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■ Prefectul Vladu este

Vladu amenințat prin SMS

cititorilor săi, cu ocazia învierii Domnu
lui nostru Iisus Hristos. multă fericire, 
sănătate și toate urările de bine. Fie ca 
Sfintele Paști să aducă lumină și bucurie 
în casele tuturor!

„bombardat" de me
saje de amenințare 
expediate prin SMS.

Deva (T.S.) - ..Ești prea mic 
pentru un război așa de ma
re”. „Ține minte suntem cu 
ochii pe tine”, sunt două din

Y

j Sumarul cazurilor de cancer pulmonar 
x s-a duhtet m ultimele trei decenii

Ld nivel mondial numărul bolnavilor de cancer pulmonai1
. a aiuns la pate 1,4 milioane de cazuri diagnos(icate-in - 

ZOO?, potrivit statisticilor organizației Cancer Research din 
Marea Britane, citate de AFP
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La datorie de 
sărbători

Hunedoara (M.T.) - în peri
oada sărbătorilor de Paște, 
polițiștii hunedoreni vor fi, ca 
de fiecare dată, prezenți la da
torie, în locurile aglomerate 
și în preajma bisericilor.

„O parte dintre polițiști vor 
fi liberi duminică, dar va 
exista în permanență o echipă 
operativă care va asigura li
niștea orașului”, spune pur
tătorul de cuvânt al IPJ Hune
doara, Magda Popa. 

tre mesajele de amenințare 
primite de prefectul județului 
Cristian Vladu. Ultimul mesaj 
este mult mai radical. Pre
fectul este amenințat că tim
pul vorbelor a trecut și că la 
prima mișcare greșită, va fi 
executat.

Contactat de C.L., Cristian 
Vladu, susține că a anunțat

Conductă de apă fisurată
Hunedoara (M.S.) - Alu

necarea de teren s-a produs 
în zona lacului de acumu
lare Cinciș. „în teren a apă
rut o falie, în vecinătatea 
motelului Cinciș. Terenul s- 
a lăsat sub conductă. Bă
nuim că în acea zonă ar 
putea fi, în subteran, o fos
tă galerie de mină. Am re
dus debitul de apă la mi
nim, iar conducta se află 

verbal instituțiile abilitate să 
ia măsuri. „Sunt sigur că 
amenințările nu vor fi puse 
în practică. Nu am să cer gar
dă de corp, chiar dacă Ru- 
deanu a făcut acest lucru, dar 
îmi voi cumpăra un pistol”, 
a spus Vladu.

Acesta a mai afirmat că 
„cercetările efectuate de către 

sub observație”, a declarat 
primarul Hunedoarei, Nico- 
lae Schiau. Fenomenul a de
terminat apariția unei fisuri 
de 20-30 cm în dreptul unei 
suduri. Compensarea nece
sarului de apă în oraș se 
face din două puțuri de 
adâncime. Repararea con
ductei va începe marți, 3 
mai, moment la care sunt 
posibile restricții de apă.

I 
polițiști sunt îngreunate de 
faptul că mesajele sunt expe
diate de pe o cartelă Connex. 
în ceea ce privește frecvența 
mesajelor, acestea vin de 
fiecare dată când fac o 
declarație împotriva foștilor 
directori PSD sau atunci când 
inițiez o acțiune împotriva 
acestora”, susține Vladu.

LSVJ ajută copiii 
seropozitivi

Petrila (L.L.) - Liga Sindi
catelor din Valea Jiului a a- 
cordat pachete cu dulciuri co
piilor seropozitivi de la Aso
ciația „Noua Speranță” din Pe
trila. „Lucrările a 20 de copii 
au participat la o expoziție cu 
vânzare, la Galeriile „Forma”, 
iar obiectele care au rămas ne
vândute sperăm să le valo
rificăm cu ajutorul domnului 
Emil Danci”, afirmă Dorina 
Ignat, președinta Asociației.

Sfintele 
Sărbătoriale 

jaHRbk Mântuitorului 

dumneavoas
tră sănătate, bucurii și 

împlinirea tuturor 
dorințelor. 

Hristos a înviat!

Conducerea CarpatCement
Holding SA - Deva

{22378}

tos pjrimi 
inimi tum|na 

bucuriei învier 
Domnului.

Hristos a 
înviat! 
Primar, 
NICOLAE 
SCHIAU

(22405)
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•l-au ucis. Gruparea Ansar al-Sunna a difu
zat joi, pe un site Internet islamist, o înre
gistrare video prin care anunță executarea a 
șase cetățeni sudanezi, angajați ai unei com
panii care colabora cu forțele americane din ■ 
Irak.

• S-au predat. 17 membri ai grupării isla- 
miste Hezb-e-islami, care se opune prezenței 
americane în Afganistan și regimului condus 
de Hamid Karzai, s-au predat autorităților. 
Guvernul afgan le-a oferit o amnistie rebeli
lor care acceptă să se alăture reconstrucției.

♦-

Nouă atentate cu bombă în Irak

S-a prăbușit
Lima (MF) - Un avion 

al armatei peruane s-a 
prăbușit, joi, în sudul ță
rii, cel puțin 13 pasageri 
pierzându-și viața. Acci
dentul s-a produs la 
scurt timp după deco
larea aeronavei pentru 
un zbor de antrenament, 
de la baza aeriană Pis
co, la 300 de kilometri 
sud de Lima, potrivit 
aviației militare.

Convins de 
pedeapsă

Washington (MF) - 
Francezul Zacarias 
MoussaojjJ declarat 
săptămâna trecută vino
vat de coffiplWitațe Ta 

iatentateJarf > la 11 sep- 
Tfcembrie<8001, apreciind , 

că acești decizie’’ va ;
■ '4* a •-T:- '
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George W. Bush
(Foto: EPA) 

La cea mai 
scăzută 
cotă
Washington (MR - 
Americanii și Congre
sul s-au arătat ex
trem de rezervați cu 
privire la principalele 
ințâtise ale președin
telui George W. 
Bush.după primele o 
sulă de zte aie țefui 
de-al doilea mandar.
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Bagdad (MF) - Nouă atenta
te cu mașină-capcană au avut 
loc, ieri, la Bagdad și în regiu
nile adiacente, provocând 
moartea a 19 persoane și răni
rea altor 71, au anunțat forțe
le de securitate.

O mașină-capcană a explo
dat, în jurul orei locale 10.30, 
la trecerea unui convoi ira
kian în regiunea Jadida, si
tuată în estul Bagdadului. Un 
militar a fost ucis, iar alții 
trei au fost răniți.

Un ofițer de poliție a încer
cat să verifice, o oră mai târ
ziu, o mașină suspectă, parca
tă la 300 de metri de locul pri
mului atentat, dar aceasta a 
explodat, rănind trei membri 
ai forțelor de ordine.

Patru atentate au fost comi
se în jurul orei locale 08.00 
în cartierul sunnit Adamia 
din Bagdad și în regiunea Sa- 
ligh, soldându-se cu 13 morți 
și 50 de răniți.

Șapte militari, doi polițiști 
și patru civili și-au pierdut

■ Atacurile cu mașină^ 
capcană s-au soldat cu 
aproape 20 ie norți în 
Bagdad și-n zonă
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Soldați irakieni la locul unuia dintre cele nouă atentate care au avut loc ieri în Bagdad șl împre
jurimi (Foto: EPA)

dain, regiune situată la 30 de 
kilometri sud de Bagdad, 
atentatele fiind soldate cu 
cinci morți și 14 răniți.

Prima mașină-capcană a 
explodat la Bagdad, la trece
rea prin zonă a unei patrule 
de poliție, în cartierul sunnit 
\ril*amia, situat în nordul ca-

Țv., ** multe mașini au fost 
avadafe de deflagrație, în

I, viața în aoestcț

i Explozu

I De asemenea, trei mașini- timp țe o mașină a poliției e- 
capcan

au fost evacuați și trimiși Ia 
spitalul Numane. Poliția și 
militarii irakieni au oprit cir
culația în zonă.

Două mașini-capcană care 
au explodat în cartierul Sa- 
ligh, situat în estul capitalei, 
au avut drept țintă un comi- 
ariat de poliție și o patrulă.

350 de kilometri nord-de Bag
dad.

Un membru al gărzilor de 
frontieră a fost ucis In timp 
ce alții doi au fost răniți la 
Basra, localitate situată la 550 
de kilometri sud de Bagdad, 
în urma unei explozii declan
șate la trecerea unei patrule. 

Pe de altă parte, două per- O fetiță in vârstă de 10 ani^ 
soane, un pirotehnician și un fost rănită după ce mai muK*L 
civil, au fost ucise într-un a- persoane au deschis focul asu- 
tentat care a avut loc în loca- prt unei locuințe din localita- 
litatea kurdă Erbil, situată la tea Dura.
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de flăcări. Răniții
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Ministrul luxemburghez al A- 
facerilor Externe, Jeân Assel- 
born #oțo:EPA).

. va con

mm_____
.tre'Ca-mero , ;

de,gazare sau 
injecția leta- ; 
lă”, i-a spus 
el judecăto
rului Leo- 
nie Brinke- 
ma, la 
20 
aprilie.

externă, începutul 
celui de-al doilea 
mandat a fost domi
nat de Irak, unde 
progresele sunt prea 
lente pentru ca ad
ministrația să anunțe 
retragerea celor arca 
130.000 de militari.

Pot lansa un atac nuclear
Washington (MF) - Coreea ,de Nord deține 

rachete care i-ar putea permite lansarea 
unui eventual atac nuclear împotriva unor 
ținte situate în Statele Unite, a afirmat vi
ceamiralii american Lowell Jacoby, direc
torul Agenției de Informații a Departamen
tului Apărării (DIA).

Vladimir Putin și Mahmud Abbas la Ramallah

Vladimir Putin te RamaHah
Ramallah (MF) - Președin- tuturor facțiunilor palestinie- 

tele rus, Vladimir Putin, a ne”, a declarat, joi, la ferusa- 
sosit, ieri, la Ramallah, în pri- Tină, ministrul rus de Externe, 
n^vizită a -de stat-^eighrtJiavrov, • ihiritdo
rus în teritoriile palestiniene, în -acest sens, Rusia va oferi 
informează AFP.

Putin, sosit din Israel, a de
pus o coroană de flori la mor
mântul lui Yasser Arafat, îna
inte de a se întâlni cu noul 
președinte al Autorității Pa
lestiniene, Mahmud Abbas.

Moscova dorește consolida
rea conducerii palestiniene 
„pentru ca aceasta să se poată 
impune în fața interniștilor 
și să aibă autoritate în fața
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■ UE cere autorităților 
irakiene să continue să 
lucreze în spiritul re
concilierii naționale

Washington (MF) - Statele 
Unite și Uniunea Europeană 
au salutat, joi, formarea Gu
vernului irakian condus de 
premierul șiit Ibrahim al- 
Jaafari, transmite AFP.

„Mă alătur tuturor ameri
canilor pentru a felicita noii 
lideri irakieni și pentru a le 
ura noroc, acum, cînd încep 
să-și servească țara în ca
drul noului Guvern”, a de
clarat Bush, într-un comu
nicat dat publicității de Ca
sa Albă.
SUA susține Irakul

George W. Bush a afirmat 
că Statele Unite vor conti
nua să susțină instaurarea 
democrației în această țară.

Si președinția luxembur- 
gheză a Uniunii Europene a

salutat, joi, formarea unui 
nou Guvern în Irak, cerând 
autorităților să continue să 
lucreze în spiritul reconci
lierii naționale.

„Fundația noului Irak tre
buie să fie construită pe ba
za dialogului și în spiritul 
reconcilierii naționale”, su
bliniază președinția UE în- 
tr-o declarație.

„UE își reafirmă angaja
mentul de a continua să 
susțină poporul irakian și 
față de aplicarea viitoarelor 
etape prevăzute de Rezoluția 
1.546 a Consiliului de Secu
ritate al Națiunilor Unite”, 
se arată în declarație.

Ministrul luxemburghez 
al Afacerilor Externe, Jean 
Asselborn, își exprimă satis
facția, într-un alt comuni
cat, că UE va putea, o dată 
cu alcătuirea noului Gu
vern, să colab^xize cu noile 
autorități irakiene pentru 
pregătirea ^nferințe: pen
tru Irak, prevăzute să se
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desfășoare în iunie, la Brux
elles.

