentru 
ștrandul din Deva

Deva (D.I.) - Consiliul 
Local al Municipiului Deva a 
aprobat, în ședința extraor
dinară de ieri, utilizarea fon
dului de rulment în valoare 
de un miliard de lei pentru 
„desfășurarea în bune con
diții pe perioada sezonului 
estival a activității de 
întreținere a ștrandului 
municipal” din Deva. Acesta 
se află în administrarea Ser
viciului Public de întreținere 
și Gospodărire Municipală, 
care consideră că are nevoie 
de respectiva sumă pentru a 
efectua lucrările necesare 
înainte de deschiderea ofi
cială a ștrandului. Respec
tivul serviciu, tot în ședința 
de ieri a CL, a mai primit în 
administrare două autotu
risme Dacia și un... moto- 
scuter Peugeot!

Deva (C.P.) - Introducerea 
cotei unice are efecte pozitive 
pentru mediul de afaceri 
autohton și străin, a declarat, 
la Deva, ministrul muncii, 
Gheorghe Barbu. „Avem sem
nale de la oamenii de afaceri 
străini care sunt interesați de 
a face investiții în România, 
cota unică fiind considerată 
de aceștia o oportunitate 
benefică pentru afacerile lor. 
Interesant este faptul că 
migrarea capitalului se face

nu din țări care au intrat 
recent în UE, ci din Franța 
și Germania", a precizat mi
nistrul Barbu. El a adăugat că 
măsura fiscală corelată cu 
aprecierea monedei naționale 
în raport cu euro îi avanta
jează pe importatorii români. 
Ministrul s-a referit aici la cei 
care doresc să facă investiții 
în retehnologizare, prin 
achiziționarea de utilaje, 
mașini, echipamente noi, per
formante, din import.

• 7,

Revărsarea apelor continuă
......

Injudst_________ ___ _ j ' ,
DN 7 și DN 68 A Mintia - Ilia - Dobra - Zam 
DJ 687 Peștișu Mare - Hunedoara

■ Ultimele preci
pitații căzute în județ 
au produs alunecări 
de teren și inundații.

■- ■

Ape revărsate in localitatea Teliuc. (Foto: Traian Mânu)

5J2'<

Deva (C.P.) - Circulația 
pe DN 68 A se desfășura, în 
cursul zilei de ieri, cu 
restricții, pe o singură 
bandă, ca urmare a unei 
alunecări de teren. în zonă 
s-a acționat cu un buldo- 
excavator pentru îndepăr
tarea pământului de pe 
carosabil. La Baia de Criș, 
circa 30 de hectare de teren 
agricol -necultivat au fost

inundate, în vreme ce cir
culația pe drumul ce face 
legătura între Baia de Criș 
și Bulzești s-a desfășurat cu 
greutate din cauza faptului 
că pe o lungime de o 100 m 
șoseaua a fost inundată. Pe 
Grișul Alb, cota de atenție 
era depășită cu 12 cm în 
zona Vața și cu 7 cm la 
Buceș. Pericolul unor 
viitoare inundații se men
ține în condițiile în care 
prognoza meteo arată că 
până la finele săptămânii 
va continua să plouă. Din 
30 aprilie vremea se va 
încălzi și trecător va ploua.

Campanie publică lansată de Cuvântul liber!
• Potop, valuri de peste 3 
m au lovit mii de oameni ‘
• 11 localități afectate de 
calamitate
• 80.000 ha teren agricol 
inundat, 30.000 ha compro
mise total
• 378 de persoane izolate
• 963 imobile grav afectate
de apă
• 406 imobile complet dis
truse de inundații
• 2.594 de persoane evacu
ate din locuințe

I

Să întindem o mână de aju
tor celor care au pierdut 
aproape tot! Să le redăm 
speranța celor nepăstuiți!

Puteți face donații în con
turile deschise pentru spri
jinirea sinistraților:
LEI RO 27 TREZORERIE 
621500701X000386 CF 5049900 
EURO BCR TIMIȘOARA 
R020RNCB4500000030180010 
USD BCR TIMIȘOARA 
R090RNCB4500000030180011

CUVÂO
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1872 - A mărit Ion Heiîade Rădulescu. poet, prozator, 
ziarist și om poliție (n. 6.01.1802)
1521 - A murit celebrul navigator Fernando de Magel
lan (n. 1480)
1977 - A murit Cărnii Baltazar, poet, publicist, autor al 
volumelor „Vecernii", „Flaute de mătase", „Biblice" (n. 
25.08.1902)
1972 - S-a Inaugurat Muzeul Curtea Veche de la Palat
ul Voievodal din București

Elevii de la Grupul Școlar „Gr. Moisil” 
Deva, pe lângă celelalte daruri, le-au ofe
rit celor de la Centrul de Plasament Deva 
un recital de pricesne pentru Paști.

(Foto. Traian Mânu)
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21 mort.-20apr. _ ____ ; _________
Sunteți gata să vizitați niște rodie pe care nu le-ați mai văzut 
demult. E cazul să vă înarmați cu răbdare, căci întâlniți o persoană 
nu prea agreabilă.

4

21 apr.-20 nwil________________ , . ______ __
Uitați* de problemele avute. Nimeni nu vă pune bețe în roate, eA 

doar imaginația dv. Dacă treceți de problemele ivite nu trebuie' 
să mai priviți înapoi.

21 mal-20 iun. ,
Sunteți plin de calcule, Puteți face bilanțul cheltuielilor dig gos
podărie și veți avea o surpriză plăcută Este posibilă o realizare 
pe plan social. j:

21 iun.-20 iul.__________ ■ "'.
Evitați stresul suplimentar și discuțiile aprinse fi persoane pe cafe 

nici nu le cunoașteți prea binel Folosiți timpul Bber doar pentru < 
a vă odihni. i

21 iul.-20 aug. , ____________. - - j
S-ar putea să aveți mtel probleme sentimemate, cu amintiri | 
neplăcute. Nu puneți la suflet. Sfaturile unei persoane vârstnice. 
vă ajută într-un conflict.

21 aug.-20 sept. ; j; . ___ ... ,, ?
Sunteți Interesat de situația dumneavoastră profesională. Este posi
bil să apară unele mici schimbări care vor fl în sensul dorințelor 
dumneavoastră.

21 sept.-2O oct.
Încrederea în forțele proprii șl îndrăzneala vă stimulează spiritul 
de aventură. Ziua e prielnică deplasărilor în interes, familial, care 
vă aduc satisfacții.

81 oet,-20 nov._____ _______ _____ _______
E o zi bună pentru întâlniri. Rezolvați cu succes o problemă de 1 

familie. Doriți să începeți o nouă lucrare. Cereți sfatul unei pet-i 
soane mai în vârstă.

21 nov.-20 dec.
Gândurile vă sunt împrăștiate, ceea ce vă face să aveți dificultăți i 
în activitate intelectuale. Nu vă. contraziceți cu cei din JBI, ea să 
aveți o zi bună; j

''fi
71 dnr, ian . *

tnernieelectrică_____  _________ _____________________
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.30 15.00

08.30-18.00

Deva, Micro 15, bl. 66, sc. II;
Str. Horia (de la I. Slavici până la 
ieșirea din Deva)
Zona Ilia

Gaz metan
Nu sunt întreruperi In furnizarea gazului metan in Deva.

Apă___________________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 
08.00-12.00 Str. G. Barițiu, Piața Unirii

Soluția integramei din numărul 

precedent: I - D - R - L - ÎNTUNER

IC - TEMA - ATA - SENINI - AN - 
i

LOR - ZB - D - ȘERIF - OLE - Gl - 

LABIL - CE - «AU - DA - A - 

FĂCLIE - TEAMA - ORB - RR - RĂC

IT - LU - Zi - DOI - LICĂR - TARM

■■ TKMSMK MU -
S*'M- ' - — - - “ -

Dispecerat apă race
Di3pâoerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112
rtămptierf ’ 981*

Jandarmerie 956

Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971

de ceva vreme.

i-' ■ *■
f

Sarvtdul Vă aoâdtă pestemlsură și trebuie r 
ci meritați o avansare sau o primă despre care se aude j!

numai la aspectele sentimentale, ci șl ia veștile bune date de uriEg 
prieten.

730 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

7:45 Agenția 2 fără un sfert 
920 Cina minute de cul

tură. Emisiune culturală 
930 Teleshopping

1030 Avanpremieră 
10:10 Tinerețe italiană

H (dramă, Italia, 2003) 
11:55 Euro-dlspecer 
1230 Stele de dna stele 
13:00 Sănătate pentru toți 
1330 Desene animate: Yo-Gi- 

13 Oh
1430 Jurnal. Sport.

Meteo
1430 Teleshopping 
1530 Oameni ca noi.

Prezintă Dana Andreea 
Rusu 

1530Sedlexl Realizator Ion
Mirea. Coproducție 
MAI - TVR pentru TVR 
1

16:00 Conviețuiri 
17:05 lisusdln Nazaret

12 (dramă, coproducție, 
1977)

1845 Predanli 
1930 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:10 Fotbal: Universitatea 
Craiova - FC Național, 
med di Divizia A 

22:15 Vieți pentru biserid 
23:15 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
2345 Bufnița cenușie (dramă,

13 coproducție, 1999). Cu:
Pierce Brosnan, Stewart 
Bick, Vlasta Vrana, 
Annie Galipeau.
Regia Richard Attenbor
ough. Premiul Genie 
2000 pentru costume. 
Film de aventuri, inspi
rat dintr-un caz real. 
Suntem stăpânii sau 
sclavii planetei? La 
această întrebare 
încearcă să răspundă 
Archie, cunoscut și sub 
numele de Bufnița 
cenușie 

1:55 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo 

3:15 Duete (dramă, SUA 
02000)

S- .CTEffli':-
7:00 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

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

9:15 Tânăr și neliniștit 
0 Cu: Eric Breeden, 

Joshua Morrow, Lau 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 
Thomas Scott 

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Zâmbete btr-o pastilă 
12:15 Bucătăria Iul Radu 
13ri» Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
1345 De râsul lumii 
14:15 Ultimul zbor (dramă,

CI SUA 1995). Cu: 
William Devane, Scott 
Hylands, Shelley Hack 

1630 Tânăr și liniștit. Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

1730 Știrile PRO TV 
1745 Teo 
19^0 Știrile PRO TV. Sport 

Meteo

1945 Accident în mină 
(dramă, SUA, 2003) 
Cu: Mimi Rogers, Ted 
Shackelford, Bruce All
press, Paul Gittins. în ' 
chiar prima ei zi de 
lucru ca supraveghetor 
la mină, Pat Bogan 
(Mimi Rogers) trebuie 
să înfrunte una dintre 
cele mai negre temeri 
ale sale

2145 Fotbal: Chelsea - Liver
pool, med din semifi
nalele Ligii Campionilor 

2345 Știrile PRO TV. Sport.
Meteo

0:15 Rezumat liga Campi
onilor

1 30 Zâmbete Intr-o pastilă 
Irelnam)

230 Știrile PRO IV. Sport. 
Meteo

330 Doctorul de suflete 
(reluare)

430 Fotbal: Chelsea - Liv
erpool

ANTENA 1 ACASĂ

630fci gin presei (reluare) 
730 Obervator. Cu: Sanda 

Nicola
8:00 Canalul de știri 

1030 în gura presei 
1130 Concurs interactiv 
1230 Hatuta. Cu: Kevin Sor- 

0bo, Michael Hurșt,
* Kevin Smith, Meighan 

Desmond
1330 Observator 
13:45 Dhrertiwnent Din 

draaoste
1630 Obsenttx. Sport.
1645 Vrvere - A trăi cu pasi-

Sune. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierii, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 
socială b care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele 

1745 9595-Tebvață a să 
fad

1930 Observator. Sport. 
Meteo

I960 PrințBM Si» (dramă, 
Î3 coproducție, 1955). Cu: 

Romy Schneider, Karl
heinz Bohm, Magda 
Schneider, Uta Franz, 
Gustav Knuth. Povestea 
romanțată a tinerei 
prințese de Bavaria, ce 
poseda un farmec 
deosebiț datorat fru
museții, spontaneității, 
fragilității și, în același 
timp, forței sale inte
rioare. Prin felul ei de-a 
fi cucerea pe oricine. 
Viața ei a început ca o 
poveste și l-a vrăjit pe 
Franz Josef, tânărul 
împărat al Austriei, de 
la prima întâlnire 

2130 Fotbal: Rapid - Poli 
Timișoara, med din 
Campionatul Național 

23:15 Observator cu Letrția 
Zaharia. Sport

030 In gura presei 
130 Concus interactiv

! 530 Pareștirl adevărate
(reluare)

530 Jesus (reluare)
730 Extravaganta Anastasia 
0 (reluare)

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

s 9:15 Ribi (reluare) 
10:10 Mama vitregă (reluare) 
11:15 T ti despre Camila

0 (reluare)
12:15 îngerul nopții. Cu:

0 Cesar Evora, Angelica 
Rivera, Jorge Salinas 

13:15 Răzbunarea. Cu:
BGabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas 
14:15 Pisica săbatică. Cu:

0 Marlene Favela, Mario 
Cimarro

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 
0nel, Malema Solda, 

Agustina Lecouna 
1725 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 
18:10 Gitanas. Cu: Saul

0Li5azo, Dolores Heredia, 
Manolo Cardona

, 19:15 Tevoi învăța să iubești.
0 Cu: Danna Garcia, 

Miguel Varoni

2030 Rliti. Cu: Barbara Mori, 
0 Eduardo Santamarina, 

Ana Martin, Jaqueline 
Bracamontes, Sebastian 
Rulli. Josefina Echanove, 
Antonio Medelin

21:10 Mama vitregă. Cu: Vic- 
0toria Ruffo, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere, 
Mauricio Aspe, Miguel 
Angel Biaggio, Eduardo 
Capetillo, Rene Casa- 
dos, Margarita Isabel, 
Ana Layevska 

2230 De trei ori femeie cu 
Mihaela Tatu.

• 03C "xtravage a 
0Anastasia. Cu: Norids 

Batista, Juan Pablo 
Raba, Kiara, Hilda Abra- 
hamz, Dora Mazzone, 
Saul Marin, Ludano 
D1 Alessandro, Crisol Ca- 
rabal, Gustavo Rodri
quez, Mayra Alejandra 

130 Răzbunarea. Cu: 
BGabriela Spanic

730 Midi savanți (reluare) 
730 Tommy șl Oscar 
830 Teleshopping (reluare) 
830 CeZar și tipar 
9:10 Sărută-mă. prostule! 

10:00 Tonomatul DP 2.
Prezintă Cătălin Măruță. 
Emisiune de divertis
ment cu știri din lumea 
muzicală, invitați în pla
tou, dedicații și mesaje 
în direct

1130 Cina minute de culturii 
11:45 Pasiuni
1240 Euro-dispecer
12:45 Te vezi din Banat. 

Magazin informativ. 
Transmisiune directă de 
la Studioul TVR - 
Timișoara

1330 Teleshoping 
1430 Tommy și Oscar 
1430 D Midi savanți 
1530 împreună b Europa 
1630 Zona de conflict 
1630 Cina minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR. Sport. 
1730 Fotbal: Fanil Constanța 

- Steaua, med din 
Divizia A

1930 Soția lui Lorenzo

2030 Dragul de Raymond. în 
0distribuție: Ray Romano, 

Patricia Heaton, Brad 
Garrett, Doris Roberts, 
Peter Boyle. Regia Philip 
Rosenthal

2030 Incursiune n muzeele 
de ana britanice

2130 Omul bire soft și moft 
2130 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2230 Jurnalul Euronews 
22:15 Povestea lui Adele H 

lă (dramă, Franța, 1975). 
Cu: Isabelle Adjani, 
Bruce Robinson, Sylvia 
Marriott. Regia Francois 
Truffaut. Tânăra dom
nișoară Lowly vine la 
Halifax în căutarea 
locotenentului Pinson, 
de care este foarte 
îndrăgostită.

23:55 Colecționarul de suflete 
045 Două iuți 
135 Dragul
•Jde Raymond

730 Teleshoping 
730 Esenzze 
735 Sport cu 

mtin
830 Teleshoping 
830 Sunset
0Beadi 

930 Dragoste 
i putere

1030 Kensky
Shew 

10:55 CUP ART 
1130 Monica 
1230 Casa

n ă 
1230 Teleshopping 
12:55 Bani

la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset

1 Beach 
15:20 Focus

Cu: Anca Dinu 
1525 Dragoste

0și putere 
16:15 Al șaselea simț 
17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți b NATO 
1830 Focus. Sport Meteo.