„Această conferință va fi 
o ocazie pentru comunitatea 
internațională de a-și expri
ma susținerea pentru recon 
strucția politică, economică 
și de securitate, precum ș» 
pentru consolidarea statului 
dedrept în Irak”, a adăugat 
șefrH Iplomației luxembur
gheze.

Autorității Palestiniene 50 de 
transportoare ușoare blindate, 
și două elicoptere, au anunțat 
surse palestiniene.

Israelul a anunțat că se o- 
pune trimiterii acestor blin
date, „atât timp cât Autori
tatea Palestiniană nu și-a 
demonstrat angajamentul de 
a lupta împotriva terorisiQ^ 
lui”, a precizat un responsacxi 
israelian.

Condamnat 
la moarte

Washington (MF) ■ Un ser
gent american a fost condam
nat la moarte, joi, de un tri- ■ 
bunalmllitar din Statele Uni
te, pentru că a ucis, în 2003, 
înainte de invadarea Irakului, 
doi ofițeri într-un atac cu gre
nadă, la o bază din Kuwait.

Acesta este primul militar 
american care primește pe
deapsa capitală pentru ucide
rea unui camarad în timp de 
război de te sfârșitul conflic
tului din Vietnam, în urmă 
eu .304e ani.

„îfiti-^er iertare pentru fap
ta mea. Atunci când ațn co
mis această faptă, simțeam că 
viața .mea este în pericol și 
aveam alte probleme”, a de
clarat militarul.
v . Sergentul Hasan Akbar a 
(fost găsit vinovat, Ja 21 apri
lie, de tribunalul*cilitar de la 
Fort Bragg, per 
la 22 martftfej 
grenade asi 
militare. Awi 
au încercat 
ul că Akbar suferă de o mala
die mentală. Acuzarea a încer
cat să demonstreze că, dimpo
trivă, militarul a comis atenta
tul în mod deliKra-

la lansat, 
multi, 

corturi 
sergentului 

convingă juri-

difuzarea 
ziarului

. Mrftelefonul zf
0801 0303£f£J
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• Liber la elevi. Elevii și profesorii vor be
neficia de o minivacanță de Paști, cursurile 
urmând a fi reluate în data de 4 mai. Ziua 
de marți, 3 mai, va fi recuperată după cum 
va decide directorul fiecărei unități de 
învățământ, până la sfârșitul trimestrului. 
Sunt declarate zile nelucratoare, prin lege, 
zilele de 1 și 2 mai. (R.l.)

• Aeroport. Din cele spuse ieri de Mircea 
Moloț, președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, în ședința de Guvern de joi, s-a 
aprobat o hotărâre prin care, la Deva, va fi 
construit un aeroport civil. El va fi amplasat 
pe 30 de hectare, lângă actualul aeroport al 
„Aeroclubului Dacia Deva". (V.N.)

Bac-ul - examen "cui"?
Deva (R.L) - Lipsa pregă

tirii • necesare promovării 
unui examen serios - aceasta 
a fost concluzia profesorilor 
după corectarea lucrărilor la 
simularea examenului de 
Bacalaureat în județul Hune
doara. Lipsa de interes a 
elevilor s-a văzut și în 
numărul celor care s-au 
prezentat la examinare: 2547.

Ajutoare pentru sinistrați
Deva (V.N.) - Principalul subiect la care 

s-a referit într-o conferință de presă, care
a avut loc ieri la Consiliul Județean, Mircea 

Moloț, președintele acestei 
instituții, a fost cel legat, de 
ajutoarele acordate sinis- 
traților inundațiilor. De la 
Consiliul Județean, Primă
ria din Crișcior va primi 
două miliarde de lei, iar

Alin Cercea

Asta după ce s-au înscris în 
jur de 3000 de elevi din totalul 
celor 4583 care sunt înscriși 
în clasele terminale de liceu.
Doar șase de zece

Președintele comisiei de 
Bacalaureat, Alin Cercea, a 
precizat că: „Examenul s-a 
desfășurat, în data de .26 
aprilie, în nouă centre de exa
men, la șase dintre ele 
funcționând și subcomisii ce 
și-au desfășurat activitatea în 
alte localități. Elevii au avut 
posibilitatea să alea.-*; dintre 
19 discipline și probe de exa
men din totalul de 23 pentru 
care ministerul a formulat 
subiecte”. Organizarea acestei 
simulări s-a făcut în condiții 
cât mai apropiate de cele 
reale. Cei mai mulți elevi s- 
au înscris la proba de limba 
română (946) și matematică 
(832), promovabilitatea fiind 
de 50,5% la prima probă și 
48% la cea de a doua. Au fost 
date doar 6 note de 10!

Mircea Moloț Primăria Brănișca 1,1 mi
liarde de lei. Pentru recon

strucția celor două case distruse de 
alunecările de pământ de la Zdrapți, vor fi 
alocate alte patru miliarde de lei.

GHEORGHE BARBU, ministrul Muncii și SoLiDARiTățu Sociale: 

„Cele mai fericite momente de Paște au fost acelea petre
cute alături de întreaga familie. Mă refer la cele de la Strei, s, 

unde ne întâlneam cu părinții, copiii și socrii. Era prin anii.p 

80. Acum nu mai putem face acest lucru". . ‘

CRISTIAN VLADU, prefectul jude|ului Hunedoara:
„Când eram copil, mergeam la înviere și eram foarte feri-*' 

cit'atunci când, în noapte, se înconjura biserica, îl vedeam 

pe părinte că se împiedică de sârma pe care i-o puneam 

în cale. Acum, Paștele nu prea mai.există pentru mine. Sunt» 

atât de multe treburi...

MIRCIA MUNTEAN, primarul municipiului Deva:
„îmi amintesc cu mare plăcere de Paștele petrecut cu părinții 

la Cristur. Acolo s-a păstrat tradiția. E un lucru bun. Când 
eram copil, mergeam la înviere. Era o plăcere ca, împre-, 

ună cu alți băieți, să stingem lumânările fetelor. Era superb, i 
i-

MARIA CIONCAN, sportiva nr.1 a JUDEțULUi In 2004:

„Cele mai frumoase amintiri de Paște sunt din copilărie,. 
întrucât de când fac sport de performanță nu mai știu ce; 

sunt sărbătorile. Atunci abia așțeptam să vină dimineața de ' 
după slujba de Înviere, să merg la vecini să le spun „Hris- 

tos a înviat!" și să primesc ouă roșii".

DUMITRU HURUBA, scriitor:

„Una dintre cele mai reușite sărbători de Paște e cea din 
1990. Acele zile au fost frumoase, pline de soare și bucurie, 

iar acest spirit se vedea pe chipurile oamenilor. A fost primul 

an în care am putut merge la biserică fără nici o opreliște."

A 5

Catedrala a prins glas
i

Deva (C.P.) - La Catedrala Adormirea 
Maicii Domnului din municipiul Deva au 
fost aduse ieri cele cinci clopote, care vor 
fi montate in clopotniță la finalizarea 
lăcașului de cult. Valoarea acestora este 
de aproximativ 60 de mii de euro, bani 
obținuți dindonațiilși ajutoare acordate te- t 
sericii. Clopotele au fost realizate1 la'fabri
ca Grassmeyer din localitatea austriacă 
Innsbruck. Filma are o tradiție de circa 400 
de ani in turnarea clopotelor destinate bi
sericilor și mănăstirilor. Cele cinci clopote 
cântăresc împreună cinci tone, cel mai 
mare având o greutate de trei tone. 
Amplasate momentan pe suporți speciali în 
fața Catedralei, clopotele vor bate în 
Noaptea de înviere.

■ Două tone de fân și 
80 de metri pătrați de 
acoperiș au fost mistu
ite de flăcări.

MlHAELA TăMAț
mlhjela.tama$£infi>rmfncdia.ro

Simeria - Un incendiu de 
proporții a izbucnit joi seara, 
într-o gospodărie din locali
tatea Simeria. Flăcările au 
twprins' grajdul lui Alexandru.- 
Floroiu și s-a extins și laate- - 
Herul vecinului, Felician 
Târlea. în jurul orei 21:19 au 
fost anunțați pompierii din 
localitate.

Până sâ ajungăaceștia, Un puternic incendiu a izbucnit în gospodăria unui localnic din Simeria (Foto: Traian Maqu)

Clopotele vor bate în Noaptea de înviere

Floroiu a reușit să scoată ani
malele din grajd.

Pompierii civili din Sime
ria au ajuns, spune gospo
darul păgubit, în timp util, 
dar nu au în dotare decât o 
autoutilitară cu un volum 
scăzut de apă și nu au reușit 
să lichideze focul.

Au cerut ajutorul grupului

de pompieri „Iancu de Hune
doara”. Pompierii deveni au 
răspuns prompt solicitării și 
au plecat cu trei autoutilitare 
spre Simeria.
Peripeții în trafic

Pe drum... ghinion. Sunt 
blocați în trafic din cauza 
unui accident rutier, dar cu

ajutorul polițiștilor reușesc în 
câteva minute să plece spre 
locul incendiului. „A fost 
cumplit, am așteptat să vină 
cei de la Electrica să între
rupă curentul, pentru că alt
fel nu reușeau pompierii să 
stingă focul, a fost o noapte 
de coșmar”, spune Alexandru 
Floroiu.

Flăcările au fost stinse în 
aproximativ două ore, idi* 
pagubele materiale au fost 
evaluate la aproximativ 50 de 
milioane lei și au fost salvate 
trei miliarde de lei.

Incendiul a izbucnit de la 
un scurtcircuit electrics 
cauzat de conductori elec
trici cu defecțiuni. m

■ Cuvântul liber și 
Crucea Roșie au făcut 
daruri internaților la 
Pneumoftiziologie.

Viorica Romah______________
viorlcaxomjmtWiforTnmedU.ro

Deva - Campania „întinde 
o mână de bine celui mai 
sărac ca tine”, inițiată de 
Crucea Roșie Deva, s-a 
încheiat. Vineri, în ultima sa 
zi, beneficiari au fost bolnavii 
de TBC. Ei au primit din, 
partea ziarului cozonaci 
făcuți de Sicopan Erodcom 
Sântuhalm și mere (cum
părate din bani de colectă).

Filiala Județeană de Cruce 
Roșie a contribuit cu dulciuri 
și ouă vopsite de voluntarii 
săi. Darurile, distribuite de 
reprezentanții Crucii Roșii și 
de personalul sanitar coordo
nat de dr. Ileana Mocanu, au 
adus bucurie pe chipurile bol
navilor.

Chiar dacă unii se 
pregăteau să plece acasă, ca 
să-și petreacă Paștile în fa
milie, au fost fericiți că cine
va s-a gândit și la ei în prag 
de sărbătoare.
Valoarea campaniei

în cadrul campaniei s-au 
distribuit 200 de pachete cu 
alimente de bază și 2000 de

Internații de la Pneumoftiziologie Deva ău primit daruri

ouă unor bătrâni singuri și 
familiilor de rromi cu copii la 
Școala Viile Noi, cât și celor 
de la halda de gunoi a 
orașului. Rromii din Deva au 
primit și haine. Alți benefi

ciari ai campaniei au fost 
minorii de Ia Penitenciarul 
Bârcea și din Centrul de 
Plasament Deva. Valoarea 
totală a campaniei este de 
peste 70 de milioane de lei.

Sfintele Sărbători de Paște să vă 
aducă în suflete și In case bucuria 

învierii Domnului nostru 
Iisus Hristos!

HRISTOS A 1NVIATI
Dorin Păran,

rmfncdia.ro
viorlcaxomjmtWiforTnmedU.ro


program non-stop

Campanie umanitară de 
Sărbătorile Pascale

a mbele situații sunt 
jHkarapiatice Nu poți 
să spui că cei care 
sunt răpiți suferă 
mai puțin decât cei 
care și-au pierdut 
casele și toată ago
niseala. Pentru toți 
este necesar să 
facem tot ce putem 
pentru a le ușura 
situația.
Oprean, 
Deva .

A mbele situații 
zASunt foarte critice, 
dar trebuie privite In 
mod distinct pentru 
că nu pot fi compara
te. Oamenii afectați 
de inundațiile din 
Timiș au scăpat cu 
viață, în schimb jur
naliștii răpiți în Irak 
trăiesc cu arma la 
tâmplă.
Dorină, 
Deva

Fărmacla Green Line, program non

stop, ©-» 748199.

Farmacia Amica, str. G. Enescu, nr. 
6, program non-stop, <&•* 713045.

• Străinii vor teren. Investitorii străini nu 
vor veni în România să cumpere aparta
mente de bloc, în schimb, vor veni să 
cumpere teren agricol, declară expertul imo 
biliar Artur Silvestri. El a precizat că terenul 
costă încă 450-600 euro/ha, în vreme ce în 
Cehia se vinde cu 5.000 de euro. (C.P.)

qî unii și alții me- 
uJrită ajutorul, nostru 
al tuturor. Pentru cei 
care au fost afectați 
de revărsarea apelor 
este mai ușor să-i 
ajutăm. Pentru 
jurnaliști, noi, 
oamenii de rând nu 
prea avem ce face, 
Sind de competența 
jDgliticienilor.
Viorica, 
Deva

- jMP »ți între cele 
două situații pentru 
că, privite separat, 
ambele sunt adevărate 
drame, în privința 
jurnaliștilor este greu 
să ne pronunțăm, 
fiind în. joc până la 
urmă interesul polițe- 
și militar al 
României.
Lucian, 
Deva

Deva (L.G.) - Campania umanitară lansată J _ J ■'Ai — TVte*,tel* 1J teJ te*A te ■ _ *
lâ final.
o tradiție veche de 11 ani, au fost ajutați 
peste 1.300 de copii din toată țara să 
întâmpine Sfintele Sărbători Pascale cu 
zâmbetul pe buze. în decursul săptămânii, 
reprezentanți ai Fundației Umanitare Ale- 
xandrion s-au deplasat la domiciliul famili
ilor aflate în dificultate din județul Hune
doara. Inițiatorii acestei campanii și-au 
asumat răspunderea unor proiecte sociale 
prin care să ofere sprijin celor care se con
fruntă cu probleme sociale, fie ei" copii, 
tineri sau bătrâni.

bl. 5, Ratter, 

231515.

Hunedoara

acestăl caîftpariîl, care are

Policlinica de Stomatologie Deva, str. 

M. Kogălniceanu, zilnic 8-20_________

Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Sudai. Călan, Str. inde
pendenței, 731509.

Cabinet StomaWfaBk, dr. Chiș Matei, 
dr. Crădunet m ăElena, Hune
doara, str. Avram" lancu, nr. 9. ®-> . 
0744-556016.___ _________•_________ _____

Cabinet Chirurgie maxilo-'adală, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața < 
Eliberării, nr. 5. ©-* 717686. _______

Cabinet dr. Băidea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©- 242461.

Orăștie_________________________
Farmacia Oros, str. N. Bălcescu, nr. 
17, program: sâmbătă 8-23, duminică 

închis, luni 9-14, ®-> 240976.

• Fonduri nerambursabile. Firmele pot 
depune cereri pentru obținerea de sume ne
rambursabile până la data de 27 iunie pen
tru proiectele care vizează integrarea șome
rilor sau dezvoltarea forței de muncă anga
jată. Proiectele se finanțează cu valori; 
cuprinse între 15.000 și 75.000 euro. (C.P.)

DEVA _______________ ______

Farmacia Larix, b-dul Decebal, bl. K, 
parter, program:

sâmbătă 8-14, duminică șl luni închis, 

®—>220050.

Farmacia Terapia, str. luliu Maniu, bl. 

J, parter, program: sâmbătă 9-13, 
duminică și luni închis, ©->215253.

Farmacia Bella Farm, b-dul Decebal,

Cursul vakitar BNR
. 4 4 J ^-4444444 jf/j 4 J 4 4 4T4 4 4 . L'> ^-3 4 4 4 jj) 4 . 4. ,

r m IM (pqpuiapa) ,
1 lună 6 luni 12 luni

BCR 7% 7,5% 9,25%

BRD 8% 8,5% 9,25%

Raiffeisen 6% - ■ ♦ . • B
CEC 7,5% - I
Volksbank 6% 6% 5,75%

------------------------- ■’ . :-------------- » a ... tefa. r, ■»

: dolar_______________________________ 27.9;' 'e
1 euro_______________________________ 36.2 ' ’ le;_____
1 liră_____________________________________________ 53.456 lei

franc *23,562 le;

Societatea Preț Variație
închidere țlei/acț)(96)

1. snp mom 3150 -0,32
2. 11800 *0,85
3. ■W 13500 0
4. BR0 oprit
5. IMPACT 6200 +5,98
6. ^omureș oprit
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6000, *0,84
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
853 +2,77

9. HABER oprit
10- ■BCCARPATICA 4940 0
ÎL QECEBAL 160 *0,65
>biHkui realizată de SVM IEB FINWE5T SA DEVA, 
- » Wttal, bl. R, RaMat (lângă QUASAR), tel.l
221577.

/

Petroșani______________ _ ______„
Farmacia Plată, str. Avram lancu, nr.5, 
program non-stop.



toană

Deva, str. NI. Koqainiceanu. bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800.215151.
0722/297610,0745/630316

AGENȚIA imobiliară 

PRIMA - INVEST

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
In cel mai scurt timp!

• AGENȚIE IMOBILIAR/
Intern

VÂNZĂRI * CUMPĂRĂRI - 
SI HMBURL ÎNCHIRIERI

Program zilnic: 9 -19 • slmbfita: 9 13

Agen ția Imobiliară
Deva. I.L. Ceragiata, nr.20 (in spate la tl.M. pompieri)

ț^^tOîl < 0723/020207
t—- <0741/180414 vă așteaptă în Deva la adresele; 

Aleea Salcâmilor, bl. ț 
31, ap. 31, parter, tel.

230324 și b-dul I.
Maniu, bl. L2, parter, 

tel. 206003. ' ț

Hunedoara, itr. I. Creanță, nr. 8, ap. 2
Tel: 712.M 072Î/420.335, 0741/130.438

INTERMEDIAZĂ: 
IHtelbi^^'tctirapArarea de- 
apartamente, garsoniere, 
case, spatii comerâale, 

■ hale, terenwrl

wărtfWâ'iri ■ .f

> indvrip*worae,®8ttru-
► CAS» DE AMANET 

^AimERITĂȚI-a»IS£KATIE

ItX tdăMoMMte'K Mjmw

r.i ,i
.. 1

AGENȚIAIMOBILIARĂ NR.1 j 

Pentru neamul omenesc, miracolul J 
învierii Domnului nostru Iisus j 

Hristos simbolizează ieșirea din î 
ignoranță și păcat, precum și j 

I 

nădejdea mântuirii.
Fie ca aceste zile fundamentale I 

pentru viața creștină să vă aducă > 
bucurie și speranță într-o viață mal' 

bună alături de cei dragi. *
rîrisios a înviat! |

DEVA, bdul Decebal. bl. 22, parter

Zilnic. 9-20. sambâta: 9 1.3. duminica închis

?• AGENȚIA IMOBILIARA
PROFIL EXPERT >

.______________________________________________



C1PRIAN MARINUț
ciprian .marin ut^i nfonnmedia.ro

Oprița s-a remarcat in partidele din Cupa UEFA

/■'.■x A RECLAME

Preț/ziar pentru abonament lunar ?UM TE ABONEZI?
Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc

Strada

Localitatea

chio (Brescia) și Igli Tare 
(Bologna), dar și cu doi din
tre jucătorii echipei Poli Ti
mișoara, Șoltuz și Mansour.

9 Fotbaliștii Tiberiu 
Curt și Daniel Oprița au 
fost operați la o clinică 
din Bologna.

* Suspendat fie viață. Arbitru! Robert 
Hoyzer,; aflat la originea scandalului privind 
trucarea unor rezultate în Germania, a fost 
exclus pe viață din Federația Germană de 
Fotbal, tribunalul sportiv aplicând pedeapsa 
maximă. Fostul arbitru nu va mai putea să 
dețină funcții în cadrul federației, deoarece a 
adus daune fotbalului german.>.<- Cei doi jucători ai echipei1

• Toyota remmțaL Echipa Toyota a 
anunțat, ieri, că și-a retras apelul privind 
penalizarea de 25 de secunde primită de 
Ralf Schumacher în timpul Marelui Premiu al 
statului San Marino, subliniind că acceptă ca 
pilotul german să fie declasat de pe locul '8 ' 
pe locul 11. Ralf a fost acuzat de „ieșire pe
riculoasă de la standuri". (C.M.)

un test de maturitate și mi- 
aș dori ca echipe să evolueze 
la fel ca în meciul cu Rapid. 
Sper ca jucătorii să-mi de
monstreze că sunt maturi, că 
au trecut peste euforia succe-

Abonamente i

vuui ofî 
stensțe,

sepia]; clinica Izo-
dotatS cu sală de . . _
jerstor jOtwp-'- Steaua se afiK la clinică ală- 
spepiile gen tisa turi de alți fotbaliști precum 
.- I Falcone (Sampdoria). Delvec-

frapă de trei zile
Deva (C.M.) - Patru dintre 

partidele etapei a 19-a a Cam
pionatului Județean se vor 

pută, azi, 30 aprilie, iar ce
lelalte două vor avea loc, luni, 
2 mai. Sâmbătă se vor disputei 
partidele: AS Sântămâria - 
Zarandul Crișcior; CFR Mar- 
mosim II - Goanță Ghelari; 
Casino - AS Boșorod; Viitorul 
Păclișa - Gloria Bretea; Știința 
Hd. - Unirea Zam. Luni se vor 
juca: Streiul Simeria - Cerna 
LC. Victoria Dobra - stă.

Asigurăm furajarea cu furaje MHMIX* 
combinate și granulate import Ungaria. 

Oferim consultanță de specialitate gratuită. 
Relații la tei. 0254 - 219971,0723 - 627031

1.JM Petroșani 

•. 2. Ga? Metan

Timișoara (GA® - „Pentru i „. , -----------------------
miițe» jbâul cu Apulum w'tfc ■ Sleite de el deo&rpceprimea

ză altepartide 
nicianul timișorean u 'ttiâî 
spus că starea fizică a jucă
torilor săi este bună. „Starea 
fizică a jucătorilor este bună. 
La meciul cu Rapid, echipa a

Telefon (Optional)

luzeazajtutuxo
Mm?’.’?.11':

Decupează și completează talonul.
a- 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 

•r Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
» Pentru mai multe detalii sunați la nfiOl 03 03 03

(tarif local). . f-» ; r 1

npHurp-rpfl Hp 45% este valahllă ' la abonamentul de luni

■i Cu1t ozazia.

GRATUIT, In fiecare vineri primești
Iffl! I cel mai complet supliment 

”kăJ de televiziune.

Apel respins
’ !> Roma (C.M,> - Comisia 

de Disciplină a Federa- 
<, tieiItaliene a confirmat 

șuspendarea pe trei e- 
Itape a atacantului echi
pei Juventus, Zlatan 
Ibrahimovici. Apelul de- 
nus ae gruparea torineză 
ă fost respins după ce a 
fost vizionată caseta me
ciului eu Inter, în care 
suedezul îi o veste pe 
fundașulIvâri Cbrdoba.

Iiști operați in 
aprilie, pentru a doua oară, la 
ligamentul încrucișat intern.
Perioada de recuperare a lui 
Tiberiu Curt va fi de aproxi- ■ 
mativ patrp luni, eî urmând VB&A 
să o facă în întregime - în' 
Italia, la început prin gimnas- 
tică individuală (două luni), '?jpț
apoi, treptat, prin alergare și

« Bn^urpști - Gel mai bup. . joc cu godngen.
atacant al Stelei, ■fin canaga- Acîo+o*i |
nlâeuropeană de primăvară,-' . .W |

MlȘiutul Hațeg - Constructorul Hunedoara: Daniel Thirt - centru, Alexan 

druBelgun (ambii Gălan) și Adrian Romonți (Simeria) - asistenți. 

Observator - Marian Dima (Deva)._____________________________ _______________ ____
(Jnlv. Petroșani - Ponorul Vița «gaăawat' ~__________ _____________

Minerul Bărbătenl - stă. «

SC MCM SANITFARMVET SRL DEVA
Unic distribuitor al 

prio depozitul ANIM3X 
situat pe Calea Zarandiriui, nr.& Deva \

• pui de carne Bieiler Ross 308; J , * 
e pui de ouă și rasă mixtă;
• pui de curcă Big 6.