Cu: Cristinâ Țopescu 
19:00 Viața la extrem

2030 Cronica cârcotașilor
Cu: Huidu și Găinușă. 
Șetban Huidu și Mihai 
Găinușă, adică cei doi 
cârcotași, împreună cu 
bebelușele, Puștiu' și 
Mistrețu' neprietenos, 
vă prezintă o variantă 
unică și total diferită a 
celor mai importante 
noutăți din domeniul 
politic, social, cultural 
sau economic. în fiecare 
săptămână două oră 
btreagi de cârcoteli de 
care oamenii momentu
lui ar trebui să se teama 
pentru că vor fi tocați și 
disecați în maniera 
binecunoscută a cârco- 

z tașilor 
2M0 Trăsniți b NATO 
2230 Focus Plus. Cu:Silvia

Ticula 
23:15 Vino, mamă să mă 

vezil 
0:15Ser9nio

830 Agatha (dramă, Marea 
(.3 Britanie, 1979)

940 Vulpea cu trei picioare 
(dramă, Italia, 2001). 

11:10 Cinema, dnema, dra
ma. Episodul 17

1140 Bedford Springs (come
tă dia, SUA 2002). Cu:

David Garver, RJ. Reed, 
Melissa Hickey 

13:15 Nume b marmură 
Q (acțiune, Estonia, 2002).

Cu: Priit Vojgemast, 
Indrek Șamul, Hele 
Kdre, Argo Aadli 

14:50 0 puicuță fierbinte 
13 (comedie, SUA 2002).

Cu: Rob Schneider, 
Anna Farris 

1635 Mortadelo și 
fl Filemon (comedie,

Spania, 2003). Cu: Beni
to Podno, Pepe Viyuela 

18:25 Călătorie la Ottawa 
0 (dramă, Canada, 2001),

Cu: Nabil Mehta, Amy 
Sobol, Jim Codrington, 
Ivan Smith 

2030 Matrix ■ Revoluții
(acțiune, SUA 2003). I 

22:10 La Urnită (dramă, SUA.
02002).

23:45 Consednțe (thriller,
Germania, 2003).

120 Posibile iubiri (come- 
f Sdie, Brazilia, 2001)

0930 Știrile TV Sport 09T10 leg
ea pumnului: Box profesionist 
11:00 Știrile TV Sport 1120 I 
Box: Târgu Jiu 1230 Știrile TV 
Sport 12:10 Super Spania (r) 
1330 Știrile TV Sport 13:10 Fot
bal Anglia: Manchester United 
- Newcastle United. Un grup de 
suporteri a ofticat decizia du- 

- bului englez de a majora cu
10% biletele de intrare pe sta- 

’ (fionul Old Trafford. 1530 Știri
le TV Sport 15:10 Faceți jocu- 
rilel Concurs de pocher 1630 
Știrile TV Sport 16:15 Teleshop
ping 1630 Super Spania (r) 
1830 Știrile TV Sport 1930 
Baschet masculin 2045 Știrile 
TV Sport 2130 Rodeo 2330 
Fotbal: Copa Libertadores

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

divertisment t
1630 -1645 Știri locale 1 I ț

NE TV DEVA

0830-1030 Reluarea emrsi-'- 
unilor dm ziua piece* - 
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva ®

1845-2030 Emisiuni infor- '
mative

(dramă, SUS, 2001)
1330 Mica sirenă (dramă, i 

SUA2000)
15.15 Neglijență criminală ie 

(dramă, SUA 1984)
1645 Du-te spre lumină (weSî 

dramă, SUA 1988) J 
1830 Dragoste și război 

(dramă, SUA 2001) d
20.15 O mie și una de nopți i 

(aventuri, SUA, 2000). *
23.00 Crimele din Midsomerf;

Pictat cu sânge 
0045 Gemenele criminale

(suspans, SUA, 1994)

11.00 Mașinăriile de război § 

12.00 Natura în stare brută .
14.00 Zboruri grele
15.00 Superlative, Avioane de 

luptă j

1630 Istorii neeluddate: Cai 11 
Troian

17.00 Gladiatorii celui de-al j 
doilea război mondial

1830 Aventuri ia pescuit cu 
Rex Hunt

1830 Cu undița b junglă. 
Pradă sau prădător

1930 Tehnologie extremă, 4 
Oraș într-o piramidă 4

2030 Natura în stare brută, 
Esența hrănirii

21.00 Confruntarea fiarelor, ’’ 
Lupul contra pumei

2230 Vreme de război ■ '
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Vasile Blaga, în urmă cu 
puțin timp. Urmează să dau 
concurs pe post.

Attila este cel mai tânăr secretar de prefectură din țară. (Foto: cl)

un 
de

■ La 32 de ani, Attila 
Dezsi este cel mai 
tânăr secretar general 
de prefectură din țară.

El este cel mai tânăr dintre 
omologii săi din țară. Respon
sabilitatea care a căzut pe 
umerii săi este mare, dar ține 
ștacheta sus.

Iha Jurcome
iM4urcene9tefommedia.ro

t; KBGViy a* ni"w»; ‘îi:
• Fonduri europene. Conform statisticilor 
DADR Hunedoara, în județ sunt în 
desfășurare peste 50 de proiecte FIDA și 20 
de proiecte SAPARD. „Căutăm persoane fi
zice și societăți comerciale cu potențial pen
tru a atrage cât mai multe fonduri europene 
în județul nostru", afirmă directorul DADR, 
loan Simion. (L.L.)

„Trebuie să iai 
decizii rapide"• Educație antreprenorială. Fundația Ge

neral Electric a acordat un sprijin financiar 
de 65.000 USD organizației Junior Achieve- ■ 
ment Romania, în vederea derulării unor 
programe educaționale de antreprenoriat și 
economie aplicată. JA desfășoară în România 
un program de educație economică și antre
prenorială, în parteneriat cu MEdC. (R.l.)

ndMM ta MiiiiiMn ia IdlMMb) .

1 lună 6 luni 12 luni
BCR 7% 7,5% 9,25%
BRD 8% 8,5% 9,25% • 1
Raiffeisen 6% - i
CEC 7,5% e

Volksbank 6% 6% 5,75% • 1
. f

(Foto: Tratan Maaul

—win

CUVÂNTUL LIBER: Concursul 
pentru postul de secretar 
general al prefecturii nu a 
avut loc și totuși sunteți 
numit în această funcție. 
Cum este posibil?

Attila Dezsi: Am suținut 
concurs pentru postul 
funcționar public, după care 
am fost numit pe perioadă 
determinată în funcția de se
cretar general al Prefecturii 
Hunedoara de către ministrul 
Administrației și Internelor,

Lukoil

«

Motorină Super
Benzină Premium
Benzină fără plumb (Euroluk)
Benzină Super Euroluk (98)

30500 lei/l 
32700 lei/l 
32400 lei/l
34400 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 36000 lei/l
Benzină fără plumb (95) 32800 lei/l
Benzină cu plumb (95 EcoPremium) 33100 lei/l
Motorină 30900 lei/l

QMV
Benzină fără plumb 32900 lei/l
Benzină Eco-Premium 33100 lei/l
Benzină Super 100 39500 lei/l
Euro-motorină 31500 lei/l
Super-motorină 32700 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 32600 lei/l
Benzină Euro 32600 lei/l
Benzină Eco 32900 lei/l
Motorină Super-Euro 31300 lei/l
Motorină Euro 30600 lei/l

Societatea

de vorrA
Attila Dezsi
Data nașterii: 9.07.197.3, Lupeni 
Starea civilă: căsătorit, un copil

1 ȘAM» Academia dț Poliție „Alexandru W 

< lian Cuza* București, tttanțțat in științe V 
juridice ’ ' 1
Activitate profesională: jurist la EM 1 
Lupeni, RjAAVJ Petroșani și ia Spitatyt. 
Municipal Lupeni

‘ - în arezent secretarul general al Pre
fecturii Hunedoara •
Dartzâ de viață: Operativitate. coMxriB| 

rare, transparență și respect reciproc W|

Accident cu 
pierderea 
cunoștinței

Deva (M.T.) - în urma unei 
frânări bruște, pasagera unui 
microbuz s-a lovit de bordul 
mașinii, pierzându-și cunoș
tința. Conducătorul micro
buzului Mercedes, Daniel C., 
de 26 de ani, circula, luni, în 
jurul orei 18:00, pe bulevar
dul Nicolae Bălcescu, din 
Deva. A vrut să evite 
impactul cu un autoturism 
care se apropia din sens opus 
în viteză și a frânat brusc, 
în acel moment pasagera 
microbuzului Rafîca S., de 51 
de ani, din Deva, a căzut și s- 
a lovit la cap de bordul 
mașinii.

Femeia a fost transportată 
în stare de urgență la Spi
talul Municipal Deva unde 
medicii au stabilit că femeia 
prezenta un traumatism 
cranio-cerebrâl acut, închis, 
cu pierderea cunoștinței. >

Rubrică realizată de SVM IFB F1NWEST SA DEVA, 
tuful Decebal, W. R, parter (lăngă QUASAR), tel.: 
221277.

taoBRMM (lel/acț)(%)
1. SNPWROM <180 ■ +3.92 . •
2. SMWMSftlM oprit
r TLV ' 13500 0
4. BRD ’ 44000 +1,17
S. IMPACT 5800 .<33. '
&. AZOMURIS 2610 -1,51
I. ANTIBIOTICE IAȘI 3650 . -2.53' '
8. RDWEWBI 830 ^2,72 '

RAFINARE (RRC)
9. HABER Oprit »■ •

®,BQSABPATICA oprit
«“DECEBAL 160 ■ +0,65

**■

ilie 2005

Hi

■x '•
j j j Ai y iv/j/Sc j j.

nale a României în data de 27Cursul de referință âl Băncii

:’4

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian foiint
BNR 36.227 27.916 53.220 23.474 145
Cursul valutar practicat de bâncile din Deva •■T'

...... A....

Valută euro dolar liră sterlină franc elvețian forint
e V c v C v C V C v

BancPost 35.900 36.400 27.400 27.900 52.200 53.200 23.000 24.000 140T 150
BRD 35.650 36.550 27.320 28.180 52.180 53.940 22.980 23.800 137 149
Banca Transilv. 35.870 36.370 27.571 28.071 52.676 53.451 23.233 23.633 142 147
Raiffeisen Bank 35.700 36.400 27.300 28.100 52.400 53.600 23.020 23.680 137 154
Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva ..... ... . 1

Star Exchange 35.800 36.100 27.500 28.000 50.500 53.000 22.500 23.800 - 143 147
Herdan Exchange 35.800 36.100 27.600 27.900

C.L.: Care sunt relațiile 
dvs. cu prefectul, despre 
care se știe că este un 
om dur?

A.D.: Prefectul este un 
om ferm care dorește să 
rezolve în mod ope
rativ problemele cu 
care se confruntă 
județul. La rândul
meu sunt obligat să iau 
decizii rapide unde este 
necesar să fiu la fel de ferm. 
Consider că ne înțelegem 
excelent profesional.

C.L.: Ce preferați între 
gulașul unguresc și ciorba 
de potroace sau între pălin- 
ca ungurească și țuica 
românească?

A.D.: La mâncare nu pot 
face distincția între cele două .
preparate pentru că iusft un de mâncare, însă despre 
gurmand și îmi place oricelel băutură nu-mi pot exprima

Evazioniști cercetați
■ Doi administratori 
ai unor societăți din 
Hunedoara sunt cer
cetați de polițiști.

Hunedoara (M.T.) - Unul 
dintre aceștia, de 45 ani, 
din Hunedoara, a emis 
celuilalt, de 41 ani, două 
facturi fiscale în valoare de 
2,34 miliarde lei. Aceste fac
turi reprezentau contrava
loarea unor lucrări de con
strucții neefectuate.

Polițiștii de la Biroul de 
Investigare a Fraudelor au 
documentat friptul că cel de
al doilea a reușit să recu
pereze, cu aceste docu
mente, TVA de 600 de mi
lioane lei. Din această 
sumă, 50 de milioane au 
fost compensate în baza 
unor obligații fiscale, nea
chitate la bugetul statului 

punctul de vedere pentru că 
■ nu am băut niciodată nimic.

C.L.: în ce mod a schimbat 
viața dvs. postul de înalt 
funcționar public?

A.D.: Din păcate, familia 
mea este pea mai afectată de 
scnqnbare, în special fetița 
mea de un an și nouă luni 
care percepe mai greu schim
barea■' bruscă de domiciliu. 
Mai mult, nu înțelege pro
gramul susținut în care tatăl 
ei este angrenat.

C.L.: Care este diferența 

și diferența a fost primită 
cu ajutorul unor ordine de 
plată. Cei doi sunt cercetați 
în stare de libertate pentru 
comiterea infracțiunilor de 
fals, uz de fals, înșelăciune 
și evaziune fiscală. Cei doi 
administratori riscă o 
pedeapsă cu închisoarea de 
la doi la opt ani.

Certați cu legea din cauza 
banilor. (Fota: CL)

dintre munca de jurist și 
cea de secretar general al 
prefecturii?

A.D.: Percep o responsabili
tate mai mare. La Lupeni am 
răspuns de o instituție majoră 
de interes local, noua ftmcție 
implică o responsabilitate 
imensă având în vedere insti
tuția prefecturii.

c.L: Cum este Attila Dezsi 
în spatele secretarului?

A.D.: Am fost preocupat 
întotdeauna de design-ul inte
rior și îl studiez cu multă 
plăcere în timpul liber. Iubesc 
șahul, însă acum nu mai am 
timp și pentru el.

Descărcarea 
arheologică

Deva (L.L.) - Orice supra
față de teren construibilă are 
nevoie de avizul Direcției 
pentru Cultură Și Patrimoniu 
privind descărcarea fle sar
cină arheologică. Reprezen
tanți ai- Muzeului se vor 
deplasa în teritoriu pentru 
verificarea posibilității ca pe 
terenul respectiv să existe 
vestigii istorice. în urma 
raportului întocmit de spe
cialiști, Direcția pentru Cul
tură și Patrimoniu eliberează 
avizul necesar cu mențiunea 
că, dacă apar elemente ale 
vestigiilor istorice, propri
etarul are obligația de a 
anunța reprezentanții Muzeu
lui. „Taxa pe care propri
etarul trebuie să o plătească 
este diferențiată. La calculul 
ei se ia în considerare dis
tanța, suprafața care trebuie 
cercetată, numărul arhe
ologilor”, afirmă Marcel 
Morar, dir. adj. la MCDR.

iM4urcene9tefommedia.ro
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• Expoziție. Astăzi, începând cu ora 18.00, 
la Galeriile de artă „Zdrenghea" din Orăștie 
va avea loc vernisajul expoziției de pictură, 
intitulată „Mai aproape de Dumnezeu", a ' 
elevilor Alexandru Mihăilean și Patricia Zota. 
Expoziția este organizată de Primăria 
Municipiuldi Orăștie și Școala Generală 
„Dominic Stanca". (D.l.)

• EMaawne. Administratorul unei societăți 
comerciale din Călan este cercetat de 
polițiști pentru comiterea infracțiunii de 
evaziune fiscală. Bărbatul s-a sustras de la 
plata sumei de 4,75 miliarde lei, reprezen
tând TVA și 6,21 miliarde lei impozit pe 
profit, prin neînregistrarea veniturilor totale 
ale societății. (M.T.)

»

o școală a pocăinței

Tiberiu Stroia
titMftu .ftrolaftlnformmedia.ro

Braț la braț 
spre... integrare

■ Postul Paștelui este 
considerat o adevărată 
școală a pocăinței pen
tru fiecare creștin.

Raluca Iovescu_______________
raluca.lovescu@lnformmedla.ro

Deva - Postul este bine ca
nonizat în cadrul slujbelor și 
are o semnificație ritualică de 
purificare. Tradiția consem
nează existența a două cate
gorii de alimente: cele curente 
și cele interzise. Baza ali
mentației tradiționale o con
stituiau: cartofii, fasolea, 
varza, porumbul, murăturile 
și pâinea făcută fără lapte. 
„De regulă, țăranii mâncau 
multe vegetale”, a precizat 
profesorul Marcel Lapteș de

la Centrul Județean pentru țional. Sfinții Părinți au con-
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale. „Ce 
ținea de faună, de existența 
animală, reprezenta un spațiu 
totemic (de interdicție). Multe 
animale aveau funcții ritua
lice (cum era, de exemplu, 
carul tras de boi). Ele au 
ajuns cu greu în alimentația 
țăranului. în perioada ano
timpurilor mai calde, când se 
muncea din greu, se foloseau 
alimente cu multe proteine. 
Iama, când se și muncea mai 
puțin, oamenii mâncau doar 
vegetale”.
Dezlegările

Dezlegările au menirea de 
a îndulci postul. Dezlegarea la 
pește este legată de calen
darul creștin ortodox tradi-

siderat peștele ca fiind jertfa 
de bucurie. Peștele a fost 
socotit simbolul creștinilor și 
datorită denumirii sale în 
limba greacă: IHTIS. Acest 
cuvânt dezlegat înseamnă: 
Iisus Hristos Dumnezeu Fiul

Mântuitorului. Dezlegarea la 
vin: vinul simbolizează sân
gele Domnului. Mântuitorul ' 
și-a vărsat sângele pentru 1 
mântuirea oamenilor, un alt 
înțeles al său fiind legat de 
viață. împreună cu pâinea, 
vinul semnifică viața.