-0 Ra ăului și să se comporte ca d alergat foarte mult, după ce 
p_ egftipă stăpână pe sine și să a jucat duminică, iar Rapidul

•*? o ; nu facă bal din victoria din avusese două zile în glut, dff* 
Ciulești”, â spas Olărbiu Cos- pauză. Din punct Se vedere' fi;? 

jlurtl. miri Olăroiu este de părere că zic, nu cred că vom avea pro-. ’ 
echipa sa a câștigat un meci Weme”, a completat Olăroiu.

„Pentru i important, dar ".este momentul Tehnicianul timișorean s-a
i- -referit și la scnimbările pe ca

re le va face în echipă. „Nu 
se poate spune că voi menaja 
unii jucători. E vorba de a. , 
alege niște jucători în funcție ?. 
de anumite lucruri”, a pre
cizat antrenorul.

. 10. U. Stnnicolau. 23

Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

3. Olimpia S.M;
4. FC Bihor
5. A> mătura 22 .7 11 4 35-^L
6: U. Cluj ■. 22'-9- 4-‘ 9 ?-.Wlo®

2. Dinamo 22 14 0 : 8 42-26 42

3. Rapid- 22 12 5' 5 35-22 41
4. FC Farul 22, 11 6. 5 31-2C
5. FC Național 22 10. 6 6 37-27 36
6. Poli AEK Tm. 22 10 3 9 30-30 33

7. Sportul Stud. 22 8 7 7 27-23 31

.8. Oțelul 22 9 ‘ 4 9- 19-2Q s31

9. CFR Cluj . 22 7 7 8 27-35 28
10. Gloria 22 8 11 33-34 27

11. FC Arqeș:- 22 6 9 7 27-30 27

12. FCM Bacău 22 6 7 9 15-21 25

13. Poli lași , . 22 6 ’ 6 -• 10 21-35 24

14. Apulum 22 5 5" 12 20-43 20
15. U. Craiova 22 4 6 12 20-30 : 18

,16, FC Brașov 22 4. 5 . 13 20-33 17

Etapă 24, sâmbătă, 7 mai: Armătură - U. Cluj; ISC Turzri - 
UTA Arad; Liberty Salonta - Jiul; FC Oradea - C.S. Deva; 

ACU Arad - Gaz Metan; Unirea Sânnicolau Mare - Unirea 

■Dej; Tricotaje jneu - Olimpia S.M.; Oașul Negrești - stă.

nfonnmedia.ro


sanuraia. w uprme zuub

Felicitări (67)
• 9Mu Victor Coca, la împlinirea celor 18 ani, 
tata Iți dorește sănătate, fericire, noroc, viață 
lungă șl _La muîțl anii". Ovi.

Vând ap. 2 camere (03)
• urgMt, zona Eminescu, parter, renovat, una 
cameră spațiu comercial cu ușă spre stradă, 
ocupata Imediat, preț 21.000 euro, negociabil. 
0723/335189.

Vând ap. 3 camere (05)
*■ 1 băl, gresie, faianță 2

balcoane, parchet, termopane, centrală termică 
80 mp, zona piață, preț W mid. lei. Tel. 21£O7 
seara.

• vând Dada 1310 break, af 1988,5 trepte, stare 
bună VT 2007, preț negociabil. Tel. 0744/700235, 
219780.
• vând Dada 1310 break, af 1988; 5 trepte, stare 
bună VT 2007, preț negociabil. Țel. 0744/700235, 
219780.
• vând Dada, stare foarte bună de funcționare, 
RAR 07.2006 tablă bună preț 600 euro. Tel, 
0724/695860.
• vând Dada 1410, din decembrie 1999, stare 
perfectă de funcționare, acte la zi, bord de CN, 
roviniefâ, preț negociabil- Tel. 0745/836676.
• vând Pacte Drop - Sidep Diesel, papuc. In
formații tel. 247896, după ora 16.
• vând Dada Solenza Scala, an 2003, luna IX, 
unic pnwietw, full options sau schimbai Gama 
Dacia, I iz sau Cielo plus diferență TeL 
0723/270348.

• cumpăr mată pentru televizor, In stare bună 
informații tel. 0722/773941.
• vând bMotecă furnir cireș,, 4 m lungime,1 
Compusă din 2 dulapuri, 2 vitrine. 3 sertare, bar, 
pat opersoană nou, birou furnir stejar; Tel.

• vând firing ■ cameră de zi +' sufragerie 14 
piese furnir palisandru, stare perfectă preț 
negociabil. Tei. 0723/666263.
• vând moHâ dormitor, dulap 3 uși, 2 noptiere, 
comodă măsiâă cu oglindă scaun, 13 milioane 
lei, negociabil, bonus o bibliotecă TeL 
0740/601003,0788/627025.
• vând urgent mobilă dormitor, stare foarte, 
bună preț avantajos. Tei. 0723/546540.

Televizoare (48)

• vând coptelor Canon, stare foarte bună preț 
24 milioane lei. Tel. 233566.
• vând Imprimantă cu scanner Lexmark X74, în 
garanție încă 5 luni, preț 2.700.000 lei, negociabil 
sau In 2 rase. Tel. 0720/400438.
■ Vând VgoM Pentium IV, 40 GB, 256 RAM, 32 
Video G-Foree 2,1.9 Procesor, CD ROM 52 x LG, 
tastatură mouse optic, carcasă tum, preț 4 
milioane ielflx. Tel. 0720/347157.
• vând cafctMgr AMD 1700 MHz, 406 B HDD, 128 
DD RAM, boxe rețea, audio, tastatură nou, în 
garanție, preț 8 milioane Iei, sau schimb cu 
cameră digitală nouă Vând Pentium 133 MHz, 
1,5 milioane. Tel. 0722/161644.
• vândDroi 850 MHz, HDD, 30 GB, placă video
GF264,256 RAM, CD RW-. ț 6.300.000 lei. Tel. 
0745/545362 .

• vând țuică calitate superioară 52 grade, 
informații Deva. tel.WaWera®.

• Sock 
lunare 
prețul de nu 
Include montei, v 
Pentru plata peioc 15J 
0744/561964,0209/228707,

•■îndesi IO rate 
la

» lei. Tel.

Auto străine (17)

Vând case, vile (13)
• 2cmhm jcatane, oaie, cămară hol, acare
turi, grădină ocupabllă Imediat preț 12 mid. lei, 
In Deva, Str. Grivlței. nr. 31. Tel. 2365.
• 3 canteri: -tibridor.'-'' dtâtâ 

gospodărești, curte 11 ari și grădină 28 ari. In 
Geoăglu, Teilor. 37, posffillfr 'x fitfi ~.fe. 
0723A34162^B8B; 'X»i»*>6K'f<-ii4
• cadă ta Deva, zm, 4
bucătărie, baie, garaj, curte cu-bomffiudifeisi 
gazon, grădină dtriegume. Taefoh'81W6 Rdg 
seriozitate, exclus in mpd' -. ♦. i
• In Dera, sau schimb .cu apartament 2-3. 
camere, etaj l,centfaL fel 0254/215795- '

• vilă nouă Deva, 2 nivele pits demisol și, 
mansardă 4 camere, living, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet faianță gresie, 
teren 600 mp, preț 3,4 mid. lei, negociabil. Tel. 
0720/437889.

o wind Damm Mat_ sl 2004 vopsea meta
lizată 11.000km. Tel. 0723/Z7D34&
• vând Ford Transit pentru marfă af 1987, 
motorină 2500 cmc, cauciucuri noi, culoare
Mti&ț vt260Oairo.TeLmi44,0726/756058. 

St idtaHțM Asira CaraMn, af 1997, motor 1,7
T0, fizică metalizat, extrase sau
h arian . preț 5600 euro. Tel, 

<S23.“7Q34țV
. i MWS 334 bleset, af 1986, RAR 2006, preț
t«o riS. 96127.
. «vând Etetera 15 DOHC, af 1996, abc/ac, full- 
aecttic alarmă 67.000 km, preț 4000 euro. Tel. 
0723/080903. .

Camioane, remorci (39)

Vând case de vacanță (15)

• vând catnten Fiat B to cu macara 5 to, braț 
telescopic, rabatabil, neînmatriculat, preț nego
ciabil. TeL 229248,0722/772477.
» vând camion stupină, cu 4 -7 familii de albine, 
lăzi demontablle cu magazii. Informații tel. 

-0745/489165.

«'MtoGrundlg, model 2000 și video-recorder 
ImpecalSil, prețuri convenabile. Tel. 0745/253413, 
218234 seara.

Materiale de construcții (53)

• Asociația CompoMioraiă 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 art capital majorat, Volvo 244 GL, Ci, 
numere noi, VT 2006 și una neînscrisă talon 
numere vechi, frigider Arctic, ladă frigorifică 3 
’ertare, cazan fontă Tel. ozzi/si 4*02.

• pentru penoam juridice, deduceri d« 
impozite la îndemână. M 0745770029a

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• sodetate cwmkHB vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 65 milioane lei, 
650 lei noi, 1 an garanție. Recepționează 
peste 25 de programe-românești și. 600 

.străine, fără abonament, montarea și 
deplasarea incluse în preț, informații latei. 

. 0723/481776 sau 0745/840474. , 
U  . .. ■ . i

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Vând case la tara (17)
• vând casă în Băcia, grădină 1700 mp, plus 
proiect casă nouă Tel. 0724/368331.

• caaă 3 camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp ■ posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1250.000.000 lei. Relații Ia tel. 
0723/631756

• vând casă și grădină și 20 familii albine, 
comuna Vărăaia, nr. 113 (lângă Biserică). Tel. 
6257/417149.

i • vând gater vertical (Germanla).cuD65cm.cu 
toate dotările de funcționare, mașină de ascuțit 
pânze, preț 174)00 euro. Tel. 0723/581068.
• vând tractoare, remorci; mașini agricole, 
mașină plantat cartofi. Informații tel. 
0722/842321.
• vând batoză pentru treierat grâu, motor la 
curent 220, din anul 2000, stare bună de 
funcționare. Dumbrava de Jos, nr. 35, comuna 
Ribița,Matieșloan.
v vând MMri pe pietre, performantă stare 
bună preț negociabil. Tel. 0258/835128, 
0744/175286.
• vteid Nmănătom porumb, presă de balotat, 
combină Masey Ferguson masă 3 m, cositoare 
rotativă olug. Tel. srnnwn.

Cumpăr garsoniere (20) Moto-velo (41)

• vând Mă din recuperări, stare foarte bună. 
Tel. 211321,0723/29002?

și străine scoase ' 
din nirculațae. Tel. 0720/856975.

Electrocasnice (56)

• Asociația - composesoraU „Fântânele”
Mălăfeșb scoate la licitație 452 mc molid și 49 
ntfaiiwparceial08ACârtogP.049. Licitația are 

loc în data de 8:05.2005, ora 15. Informații latei.

1
Matrimoniale (69)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând abonament 5 luni vechime în Connex.35 
dolari abonament lunar, 60 minute gratuite 
incluse, ore favorite + 200 minute cu 0,05 
cenți/mfnut, preț avantajos. Telefon 
0723/920314.
• vândapantfotopraMMalkiMtaMOfțpe 
Hm, cu acctmf ■ 22 mloane H. TeL OT2MU- 
on.
• cumpăr telefon Nokia 1100, durata bateriei ■ 4 
zile; încărcător, ofer 1.700.000 lei. Tel. 
0720/046800.
• vând sau schimb telefon mobil Ericsson T29S 
cu DVD, preț 2300.000 lei. Tel. 0723/779477.
• vând teWon Siemens A 50, SB, 3 zile, calcu
lator, alarmăinternet Jocuri, stare bună, preț 
avantajos, Tel. 0723/920314.

• vând aragaz cu 3 ocmun si butelie, ladă fri-
‘ gerîffeă cu 6 Sertare, preț negociabil. Tel. 227452.
• vandladi frigorifică 4 sertare, stare foarte« 
bună preț 3 milioane leViieggciabit Tel. 219739,; 
0723/229046.
• vând mașină surfilat Trlptoc, nouă mano- 
fazică piese de schimb, motor electric, pedală ■ 
graifere, cuțite. Tel. 217543.

• tara, trnpadc. 35/175/66, fără vicii și obligații, 
glumeț, iubitor, atent darnic, cu casă doresc să 
tac femată ^domniță drăguță Scrieți la OP 1. CP 
S4 Sevă sau telefoanele 0745ĂB0659, 
07îlj®949jK

«• dMA «tow 47/185/70 caut doamnă singuri 
deăbferesuft naterial, suplă prezentabilă 
ptttru o relație de durată Deva, telefon 
W629O5B.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 10 familii albine, preț convenabil. Tel. 
212167.
• vând tanJI de albine In Orăștie. Tel. 242977’.

• vând lămâi 14 ani cu lămâi și flori pe el. Tel. 
217543.

instrumente muzicale (60)
• vtad pian cu coadă, tel. 0254/215795.

Calculatoare si accesorii 
(51)

Altele (61)

'■■«rd rt-câștigi joo ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă Imitedfo timbrat autoadresat 
âț^jrC^neHa-F'i. * ..O s I » 

«-ciul e todranto' nentru reparat orgă Yamaha 
fel. a /2 w

-nstalatori cu expert 
la program. Tel. 0726/076

• Trtduari ipMd< asistență șl curierat 
rapid pentru Curtea dă Apetde la Alba lulia, 
Onix Center Deva, birou: Deva, Kogăl- 
nlceanu, bl. 14, cam. 1, e-mail: 
onix center@yahoo.com. Tel/fax 
025^)17920,0722/815576.

• «acut case, cabane, mansarde din lemn, 
termolzolație cu vată minerală + riglps, preț la 
cheie, 175 euro/mp. Tel. 074V690600.
• mMlta MtoiMticâ orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0W400456.

•MM MrtmlMta male limbile, Onix 
Center Deva. Birou: Dev&Kogălniceanu, bl. 
14, câta l,b-mall: onlx_cate@yahoo.eom. 
Tel/fax ■ 0254/2179ÎO,- 0722/815576,
0788/169187.

• orgMzâm mm festive, nunti, botezuri, avan
tajos. Tel. 0724/428559.
• pâmbărt ocazionale cu trăsura, pentru adulți 
și copii, călărie cu ponei și cai, pentru începători 
șl avansați, în manej sau Bjer.TeL 0744/876244.
• piwtM sântei la domiciliul clientului, mașini
de spălat, aspiratoare, tiare de călcat espre- 
soare, cuptoare, mixere, audio-video, mașini 
cusut, yale, antene, mobilă a#1 e, ieftin. Tel. 
0745/050656. < i
• Masori marii local și interurban cu camion 
acoperit de 32 t util, 36 mc, «dimensiuni de 
frcăr&re3 609 X 240 xvW TeL 229611, 
n7« 95329

• angajez frizer cu sau fără experiență Tel. 
072S®5ia

• caut zkteri, Instalatori șl necalificați. Relații la 
tel. 0728/076256.

Oferte locuri de munca (74)

marfa cu autoutilitara 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521 • Lioten Deva angajează vânzător 

(bărbat) magazin . produse- electrice. 
Informații tei. 232008,0723/1SM44. -5• «te «onorizărt de calitate pentru toate 

oțaziue festive, aparatură perfor man tătrans- 
port asigurat promptitudine și seriozitate. Tel. 
2184260745/027620 W6O3TO0.
• ql IMSiMtta) de muzică populară? Nu ai
taraf de acompaniament? Ai nevoie de nega- 
thfoJSfttoiă și problema tgse rezolvă! Deva, 
tel.0722/629058. v? - -
• «tecul garduri și păți din material metalic 
turnat sau forjat și confecții metalice de orice 
fel. Tel. 0258/863905 0

• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
elecrroplacat, perfectă functionate, 170 euro,' 
negociabil. Tel. 212272,0723Z732560.

parte a unei corporații internațtanale mass-media 
care deține poziția de lider in puNftSaree de ziare 
și servicii InteeateCtn estul Austriei, !p nord-estal 
Ungariei, cât șl SV județele Bihor, Timiș, Caraș- 

Severih, B’ ai și Satu Mare

| htH jfeâJEtSft il
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Cerințe:

Prezintă avantaj:

Vând terenuri (21)

Garaje (43)® m, toate 
" civile sau

• ofer spre închiriere garaj, pe termen lung. Tel. 
215202.

• cumâdr sanonMI său apartament în zonă 
centra&exclus intermediari Tei 0745/260135.

vânzări, posesor permis de conducere cat 
B și persoană pentru evidență contabilitate 
primară Tel. 0254/233049,0726^35852.

■ vM Dada 1310, sf 1995, trapă, geamuri 
ionizate, bord CN, cauciucuri noi, cârlig remor- 

66 milioane lei. negociabil. Tel.

Mobilier și interioare (47)

m angajează agent

RECLAMĂ

• MKHfanȘM to ihtdNK^iireadln Deva, 
preț 15 euro negociabil. Tel. 0743/011772.
• MmIh Dwâ, st 2500 mp, fs 
utilitățile în zonă pentru construcții civile sau 
industriale, preț 19 euro/mp. Tel. 0720/437889.
• kttravâan to Deva, zonă rezidențială preț 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.
• IMwMâpM . construcție casăînȘoimuș, 
pe șoseaua spre Boholt, s 1200 mp, fs 12 m, 
facilități gaz, curent la poartă Tel. 0746/029058, 
220269, după ora 16
• loc dt casă intravilan, 3516 mp, apă gaz, 
curent loc drept, zonă liniștită, parcelabil la 3 
km de Hunedoara (sat Hășaat), 10 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
»loc de casă 30 ari. Mintia, vizavi de poarta a 2- 
a Avicola, facilități curent gaz, apă iapoartă Tei. 
0720/056354.
• vând UtO mp teren intravilan, grădină 20 x 60 
mp, In localitatea Totești - Hațeg, lângă școală 
preț 12X00 lei mp. Tel, 212272,0723/732560.
• vând 24.700 mp teren pentru agricultură șl 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitateaTotești ■ Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560, ,

* vând 2 cauciucuri JR 78 -15, noi, pentru Aro 
sau tv, 2 planetare tv spate, pompă vacuum, preț 
negociabil, Tel. 0727/058309.
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi, cu jantă

, și cameră de dimensiunile 975/18. Tel. 22143L 
seara. — r--------------- ----------■---

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Himodomy, Orăștie, Brad, S inerta

vânzători ambulanți >
Vrei să câștigi în 4 o®:®ât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:

• mctteeriln pal și lemn ,<iasiv, binale: uși și 
. ferestre, lucrări tâmplărie. Tel. 0744/567736
• vând 2 dulapuri, masă lemn masiv, aragaz 
stare foarte bună rochie de mireasă nr. 42 - 44, 
făcută la Timișoara Tel. 214436 U7Î3/719787.
• vând Met sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuctv vechime circa 100 ani, stare 
ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
e vând canapea extensibilă masă sufragerie + 

•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 toarte urgent pat dubiu cu 2 saltele 
relaxa, 2 noptiere, masă TV. Tel. 0254/213483, 
0720/432448.
• vând pat dublu, saltele Relaxa, 2 noptiere, 
masă tv, suport flori din cadru metalic cu sticlă 
ofer bonus o măsuță camertrcBnenctni metalic,- 
transport gratuit, preț Zi milioane lei. Tel. 
213483,0720/432444

' • program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;

’' • dinamism;
; • abilități de comunicare

— distribuție produse 
alimentare mgajează operator calculator 
pentru facturare în program CEL Relații la 
tel. 0254/217896.

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

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

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

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

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275..
Persoană de-contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv
tânăr; ,
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament;

Dadă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne Ia actebsa:

, Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str^ 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/40M54,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

» zodetate comerdală angajează t^T* 

dinamic, in domeniul maselor ptestice, 
preferabil actual șomer. TeL 0722/397829.

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

Informații la ced^cția Cuvântul liber, Str. 22
D^ibria, ne.-1^, bârSejâsau^bi telef&anele: ă— • --... _
Persoană 3e contaei Coi||d Poenar.

..........

6284^211.EFS, 07^402.044

SC CONTAUD1T EMAâCX Slit Deva, lichidatei- al SC CARMEN 
SILVA SRL Orăștie /dosar nr. 4837/2004 Tribunalul Hune
doara), anunți ci, în baza încheierii de ședință din 
18.04.2005. judecătorul sindic a dispus încuviințarea 
vânzării «firecte a imobilului situat in Orăștie, Str. Târgului, 
nr. 25, jad. Hunedoara, imobil constând în construcții si 
teren, ce? reprezintă. In fapt, FERMA AGROZOOTEHNICA 
compusă ,din 4 grajduri din cărămidă, 2 clădiri-dormitor, 
stație de dpurare cu bazine de apă, post trafo, 3 padocuri, 8 
umbrare, tabără de vară, & magazii din cărămidă, sediu 
administrativ, 2 grupuri sanitare, depozit de combustibil, 2 
celuie-sjlbzuri, lăptărie. cântar-bascul, șoproane, moară, 2 
fanare, ăfte anexe, alei și platforme betonate, împrejmuiri și 
teren în suprafață de 63.202 mp, înscris în CF nr. 3328/d 
Orăștie sub nr. top (4547/2/MI- 4548: 4553/1A- 4558/2J/5.

Î22452)

mailto:center@yahoo.com
mailto:onlx_cate@yahoo.eom
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Sârbătoarea luminată a învierii Domnului să 
;găsească alături de cei dragi, cu liniște în sui 
sănătate și multe împliniri.

PAȘTE FERICIȚI

Director SDFEE Deva, 
ing. Florin Mârza

Mg—1'

DIRECTOR,

(224491 G:<.
(22451)

NOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

B-T1

șt acupunctura
Tratamente cu substanțe de origine vegetală,

minerală, animală
"El

medic specialist medicină generali 
pediatrie, homeopatic, acupunctura. 

Deva, Str.Dorobanți, bl.22, sc.C, ap.25, 
tei,0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567208.

1 ' Lurtl-Vlneri: 08.00-2C
; Sâmbăta: 08.00-15.00 

Duminioă: 09.00-13.00 
£te telefonul. 290135

b AC I AP HAR M

ÎN SĂNĂTATE! |p

//

Situată în Deva, pe b-dul Dacia, bl. 28, parter

k Medicina naturistă este cunoscută și apli- 
F‘- cată, din cele mai vechi timpuri, cu efecte 
dP.. uneori miraculoase. Astăzi însă, trebuie să 

reinventăm aceste metode, deși ele au fost 
experimentate și „avizate” de generații în- 

jț tregi. Suplimentele naturiste nu simt medica- 
k mente. Sunt produse naturale, asimilate de 
J organism fără să aibă efecte secundare și 
£ sunt recomandate atât în combinație cu 
A tratamentele medicamentoase, pentru întă- 

rirea organismului, cât și singure, pentru 
F regenerarea, fortificarea și întreținerea 
I* sănătății.
L ’ “Fie ca Sfintele Sărbători de Paști să vă 

lumineze viata și să vă aducă numai 
sănătate și fericire.

PAȘTă FERICIT ALĂTURI 
DBOIMAGI!

wtră cu un 
farmaceutic
H 5, pe

Dr. loan D.Ba!ea -
■ttedic primar pediatrie cardiologie

Deva, str.Tribunul Solomon, nr.10

gteANHțEE^

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gâtuit și 
compensat. Programul “inimi pentru inimi"

Orar: Luni-Vineri ' 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00 
Duminică 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

M Ow A» ImM QțțMMl* Mi Mi
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5ituată pe str. M.Eminescu, bl. 1 - 
(lângă fosta piață a rușilor).

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine șl minerale - suplimente nutritive - produse natu
riste - ceaiuri - produse pentru copii ■ produse cosmetice 
Eliberează rețete In regim gratuit și compensat.
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00 

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 

Relații la telefonul: 219749
Programul “inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 - 
(lângă fosta piață a rușilor).

Vă oferă toată gama de medicamente.
- vitamine șl minerale - suplimente nutritive - produse natu

riste - ceaiuri - produse pentru copii ■ produse cosmetice 
Eliberează rețete tn regim gratuit și compensat. 
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00

Relații la telefonul: 219749 
Programul “inimi pentru Inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

Situată pe «trades G.Enescu nr.6 Hunedoara 
Vă oferă țoală gama de medicamente.

• produse naturiste * ceaiuri
* produse tehnico-medicale ♦ toate gama 

de vitamine * produse cosmetice

* produse pentru copii 
Eliberează retete rh regim graiuri și compensat.