Postul e o adevărată școală a pocăinței.

N-o fi Luxemburgul ăsta Calea Victoriei, 
da1 nu se face să ratezi un spectacol 
precum Integrarea României (partea a doua) 

fără să ai nevasta lângă tine. S-apuce și ele 
„sărăcuțele" să-și etaleze toaletele, cumpărate 
pe bani grei de la Paris, ca să crape ficatul 
prin occidentali uitându-se -la ele: Probabil 
așâ s-or fi gândit și aleșii noștri când au 
năvălit cu nevastă, cățel și nurcel la ceremo
nia de semnare a Tratatului de aoerare a 
României la UE.

Așa se face că, în timp ce vecinii noștri 
bulgarii au venit la Luxemburg în 
număr de șapte, delegația României a 

numărat 56 de persqane. Ce-or fi căutând pe- 
acolo demnitarii români/ ed neveste cu tot, 

nu e greu de înțeles. Au vrut și ei să-și 
plimbe nevestele prin oraș fără să calce prin 
gropi, fără să fie acostați de cerșetori sau 
agasați cu întrebări de către pensionarii ăia 
de n-au ce pune pe masă. Nu mai vorbesc 
de siguranța că nu vor fi victima unui atentat 
cu maidanezi.Adică au vrut și ei să se simtă 
europeni, ce mama sărăciei!

Biserica din Stănija.

îndoita cumpătare: suflet și trup
■ Săptămâna Patimilor 
este punctul culminant 
al unor importante 
strădanii spirituale.

Raluca Iovescu
raluci.tavcsoiftliifcr  mmedia.ro

Deva - Postul nu poate fi 
limitat la e mâncare, el 
reprezentând un mijloc și o 
cale de desăvârșire a omului, 
în satele hunedorene se mai

păstrează încă obiceiurile pas
cale iar obișnuința postului 
nu s-a pierdut.

„Se respectă zilele de post 
pentru că rugăciunea fără 
post nu are rost”, ne spune 
Ileana Leah, referent cultu
ral la Primăria Comunei 
Buceș.

„în Joia Mare îneep 
focurile de veghe, aprinse pe 
culmile mai înalte, care 
vestesc înmormântarea și 
învierea”.

CanMSți: o caid de ulei, a câni 
de zahăr, o cană cu nucă 
măcinată, cinci mere potrivite ca 
mărime date pe râzătoare și 
amestecate cu scorțișoară, o 
cană de făină, un praf de^opt 

î 
Compoziția se toarnă intr-o tavă 
Bine unsă șl tapetată eu făină. 
Se dă la cuptor, la fac potrivit. 
In primele ÎS minute nu-i indi
cat să se umble la cuptor.

Olandezi la Orăștie
Orăștie (D.l.) - O delegație olandeză din 

orașul Sliedrecht, condusa de primarul Mar
tin Bouvee, a sosit ieri la Orăștie având ca 
obiectiv principal construirea de locuințe 
sociale pentru comunitățile locale de rromi. 
Un alt aspect avut în vedere de reprezen
tanții municipalității olandeze și ai oame
nilor de afaceri din Sliedrecht este cel al 
oportunităților de investiții în zona 
Orăștiei, maj ales în sectorul industrial. Ei 
s-au arătat Interes^ de economia regiu
nii, de situația ocupării forței de muncă și •' 
de modalitățile practice de efectuare a 
investițiilor. Cu același prilej, primarul Iosif 
Blaga a propus înființarea unui centru de 
afaceri specializat pe relațiile dintre- . 
mediul de afaceri din Transilvania și cel ’ 
din Olanda, al cărui sediu să se afle la 
Orăștie. Programul lor mai cuprinde vizite 
și discuții la CCI și la Prefectură, existând 
și un program de vizite la obiectivele de 
interes economic din Orăștie.

Cred că Mircea 
Geoană este capa

bil să aducă încre
derea în PSD. Mulți
membri ai partidului 
promit din punct de
vedere politic și cu 
Geoană președinte, 
partidul s-ar putea
QBstitui într-o alter
nativă la guvernare.

r -* -A»

Cred că noul PSD va 
recâștiga puțin din 

încrederea oamenilor 
și numai prin schim
barea conducerii. 
Geoană are o repu
tație câștigată cât a 
fost ministru de 
externe și sper că va 
reuși să schimbe fața 
partidului.
Ion Popa,

Cu o singură floare 
nu se face pri

măvară. Este și situ
ația din cadrul PSD- 
ului. Degeaba vrea un 
singur om să facă 
minuni!, Nu poate da
că nu este sprijinit de 
restul membrilor de
partid, ori Iliescu încă 
influențează partidul. 
Mihaela, • î
Deva '

Geoană este repre
zentantul aripii 

tinere din partid. Era 
necesară această 
schimbare având în 
vedere rezultatele de 
la ultimele alegeri. 
Dacă vor să aibă 
rezultate ca partid, 
Năstase și Geoană tre
buie șă colaboreze. 
Alin Nicolae,
Deva

Fără Iliescu partidul 
nu va mai fi ace

lași. Depinde de noua 
conducere dacă va ști 
cum să-și fructifice 
succesul. S-ar putea 
să scadă în sufragii 
pentru că Iliescu era 
văzut de membrii par
tidului ca un factor 
de stabilitate.
Domnica. 
DevaDeva

REGLAU*
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Fură meserie de la
■ Antrenorii și inter-

• Refuză Hypo. Jucătoarea echipei Rulmen- 
tul Brașov, Valentina Radu, a refuzat o ofer
tă de transfer din partea clubului Hypo Vi-
ena. „A venit la meci un reprezentant al clu
bului din Viena, dar i-am spus că nu mă in
teresează transferul. Mai am multe de învă
țat și vreau să colaborez în continuare cu 
Mariana Tîrcă", a spus Valentina Radu.fC.M.)

• Impas financiar. Președintele COSR, 
Octavian Morariu, a declarat că lucrările la 
complexul de la Izvorani vor fi oprite, dacă^ 
nu se va primi suma de 153 miliarde de tei. ■ 
Excepție fac lucrările la sala de gimnastică. 
„Sala de gimnastică va fi finanțată din re
zervele proprii ale COSR și din bani de la 
parteneri", a afirmat oficialul COSR. (C.M.)

naționalii FC CIP fac 
cursuri cu antrenorul 
campioanei mondiale.
ClMtlAN MARINUț____________________

dpriau.ntarinutffirrformmedla.ro

Deva - Victoria obținută 
luni în deplasare cu FM Con
stanța a readus FC CIP în 
cărțile luptei pentru titlu, 
devenii având acum șanse 
egale la câștigarea trofeului 
cu celelalte favorite AS Odor- 
heiu și FC Bodu București. 
Devenii nu au avut însă prea 
mult timp să se bucure, după 
meciuțl cu marinarii, întrucât 
0 parte a delegației FC CIP nu 
s-a întors acasă, ci a rămas 
In București pentru a parti
cipa' la un seminar pe pro
bleme de futsal.
au :-ămas la cursuri

„FRF organizează timp de 
trei zile un curs susținut de 
Javier Solano, antrenorul 
naționalei Spaniei, formație 
care în acest,an a câștigat

întrebați care a fost cheia

FC CIP vrea să se revanșeze pentru remiza de acasă cu ACS3.,

titlul mondial și campionatul 
european. De la clubul nostru 
participă antrenorii Virgil 
Stoica și Marius Rupacici și 
internaționalii Măgurean, 
Molomfălean și Al-Ioani. Di
mineața au loc cursuri teo
retice, iar după - masa sche
mele predate la teorie sunt 
transpuse în practică de com- 
ponenții echipei naționale”, 
spunea Paul Grecu, vice
președintele FC CIP. „Prima

zi a prelegerilor a fost intere
santă. Tactica și sistemele de 
joc prezentate ne erau în 
mare măsură cunoscute, dar 
tehnicianul spaniol a reușit 
să ne surprindă și cu destule 
elemente cu caracter de nou
tate, desprinse în principal 
din plusul de experiență, 
încercăm să învățăm cât mai 
mult și să îmbunătățim jocul 
echipei”, preciza antrenorul 
Virgil Stoica.

succesului FC CIP la Con
stanța, după „dușul rece” de 
acasă cu AS Odorheiu, ofi
cialii deveni au avut răspun
suri diferite.
Tactică bună

„Antrenorii au ales strate
gia care s-a potrivit perfect 
jocului adversarei, mizând pe 
apărare și contraatac și au 
avut câștig de cauză. Victoria 
ne bucură foarte mult și 
reprezintă o gură de oxigen 
pentru echipa noastră în lup
ta pentru câștigarea campi
onatului. Aeum avem șanse 
egale cu adversarele noastre 
și totul depinde de felul în 
care vor aborda jucătorii par
tidele care au mai rămas de 
disputat”, afirma Paul Grecu.

„Secretul a constat în fap
tul că am reușit să mobilizez 
jucătorii și să-i fac șă joace ca 
o echipă. Jucătorii cu per
sonalitate s-au subordonat 
interesului echipei, nu au mai 
fost discuții și reproșuri, iar 
echipa a fost unită”, comenta 
Virgil Stoica.

Medalii pentru CSS 
Deva la CN lupte
■ Palmaresul devenilor 
putea fi mult mai 
bogat dacă nu erau 
dezavantajați de arbitri.
ClPRIAH WlAKINUț

dprii n.mari ntrt t Informmedta ,ra

desfășurat, în perio 
aprilie, la Cluj, 
Alexandra Leucă ce 
medalia de aur la ca 
kg. Sportiva antrenată de 
Suraj Moravan a câștigat în 
fața reprezentantelor clubu
rilor din Sf. Gheorghe, Craio
va, Oradea și Reșița.

Trial pentru selecționata 
județeană de juniori

Deva (C.M.) - Comisia Tehnică din cadrul 
Asociației Județene de Fotbal Hunedoara va 
organiza în data de 9 mai, ora 14.00, la sta
dionul CFR Marmosim Simeria un trial pen
tru formarea selecționatei județene de 
juniori. în acest sens, cluburile din Divizia 
D trebuie să trimită, până în data de 5 mai, 
la AJF Hunedoara, o listă cu cei mai talen- 
tați jucători juniori, născuți în anul 1986 și 
mai tineri. „Comunicarea se va face în scris 
și va cuprinde următoarele date: clubul sau 
asociația sportivă, numele și prenumele ju
cătorului, anul nașterii și postul pe care joa
că. Jucătorii care se vor prezenta la această 
acțiune de selecție trebuie să aibă asupra 
lor echipament de joc, respectiv ghete, 
apărători, șort și tricou”, preciza Petre Dăs
călița, președintele Comisiei Tehnice din ca
drul AJF Hunedoara.

Deva - Antrenorii secției de 
lupte a CSS Deva au reușit să 
califice la turneul final al 
Campionatului Național de 
Cădeți nu mai puțin de 17 
sporttvff număr recbrf jentru 
ultimii ani, și sperau să ob
țină un număr cât mai mare 
de medalii. Planurile de-acasă 
s-au potrivit cu realitatea din 
Sala Sporturilor de la Cluj 
doar în proporție de 80 la 
sută, întrucât devenii au 
cucerit, într-adevăr, patru me
dalii, dar au ratat la mustață 
cel puțin alte trei medalii. De 
remarcat că întrecerea a fost 
deosebit de disputată, în con
curs fiind înscriși peste 420 de 
sportivi de la toate cluburile 
din țară. Cel mai mare suc
ces al CSS Deva la concursul

Din anonimă, campioană

22-24

Campioana Alexandra Leuca și antrenorul său Suraj Moravan.

„Cel mai greu meci a fost 
în semifinale, unde Alexandra 
a învins-o prin tuș pe sporti
va din Craiova, iârnpiâsiiffife 
anul trecut și componentă ă 
lotului național. în celelalte 
partide Alex n-a pierdut nici 
măcar un punct tehnic”, po
vestea Suraj Moravan, antre
norul noii cajgjjâane. „Prac
tic luptele dwlroi ani, dar 
până în urmă cu șase luni 
eram o anonimă. De când mă 
pregătesc cu domnul Mora
van am progresat enorm, iar 
acum am cucerit titlul și sper 
să fiu selecționată în lotul 
național”, preciza luptătoarea 
care e elevă în clasa a IX-a 

la CNS Cetate Deva.

Cele mai multe medalii le- 
au obținut Sportivii pregătiți 
de Cosmir /ăcărașu. Maria 
Pop a fc argintul la fiateg. 
49 kg, pierzând titlul național 
la doar un punct diferență, iar 
Hattab Masuda a „prins” bron
zul la aceeași categorie.
Nedreptate și ghinion

„Am mai fi putut avea cel 
puțin o medalie, dar Andreea 
Popa care era favorită la 
bronz la categoria 38 kg s-a ac
cidentat în semifinală și n-a 
mai putut lupta în finala mi
că”, preciza Cosmin Văcărașu. 
Sergiu Păuleț, antrenat de 
Doru Ailincă, a confirmat 
așteptările, cu-^m^.

cerind bronzul la categoria 58 
kg. „Sergiu a pierdut în semi
finale deoarece a avut un ad
versar eraen de puternic de 
la Steaua, multiplu campion 
național, dar s-a revanșat în 
finala mică pe care a câștigat- 
o lejer. Medalii de bronz ar 
mai fi putut obține Laițrențiu 
Nechitaru, categoria 60 kg, și 
Marius Abrian, dar aceștia au 
fost dezavantajați de arbitri”, 
explica Doru Ailincăi.

„Rezultatele sunt valoroase 
și sunt convins că vor fi îm
bunătățite la concursurile vi
itoare”, concluziona Pârtenie 
Matei, directorul GSS Deva, 
cel care sprijină eforturile de 
afirmare al^cestor sportivi.

Wj
itor sportivi.

Maria Pop, antrenorul Cosmin Văcărașu și Hattab Masuda.

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 Id (0,22 lelNi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

GRATUIT, In flecare vineri pri] ești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
pAnă sâmbătă față de prețul «Inie al ziarului

Sergiu Păuleț și antrenorul Doru Ailincăi.

Numele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Localitatea

Telefon (opțional)

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abcmează-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. 3. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Prenumele

Strada

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

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

169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (030 lei noi)
599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi)

dpriau.ntarinutffirrformmedla.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
• vând casă în Băcia, grădină 1700 mp, plus 
proiect casă nouă Tel. 0724/368331.

• bduL Decotal, modificat modern sau schimb 
cu spațiu comercial. Tel. 0726/705460.
• cartier Dada, bl. 31, parter, preț 750 milioane 
lei, negociabil. Tel. 224182,0723/499284.
• drailt, zona Dacia, etaj 1, ocupabil imediat, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat 2 focuri, 
ușă metalică, baie cu geam. Telefon 
0741/196567.
• contorizări, Iber, preț 480 milioane lei. Tel. 
0723/507169.
• decomandate, 60 mp, etaj 2, Str. Liliacului, 
stare excelentă, parchet, preț bun. Tel. 
0723/608733.
• decomandate, modificări, termopane, tavane 
false, spoturi,ușă metalică, etaj 4, fără balcon, 
Zamfirescu, preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 
0723/698241.
• decomandate, parchet, gresie, faianță, 
centrală termică, balcon închis, etaj 2, zona 
Bălcescu, preț 820 milioane iei, negociabil. Tel. 
0742/019418.
• decomandate, repartitoare, apometre, gaz 
contorizat, gresie, faianță, bdul. Decebal, etaj 6, 
lăngă farmacie, etaj 6, preț 1300 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 217413.
• etal 1, contorizări, zugrăvit, amenajat, 45 mp, 
preț 580 milioane lei. Tel. 0726/142377.
• etaj 1, în Micro 15, Deva, preț negociabil. Tel. 
221866, între orele 8-11 șl 20-22,
• eemldeconiandate, etaj 2,Dacia, gaz conto
rizat, apometre, repartitoare, gresie și faianță în 
bucătărie, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/317313.
• zemldecomandate, zona Eminescu, ocupabil 
imediat, baie și bucătărie cu gresie, faianță, 
contorizări, lavabll, instalații sanitare noi. Tel. 
0741/196567.
• urgent, decomandate, 54 mp, etaj 1, zona 
Carpați, balcon închis, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, preț 850 milioane lei. Tel. 
0742/019418.
• urgent, zona Eminescu, parter, renovat, una 
cameră spațiu comercial cu ușă spre stradă, 
ocupabil imediat, preț 21.000 euro, negociabil. 
0723/335189.

Vând garsoniere (19)
• 2 camera, baie, hol cu terasă acoperită g. jsle, 
faianță, apometre, gaz contorizat repartitoare, 
preț 570 mii. lei, negociabil. Tel. 229017.
• dacomandrtă Dna, amenajată Instalații noi, 
preț 490 milioane lei. Tel. 0720/437889.
• te arttend Dada, etaj 1, și apartament 2 
camere, zona Bălcescu, amenajate în stil occi
dental, ocupabil e Imediat Tel. 0745/253413.
• «goni, garsonieră frumos amenajată 
mobilată nou sau nemobilată instalații sanltatre 
noi, gresie, faianță zona Mărăștiul nou, exclus 
intermediari, preț negociabil. Tel. 0724/348200.

• vând circular electric manual Bosch PKS 54 
nou, mașină autoflletantă nouă cu 2 acumula, 
tori, mașină de șlefuit rotund, aparat foto V 300 
digital cu casetă încorporată căști șl trepied 
german, negociabil. TeL 260570.
• vând macara electrică 5 tone, ladă frigorifică 
270 I și malaxor, cantitate 250 kg. Tei 
0723/573825.
• vând moart pe pietre, performantă stare- 
bună preț negociabil. Tel. 0258/835128, 
0744/175286.
• vând semănătoare porumb, presă de balotai 
combină Masey Ferguson masa 3 m, cositoare 
rotativă plug. Tel. 0727/272307.
• vând tractor 45 CP cu cositoare și remorcă în 
perfectă stare, preț 180 milioane lei, negociabil. 
Tel '

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vâ»>2l>familii albine, Hațeg.Tel. 0744/508174.
• vând 25 familii de albine, prețuri negociabile, 
garantez calitatea. Tel. 222865.
• vând ternii de albine în Orăștie. Tel. 242977.
• vând lămâi 14 ani cu lămâi și flori pe eL Tel. 
217543.

• • vând miei pentru sacrificat de Paște, preț 
negociabil. Tel. 0742/214971.
• vândingM 20 familii albine, preț convenabil, 
Hațeg. Tel. 770996.
■ vând urgent stupi foarte buni, Deva, tel. 
212167.

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

______________________________ : ' . .I_____________Și ■ 

• transport motate cu auto de 12 tone :a 14 M. 
Asigur și demontare moGHr sau etedrocas- 
nice. Tel. 225578,0744/934462.

• vrei să câștigi 300 - 500 dolari săptămânal 
Wând șcasa! Trimite plic timbrat autnadresat 
laOPi.CPS Simeria.

■•tocuridemuncă.în Portugalia, toate domeniile 
de activitate. TitriH pfib timbrat autoadresat 

la OP 1, CP W Deva. Tei. 0721/234667.

Oferte locuri de muncă (74)

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

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• dorea ă cumpăr pentru o persoană din 
străinătate apartament 2 Camere sau 
garsonieră, ofer 28 ■ 30.000 euro.. Tel. 
0722/362364.

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, vedere în 2 părți, 2 balcoane, 
etaj 1, zona G. Enescu, preț 40.000 euro. Tel. 
228615.
• zona Al. Crișufui, etaj 1, amenajat, camere 
mochetate, baia mărită, gresie, faianță, instalații 
electrice și sanitare noi, contorizări. Tel. 
0722/585819.

Vând ap. 4 camere i07)
decomandate, eta| 2, zona eminescu, zona 

Poliție, suprafață 100 mp, preț 13 mid. lei. Tel. 
0745/582117.
• Deva, decomandate, s 100 mp, etaj interme
diar, 2 băi, 2 balcoane, frumos amenajat, urgent, 
preț negociabil. Tel. 0720/437889.

Vând case, viîe (13)
• 2 camere, bucătărie, baie, cămară, hol, acare
turi, grădină, ocupabilă imediat, preț 1.2 mid. lei, 
în Deva, Str. Griviței, nr. 31. Tel. 236510.
• 3 camere, coridor, cămară, anexe 
gospodărești, curte.ll ari și grădină 28 ari, în 
Geoagiu, Teilor, 37, posibilități gaz și apă. Tel. 
0723/134162,226839, după ora 18.
• cast, In Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, gradină de legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus intermediari.
• In Deva, sau schimb cu apartament 2-3 
camere, etaj 1, central. Tel. 0254/215795.
• hi Simeria, 2 camere, hol, bucătărie, grădină 
900 mp, pomi fructiferi, viță de vie, zonă centrală 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0742/512772.

• hi Skneria, zonă centrală 3 camere mari, 
bucătărie mare, baie amenajată curte și 
grădină preț 135 miliarde lei. Relații la tel. 
0720/437889.
• Shmria Veche, 3 camere mobilate, sobă
teracotă pe gaz, verandă terasă șopron, 
pivniță stil occidental, 50 ari grădină cu pomi, 20 
ari teren arabil, preț 1307000 euro. Tel. 233789, 
0721/579308. r

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

Vând case ia țară (17)
0 camere, anexe, curte, grădină fântână la 27 
km de Deva, Lăpușnic, nr. 179, negociabil. Tel. 
215310

• cmă 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș. Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
07231/631756.

• casă crete 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.
• te Dobra, Str. Gării, nr. 6,4 camere, bucătărie, 
cămară pivniță grădină 20 ari cu pomi fructiferi, 
preț 900 milioane lei. Tel. 283132.

SC ECOWASH SUL Duva 
spadalisHnretajîipsbka 

Carirdr
•r studii superioare;

CUHOJmTj» OțJVflIW CRI llivwte 
•ngloxâ ți limba ifalianâ;
* duponibCtate maxrmA la 
deplasări în ford fi în străMtaia.

2 fochiști autorizați
Evaataalal» rereri m depun la sadtai 
fiiiiteliții (festa fabrici i» lupte) sau 
la fa* 0254/206.1*0, ifeuc, Intre 
oreU 8-17, până te data d» 
29.04.2005. (21650)

Cumpăr garsoniere (20)
■ cumpăr garamM sau apartament în zonă 
centrală exclus Intermediari. Tel. 074S/260135.

Vând terenuri (21)
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești • Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• arabS 4800 mp, pe valea Mureșului, preț 2,5 
euro mp, negociabil. Tel. 214545,0726/680254.
• arabi 5000 mp în vatra satului Mintia cu 5 euro 
mp, negociabil. Tel. 0722/545721.
• Deva, zonă potrivită pentru constnjcții fabrică 
depozit, st 3000 mp, fs 32 m, utilități, preț 16 euro 
mp, negociabil. Tel. 0720/437889.
• intravilan 3500 mp, fs 25 m la DN 7, zona 
fabricii de cabluri, preț 25 euro mp. Tel. 
0723/507169.
• intravilan Deva, 700 mp, panoramă utilități în 
zonă preț 15 euro/mp. Tel. 218399.
• Intravfaui la ieșire din Deva, Sîntuhalm, pe DN 
7, suprafață 2600 mp, fs 15 m, preț 10 euro mp, 
negociabil. Tel. 231245.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, fa 12 m, preț 6 euro 
mp, negociabil. Leșnic, nr. 122. Tel. 0744/568996.
• totravlan, Deva, st 2500 mp, poziție strategică 
pentru construcție obiective: motel, benzinărie, 
supermarket, preț 19 euro mp. Tel. 0720/437889.
• tetravflan,st 3502 mp, fe25m, la DN7, ridicare 
topo, intabulat cu număr, preț negociabil. Tel. 
0723/507169.
• lac de casă Intravilan, 3516 mp, apă gaz, 
curent loc drept, zonă liniștită paj ,1a 3 
km de Hunedoara (sat Hășdat), 10 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• toctecasă,30ari, Mintia, vizavi de poartaa2- 
a Avtaka, facilități curent gaz, apă la poartă Tel. 
0720/056354.
• isgșnt, teren intravilan, Vețel, st 1600 mp, 
posibilități parcelare, Valea Căoiului - Vețel, 
Utilități, preț 3 euro/mp și tere' zona Almaș, 
Cozia,negociabil. Tel. 231284.
• «MM mp teren cu consubcpl. intravilan și 
utiHtățl. Tel. 0723/507169.
• «W teren în Zăvoi, 2000 mp,ftZ9 m, preț 

egodabii. Tel. 0726/142377.

Vând spații comerciale (25)
• ultracentral, amenajat, gresie, termopan, 
centrală termică rigips, spoturi, preț42.000 euro, 
negociabil, s 55 mp. TeL 0723/507169.
• vând două hale, una construcție 2000, 
suprafață 300 mp și una de 700‘mp, cu utilități. 
Tel. 0723/507169.
• vând spațiu pentru birou notarial, avocați, ori, 
psihologie, construcții. 55 mp, preț 42.000 euro, 
negociabil. Tel. 0723/507169.

Imobile chirii (29)

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

• eter spre închiriere apartament 2 camere, etaj 
1, Deva ultracentral, pentru birou sau depozit 
Tel. 22239a
• ofer spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală 45 mp. Telefoane. 0726/224003, 
0726/206768.
• eter 9reînchiriere, în Deva, spațiu comercial, 
30 mp, în prezent amenajat ca sediu firmă Tel. 
0722/330084.

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 LX, af 1986, necesităreparații 
tinichigerie, acte la zi, preț 23 mii ioane lei, nego
ciabil. Tel. 0743/146434.
• vând Dada 1310, af 1978 bună de 
funcționare, acte la zi, preț 500 euro. Tel. 
0740/317313.
• vând Dada break, af 1988, stare bună IT 2007, 
5 trepte, preț 1200 euro, negociabil. Tel. 219780, 
0744/700235.
• vând urgent Dacia 1300, culoare vișinie, 
perfectă stare, acte Ia zi, preț 17mllibane lei. Tel. 
0726/705460.

Auto străine (37)
• vând Opd Astra Caravan 1,7 Turbo Diesel, af 
1997, persoană fizică vopsea metalizată ori
ginală extrase, preț 5700 euro, negociabil. Tel. 
0723/270348.
• vând Ford Transit pentru marfă af 1987, 
motorină 2500 cmc, cauciucuri noi, culoare 
albastră preț 2600 euro. Telefoane 222144, 
0726/756058.
• vând Mata, af 2004, iunie, unic proprietar, 
vopsea metalizată ireproșabil, 11.000 km, 
garanție 3 ani. Tel. 0723/270348.

Microbuze. Dube (38)
• vând urgent Iveco, motor 2500 TD, 14 locuri, 
toate taxele achitate, înscrisă pe persoană fizică 
sau închiriez, preț negociabil. Tel. 0726/705460.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)
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Garaje (43) Instrumente muzicale (60)
• huhâta garai pe termen lung, bl. 9, sc. 5, ap.
44, str. I. L Caragiale, Deva. Tel. 213671.

Mobilier și interioare (47)
• mobflter dta pal și lemn masiv, binale: Uși și 
ferestre, lucrări tâmplărie. Tel. 0744/567736.
• vând 2 dulapuri, masă lemn masiv, aragaz 
stare foarte bună rochie de mireasă nr. 42 ■ 44, 
făcută la Timișoara. Telefoane 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 canapoi extensibilă masăsufragerie + 
6 scaune, servantă mobilier hol, ladă 
încălțăminte, cuier, dulap cu o ușă masă 
sufragerie 12 persoane, măsuță tv, birou, 
mochete, mașină automatic (Franța), combină 
frigorifică Electrolux, (Suedia). Tel. 218084, 
0743/211074.
• vând teșite avantajos dulap cu 2 uși, vitrină 
cu 2 uși și 2 sertare, comodă TV, preț 45 mii, 
negociabil, tel. 0254/218996,0724/929494..
• vând teșite urgent pat dublu cu 2 saltele 
relaxa, 2 noptiere, masă TV. Transport gratuit la 
domiciliu, preț 7 milioane iei. Tel. 0254/213483, 
0720/432448
• vând geamuri și uși în stare bună Tel. 
0726/158688
• vând pat dublu, saltele Relaxa, 2 noptiere, 
masă tv, suport flori din cadru metalic cu stidă 
ofer bonus o măsuță cameră din cadru metalic, 
transport gratuit, preț 75 milioane lei. Tel. 
213483.0720/432448

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Olympia, nou, preț 1,2 
milioane lei sau schimb cu telefon mobil sau 
DVD plus diferență Tel. 0722/161644.
• vând Motorola V300, cameră foto, MP3,65 mii 
culori, stand-by 3 zile, preț 6.000.000 lei. Tel. 
0721/886773.
• vând teteten Siemens A 50. SB, 3 zile, calcu
lator, alarmă Internet, jocuri, stare bună preț 
avantajos. Tel. 0723/920314.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator Pentium 133 MHz, 1,7 GB HDD, 
mgnifor giă M^preț.l&gjitioane l 
schimb cutele rob# sauDvu plus diferență 
Tel. 0722/161644.
• vând imprimantă cu scanner Lexmark X74, în 
garanție încă 5 luni, preț 2.700.000 Iei, negociabil 
sau în 2 rate, Tel. 0720/400438.
• vând urgent 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 cârinddâ din demolări, 6000 bucăți, preț 
7000 lei/bucată Tel. 220723,0723/335189.

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic -15 milioane lei, conge
lator 5 sertare - 3 milioane lei, chiuvetă baie cp 
suport -300.000 lei. Tel. 229657.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună preț 3 milioane lei, negociabil. Tel. 219739, 
0723/229046.
• vând mașină de cusut marca Kohler, serfa 
1322661001 • 2505013, vechime de peste 100 ani, 
perfectă funcționare, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• aând mașină surfilat Triploc, nouă mono- 
fazics. oiese de schimb, motor electric, pedală 
grăite™, cuțite. Tel. 217543.

EPOTRUST

semnai
«TOHSIONAU 
DE JUhATENIE

DEVA, 
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nr. 1.
Tel. 0744/698799.

• rdnd plan 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 ceasde mână elvețian Loriginess, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 170 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând srl capital majorat, Volvo 244 GL, CI, 
numere noi, VT 2006 și una neînscrisă talon 
numere vechi, frigider Arctic, ladă frigorifică 3 
sertare, cazan fontă Tel. 0721/614402.
• vând trepied telescopic profesional cu 
boloboc + husă rotativ, verde metalizat 
Germania, stare perfectă preț 150 euro, nego
ciabil. Tel. 0722/795996.
• vând țuică calitate superioară 52 grade. 
Informații Deva tel. 212512,0744/637809.

Pierderi (62)
• Centrul de Recuperare și Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap Păclișa declară pier
dute următoarele caiete de sănătate: Cherghi 
Lucreția, Covaci Vasile, Căldăraș Angelica, Căită' 
Dumitrache, Diaconu Maria Hang Maria 
Hegedus Mihaly, Liscanu Ramona Lefter Nicu, 
Mande Cristian, Măgurean Mircea Nuță Nicolae, 
Pipi Andraș, Popa. Alexandru, Pârău Marioara 
Schautz Laura Tomescu Nistor, Aibu Cristian, 
Balirrt Lina lancu Gheorghe. Se declară nule.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Uibariu Aurelia Se drvrarâ nul.

Apeluri (65)
• SC Oerox SRL cu sediul în localitatea Hațeg, 
str. Rîu Mare, nr. 5A, județul Hunedoara anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul „Recu
perarea deșeurilor și/sau resturilor nemetalice, 
recidabile, cod CAEN 3720, situat în comuna 
Totești, nr. 147. Informații se pot obține la sediul 
APM Hunedoara, zilnic între orele 9 -17. Even
tualele sesizări și reclamații pot fi depuse în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
anunțului.

Matrimoniale (69)
■ Strat, slngw 49/180/170, doresc cunoștință cu 
prez^tabâ. oentru o rriaȘesenoasă. Deva: TeL

Prestări servicii (72)
• asigur sonorizări de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat promptitudine și seriozitate. Tel. 
218420,0745/027620,0744/603700.
• evaluator autorizat - efectuez evaluări aparta
mente, Me industriale, abatoare, spații corner
dale și de producție, societăți comerciale. TeL 
0726/718505,212167.