Orar: NON-STOW
Relații ta telefonul: 7'13,045

A FARMACIA AGORA
Iii Orăștie, Str.Pricazului nr.4

- Personal calificat și profesionist

• Onorăm rețete compensate și gratuite
- Medicamente preparate tn fermade
- Gamă completă de medicamente, produse 

farmaceutice și cosmetice 

Tel.0254-247923
ORAR: Luni-Vineri 8-20

Sâmbătă 8-14 pi

Sărbători fericitei | (21847)

M. Vltoatu, bt 9 
ngronltmenCw») 
Tel 09*4 St 1740

Consultațiile se efectuează 
pe bază de programare 

la tel. 0722/883481

-S



550 mH. negociabil. Tel. 
(Ag. Omega imobHIare718706, 

Hunedoara)
• zona Hbrid de Tricotaje, centrală «80 mil., 
negociabil TeL 718706,(1745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
• otel X Micro < Hoc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios, prt W mii. Telefoane 747798, 
0742^02488, «74MM106. (Tina Terra Mia, Hune
doara)
• mate, Mfc Micro 3, etaj 3. Tel. 747798, 
0742/384» W872106. (Tina TerraMIa Hune
doara)
• Wo»ă decomandate, amenajat gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală, ușă metalică 
720 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Sol Imobiliare 
Hunedoara)
• Mal Viteazul, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală bucătărie 
mobilată 35.000 euro, negociabil. Tel. 710129, 
0748/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Ifcro 7,modificat din4camere,etaj Irrterrrfe- 
dlar, decomandate, centrală 525 mii. Tel. 710129, 
0748/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• Tmartranlai, «te 2, convertoare, boiler, 780 . 
mă Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Ml Hatat, amenajat 2 balcoane închise,, 
convector, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (SH ' 
tmabffiare Hunedoara)
• Mraăetaj 2, semidecomandate, 31 mă Meii. 
710129. 0740/146780. (Stil Imobiliare HunMoru
• Moraatehte, bă MHiaJ VHeazui. etaj 3, 
centrală termică bol marț,'—“ 
mataHo*. 880 mii., negociat 
(ProfllExpert Hunedoara)
• Mm 7, mici îmbunătățiri, 280 mii. leLJel 
0722/420335. (Profil Expert HUMfaaqg

rficMMhttbi eentratt BfcafInterme
diar, zorwt'Micro V/l, preț 850 iMw, rw 
ciabil (85000 RON). Woane 0254/743222, 
0742/S1S637, 0742/581838. (ley Mya Hune
doara)
• madfcat-fr 2 camere,; 
gresia faianță, ușă mătaM 
zonă centrală preț îSO'iv. 
0251742222, 0742/6W37, 
Mya Hunedoara)
• «aerai zaăBfcw 
Tel 0847622,0742/
Mya Hunedoara)

I. tel.074

•MM riMh 8 Ml, amenajat centrală 

mita. ._ 94 tatfană Eminescu. Preț 40000 
euro. Tel, 228540,(Ag. Ella) 
ameSwtSMSrariSenol, 2 balcoane (1 

închis cu Hrmopan). Preț 155 mid, lei. Tel. 
228640. (Ag.Bla) .
• decomandata 1 băi, 2 balcoane, amenajat 
modificat centrală termică etaj 1, Horea. Preț 
48.000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• dac,2 balcoane, 2 băi, CT, lavabil, zonă bună 
preț 48.000 euro, tel. 0740/126026. (Prima-lnvest)
• urgent, 2 băi, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracentral, preț 50.000 euro, 
tel. 0742/210780. (Prima-lnvest)
• doc, conterizâri, st 100 mp, amenajat gresie, 
faianță parchet 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)
• doc, 2 balcoane închise, parchet centrală 
termică 2 băl, zona l. creangă garaj sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• ingM2 băl, 2 balcoane, CT, ultracentral, dec, 
parțheț, preț 1,3 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Pri •<, it)
•l-rar it* cu 4 camere fiecare, b-dul 

etaje intermediare, amenajate modem, 
cu centrală termlcăîn garanție, suprafață mare, 

, termopan, 2 băi amenajate, bucătărie mare. Preț
1,7 mid. lei fiecare. Tel. 0723/660160, 211587. 
«Nfa)
• IMM Decomandate, et intermediar, zonă 
frumoasă, 2 balcoane, 2 băi, st 95 mp. Preț 35.000 
euro. Tel. 235588. (Casa Grande)
• Mbs V, centrală decomandate,, 920 mii. 
mgo<m,Tel. 718706,0745/354575. (Ao. Omega

; kmtgMroHiinedoara).
• zMfltt, centrală 2 balcoane. Tek'38706, 

* SMt»S4^UaOmegalmobMroMdiiHMa)
Kbăi,

• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, baie, 
podele laminate, gresie, faianță lavabil, centrală 
termică canalizare, gară pt 3 mașini, ST 400 mp, 
FS 15 m, preț 68.000 euro, negociabil. Tel. 
0788//497615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Ceangăi, Ac 2004, parter+mansardă 4 
camere, bucătărie, 2 băi, terasă 60 mp, centrală 
termică garaj pt 2 mașini, ST 600 mp, preț 
118.000 euro, negociabil. Tel. 0788//497615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• ta Dra, zona Parc, 3 camere mari, bucătărie, 
băe mare, apă gaz, canalizare, teren drept, 1100 
mp, preț 100.000 euro. Tel. 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• zona Parc, 4 camere, decomandate, bucătărie, 
bale, gresie, faianță parchet centrală termică 
preț 70.000 euro, negociabil. Tel. 078E//497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• zonă «Mitrală 4 cam, amenajată, parchet 
gresie, faianță termopan, 2 băi, beci, conto- 
rizată garaj, curte, grădină, 700 mp, ocupabilă 
imediat, preț 110.000 euro neg. tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Mr. M. Eminescu, 2 camere, hol, baie, grădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabll firmă 
preț 13 mid lei, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona CNzH, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58.000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona centrul vechi, pretabilă depozit 3 
camere, curte, 600 mii negociabil. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare Hunedoara).

• parcMrt, o* Prelungirea Vulcan, preț 26 
euro/mp. Tel. 0721/245654. (Agenția imobiliară 

Nr.l)
• InbavRan, zona 22 Decembrie, ST 2500 mp, FS 
20 m, apă gaz, curent preț 25 euro/mp. Tel. 
0788//49761S (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• brti«vBantoSântandrei,ST1500mp,FS 18 mp, 
apă gaz, curent pe teren, preț 12.000 euro/mp. 
Tel. 0788//497615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•In Mintia, 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)
• InSImefta, la DN 7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent preț 12 euro/mp. Tel. 0788/497615, 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• parcata <ta teren Intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse intre 500-1800 mp, FS 
24, preț 25 euro/mp. Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• te 3 km de Deva, la DN 7, ST 22.000 mp, FS 70 m, 
preț 12 euro/mp. Tel. 0788//497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l)
• Deva, Intravilan, ST=700 mp, FS=13 m. ssearasărw 
Contact)
• SbnMta IM 7. intravilan, ST=19W inp, FSslSm, 
apă curent gaz pe teren. Preț 16euro/mp nego
ciabil. Tel. 0720/437889, 079/348089 Grttn 
Contact)
• Sbmtta, DN 66. intravilan m DOu mp, FS=120 
m, apă curent gaz. Preț 6 euro/mp. TH 
0720/437888,0720/348089. (Green Contact) '

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

i mH.

Vând case la țară (17)
1W»D.Td,

l. day

ter

Tei.

intermediar, zonă bwA
211587,0745753662. (Evrika) «.-t
• dtara garajsubbloc,șfr.-Cuza vodă sau Imp. 

1 TrtMtetmMmtNhasQr)

’ • dra.» 1-2 MHsiri ta parc, tel 07484540725. 
(Mimason)

-___________ kb'MteAste t centrală
termică, Irrterfon, preț 900 Me. lei, nego- 
deba. Telefon 0722/420335. [Profil Expet Hune
doara) .A

/and case, vile (13)

• Deva, băDecebal, etaj intermedtar.decoman- 
date, amenajat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• zona Gojdu, et intermediar, decomandate, 2 
băi, 2 balcoane, centrală termică bucătărie 
modificată parchet gresie, faianță preț 1.600 
mii. lei, negociabil, tel. 0788/165703,0746/302200. 
(Fiesta Nora)

balcoane, modificări Interioare deosebite, stil 

occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupații în 48 de ore, merita văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498 0745/30221». 
(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, zonă liniștită preț 
57.000 euro negociabil. Tel. 0723/251498, 
0745/302200.(FiestaNora)
• zona 22 Decembrie, eț intermediar, 2 bă, 2 
balcoane, centrală termică toate dotările, 
mansardă garaj. Preț 60.000 euro. Tel. 219470. 
(Multiprima)

• 2 casa, în Deva, zonă liniștită, curte șl grădină 
fiecare cu câte 3 camere mari, încălzire centrală 
amenajări interioare. Prețuri negociabile.Tel. 
0745/253662,211587. (Evrlka)
• zona Huwdaare, renovată recent, gaz, apă 
hidrofor, fosă septică 2 cameră bucătărie, hol, 
baie cu cabină duș, anexe, curte betonată gră
dină și livadă st 1700 mp, preț 42000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0726/826B24, 0720/354453. 
(Tempo rls)

parchet gresie, faianță, St 960 mă garai în 
construcție, preț 2£00 mid. Tel. 0726/826.624, 
232420. (Temporis).
• Deva, nm Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet CT, teren 600 mp. Preț 752)00 euro 
negociabil. Tei. 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 tî gaz, parchet 
faianță gresie, ST=330 mp. Preț 23 raid. lei. Tel. 
0720/43781 3720/3 •» eeh^Ottact) .

• la * km de

• aproape de Deva, cu utnrtăH, st 1000 mp, preț 8 
eura/mp, telefon 0740/128029. (Prima-lnvest)
• Infravfen, pa DN7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima Invest)
• zona Clnciș, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)

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

spatii comerciale (25)
• Mbhon destinația depozit teren aferent 480 

mp, gai apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35000 euro, negociabil. 0745/163j445 
(Mimason)

• olMpL închiriere casă te Deva, 3 camere, 
curte, anexe; nemohlltdl'zonb CMugărehi, preț 
300 euro/lunăpt sediu firmă Tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• caut op. mobilat, în Deva, pe termen lung. Se 
oferă chiria în avans, tel. 0721/055313. (Prima- 
invest)
• ofer pontai închiriere garsonieră dec, 
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 
euro/lună Telefoane 235208, 0721/85256. 
(Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere soațtu comercial, ame
najat, centrală termică St 110 mp, ideal bar-res- 
tam-ant, zonă foarte bună preț 1 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•m caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (neknobilate. Se oferăplata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comi
sionului. Rugam seriozitate. Telefoane 235208, 
072V 985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 
3000)
•spahiii comorctal, bdul Dada, 190 mp, 
amenajat, centrală preț 5 euro/mp. telefoane 
710129, 0740/146780: (Stil imobiliare Hune
doara)
• spațiu conurctai, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)

Schimburi imobde (s;-'

Chirii imobile (29)

Romdhra, et. intermediar, 2 băi, gresie, 
faianță parchet totul nou. Preț 40000 euro. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zona lălcescu, etaj 3, st 110 mp, 2 băi, parchet 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubin's Home)
• zona Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
centrală termică parchet bucătărie modificată 
faianță gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere în spate. Preț 13 mid. 
lei. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona Eminescu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet. Preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• decomandate, gară sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 mid. lei. 0745/159.608 (Mimason)
• decomandată et 3, zona Ion Creangă par
chet gresie, faianță contorizat 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro. Telefon 0745/159573 
(Mimason)
• Dorobanți, et 2, dec., amenajări, 2 bă, 2 
balcoane, multiple îmbunătățiri, contorizat, 100 
mp, preț 50.000 euro neg. tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• zona IJfaadid, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1.5 mid. lei, 
negociabil. Tel. 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)
• zonă centrală, l. Creangă superamenajat la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandate, centrală termică 2 băi, 
amendat lavabil, jaluzele exterioare, calorifere 
noi, etaj intermediar, zonaBejan. Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 228540 (Ag. Ella)

mp, gaj: M poată
Telefoane" 
Contat®

faianță

2 camere, 
parchet,

bucătărie. 
5Tsl700 

negociabil. 
(Green

>:
Wteta 3 camera potftet bucătărie cu 

___ || ghaote Miri Cti amenajată 
pivniță Cttte behXiaăFUriU&jt apă trasă în 

casă gata SrădnJ liMMțriMndsau schimb cu 
apartament 3- i rre sau Stmeria, preț 
14 mid. lei. Tel0720/437889. HMG48088. (Green 
Contact) 
tăriemft
_______ „ 2 focuri gaz. citate 
betoratataMnă 3K«p Preț 135 mid. «-T«* • 