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

• executăi m ucțu și instalații, amenajări 
interioare și exterioare, seriozitate, profesio
nalism. Tel. 0741/196562.
• executăm la comandă jaluzele verticale, 
rulouri exterioare, uși de garaj tip rulou aluminiu, 
acționate cu telecomandă Tel. 214545,9 ■ 17, 
0726/680254.
• executăm la comandă reclame luminoase, 
panouri neluminoase, inscripționări vitrine, 
litere volumetrice. Tel. 214545, 9 ■ 17; 
0726/680254.
• modtez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu uri singur elev. Tel. 0720/400456.

• organizăm mese festive, nunți, botezuri, avan
tajos. Tel. 0724/428559.
• pontau persoane juridice, deduceri de 
impozite la îndemână Tel. 0745/700298
• taancport orarii cu Ford Transit 1,2 to șl 10 mc, 
la prețuri negociabile, în funcție de m Tel. 
0722/328820.
• transport marfă local ș interurban cu camton 
acoperit de 3,2 t util, 36 mc, dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

Firma de construcții 
angajează

INGINER 
CONSTRUCȚII.

Cv se trimit la fax: 
0254/234.385.

Mobil: 0744.591.607. (21977]

• coordonator Avon caut colaboratori serioși, 
cu putere de muncă câștig nelimitat, premii.TeL 
222902,0722/375315.

• firmă distribuitoare produse tutun caută 
reprezentant în Deva CV la fax 0259/447152

• societate comercială angajează agent 
vânzări, posesor permis de conducere cat 
Bșipersoanăpentruevidențăcontabilitate T 
pnmară Telefoane 0254/233049, 
0726/685852.

• caut urgent zidari cu experiență Relații latei. 
0726/076256.

• Depozitul de calculatoare angajează 
personal pentru vânzare te magazin. 
Cerințe: cunoștințe lofide tT, cunoștințe 
gestiune, eventual program Neoma- 
nager/B-or» amoașterea ml tentai străine 
constitute avantaj oomidWstabBteDeva. 
trimiteți CV la fax 021/2240279 sau 
personal&romsoftro cu ipențhmea VM. 
CV-urile fără mențiune nu se Iau hi 
considerație.

• Depozitul de calcrdatoare angajează Șef 
magazin. Cerințe xpr nU rtr-uoi post 
de conducere, iști toâde fT, 
cunoștințe gestiune, eventual program 
Neomanager/frorg, amoașterea mi Bmbl 
străine constituie avantaj, domicM stabil 
te Deva. Trimiteți CV la tex O/wm sau 
penonal@romsoftro cu mențhmea SM. 
CV-urile fără mențiune nu se iau In 
considerație.
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✓DVD DIVX -citește orice 03, DVD. 
Daci la na gi Iți, 

atunci nu găsiți niciunde!

Tel.: 234.146.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

RECLAME

• societate couterctahi angajează tânăr 
dinamic, în domeniul maselor plastice, 
preferabil actual șomer. TeL 0722/397829.

• sodetate comerciali angajează tineri și 
tinere pentru activitate Internet Relații la 
tel. 0744/877924.

Md 22 htosrofate, Dl - D2. hire MkMcâ 
și Hotel Om. Totetoan» 0722/31213C, 
O742,THCZZ1

parte a unei corporații intenxațlDnale mass-media 
care deține poziția de lider tn ptfdicarea de ziare 

$' și servicii Internei in vestul Ausiriei, ta nord-estul
Ungariei, cât și ta județele Bihor. Timiș, Oaraș- 
Severta. Hunedoara și Satu Mare

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

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 

1 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, 
contactafi-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

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot 
fi depuse în cutiile 
speciale instalate in 
următoarele puncte 
din Deva:

1. Comtim;
2. Stația de 
autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de
Artă Forma;
4. Alimentara 
Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal. >

Anunțurile de 
mică publicitate 
ranț gratuite 
pentru persoanele 
fizice.
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• Mașină rotativă pentru tipărit
ziare
(2 culori) - rotagazetă

• Turn de împachetare
• Mașină de tipar plană (tip Aure

lia)
• Ghilotină

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

Persoană de contact 
Cornel Poenar.

Primăria Comunei BUCUREȘCI
Sânte sărbătoare a învierii Domnului HSUS HRISTOS 

îmi oferă prilejui de a vă ura multă sănătate, bucurii, pros
peritate și liniște ta suflet

Fie ca vorbele Mântuitorului să ne facă mai buni și mai 
iertători.

BOBO S piiB 

'■ o ș <S'
A

„...dacă păzește cineva 
cuvântul Meu, ta veac nu va 
vedea moartea”.

Paște Fericit!
Primar,
Constantin Macrodin

(22083)

PRIMĂRIA
COMUNEI TOMESTJ

Sfintele Sărbători
Pascale să vă aducă 

pace în suSete și 
belșug în case.

„Paște fericit!”

SC PUIfTO PROD ITALIA srl 
f H nMV«cMad la

CARBENTA

i

B

u r • r o m

CMKWKa «VW. AMWeONWkOW. HRt

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA 
Unic distribuitor al VIPROMIN 2000 SALONTA 

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

pui de carne Broiler Ross 308; [ \ 

pui de ouă și rasă mixtă; 

pui de curcă Big 6.

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

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 

Relații la tel. 0254 - 219971,0723 - 627031.

FII EXPERT ÎN TRANSPORT!
DEVA

...... jerw»» . i

Rezervări și informații la tel. 
0723/380509, 0254/241411

liansputlmTa
MM MB AMAăkMH InwmȘIfflBm

Tel. 0254/218490, 0723/51484X 0288/340581
ggg: e-mail: moldovictrans@zappmobile.ro

InfermvțM st menribrl in Dfcawa >1 OrA>ti« la tal. 
O2S4Z241411. 0723 38OSO9, 0745 216035.

Deva,b-dul luliu Maniu, bl.A, scA, parter 
« .?> Tel. 0254/223333

Laborator psihologic acreditat MTCT pentru:

mailto:moldovictrans@zappmobile.ro
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Vând garsoniere (19;
• zona McDonatfi, gresie, faianță, parchet, 
amenajată. Preț 650 mil. iei. Tel. 219470. (Multi- 
prima)
• zona Miriști bucătărie, bale, balcon, gresie, 
faianță Preț900 mii. lei. Tel. 219470, (Multiprima)
• decomandată, complet mobilată utilată 
contorizări, TV color, mașină de spălat 
automată frigider, aragaz, el 1, Dorobanți. Tei. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• urpentl Zonă ultracentrală amenajată 
contorizări, modificări interioare modeme, etaj 
intermediar. Preț 780 mii. lei, negociabil. Tei 
0745/253662,211587. (Evrika)
• etaj ă dec., Eminescu, st 30 mp, amenajată 
modem. 485 mii., neg. Tel. 211587 (Evrika)
o zona Dada, complet mobilată și utilată 
îmbunătățiri,.et. 2, ocupabilă Imediat Preț 480 
mii. lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrika)
• Aloca Mul, semidecomandată contorizări, 
gresie, faianță parchet balcon închis. Preț 700 
mii. lei, negociabil. Tel. 0788/361782, 224296. 
(Garant consulting)
• Zamflrascu, Ol 2, decomandată contorizări, 
fără îmbunătățiri. Preț 700 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• Dorobanți parter, zugrăvită decomandată 
posibilitate balcon, 640 mit lei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Măriști, ot 2, contorizări, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță Preț 640 mii. lei Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Dada, et 4, izolație, lavabil, faianță gresie, 
parchet laminat. Preț 520 miL lei. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• zona 22 Decembrie, decomandată st- 45 mp, 
balcon, amenajări moderne.' Preț 900 mii. lei 
negociabil. Tel. 231212, 0745/001397. (Garant 
Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
amenajări, contorizări. Preț 520 mii. lei. Tel. 
231212, 0745/001397. (Garant Consulting)
• confort l decomandată contorizări, balcon 
închis, ocupabilă imediat zona Ulpia Tel. 
0741/154401,227542, seară (Garant Consulting)

• confort l decomandată amenajată stil occi
dental, centrală termică zona Dorobanți. Preț 
900 mii. lei, Tel. 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• confort k decomandată contorizări, parchet, 
ocupabilă imediat zona Uipia. Preț 24000 euro. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• contorizări, grade, faianță repartitoare, 
parchet baie cu cabină de duș, recent renovată 
Aleea Romanilor. Preț 500 mil. ROl/50.000 RON. 
Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• decomandată superi) amenajată gresie, 
faianță contorizări, balcon închis, mobilată 
modem, utilată cu tv. color, combină frigorifică 
mașină de spălat automată Aleea Saturn. Preț 
720 mil. ROL/72.000 RON neg. Tel. 0724-169303, 
0743-103622. (Casa Betania)
■ etaj 3, contorizări, balcon, bine întreținută 
Aleea Crișului. Preț 465 mil ROL/46500 RON. Tel. 
0744-690918,0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandată contorizări, balcon, bine 
întreținută Zamfirescu. Preț 670 mil. ROL/69.000 
RON neg. Tel. 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• zonă ultracentrală balcon de 5 metri, 
contorizări, parchet, situată în blocurile din 
spatele complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje, 
Decebal. Preț 780 mii. ROL 78jOOO/RON. Tel. 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania):
• decomandată A 48 mp.c pashet, gresie, 
faianță centrală termica proprie, termopane. 
Blocurile Mintiei. Preț 920 mil, R01/92.000 RON.

' Tel. 223400, 0740-914688, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• etaj Intermediar, centrală termică proprie, 
gresie, faianță parchet, balcon închis, luliu 
Mania Preț 730 mil. ROL/73.000 RON neg. Tel. 
230221,0741-120722,0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 1, decomandată st 45 mp. 2 balcoane, 
parchet repartitoare, ușă metalică 22 Decem
brie. Preț 815 mil. ROL/81.500 RON. Tel. 0744- 
690918,0720-370753. (Casa Betania)
• eta| 3, decomandată balcon închis, 
contorizări, bine întreținută Eminescu. Preț 490 
mii. ROL/ 49.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etajă compusă din cameră baie, hol, încălzire 
proprie, gresie, faianță parchet mobilată Aleea- 
Romanilor. Preț 450 mil. Rol/45.000 Ron. Tel. 0743- 
103622,0724-169303. (Casa Betania)
• etajădecomandată centrală termică proprie, 
gresie, faianță balcon, parchet Dorobanți. Preț 
950 mil. ROL/95.000 RON. Tel. 0744-690918,0720- 
370753. (Casa Betania) .
• etaj totennvdlar, cuntu. Jzări, parchet, balcon 
închis. Calea Zarandului. Preț 550 mii. ROL/ 
55.000 RON. Tel. 0724-169303,0744-690918 (Casa 
Betania)
• Zm Dorobanți decomandată, et. interme- . 
diar, ST=42 mp, bucătărie mare, modificată cu 
ieșire în balcon, gresie, parchet contorizări, preț 
850 mii. lei negociabil, tel. 0724/254051.232 809. 
(Fiesta Nora)
• ma Zamflmcu, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat preț650 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zm U. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000) .
• Mu Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., 
contorizări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
• amMfataL dec., mobilată balcon închis, et 
ă preț 700 mii. lei. Tel 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)
• M* MMșH, vedere la stradă liberă preț 550 
mii lei negociabil. Tel. 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• aa Dada, dec,, mobilată et. intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei. Tel. 
0254/234401. 0727706515. (Rubin’s Home)
• m Ml ta] intermediar, gresie, faianță 
parchet mt h ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(RuDirfsHome)
• zm Dorobanți etaj 1, contorizări, parchet, 
dec Preț 15D00 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• zona Mmscu, dec, st 35 mp, balcon, 
cămară et intermediar, contorizări, recent 
amenajată Preț 520 mii. Iei. Tel. 0254-234401, 
0727706515. (Rubin’s Home)

OFERTA SPECIALĂ de PAȘTI
* MaphM de apdktat IND1IIT cu BOO teu 1000 turații

* CABOU un Radlecacetefen cu CB cl MPI
* Tateviior diagonala Bl cm la 4.000.000 lei

* Frigider ARCTIC * CABOU un Aspirator

Deva, rtr. A. lancu bl. HI, tel. 216196 

Hunedoara, bd. Dada bl. 2B, tel. 719999 

Brad, Bd. Republicii, bl. 19, tel. 610595

• urgent dec, amenajată frumps, contQrizată 
tavan fals, gresie, faianță parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 685 mii, neg. Tel. 
0745/640725 (Mimason)
• Deva zona Daciă parter, amenajată totul 
nou. Preț 520 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• zona Dada, parchet gresie, faianță apometre, 
gaz contorlzat repartitoare, instalații sanitare 
noi, cabină de duș. Preț 500 mii. neg. tel. 235588 

0722/624091. (Casa Grande)
• zona Dadă gresie, faianță contorizări, balcon. 
Preț 430 mii lei. Tel. 235588 0722/624091. (Casa 
Grande)
• zona Miriști contorizări, et 1, balcon. Preț 
580 mil, lei neg. Tel. 235588 0722/624091. (Casa 
Grande)
• zona M. Eminescu, contorizări, balcon, 
suprafață 30 mp. Preț excepțional 350 mii. lei 
neg. Tel. 235589,0722/624091. (Casa Grande)
• zona Dadă etaj 4, cameră modificată 
acoperită contorizări, preț 450 mil. negociabil. 
Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).
• zona M. Eminescu, parter, contorizări, spațiu 
mare, preț 450 mii. Tel. 0788/572471. (Casa de 
Vis).
• zona Micro 3, centrală bloc cărămidă preț 360 
mii. Tel. 747798 0742/902488 0742/872106. (Tina 
Terra Mia Hunedoara)
• convector, bolter, etaj 2, preț 350 mii., zonă 
centrală Tel. 747798 0742/902488,0742/872106. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• bdul Cocvta, parchet balcon, gaz, întreținută, 
350 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bdul Corvln, etaj inferior, ușă metalică gresie, 
convector, boiler, 420 mH. Tel. 710129, 
0740/1467». (Stil Imobiliare Hunedoara)
• ta Hunedevă zona Teatru, etaj 2, deco
mandată spațioasă, 42 mp, parchet balcon 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă 520 mii. 
Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zona Union, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mil, 
negociabil, tel. 0741/130438 (Profil Expert Hune
doara)
• etaj 2, zona Dunăreă 4» milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• confort 1, etaj 5, bine întreținută preț 9000 
euro, negociabil. Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• garsonieră ta Devă zonă bună etaj interme
diar, indiferent de stare. Ofer prețul pieței. Tel 
211587. (Evrika)
• zoneto: Darabanii 22 Decembrie, Mărăști, ofer 
preț foarte bun. Tel. 235588 235589.0720/062014. 
(Casa Grande)

Vând ap, 2 camere (03)
• decomandată et 1,56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 29.000 euro, tel. 0722/564004. 
fPrima-lnvest)
• semktec, grote, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, zona Al. Armatei preț 770 mii. lei, 
tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• decomandata, etl, 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgenți Zona Lie. Auto, vedere la bulevard, 
amenajări interioare de calitate, contorizări, ușă 
metalică preț 720 mii. lei, tel. 0721/815781. 
(Prima-învest)
• dec, zonă ultracentrală eț 2, balcon mare, 
parchet, contorizări, st 56 mp, vedere la bule
vard, preț 30.000 euro, tel, 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• zonă MM, et 3, cu balcon, preț 540 mii. lei, 
tel. 215212. (Prima-lnvest)
• zona AL Straiului, semidecomandate, gresie, 
faianță gaz contorizat Preț 580 mii. lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zona AL Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 
mid. lei. Tel. 219470. (Multiprima)
• zonă ultracentrală semidec., et. 4, acoperit 
parchet modificări, contorizat preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0726/826.624. (Temporis)
• zona plată decomandate, curat ușă metalică 
contorizat total, parter înalt balcon închis, preț 
30.000 euro, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0720/354.453. (Temporis)
• zona Gojdu, semidec., et 1, curat ocupabll 
imediat contorizat total, repartitoare, 970 mii. 
lei, 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. modem, terrfiopan, 
tavan fals, spoturi, preț L4 mid. lei, neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)

• urgent dac, amenajat, et 2, balcon închis, 
zona Liliacului, contorizat 52 mp, preț31.000,tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Catedrală (I. Maniu), el 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)
• zona Bălceocu, et. 3,' sdec., multiple 
îmbunătățiri, liber, fără balcon, 750 mii. lei. tel. 
0745/640725, exclus credit (Mimason)
• rtr. Caragtate, dec, parter înalt balcon închis, 
beci, îmbunătățiri, ocupabil imediat preț 30500 
euro, tel. 0745/266071,230324. (Mimason)
• bd. Decebal vedere spre spital, bucătărie, 
modificată contorizat preț 32300 euro, tel. 
0726/715893,0740/173103. (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet 
mobilat și utilat mobilă la comandă modernă 
Ocazie!1 Preț 785 mii. lei, negociabil. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 miL negociabil. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet 
modificat, contorizări, preț 900 mii., negociabil. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat preț 28000 
euro, negociabil. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)