0720/437Ba«20/3486» (Green Contact)
• Dam rana Gălugăreni,3camerein cifoult hol 
centrat bucătărie, ioc de bate, g«3 egr 2 
bectartudtrtîdtacurtagrikilreWOOmp.Preț 

19 mid. lei Tel. (7720/4^889.0720/348089. (Green 
Contact)
• vttnouăDeva,P+l+M,7camere,2livinguri,2 
băi, centrală termică garaj, plus încă un corp: 
cameră hol, bucătărie amenajate modem, curte 
și grădină ST=1800 mp. Preț 79.000 eufo, nego
ciabil. Telefoane 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• idtracentrat 4 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, 
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• cărămidă 2 camere, bucătărie, podită sobe 
teracotă apă gaz, curent teren 700 mp, FS 20 m, 
ocupabilă Imediat, preț 25.000 euro. Tel. 
0745/41J449. (AgențiaImobiliară Nr. 1)

LaDORNA Group
LaDORNA angajează:

DIRECTOR FERME BIO - TRANSILVANIA
-Responsabil de aciMtataa fermelor BfO din sudul Transilvaniei (Alba, Hunedoara, Sibiu. Brașov), In 

smpd construirii și «pktaQHI acestora, conform poStidi de dezvoltare a gropului LaDORNA.
• Identfkarea eventualilor femM din zona Transilvania - Sud și prezentarea proiectului
■ EMtaaea potențialului existent și selectarea viitorilor fermieri în baza grilei de evaluare.
• NdkdteR dosarelor necerere obținerii finanțării de la guvem/UE.
•Caaramrea și Instruirea echipa de medkl veterinari, ingineri zootehnlști șl alt personal care vor 

deservi zont de activitate a fermeldr BIO dă Transilvania, specializarea acestora.
• înscrisa mtaufermelor in amBoU oficial al producțiilor și dkijarea planului de selecție pentru animale. 

Cerințe:
■ Preferabil absolvent de studii superioare în domeniul medianei veterinare sau zootehniei 
•Experiența: îh specialitate de minimum 5 ani; pe un post de conducere de mlnlmim 3 ani 
■Cunoștințe legislație BIO, operare computer
■ Abilități organizatorice, de comunicare, negodere, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor
■ Pennis de conducere categoria B; cSsponibfflHte teren 
Oferim
• Pachet salarial atractiv
• Mașină de sentidu; telefon mobil 
•Mereu de lucru dinamic
•taăfitatea dezvoltării unei cariere profesionale în cadrul unor proiecte noi, Indtante 
Persoanele interesate, care corespund cerințelor, sunt rugate să transmită, până la data de

15.052005, un Curriculum Vitae la fax 021-2111421 sau la e-mait hrdeladoma.ro. (22137)

RECLAME

• casă bl Leșnlc, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 1 camm mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrlka)
• la 14 km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. lei-, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0723/393295. (Temporis)
• ragMl 2 camere, bucătărie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la (Xiartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mii., tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• zom Mrcret cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus uh corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă receht renovată preț 1200 
mii. lei, telefoane 0723/251498, 232808. (Fiesta 
Nora)
• șohnuț, conitni^te 2004 din BOA, compusă 
din 2 camere, 'bucătărie, băle, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 dlmere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei neg. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• 4 omnv bucătărie, parchet sobe teracote,
apă arentă anexe, ST 2000 mp, FS 20 m, preț 700 
mii. lei negociabil. Tei. 0788//497615. (Agenția 
ImobiliateNr.j^.q -obțeîS. «s
• bi Dam, din cărămidă cameră mare, 
bucătărie, hol mare, plus fundație ridicată 
pentru casă nouă cu proiect parter+mansardă 
cu 4 camere, 2 băijxicăterie, apă curentă 
curent ST 6000 mp, i-s 40 m, preț 506 milioane,

• bl Criater, 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)
• ana Cătam 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii, negociaM. Tel. 718706, 0745/354575. fAg. 
Omega ImoMtan ăfot.

• spre CoMv intravilan, Rradă Sfr'BOD mp,
FS=12 m, curent electric, îngrădit Preț 260 
milioane lei negociabil M. 072Q/K37MI 
0720/348089, (Green contact) ... k

• spre Abnasu Sec, intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, cure dectric, posibtatMvă țigu. 
Preț 7 euro/mp. Tel. 072Q/437889/MWm|HB. 
(Green Contact)
• Prelungirea Vulcan, Intravilan, la intersecție, 
ST=800 mp, posibilități apă curent Preț 7 
euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)

W bitravlan, la asfalt acces din DN 7, 
ST=ll 1 mp, FS=16 m, curent gaz. Preț 200 
milioane lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. 
(Green Contact)
• extravlan ST=1800 mp, zonă de agrement. 
Preț -100 milioane lei. Tel. 0720/437899, 
0720/348089. (Green Contact)
• Deva, IntravRan, zona Dacia Service, $=2235 
mp, la asfalt toate utilitățile, dublu front stradal 
40 m. Preț 19 euro/mp, urgent Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• HravlM, bl Leșnic, fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. TeL 0726/826524, 
231108. (Temporis)
• Hravtai,peDN7,stl7500mp,fsl00m,toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• loc de casă st 650 mp, zonă excepțională 
situat în municipiul Deva, toate fadlftățiie, posi
bilități de plată în rate, telefon 072V815781. 
(Prima-lnvest)

' ram ipRrtMMM 2 camere, nemobilat Ofer 60 
euro/fană TeL 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)

■ i|frrggertanient 3 camere, decomandate, 
mobilat șl utilat pentru persoane străine, aferim 
^^^rnă Tel. 227479,0745/367893, (Garant

• Ofer garsontaiă mobilate, Decebal, 90 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru cetățeni străini, apartament 2 ca
mere, mobilat dotat mobilă nouă centrală ter
mică șl garaj, zona pieței, etaj 1,350 euro/lună 
Tel. 227479,0745/367893. (Garant Consulting) ’
• oier pentru cetățeni străini sau firme aparta
ment 4 camere, decomandate, mobilat și doțat 
zona I. Creangă etaj 2, centrală termică 350 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut casă cu 3 dormitoare, pentru închiriat la 
cetățeni străini Preț la vedere. Tei 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• ofer spre închiriere garsonieră. complet 
mobilată centrală termică TV color, frigider, 
aragaz, telefon, zona M. Eminescu. Tei. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.»
• ofer pontai închiriat, în Deva, hală depozit sau 
producție, toate facHftățile, ST 1590 mp, preț 2 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)

•cdM apartament 2 camere, et 1, zona Zam
firescu, semidecomandate, centrală termică 
modificări interioare, termopan, ușă metalică 
cu panel, balcon închis, lavabil, cu apartament 
3-4 camere, etaj Intermediar, zona Progresului, 
bloc de cărămidă Ofer diferență de 150 
milioane de Iei. telefoane 230479,0745/253662. 
(Evrika)
• scNmb ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crișului, su
peramenajat cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferente- Preț negociabil Tel. (745,'253662, 
211587. (Evrika)

Altele (61)
• SC-4200 mp, ST-8400 mp, dotat cu utilaje, preț
35.000 euro. Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Larv Mya Hunedoara) ■

VÂND 2 HALE amena
jate pentru pn-iucție, 
suprafața con»truita - 

suprarața eotokj •

• Caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, în Deva, ană bună 
(nelmobilat Ofer 80-100 euro. Tel 
211587. (Evrika)

Soluffi Integrale IfoC

piwi

Partener autorlnt șl certificat ToaRilba, Flatau Stamana Computers. Brother, Microsoft. AIBad Telnyn. Panasonic, Cannax, 
DataHI pa www.cg-gc.ro

Angajează:

MoMMl SWftesu, 4400 mp, toate 
ulMI&Weț 3b ftf «b. țel. 2194M (Multi-

• Parcwa ifc teren intravilan pe -«rirea
Vulcan, suprafețe cuprinse înt 3,
front stradal 24 m, curent gaz, preț 20«jntfnp. 
Tel. 0745/411449. (Agenția Imobiliară NC1)
• 4JM Mp, teren intravilan pe Prekiigirea 

Vulcan, toate utilitățile, 24 m, deschidere la 
drum, Telefon 0745/411449. (Agenția imobMară 
Nr.l)

■ la ' )00 mp teren intravilan la DN
■‘T, vizavi de Biserica Baptistă lângă spălBotta 
auto, front stradta 145 m, toate utilitățile, acces 
la DN 7 Și catia fișată preț 100 euro/mpț 
0745/411449. (Agenția tmabillară Nr. 1)

Director vânzări IT în Oradea
Dascriarea poetului:

• Promovarea produselor, serviciilor șl a soluțiilor '
integrate asigurate de către companie;

• Derularea de contracte cu dienții actuali ai firmei
și lărgirea portofoliului de clienți noi:

• Atingerea targetului de vânzări stabilit de către 
companie.
Cerințe:

• studii superioare finalizate;
• experiența In vânzări directe IT minim un an:
• limba engleză șl cunoștințele de operare PC

constituie un avantaj;
• permis conducere categ.B și domiciliul stabil în Oradea:

• abilităș de comunicare $i negociere;
• disponibilitate pentru lucru în ritm susținut;

• spirit de echipă, dinamic, optimist, cu inițiativă, 
orientat către client.

Oferta (bonuaurl. beneficii):
• pachet salanal atractiv, bonusurt corelate cu rezultatele

obținute;
• condiții optime sl motivante de lucru;

• training permanent;
* lucru într-o echipa tânără, dinamică și competitivă;

• șansa dezvoltării unei cariere de excepție.

Vă rugăm trimiteți CV șt Scrisoare de

Economist în Oradea și Arad

□■scrierea postului;
• Membrâ(u) ați) departamentului economic, corespunzător 

pregătirii.
Carinte:

• studii superioare de specialitBtețfinanțe, contabilitate);
•cunoștințe de limbă engleză;

• foarte bune cunoștințe operare PC (excel, word):
• cunoașterea evidentă a diverse softuri de contabilitate;

• experiență practică în domeniu de minim 2 ani;
•. spirit organizatoric 

•capacitate de analiză și sinteză date
• receptivitate 

-flexibilitate
• domiciliu stabil în Oradea sau în orașele menționate

Oferta (bonusurl beneficii):
• pachet salarial atractiv, tonusuri corelate cu rezultatele

obțlrtule;
• condiții optime și motivante de lucru;

• training permanent.
• lucru într-o echipă tânără, dinamică șl competitivă;

• șansa dezvoltării unei cariere de excepție.

.ro

EVIDENȚIAZĂ-TE! S3 MII tău fie remarcat, 
Baba cost.
MLI

/ VARIANTE

tMEE PE8SONAUE
NUMI HtEMME. ..

AOOCM

LOCABU CUTII POțTMK
• chioșcul de ziare de lângă
Comtim;
• chioșcul de ziare din stafia

I de autobuz Orizont- Micro 15; 
j a chioșcul de ziare de lângă 

9alerijle.de Artă Forma;
I a chioșcul de ziare de lângă
: Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.

2 
lrowttte «4&OSO ta

tepiritif IBaOOOM
' CWWsM .
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Anunțurile m preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor puNica în pagina do 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă țesponsabllltatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate. •

hrdeladoma.ro
http://www.cg-gc.ro
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• Seism. Un cutremur de 6,3 grade pe 
scara Richter s-a produs, joi seară, în largul 
provinciei indoneziene Aceh, situată în Insu
la Sumatra.

• Licitată. Un VW Golf fabricat în 1999 și 
care i-a aparținut Râpei Benedict al XVI-lea 
a fost scos la licitație pe Internet, a anunțat 
joi actualul proprietar al acestuia.

Au succes pe piața neagră
■ Ultimele monede cu 
efigia lui loan Paul al II- 
lea se vând pe piața 
neagră cu 400 de euro

Roma (MF) - Ultimele mone
de cu efigia lui Ioan Paul al 
Il-lea, emise joi de Vatican, la 
prețul de 23 de euro, se vând 
pe piața neagră chiar și cu 
400 de euro, iar colecționarii 
așteaptă deja punerea in vân
zare a primelor monede cu

imaginea noului Papă, Bene
dict al XVI-lea.