• zona Hm 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
4» mii., negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zom >1 Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, negociabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă contată I. Creangă et 1, decomandate, 
centralătermică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona ton Creangă et intermediar, neame
najat contorizări. Preț 1,15 mid. lei, negociabil. 
Tel. 231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• mm Gojdu, et 2, amenajat contorizări. Preț 
900 mii. lei. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)

fără balcon. Dacia, et 3. Preț 610 mii. iei. Trt 
•2»479,0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Propeșul st-70 mp, et intermediar, 
balcon mare, decomandate, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)

rizatTVcotonffigiter, aragaț et. 3, Al. Armatei, 
preț 7» mii., negociabiL Tel. 0745/411449. 
(AgențialmobiliarăNr. 1)
• decomandate, st 60 mp., gresie, faianță 
contorizări, balcon mare, parchet, bloc de 
cărămidă acoperit cu tablă Eminescu. Preț 960 
mii. ROL 96.000/RON. Tel. 0741-120722, 072+ 
169303. (Casa Betania)
• decomandate, vedere în două părți, st. 60 mp, 
geamuri termopan, centrală termică proprie, 
gresie, faianță complet mobilat modem, Ion 
Creangă Preț 1,6 mid. ROl/160.000 RON. Tel. 
0740-914688 0720-370753. (Casa Betania)
• tocăHre proprio, contorizări, scară cu 
i nterfon, balcon, bloc cu 4 etaje, Aleea Streiului. 
Preț 530 mii. Rol/534)00 Ron neg. Tel. 0740414688, 
0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mil. ROL/90.000 RON neg. Tel. 0724-169303,0743- 
103622. (Casa Betania)
e etej 3, decomandate, balcon închis, con- 
torizari, bine întreținut Aleea Neptun. Preț U 
mid. ROt/120.000 RON. Tel. 0742-005228, 0720- 
367896 (Casa Betania)
e etaj ă parchet balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mH. ROl/90.000 RON. Tel. 0744- 
690918,072+169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, gresie, faianță parchet 
laminat balcon închis, merită văzut, st 65 mp., 
Dorobanți. Preț 32.000 euro. Tel. 0741-120722, 
072+168303. (Casa Betania)
• mmMIcAH interioara, gresie, faianță parchet 
lăminat balcon, contorizări, bine întreținut 
Aleea Crișului. Preț 650 mH. ROL/65.000 RON. Tel. 
072+169303,0743-103622. (Casa Betania)
• ana Uzo Baican, balcon, contorizări, fără 
modificări interioare, urgent preț 675 mii. lei 
neg, tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Mlreșni, decomandate, 55 mp, et 2, 
vedere la stradă parchet centrală termică 
balcon, ocupabil imediat preț 995 mii. lei, tel. 
0788/165704,0724/254051,232808 (Fiesta Nora)

• zona Mu Maniu, decomandate, et interme
diar, st 64 mp, 2 balcoane, Unul închis, hol 
central, cămară debara, parchet faianță 
contorizări, bine întreținut preț 12 mid. tei, 
negociabil. Tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Btfcetai et 3/4, bloc de cărămidă deco
mandate, centrală termică vedere to față 
balcon închis, "parchet gresie aianță oine 
întreținut negociabil, tel. 0745/302200, 0788/ 
1657U3. (Fiesta Nora)
• zm pfațdj decomandate, balcon,'debara. 
Cămară parchet contorizări, hol central, posi
bilitate de modificare, boxă preț 10» mii. lei, 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• Zm Mltrița, decomandate, et 3/4, modi
ficat 55 mp contorizări, hol central mare, 
balcon, preț 32X100 euro, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• MteMMritetaftA ataf 2. $tr. 1 Decembrie, 
appmetm gaz contorizat parchet Preț 1J)5 mid. 
lei negodabll. TeL 22864a (Ag. EMa) 

etaj 2. Str. 1 Decembrie, 
tat parchet Preț L05 mJd.

ficată gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță 
canalizare separată Preț 870 miL lei. Tel. 228540. 
(A&Slă)
balcon închis. etaj'tALfteptun. Preț l,15rc& 

lei. TeL 228540. (Ag. Ella)
• draft, Mimai, etaj intermediar, centrală 
termică parchet, balcon închis. Preț 900 rpil. lei. 
Tei. 228540. (Ag. EMa)

tablă gresie, faianță parchet apometre, gaz 
contorizat Preț 950 miL lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• MmMecMnamtate, «ta| 2, Scărișoara, 
modificări, gresie, faianță contorizări. Preț 6» 
miLtei. Tei 228540. (Ag. Ella)
• MnătecMitandăte, Mmratol etaj 4/4, 
acoperit cu tablă apometre, gaz contorizat aer 
condiționat parchet gresie, faianță ușă capi
tonată balcon închis. Preț 6» mit lei. Tel. 228540. 
(Ag.Ella)
• MnMmmandatet Dada, contorizări, 
mochetat canalizare separată. Preț 530 mii. lei. 
Tel. 228540. (Ag. Ella)
• tenMecomndate, tdtor, centrală termică 
amenajat apometre, lavabil ușă stejar. Preț 700 
mu. iei. Tei. 228540. (Ag. Ella)
• urgent! Zonă centrali bloc de cărămidă 

acoperit contorizări, camere cu parchet bine 
îtrețlnut Preț 850 mii. lei. Tel. 0745/253662. 

(Evrina)
• zm Gojdu, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mare închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 7» mii. lei. Tel. 
0723/660160. (Evrika)
• zonă dtacantaH, etaj intermediar, deco
mandate, centrală termică camere cu parchet 
panoramă frumoasă Preț negociabil. Tel. 
0745/253662. (Evrika)
• zona MneraM, et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimb cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală + 
diferență Preț 850 mii. lei. Tel. 211587; 
0723/660160. (Evrika)
• urgent decomandate, centrală termică etaj 
1, Minerului, bloc cărămidă gresie, faianță 
parchet cu sau fără garaj. Preț 8» mii. lei, nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)

VĂI& 2 HME amena
jai i penf~v producția, 
suprafața aBawronă - 

,200+1.000 mp,
jT

• decomandate, zona poliția județeană st 62 
mp, contorizări, ocupabil Imediat. Preț nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)
• zona L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, gresie și faianță în baie, 
faianță în bucătărie, vedere în două părți. Preț 
1,150 mid. lei. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona Bălcescu, et. 2, dec., CT, ușă metalică 
vedere la stradă Preț 1,05 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0727724551. (Rubin'S Home)
• zonă contrate, etaj 2, parchet gresie, faianță 
apometre, baie cu geam, balcon, gaz contorizat 
-1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona L Creangă etaj 1, centra^ termică 
termopan, parchet gresie, faianță bucătărie 
modificată mobilat. Preț 1,560 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• iftracantral doc, et intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 mid. lei. Tel. 0254-234401, 0727706515., 
(Rubin's Home)
• zona Dada, contorizări, repartitoare, bloc de 
cărămidă Preț 650 mil. lei. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin’s Home)
• zona Kogătalcoanu,în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0254-234401,0727706515. (Rubin's Home)
• Deva, zona Micro 15, etaj II, decomandate, 
transformări interioare. Preț 520 milioane lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)

2/4, bloc de cărămidă Bălcescu ocupabil 
imediat. Preț 9» mii. neg. Tel. 235588 235589, 
(Casa Grande)
• gresie, faianță contorizări, et. intermediar, 
foarte bine întreținut instalații sanitare noi, 
cartier Dacia Preț 600 mii. lei. Tel. 235588 235589. 
(Casa Grande) -
• draft, parchet contorizări, balcon închis, bd. 
Dacia Preț 760 mii. lei. Tel. 235588 235589. (Casa 
Grande)
• zona M. Eminescu, et intermediar, supe rame- 
naiat mobilă nouă la comandă parchet gresie, 
faianță balcon închis, contorizări. Preț 750 mii. 
lei. Tel. 235588 (Casa Grande)
• zona Emnesai, gresie, faianțăm parchet 
balcon închis, termopane, semidecomandate, 
acoperit cu tablă foarte frumoș. Tel. 
0788/572471. (Casa de Vis).
• zona Dada, semidecomandate, două holuri, 
contorizări, faianță preț 565 mii negociabil. Tel. 
0788/572471, (Casate WS).
• zona PoUa decomandate, contorizări 
parchet vedere în 2 părți, 55 mp, preț 1,150 mid. 
negociabil. Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).
• reitMcomandotercontonzăn, faiârfa în baie 

și bucătărie, zona Dada, preț 530 mii. negociabil. 
Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).
• zona UZO, balcon, semidecomandate, gresie, 
raianță contorizări, pretsnrmir, gociaoil.Tel. 
0788572471. (Casa de Vis).
• Avram lancu, etaj intermediar, amenajat 2 
convertoare, boiler, balcon închis, 670 mii. Tel. 
710129,0740/146788 (Sfii Imobiliare Hunedoara)
• zona Cora, etaj 1, decomandate, centrală 
îmbunătățiri, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliara Hwiedoara)
■ zm NBtai|> etaj intermediar, amenajă Su
rioare, balcon închis, 350 miL Tel. 710129, 
0740/1467». (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mkro 7, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mit Tel. 710129,0740/1467». (Sfii - 
Imobiliare Hunedoara)
• Mcra 8 semidecomandate, centrală 
îmbunătățiri, 420 mii. Tel. 710129,0740/1467». 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• ton Creangă, amenajat decomandate, balcon, 
mobilă la comandă centrală 900 miL TeL 710129, 
0740/1467». (StiUmobiliare Hunedoara)
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• zona OT, decomandate, în circuit, centrală 
balcon închis, 600 mii. Tel. 710129,0740/146780. 
(Sfii Imobiliare Hunedoara)
• UbarHțA• UbtrttțR, decomandate, boxă mansardă 
amenajat Preț un miliard lei,: Tel. 710129, 
0740/1467». (Stil Imobiliare Hunedoara)
• samldocMniridate, Mere 5, etaj 4,2» mii., 
negociabil, tel. 0722/420338 (Profil Expert Hune
doara)
• draft, Mere 7, etaj 1, contorizat parchet 
balcon, 350 mii, negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zonă ultracentrală CT, mici 
îmbunătățiri suprafață mare. Tel. 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).
• decomandate, zona Vibrate, etaj 3, parchet 
centrală termică gresie, faianță 450 mii. nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• centrate termică în garanție, instalații 
sanitare și electrice noi, balcon închis, preț 550 
mH„ negociabil (55.000 RON). Tel. 0254/743222, 
0742/615637,074^581831. (Lary Mya Hunedoara)
• etajă zona Cinema Modem, Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• eenddecomandate, zona OM, convertor,
gresie, faianță plus beci, preț 650 mii. (65.000 
RON.) Tel 0254/743222, 0742/615637,
.0742/581831, (Lary Mya Hunedoara)
• zona Bwegl etaj 2, centrală 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zm Bucegl fără îmbunătățiri, 450 mii, nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zm Teabu, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zm Mao 6, et 1, ușă metalică 430 mii., 
negociabil. Tel. 718708 0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
■ zm Micro 5/1, et 1 centrală amenajat 720 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zm Arilma, et 3, ușă nouă 620 mii. nego
ciabil Tel. 718706, 0745/354SS. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• am OM, parter înalt 700' mit centrală Tel. 
7187®, 0745/354S7! (Ag ''men’ tmobliiare 
Hunedoara)
• Mcro ă zona 1, camere decomandate, 
centrală bine întrecut gresie, faianță spațios. 
Tel. 747798 0742/902488 0742/872106. Oină Terra 
Mia, Hunedoara)
• dmnandate, gretai centrală, instalații 
sanitare noi. preț 650 mii, zona Micro V. Tel. 
747798, 0742/902488 0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• Mnddaeamandaifa «arteș faianță 2 convec- 
toare, boiler, balcon închis, jaluzele exterioare, 
apometre, preț 6» miL, negociabil, zona O.T. Tel. 
747798 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• dMMMadate,eta|lcentrală gresie, faianță 
apometre, preț 8® mit negociabil Piața 
BiberăriL Tel. 747798 0742/902488 0742/872108 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• mMB* mML super renovat zona OM, 
preț 790, negociabiL Tel. 747798 0742/902488 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• ran zm moi Mlb 6, bine întreținut 
preț 350' mii. Tel. 747798, 0742/902488 
0742/8721®. (Tina Terra Mia Hunedoara)

parter înalt .700" mlL centrală Tel.

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zpartamantl camere, (semi decomandate,ț) 
Devă zonă bună de preferință etaj intent xi 
Ofer preț bun. Tel. 211587. (Evrika)
• zona Bojtai, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507317(Ella)
• ta Deva, zonă bună plata imediat tel.2152M 

(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• agrt, itarMiM». parter înalt zonă, 
centrali 'menajat podele laminate, CT.greșȘȘi 
faianță italiană, ideal privatizare, preț bun. tj? 
0726/826.624,231108 Temporis)
• iftncodnl decomandate, contorizat total, 
parchet gresie, faianță 2 băi, suprafață marc 
preț 35.000 euro neg. 0726/826.624. (Temporis) ț
• zom Dorobanți parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță parchet nou, ușa 
metalică baie mare cu cadă pe colt Preț 48000 
euro, negociabil, tel. 0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona toon Corvin, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță 2 băl 2 balcoane, preț 
foarte bun: 1200 mid. lei negociabil, tel 
0745/302200,0723/251496.  (Fiesta Nora)
• zona MărăștM Nou, decomandate, et 3,2 băi,
3 balcoane închise, bucătărie mare, gresie, 
faianță, ușă stejar, preț L4» mii. lei negociabil, 
tel. 0723/251498,0724/25405L (Fiesta Nora)
• zona Bejan, semidecomandate, et 2, parchet 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, mici 
modificări, bine întreținut prăafiO mH. lei, nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0788/165703. (Fiesta 
Nora)
• Zona Gojdu semidecomandate, bloc de 
cărămidă et 3, contorizări, parchet balcdh 
închis, fără modificări, ocupabil imediat preț 
29.000 euro, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora) .
• zom Progresul decomandate, et 2, 
modificări, contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet gaz 2 focuri, ușă metalică, preț 
1530 mii. lei, negociabil, tel. 0724/254051. (Fiesta 
Nora)
• zoi al aniu cu Decebal, decomandate, et
interi dia 2 băl, 3 balcoane, gaz 2 focuB, 
parchet stat hună ocazie unioă preț 470® 
euro, negodabăttt 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• tranriwmntln2«amere, contorizări,parchet 
gresie, faianță et 2 Dada, Pasabil imediat 
preț 770 mii, tel 0740/2101». (Prima-lnvest)
• doc, M central 2 băi, balcon închis, par 1
zona imp. Traian, preț 16 mkL lei, negociabil, t* 
0740/2107» (Prima-lnvest) " j-_
• doc. ft 75 mp, contorizări, balcon închis, zonă 
centrală preț 13. mid. lei negociabil, tel 
0740/126029. (Prima-lnvest) .

parchet gresie, faianță st» mp, vetereîn două . 
părți, preț 42.000 euro, tel. 0722/564001 
Invest) /
• wgenl dac, modificat contoriză tekf 

m, parchet hol, termopan, preț 474)00 euro, 
acceptă și rate, zona 22 Decembrie, tel 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• bamtamt ki 2 camere, contorizări. parchet 
gresie, faianță et 2, Dacia, ocupabil imediat 
preț 770 mii. lei, tel. 0740/210780. (Bima-tnvest)
• <tocoaandote,et t centrală tentat, boxă} 

Nă împăratul Traian, preț U5 Nd. lei Tel 
0745/23413,206003 (Mimason)

• MHKWMMK CfHDW «Hm-
că » mp, et intermediar, bdul. tebal Devaj 
135 miă lei Tel 230324,2064XB «Mason)
• zom piață, bloc de cărămidă et 12 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44600 euro, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985» (Rocai 3000) £
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• zonă ifli umili rtl. bloc cărămidă, amenajat 
balcon de 10 m. bloc oeAetaje, apartament liber, 
preț 40000 euro. Tel 2&208.0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă cantată, I. Creangă, amenajat, centrală 
termică, ocupabil imediat preț W mid, lei, nego
ciabil. Tel. 235208, O?24/62035MRocan 3000)

termică, 
. sau schimb cu 

Tel. 211587,

• urgent! Zm* liliacului, centrală termică, 
termopane, parchet lairtnatgresie și faianță, 
balconnw ichis. Preț W5mid. negociabil.Tel 
211587,1 >«0160. (Evrika)
• zonAoMtaMta, Al. Neptun, decomandate, 
2 băi, baban, ctftrafâ termică în garanție, parter 
înalt, burtă pentru privatizare, ocupabil imediat 
Preț USm lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)

• «enNmmMMtt etal intermediar, centrală 
termică termopane, parchet laminat' ușă 
metalica, oalconînchis, zona Uzo Balcan. Preț 
8! lei. Tel. 228540. (Ag. 01a)
• decomandata, 2 balcoane, 2 băi, gresie, 
faianță, parchet, apometre, st 78 mp, etaj 1, B- 
dul 22 Decembrie. Preț 1,6 mid. lei. Tel. 228540. 

-(Ag. Ella)
• decomandate,2 băi, gresie, faianță, laminat 1 
cameră, instalații sanitare noi, centrală termică, 
balcon închis, ușă metalică, rotate exterioare, Al. 
Neptun. Preț 138 mid. tei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)
• decomandate, 2 balcoane, apometre, gaz 
contorizat 2 focuri, vedere pe 2 părți, bloc de 
cărămidă, etaj 1, George Enescu. Preț 156 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, centrală termică, gresie, 
faianță, parchet,zona Liliacului. Preț 1,45 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• datamandate, 2 băi, balcon mare și închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid. tei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)
centraîătermîcă âercondîționat parchet st 74 

mp. Preț 33000 euro. Tel. 228540. (Aș. Ella)
• decomandate, 2 băi, contorizări, garaj, 
suprafață mare, et 1 Dorobanți, jângă „Mașter”. 
Tel. 0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• zona AL- Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică, parchet 2 băi, boxă, 
bucătărie modificată Preț 1350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (RuPin’s Home)
• zona Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona Ai. Armatei, etaj 3, semidecomandate, cu 
balcon, bine întreținut Preț 800 mii. tei. Tel.

,/23440L (Rubin’s Home)
• zona Progresta, et 2, amenajat contorizări. 
Preț 13 nild. lei. Telefon 0254-234401. (Rubin’s 
Home)
• zona Kfcesai Nou, amenajat contorizări. Preț 
1,6 mid. lei. Tel. 0254-234401,0727724551. (Rubin’s 
Home)
• zona Ottuz, et 1, dec., boxă, garaj. Preț 63.000 
euro nesu Tei. 0254-234401. (Rubin’s Home)
• zona Progresul, gresie, faianță, parchet 
balcon. Preț 1300 mid. lei. Tel. 21947a (Multi- 
prima)
• zona Minerului, semidecomandate, centrală 
termică toate dotările. Preț 1300 mid. lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• Slmeria, zonă ultracentrală parter, amendat 
complet CT, bun pentru privatizare. Preț 137 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green* 
Contact)
• zonă centrală gresie, faianță CT, balcon, 
40.000 euro. Tef.0788/572471. (Casa de Vis).
• zona. Dadă semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, preț 800 mii. negociabil.Tel. 
0788/572471. (Casa de Vis).
• zona Liliacului, decomandate, etaj 2, 
contorizări, amenajat foarte frumos, preț 1500' 
mid. negociabil. Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).
• etajă zona Dunărea-gară 825 mii. negociabil.
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro ă modificat 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Fabricii de Tricotaje, centrală, 850 mil„ 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
• etaj 2, Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spaties, preț 700 mii. Telefoane 747798. 
0742/902488,0742/872106. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• gresie, faianță Micro 3, etaj 3. Tel, 747798,
0742/902488,0742/872106. (Tina Terra Mia Hune
doara) -
• Micro 5, decomandate, amenajat gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mhai Viteazd, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală bucătărie 
mobilată 35.000 euro, negociabil. Tel.,710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală 525 mii. TeL 710129,

40/144,780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii, TeL 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 

• biă Tnten, amenajat î Iralcoaie închise, 

convector, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780 (Stil 
ImctMpt Hunedoara)

K etaj 2, semidecomandate, 280 mii. Tel. 
71ftffii0740/i.i6780 (Stil ImobiliareHunedoîira)

„T SRL ARAD -FILIALA DEVA
Societate cu principal obiect de activitate reorganizarea și lichidarea judiciară scoate 

ItHănzare prin licitație publică cu strigare utilaje de prelucrare a lemnului aparținând 

£■ S.C. BARELLYRMDIMPEXS.R.L. HUNEDOARA 
-socHMeMlailment-

>’» nodal ut cu 4 capete, mașină de îndreptat, mașină de rinaeluit la grosime, 
frezăculenț, mașină de chertat și dimensionat, uscăter de lemn marca Baschild (2x60 
mc)'ferăstrău circular cu masă mobilă, mașină de ascuțit pentru cuțite plane. 

Vațpare de pornire a licitației: 2.500.00Q.000 lei +T. ă
■ Mașină de rindeluit Weining cu 4 capete - 202.500.000 lei + T.V.A.
■ Ford Sierra - 8.100.000 lei + T.V.A.
■ Fota Mondeo - 160.000.000 lei + T.V.A.
■ Remorcă - 5.670.000 lei + T.V.A.
■ Compresor de aer - 20.250.000 lei + T.V.A.
■ CopiatorMinolta - 12.150.000 lei + T.V.A.
■ Mașină de frezat pungi - 6.480 000 lei *■ T.V.A.
Bunurile sunt situate în localitatea Dumbrăveni, str. Guza Vodă, nr. 45, jud. Sibiu. Licitația 
va avea loc în data de 03 mal 2005, ora 14:00, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, et. 1, jud. Hunedoara.
in caz de neadjudecare, licitația se va relua în zilele de 09 mal 2005,16 mal 2005,23 

mal 2005 și 30 mal 2005, la ora 13.
Informații privind caietul de sarcini și taxa de participare la licitație se obțin la sediul 
lichidatorului sau la tel: 0745/327.932.

Persoană de contact: Gherguș Dan.

• decomandată bd. Minai Viteazul, etaj 3, 
centrală termică hol mare, gresie, faianță ușă 
metalică 880 mii., negociabil, tel, 0741/130438. 
iPro ixpert Hunedoara)
• Mtero 7, mici îmbunătățiri. 280 mii. lei. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

, • docomandate c«ntr termică etaj interme
diar, zona Micro V/l, preț 850 mii. negociabil 
(85.000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• modflcat In 2 Camere, centrală termică 
gresie, faianță ușă metalică etaj intermediar, 
zonă centrală preț 750 mii. (75.000 RON). Tel. 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)

: • cu gării, zonă ultracentrală preț 35.000 euro. 
Tel. 0254/743222,0742/615637,0742/581831.  (Lary 
Mya Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06i
• cumpârapartament: - camere,în Deva etaj 
intermediar, zonă bună Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• dec.cu garaj sub bloc, str.Cuza Vodă sau Imp.' 
Tralen, teL 0745/540725. (Mimason)
• decret 1-2 în H-uri-ia parc, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, bd. Decebal, etaj intermediar, decoman
date, amenajat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• zona Decebal, decomandate, et intermediar, 2 
băi, 3 balcoane, centrală termică ușă lemn 
masiv, parchet de stejar, vedere în două părți, 
preț 1,6 mid. tei, teL 0723/251498,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zona km Creangă decomandate, et. 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apt schimbate, taran fals. spoturi, posibile 
modificări, ocupabil K 48 de ore. merită văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de 
cărămidă 90 mp, et 1, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie faianță bucătărie 
modificată vedere în 2 părți, zona liniștită preț 
57.000 euro negociabil. TeL 0 23/î 498 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona 22 Decembrie, et intermediar, 2 bă, 2 
balcoane, centrală termică toate dotările, 
mansardă garai- Preț 60.000 euro. Tel. 219470. 
(Multiprima)
• zona Romriva, et intermediar, 2 bă, gresie, 
faianță parchet total nou. Preț 40.000 euro. Tel. 
219476. iMuItprima)
• am Mtaot etaj 3, st 110 mp, 2 băi, parchet 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubin’sHome)
• zona CMMoi, decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet Preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• ztaa Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
centrală termică parchet bucătărie modificată 
faianță gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere în spate. Preț 1,5 mid. 
lei. TeL 0254/234401 (Rubin’s Home)
• ndM* oara! sub bloc, zona împăratul Traian, preț 23 Jddel 0745/159608 (Mimason) 

•daa6teaadMk* 3<aona Ion Creangă par
chet gresie, faianță contorizat 2 băi, 2 balcoa-

-----------  ,^i™-_Sl^i59.573
chet gresie,

(Mimason)
• Dorobanți, et 2, dec., amenajări, 2 bă, 2 
balcoane, multiț .a îmbunătățiri ontorizat 100 
mp, preț 50.000 euro neg. tel. 0740/173103.

.(Mimason)
• zona LMaoAri. decomandate, vedere De 3
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
negociabil. Tel. 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000) .
• zonă csntrală Creangă superamei laj at la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/905256. (Rocan 3000) 
âmeSSte^H, jaluzeteexterioare, calorifere 

noi, etaj intermediar, zona Bejan. Preț 14 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. 01a)
• decomandate, 2 băi, amenajat centrală 
termică izolație italiană Eittinescu. Preț 40000 
euro. Tel. 228546 (Ag.0la)

• urgent 2 Dăi, 2 balcoane, multiple îmb inci
tați ri, CT, st 95 mp, ultracentral, preț 50.000 euro, 
tel. 0742/210780. (Prima-lnvest) •
• dec, contorizări, st 160 mp, amenajat, gresie, 
faianță parchet 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec, 2 balcoane închise, parchet centrală; 
termică 2 băii zona L Creangă garaj sub bloc,;. 
amenajat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
w: 71(603. (Primadnvest)
• urgsntI2 băi, 2 balcoane, CT, ultracentral, dec., 
parchet preț .1,3; mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• 2 apartamente cu 4 Camere fiecare, b-dul 
Decebal, etaje intermediare, amenajate modem, 

-cu centrală termică în garanție, suprafață mare, 
termopan, 2 băi amenajate, bucătărie mare. Preț 
1,7 mid. lei fiecare. Tel 0723/660160, 211587. 
(Evrika)

(22080)

• urgent! Dacamatasta et intermediar, zonă 
frumoasă 2 balcoane, 2 băi, st 95 mp. Preț 35.000 
euro. Tel. 235588. (Casa Grande)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara)
• Strada Munteniei, decomandate, 2 băi, 
faianță parchet, centrală preț 960 milioane lei. 
TeL 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune- 

.doara).
• modificat In 3 camere, etaj intermediar, 
centrală termică bine întreținut, preț 950 mii, 
(95.000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• gaz al apă grădină + livadă zona Pești ș, preț 
1,400 mid. lei (140.000 RON). Telefoane 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• decomandate, zona Parâng, etaj intermediar, 
îmbunătățit 650 mii., negociabil. TeL 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate. Micro 5, etaj 1, centrală 
termică interfon, 900 milioane tei, negociabil. 
Telefon 0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

Vând case, vile (13)
• 2 caee, în Deva, zonă liniștită curte și grădină 
fiecare cu câte 3 camere mari, încălzire centrală 
amenajări Interioare. Prețuri negociabilele! 
0745/253662,211587. (Evrika)
• zona Hunedoara, renovată recent gaz, apă 
hidrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină duș,anexe, curte betonată gră
dină și livadă st 1700 mp, preț42.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0726/826.624, 0720/354.453. 
(Temporis)
• zona Călugăreni, CT, 3 camere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet, gresie, faianță st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2,500 mid. Tel. 0726/826.624, 
232420. (Temporis).
• Deva, zona Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet CT, teren 600 mp. Preț 75.000 euro 
negociabil. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• Deva, zona Aurel Vlaicu, P+l, P: garaj, 2 
camere, bucătărie, scară interioară et I: 3 
camere, baie, cămară terasă CT gaz, parchet 
faianță gresie, ST=330 mp. Preț 28 mid. lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• la 5 km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate, parchet 
gresie, termopane, CT; al doilea corp: bucătărie, 
pivniță curte betonată, anexe, grădină ST=1700 
mp, gaz la poartă Preț 13 mid. lei negociabil. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• zona Slmeria, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță și gresie, baie cu boiler, amenajată 
pivniță curte betonată fântână apă trasă în 
casă gaz, grădină 1300 mp. Vând sau schimb cu 
apartament 3-4 camere Deva sau Simeria, preț 
1,4 mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• Slmeria, zonă centrală 3 camere mari, bucă
tărie mare, baie neamenajată 2 focuri gaz, curte 
betonată grădină 350 mp. Preț 135 mid. lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• Deva,zemCălugăreni,3camere  în circuit hol 
central, bucătărie, loc de bate, gaz 3 focuri, 2 
beciuri, apă trasă în curte, grădină 1700 mp. Preț 
13 rrta.TerfOW678Să, 0720/348089.' (Green 
Contact)
• ritt nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 liyinguri, 2 
bai, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie amenajate modem, curte și grădină 
SfclDOO mp. Preț 79300 euro negociabil. Tele
foane 0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• ultracentral, 4 camere, 2 băi, bucătărie, garaj,
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110300 euro, tet 0722/564004. (Prima- 
lnvest) ■ '
• cMMdă 2 camere, bucătărie, podită sobe 
teracotă apă gaz, curent, teren 700 mp, FS 20 m, 
ocupabilă imediat, preț 25.000 euro. Tel. 
0745/41144% (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• an Ceangăi, icamere, bucătărie, bale, 
podt laminate, i sie, faianță lavabil, Centrală 
termică Catalizare, garaj pt 3 mașini, ST 400 mp, 
FS 15 m, oreț 68.000 euro, negociabil. Tel. 
0788//497615 (Agenția Imobiliară Nr. 1)

« M Ceangăi, Ac 2004, parter+mansardă 4 
camere, bucătărie, 2 băi, terasă 60 mp, centrală 
termică garaj pt 2 mașini, ST 600 mp, preț 
118300 euro, negociabil. Tel. 0788//497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• in Deva, zona Parc, 3 camere mari, bucătărie, 
baie mare, apă gaz, canalizare,teren drept 1100 
mp, prețlCO.OOO euro. Tel. 0788/497615. (Agenția

■ zona Pere, 4 camere, decomandate, bucătărie, 
baie, gresie, faianță parchet centrală termică 
preț 70.000 euro, negociabil. Tel. 0788//497615. 
(Agenția imobiliară Nr.l) j
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recr psimaapa*rie
• chioșcul de ziare, de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 13;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.

• zonă centrală 4 cam., amenajată parchet 
gresie, faianță termopan, 2 băi, beci, conto- 
rizată garaj, curte, grădină 700 mp, ocupabilă 
imediat preț 110300 euro neg. tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• str. M. Eminescu, 2 camere, hol, baie, grădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabi I firmă 
preț 1,5 mid lei, teL 0745/640725. (Mimason)
• zona CNzid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. TeL 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona control vechi, pretabilă depozit. 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag Omega Imobiliare Hunedoara).

Cumpăr case vile (14)
• iigenti Cu grădină în Deva sau Simeria, plata 
imediat 215212. (Prima-lnvest)
• te Deva, 2-3 camere, zonă bună teren 400-500 
mp, ofer plata pe loc. TeL 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

Vând case la țară (17)
• cad te Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
tei, negociabil Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, bate, încălzire 
centrală zona Veței, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. TeL 0745/253662, 
211587. (Evrika) ■
• la 14 km de Deva, construcție nouă 2 camere,
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. tei, negoCWsH Tel. 0726/826.624, 
0723/393295. (Temporis) -
• urgent 2 camere, bticătârie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tâmpă preț 850 tail., tel 
0742/290024 (Prima-lnvest)
• zona lârcd, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1200 
mii. lei, telefoane 0723/251498, 232808. (Fiesta 
Nora)
• Șoknuș, construcție 2004 din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei neg. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• 4 camere, bucătărie, parchet sobe teracotă 
apă curentă anexe, ST 2000 mp, FS 20 m, preț 700 
mii. lei, negociabil. Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• In Dobra, din cărămidă cameră mare, 
bucătărie, hol mare, plus fundație ridicată 
pentru casă nouă cu proiect parter+mansardă 
cu 4 camere, 2 băi, bucătărie, apă curentă 
curent ST 6000 mp„ FS 40 m, preț 500 mii. neg. 
Tel. 0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• In Cristur, 3 camere, 100 mp suprafața 
construcției, gresie, faianță parchet centrală 
termică curte betonată suprafața terenului 912 
mp. Preț 1,600 mid. lei. Telefon 219470. (Multi
prima) .
• zona Căfan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)
• htwtM ana Eminescu. 4400 mo. toate 
utilitățile. Preț 30 euro/mp. TeL 219470. (Multi
prima)
• Parcele de teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1000 mp, 
front stradal 24 m, curent gaz, preț 20 euro/mp. 
TeL 0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• 4JN mp, teren infravilan pe Prelungirea 
Vulcan, toate utilitățile, 24 m, deschidere la 
drum. Telefon 0745/411449. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• In exdusMtate 1000 mp teren intravilan la DN 
7, vizavi de Biserica Baptistă lângă spălătoria 
auto, front stradal 145 m, toate utilitățile, acces 
la DN 7 și calea ferată preț 100 euro/mp. 
0745/411449. (Agenția Imobiliara Nr. 1)
• paroelai, pe Prelungirea Vulcan, preț 26 
euro/mp. Tel. 0721/245654. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)

Anunțurile se preiau iilnic, intre orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pa^na de 
mică puMicttarte a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul

• Hravlan, zona 22 Decembrie, ST 2500 mp, FS 
20 m, apă gaz, curent, preț 25 euro/mp. Tel. 
0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• Mravfan bi Sântandrei, ST 1500 mp, FS 18 mp, 
apă gaz, curent pe teren, preț 12.000 euro/mp. 
Tel. 0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•In Mhrtia, la DN 7, ST 2000 mp, FS 16 m, apă 
gaz, curent în apropiere, preț 6 euro/mp fix. 
Telefon 0788//497615. (Agenția Imobiliară Nr. 
1)
• to Slmeria, la DN 7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• parcole de teren intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1000 mp, FS 
24, preț 25 euro/mp. Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• la 3 ton de Deva, la DN 7, ST 22.000 mp, FS 70 m,' 

preț 12 euro/mp. Tel. 0788/7497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• Deva, Intravflan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebita, utilități. Preț 15 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Simeria 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)
• Slmeria, DN 66,intravilan,ST=3000 mp,FS=120 
m, apă curent gaz. Preț 6 euro/mp. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• spre Cozla, intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12 m, curent electric, îngrădit Preț 260 
milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• spre Abnașu Sec, intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități apă și gaz. 
Preț 7 euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. 
(Greer, Q .tact)
• Protaqjbca Vulcan, intravilan, la intersecție, 
ST=800 mp,. posibilități apă curent Preț 7 
euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• Vețel Intravilan, 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 ST=1800 mp, zonă de agrement 
Preț 100 milioane tei. Tel. 0720/437889? 
0720/348089. (Green Contact)
• Deva, 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)
• intravian, ta Leșnic, 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 htravian, în Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, 
toate utilitățile, se poate și parcela, preț 25 
euro/mp. Telefoane 0726/826.624,0720/354.453. 
(Temporis)
• totravlan, pe DN 7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• loc de casă st 650 mp, zonă excepțională 
Deva, toate facilitățile, posibilități de plată în 
rate, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• aproape de Deva, cu utilități, st 1000 mp, preț 8 
euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• tobevlan, pe DN7, st 17S00 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima Invest)
• zona Cheta, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• combucHe casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,07 354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• zone Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat Tel. 215.212. (Prima- 
lnvest)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)

Vând spații comerciale (25)
• bnoM cu destinația depozit teren aferent 480 
mp, gaz, apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35500 euro, negociabil. 0745/163A45 
(Mimason)

Chirii imobile (29)
• caut apartament 2 camere, nemobilat Ofer 60 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut spartamant 3 camere, decomandate, 
mobilat și utilat pentru persoane străine, oferim 
300 euro/lună Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer ganostorii mobilată Decebal, 90 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer psntra cetățeni străini, apartament 2 
camere, mobilat, dotat mobilă nouă centrală 
termică și garaj, zona pieței, etaj 1, 350 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pontra cetățeni străini sau firme aparta
ment 4 camere, decomandate, mobilat și dotat 
zona L Creangă etaj 2. centrală termică 350 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut casă cu3 dormitoare, pentru închiriat la

S străini. Preț la vedere. Tel 224296,
782. (Garant Consulting)

• se oferă spre închiriere ap. 2 camere, mobilat 
și utilat în zona pieței centrale, decomandate, 
et. 1, bloc de cărămidă centrală termică TV, 
aragaz, frigider, mașină de spălat automată etc., 
amenajat in stil occidental, pentru pretențioși. 
Preț 300 euro/lună tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• se (ribrt spre închiriere op. 3 camere, în zona 
Dorobanți, decomandate, cu centrală termică 
living mare, mobilat și utilat preț 200 euro/lună 
tel. 0788/165 703. (Fiesta Nora)
• se oferă spre închiriere ap. cu 3 camere, în 
zona Gojdu, decomandate, mobilat și utilat cu 
centrală termică pe termen (ung, preț 160 
euro/lunătel. 0745/302200. (Fiesta Nora)
• ofer spre închiriere garsonieră complet 
mobilată centrală terffllca, TV color, frigider, 
aragaz, telefon, zona M. Eminescu. Tel. 
0745/411448. (Agenția imobiliare Nr.l)
• ofer psntiuînchiriat in Deva, halădepozit sau 
producție, toate facilitățile, ST 1500 mp, preț 2 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, în Deva, zonă bună 
(ne)mobilat Ofer 80-100 euro. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• ofer pt închiriere casă în Deva, 3 camere, 
curte, anexe, nemobilafă zona Călugăreni, preț 
300 euro/lună pt sediu firmă Tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
■ caut ap. mobilat în Deva, pe termen lung. Se 
oferă chiria în avans, tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec„ 
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 
euro/IUnă Telefoane 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• ofer penM închiriere spațiu comercial, 
amenajat centrală termică st 110 mp, idea) bar- 
restaurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, 
negociabil. Tel. 235208, 0721/98S256. (Rocan 
3000)
•M caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mdbilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comi
sionului. Rugam seriozitate. Telefoane 235208, 
0721/985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 
3000)
• spațki comerdai, bdul Dacia, 190 mp, 
amenajat, centrală preț 5 euro/mp. Telefoane 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• spațiu CMMrelai, 30 mp, central, amenajat 
centrală termopan, preț 200 euro. Telefoane 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Schimburi imobile (30)
•schimb zșMrtșmM 2 camere, et 1, zona Zam- 
firescu, semWșbomsndate, centrală termică 
modificărifnterioire, termopan, ușă metalică 
cu panelbalcon închis, lavabit, cu apartament 
3-4 camere, etaj intemediar, zona Progresului, 
bloc de căFămii® Ofer diferență de 150 
milioane de lei. Tefcfoane 230479,0745/253662. 
(Evrika)

3 camere, etaj 1, Al. Crlșului, su- 
cu simitar,cu suprafață mai mare, 
. Preț negociabil. Tel 0745/253662,

. ST-Sfflhnp. dotat cu utilaje preț
35.X4 euro, Xel. 0SWBÎ22, 0742/615637, 
0742/381831. (Lay Mya Hunedoara)
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Un fost paznic mărturisește
• Tren deraiat. Un tren de pasageri a 
deraiat marți în centrul Japoniei, în urma 
coliziunii cu un camion, dar accidentul nu s- 
a soldat cu victime.

• Desene animate. Serialul de animație 
„Clone Wars" va deveni un serial de anima
ție tridimensională cu episoade de câte 30 
de minute.

Inundații grave în Georgia
Tbilisi - Precipitațiile abundente din 

ultimele cinci zile au transformat mai 
multe regiuni din vestul Georgiei în zone 
calamitate, fiind cele mai grave inundații 
din ultimii douăzeci de ani. Peste 800 de 
persoane au fost evacuate până acum, în 
timp ce alte câteva zeci se află în continu
are în zonele amenințate.

Zeci de orașe au fost izolate după ce 
râurile și-au ieșit din matcă. Locuințele 
au fost inundate, iar dramurile au fost 
înghițite de ape. Vremea este în continuare 
instabilă, iar evacuarea sinistrațfior se des» 
fășoară cu dificultate. în zonele afectate 
au fost organizate celule de criză, care su
praveghează operațiunile și oferă asistență 
celor care au fost nevoiți să-și abandoneze 
locuințele.

■ Kassim Abdool l-ar fi 
surprins pe Michael 
Jackson la duș împreună 
cu un băiețel

Santa Maria (MF) - Un fost 
paznic de la Neverland a adus, 
luni, noi elemente împotriva 
lui Michael Jackson, în aștep
tarea mărturiei fostei soții a 
acestuia, Debbie Rowe, care 
ar trebui să apară în fața tri
bunalului înainte de sfârșitul 
acestei săptămâni.

Jurații l-au audiat pe Kas> 
sim Abdool, fost paznic, a că
rui mărturie a întărit-o pe cea 
a unui fost coleg al său, Ralph

Chacon, care a afirmat că l-a 
surprins pe cântăreț în tim
pul unui act de sex oral cu un 
băiețel de 13 ani, în 1993.

Kassim Abdool nu a asis
tat la o asemenea scenă, dar 
a spus că a văzut, în aceeași 
zi, două costume de baie în a- 
propierea căzii. „Pe jos era ud 
și erau două slipuri, unul lân
gă celălalt”, a spus el. Apoi l-a 
văzut pe Jackson ducându-1 pe 
băiat în spate, ambii fiind în- 
fășurați cu prosoape.

Băiețelul în cauză a fost la 
originea acuzațiilor de agresi
une sexuală aduse cântărețu
lui în 1993.
Amenințat

Kassim Abdool, fost polițist 
la Trinidad, a mai afirmat că 
a fost amenințat cu moartea 
după ce a depus mărturie îm
potriva lui Jackson în 1993. 
„M-au amenințat că mă omoa
ră, pe mine și pe familia mea”, 
a afirmat bărbatul cu barbă 
căruntă, ștergându-și ochii eu 
batista.

Opt morți și 60 de răniți
Se mută lângă 
Courteney

Los Angeles (MF) - 
Actrița Jennifer Aniston 
este pe cale de a-și cum
păra o casă în Malibu, 
lângă cea în care locuieș
te colega ei Courteney 
Cox Arquette, cu care a 
jucat zece ani în serialul 
„Prietenii tăi”. Vila din 
Malibu costă cinci mili
oane de lire sterline.

Jennifer Aniston i-a 
intentat divorț lui Brad 
Pitt luna trecută, iar 
Courteney a susținut-o 
în această perioadă. A- 
niston a fost nașa fetiței 
lui Courteney, botezată 
de curând.

„Jen e încă devastată 
de situația prin care a 
trecut. Prietenia cu Cour
tney e unul din lucrurile 
care au ajutat-o să-și păs
treze firea. întot
deauna au 
fost apropia
te”, a decla
rat o sursă 
din antura
jul lui Anis
ton, citată 
de Daily 
Mirror.

Scarlett (Foto: EPA)

in filmul 
lui Woody 
Allen
Los Angeles (MF) - 
Regizorul american 
Woody Allen a ales-o 
pe Scarlett Johansson 
pentru rolul principal 
din noul său film, ca
re va începe să fie 
turnat în iunie îh Ma
rea Britanie.
Filmul, a cărui intrigă 
și titlu sunt păstrate 
secrete pentru mo
ment, va fi cei de-al 
doilea la care Scarlett 
Johansson lucrează 
cu Woody Allen, du
pă „Match Point". 
Acest lungmetraj, fil
mat anul trecut, va fi 
prezentat la Festivalul 
de la Cannes.

/

De când a venit primăvara, locul 
preferat al cățeilor e in grădină, la soare.

(Foto: FAM)

Înainte de 30 de ani *
Londra (MF) - Dacă nu ar fi preocupați 

să atingă o anume stabilitate financiară și 
ar întâlni partenera potrivită, 77% dintre 
bărbați s-ar căsători înainte de vârsta de 
30 de ani. Alți 60% și-ar dori să aibă și co
pii înainte de această vârstă, potrivit son
dajului citat de Sky News, la care au luat 
parte 1.063 de bărbați de peste 25 de ani.

Programul prelungit la serviciu și stre
sul îi împiedică pe 51% dintre bărbați să 
aibă viața sexuală pe care și-o doresc. 52% 
au dat vina pe obiceiul de a lucra peste pro
gram și pe faptul că nu și-âu găsit încă 
partenera potrivită.

■ Un autobuz plin cu 
călători a fost lovit vio
lent de un tren de marfă 
în Africa de Sud

Limpopo - Cel puțin opt 
oameni au murit, și peste 60 
au fost răniți, luni, din cauza 
neatenției unui șofer. Auto
buzul plin cu călători pe care 
îl conducea a fost lovit violent 
de un tren de marfă, care cir
cula regulamentar. Acciden
tul a avut loc în apropiere de 
orașul Muraleni, din Africă 
de Sud.

Autobuzul se pregătea să 
treacă peste calea ferată când

șoferul a ignorat sau nu a 
observat la timp semnalele de 
avertizare, care anunțau tre
cerea unei garnituri.

Mărfarul a lovit în plin au
tobuzul și l-a transformat în- 
tr-un morman de fiare, pe 
care l-a târât zeci de metri. 
Mulți dintre răniți au fost 
transportați la spital cU eli
copterele, pențru că ambu
lanțele nu auJfeut față mahă
rului mare tSrvictiirie.

Șoferul, rănit și el în acci
dent, a fost interogat de poli
țiștii sud-africani. Când va 
ieși din spital, el va fi trimis 
în fața instanței de judecată.
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Hubble
■ Telescopul a fost pus 
pe orbită în 25 aprilie 
1990, trimițând de a- 
tunci 750.000 de imagini

Washington (MF) - Hubble, 
primul telescop spațial care 
a bulversat viziunea asupra 
Universului cu peste 750.000 
de imagini spectaculoase, săr
bătorește 15 ani de existență.

Hubble a fost pus pe orbită 
de naveta americană Discove
ry la 25 aprilie 1990. Telesco
pul, fructul unei colaborări 
între NASA (agenția spațială 
americană) și ESA (agenția 
spațială europeană), a devenit 
funcțional trei ani mai târziu. 
Lentila a trebuit să fie înlocu
ită, iar operațiunea s-a efectu
at abia în 1993, la prima misi
une de întreținere.

sărbătorește 15 ani
3

Hubble a deschis o nouă eră în astronomie. (Foto: FAN)

Hubble a început să trans
mită imagini uimitoare ale 
unor supernova, proto-galaxii, 
gigantice explozii care mar
chează moartea unei stele și 
apariția unei găuri negre, fe-

nomene despre care până a- 
tunci astronomii făceau doar
ipoteze.
Confirmări

Grație observațiilor sale, 
cercetătorii au obținut confir

marea că Universul se află în- 
tr-o expansiune rapidă și i-au 
calculat cu precizie vârsta, 
13,7 miliarde de ani.

Hubble a remarcat schim
bări radicale în direcția vân
turilor de pe Saturn, a demon
strat că pe Neptun există ano
timpuri, a reperat fulgere 
misterioase pe planeta Jupi
ter și a transmis imagini ine
dite cu Marte.

Misiunea telescopului spa
țial Hubble ar putea fi în
cheiată curând, întrucât gra
dul de uzură a bateriilor și 
giroscoapelor sale nu va mai 
permite funcționarea dincolo 
de 2007 sau 2008. în 2011 va 
fi instalat succesoral lui Hub
ble, telescopul spațial cu in- 
fraroșii „James Webb Space 
Telescope/JWST”.

Blocați sub fiarele contorsionate
■ Serviciile nipone con
tinuă să caute victime 
ale accidentului de tren 
în apropiere de Osaka

Amagasaki (MF) - Zeci de 
membri ai serviciilor de sal
vare nipone continuau căută
rile, marți, la 24 de ore după 
deraierea unui tren de pa
sageri în apropiere de Osaka, 
în vestul Japoniei, accident

soldat cu cel puțin 73 de 
morți și 442 de răniți.

Mai mulți călători ar putea 
fi încă blocați sub fiarele con
torsionate ale trenului, au a- 
nunțat echipele de intervenție 
de la fața locului.

Cel puțin trei persoane au 
mai putut fi salvate în pri
mele ore ale zilei de marți, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al pompierilor. E vorba des
pre un tânăr de 19 ani care se

află în stare de comă parțială, 
un altul de 18 ani. grav rănit, 
și o femeie de 46 ani, lovită la 
picioare.

Trei dintre vagoane au 
deraiat luni, iar unul dintre 
ele s-a lovit de un imobil situ
at în apropiere.

Cauzele accidentului nu sunt 
cunoscute încă, dar autorită
țile bănuiesc că mecanicul (23 
ani), a intrat într-o curbă difi
cilă cu viteză prea mare.

at la 772.000 euro și un 
inel evaluat la 1.200.000 
euro au fost scoase la 
licitație de casa Sotheby, 
la HongKong. (Foto: kpa>

Licitație Un colier din 
jadeit și diamante elvalu-