Mii de persoane au așteptat 
cu nerăbdare ultima emisiune 
de monede cu efigia lui loan 
Paul al U-lea, puse în vânzare 
de biroul de filatelie și numis
matică al Vaticanului. Este 
vorba despre o emisiune de 
75.000 de monede cu valoare 
nominală de un cent până la 
doi euro și care se vând la 
prețul de 23 de euro.

însă, la câțiva pași de a-
Citata de acuzare

Santa Maria (MF) - Fosta soție a lui Mi
chael Jackson, Debbie Rowe, i-â luat apă
rarea joi cântărețului judecat pentru abuz 

sexual de miobrl, dar a criti-* 
cat oameni din anturajul a- 

sti '
Apărârțdu-1. pe JacKson, 

Rowe a BScUt jocul avocațhor 
aces^^('idS§i'«ra citată ca 

■ „Există

chael. Există Michael pe care
Debbie < îl âsgjți-«^ru și cel pe care îl 

(Foto: tri ede resfâl lumii”, a spus ea. 
Rowe a fost foarte critică 

în ceea ce fi wriveștasipe un membru al 
anturajuMilaeestaia, Marc Schaffel. Ea l-a 
acuzat că ar fi mințit-o spunându-i că, dacă 
acceptă să filmeze caseta, iși va revedea 
copiii. „Este un mincinos și un oportunist”, 
a spus ea despre Schaffel, care i-a mărtu
risit că ar fi câștigat 7,5 milioane de dolari 
vânzând Caseta cu interviul ei.

Uttimele monede (Foto: EPA)

ceastă instituție, speculanții 
profitau de cozile lungi, o- 
ferind turiștilor aceleași mo
nede la prețuri de chiar 400 
de euro.

Primele monede din ponti
ficatul lui Benedict al XVI-lea 
vor fi unele de doi euro, și 
vor fi emise cu ocazia Zilelor 
Mondiale ale Tineretului de 
Ia Kain, Germania, In august. 
Acestea nu vor avea însă i- 
maginea Papei, ci a catedra
lei uin Mn.

Amânată
Washington (MF) - 

Lansarea navetei spația
le Discovery, amânătă 
inițial cu o săptămână, Ș 
pentru 22 mai, a fost î 
amânată din nou, pentru j 
luna iulie, pentru ca = 
NASA să facă verificări j 
mai amănunțite, a anun- 1 
țat vineri presa amerl- 1 
cană, citând responsabili l 
NASA. î

Premiul Goethe |
Frankfort (MF) - Scrii- | 

torul israelian Amos Oz î 
a primit premiul ctdtu- i 
ral Goethe 2005, pentru i 
întreaga sa activitate. = 
Activist în favoarea pă- 1 
cii, Oz a fost premiat j 
atât pentru romanele : 
sale cât și pentru „res- j 
ponsabilitatea morală 
impresion
antă”, a de 
clarat pri
marul 
orașului 
Frankfurt 
și pre
ședintele 
juriului.

Britney (Foto: epa)

X 
î

Tentată 
să 
renunțe 
tos Angeies (.MP- 
Cântăreața Britney 
Spears, tare a confir
mat de curând că 
așteaptă un copil, a, 
dedarat că este 
pregătită să renunțe 
la carieră pentru a 
avea grijă de el. 
Britney a dedarat că 
nij ar avea încredere 
să-și lase copilul în 
grija nimănui, așa că 
nu va angaja dota. 
„Nu aș avea încre
dere în nimeni să 
aibă grijă de copilul 
meu și, dacă asta 
înseamnă sfârșitul 
carierei mele, așa să 
fie", â declarat ea.

î

I

i

Adoptat Mi-Lu, un pui de căprioară de 
la Knowsley Sa# > Bark, a fost respins de 
mama lui. EI a »)st „adoptat" de un cățel, 
casa Golden Retriever.' (Foto: epa)

Premiu nou la Cannes
Paris (MF) - Premiul Norinan McLaren, 

numit după un maestru canadian al scurt- 
metrajului de animație, va fi înmânat de 
acum înainte câștigătorului trofeului Palme 
d'Or la secțiunea scurt-metraj a Festivalului 
de la Cannes, se arată într-un comunicat al 
Oficiului Național de Film canadian (ONF). 
Premiul, în valoare de 3.000 de euro.

■ Justiția britanică 
autorizează selecția 
genetică a embrionilor 
în scopuri terapeutice

Londra (MF) - Cea mai 
înaltă instanță juridică bri
tanică a autorizat joi, după 
mai mulți ani de dezbateri, 
selecția genetică a embrionilor 
eu scopul de a salva viața u- 
nui alt copil al cuplului care 
face apel la acest procedeu.

Instanța denumită Law 
Lords a confirmat în una
nimitate decizia unei Curți de 
Apel din aprilie 2003 care 
autoriza recursul la această 
tehnică în cazurile în care nu 
mai existau Jtt soluții

■ Decizia., Law Lords puhe 
capăt unțl bătălii juridice 
inițiată d g^upu „Comment 
on Reproductive Ethics” (Co
re), care susține -âb ăeiușii- 
m^Iicament” ca modalitate de 
salvare a vieților unor copii, 
â Tehnica presupune crearea 
mai multe” embrioni cu mate
rial genetic donat de părinți 
și alegerea pentru implantare 
a celui care are caracteristi- 
cUe genetice cele mai potri- 
vite pentru a fi compajjhil eu 
fratele jph bolnav. fi ’ anul 
ales este ulterior implantat în 
uterul mamei, iar la naștere 
se prelevă țesuturile de care 
are nevoie'fratele său pentru

Cristina
Născută în 
zodia Rac, îi j 
plac muzica, ' 
dansul și lec- j 
tura.

(Foto: Tralan Mano)

■ț

ț.

Santana a

depusă de

femeile, și acelea după ce au 
fost „evaluate” de Dr. Dan.

Unul dintre cei mai bogați 
muzicieni din America, San-

Festivalul de la Woods; 
din 1969, .iar ulterior a 
cucerit de religiile orientale.

se, ar putea să

tologice, precum și modele 
informatice de oceanografie, 
echipa de cercetători a calcu
lat că Pământul reține cu 0,85 
wați de energie pe metru 
pătrat mai mult decât emite 
într-un interval dat. Dacă va 
persista, această acumulare 
de energie va antrena o creș
tere cu 0,6 grade Celsius a 
temperaturii mediane a Ter- 
rei până la sfârșitul secolului.

Uițfr trei clă‘
diri ale operei din Berlin, 
dar incidentul nu s-a sol
dat CU Victime. (Foto: EPA)

tul nntZlbiîinului a refuzat să 
'■SeȘI''?vEeuh'' comentariu pe 
această temă.

GANDEȘTE-TE că ar putea 
SA CADA UN METEORIT 

CHIAR ÎN CLIPA ASTA, EXACT 
PE LOCUL IN CARI III

guru din al Cărui cuvânt San- 
fana nu iese, a decis că este 
prea bătrân pentru a atinge 
„iluminarea”.

Kuhlman o acuză, de aseme
nea, și pe Deborah Santana că 
^vifâ în mod constant să anga
jeze bărbați, preferând doar

’ tana din 1988 șj a fost conce-
i ve c <

. ;;Wțu#cii^tivitatea. te.$i 
^pretinde despăgubirb^*- 

proape uh rhilion de dolari.
. —■ .... î- . .. i

A câștigat zeiȘa premii Gram
'imuni

borării cu generația 
i- soiinpficălțbhcțiun 

țațe pentru 'cei bo

. 7^' ’ ■ ' '

■ Concluzia cercetători
lor* a fost că Pământul 
absoarbe mai multă 
energie decât emite

Washington (MF) - Acest 
dezechilibru caloric confirmă 
încălzirea planetei datorată 
poluării umane, arată un 
studiu al NASA. Folosind 
sateliți care interpretează 
date culese de stațiile clima-

■ Un fost angajat susți
ne că a fost concediat 
de artist după sfaturile 
date de gurii Dr. Dan

Los Angeles (MF) - Carlos 
Santana a fost dat în judecată 
de un fost angajat care sus
ține că ar fi fost concediat 
pentru că nu era „destul de 
aproape de Dumnezeu”, trans
mite Daily Telegraph în ediția 
sa electronică.

Bruce Kuhlman, în vârstă 
de 59 ani, susține că a fost
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535 Spectacolul lumii. Vă- 

: zut de loan Grigorescu 
(reluare)

625 Destfee secrete
720 Ceasul deșteptător.

- z Emisiune interactivă de 

divertisment și 
informații

820 Teleshopping
830 Desene animate: 

□Clubul Disney
930 Armonii th natură 

«•20 Portativul pitidlor. Sin- 
" gura emisiune muzicală 

dedicată copiilor care 

vor să ajungă vedete! 
1j20HamșiMiau 

1130 Spectacolul lumii. Văzut 

7 de loan Grigorescu 
1220 Micite suflete mari 

fă (dramă, Canada, 1990).
1420 Jurnalul TVR. Sport 

‘-'i Meteo 
1415 în așteptarea luminii 

1530 Cu Irina la cafea. 
1720 Fotbal: Steaua -.Spor

tul Studențesc Mea din 

Campionatul Național. 
Transmisiune directă 

1920 Jurnalul TVR. Meteo.
Sport

f
fiO Suprize, surprize. Pri

ma parte 
riO Avanpremieră 

2120 Surprize, surprize. 
Q Partea a doua 
22:10 Surpriza la puterea 99 
^$20 Surprize, surprize.

, Partea a treia 
2320 Așteptând 
felrvierea 

ZMI Lunină din 
W Irarenă. Edffie tpetaffi: 

Hristos a înviatl Veniți 

w de luați tmWH Slujba 
1 de înviere, tevismisiune 

fîi» directă de la Catecfrala 
ffi^<Patriartialâdfe

400 Parte de carte (reluare) 
5:00 Doctoral de suflete (r) 
545 Zâmbete într-o pastilă 

(reluare)
630 înger sub acoperire 

U (romantic, SUA 1999) 
(reluare)

8:00 Chuck Norris - profe
soral de karate. Desene 

animate 
830Pokâmon
930 Războiul stelelor: 

□Războiul done lor 

10:00 Uriașul Hany 

10:25 Cleopatra 2525 
1050 Icstrim tivi (reluare) 
1120 Dinastia Campionilor 

(reluare) 
1130 Promotor 

12:15 
12:50 

13:00
14:00 Toate pânzele sus: 

^Secretul epavei (Româ
nia, aventură, 1976) 

16:15 Sunt plecat fe oraș
B(comedie; SUA, 1994) 

(reluare)
1825 Te vezi la Știrile Pro Tv 

1855 Știrile Sportive 

1920 Știrile Pre IV. Sport

20:30 Minduni adevărate
£jj(acțiune-comedie, 

Statele Unite ale 
Americii, 1994). Realizat 
de James Cameron fett
er serie de locații luxuri
ante și riscante pentru 
distribuție și echipa de 
producție, acest thriller, 

. nominalizat la Oscar în 
ănul 1995 pentru cete 

mai bune efecte, are în 
prim-plan un cuplu

430 9595- Te ÎTW ce să 
fad (reluare)'

530 Seaquesî
730 Gillette World Sport 
8:00 Gadget șl Gadgetinii 
830 Copiii Lunii 
920 Jim Button
930 Prinfesa Sissi 

10:00 Case de piatră 
1030 Roata de rezervă 

11.-00 Vreau și eu 
1130 Comedia animalelor 
12:00 îngerul păzitor 

13:00 Știri 
13:15 Justițiarii

El Vestului.

Cu: Tom Berenger, Peter 
O'Meara, Amy Carlson 

14:15 Conoert Romanian
MTV Awartk 2005 
(reluare)

16:15 Stăpânul domeniului
0 (dramă, SUA 1965). Cu: 

Chariton Heston, 
Richard Boone, Rose
mary Forsyth,

1840 Săptămâna financiară. 
Prezintă: Gabriela 
Vrânceanu-Firea

1920 Observator. Sport 

Meteo

V

620 Imperiul Soarelui 
H (dramă, SUA 1987). 

830 Vedele la Hollywood: 
Gwyneth Paltrow

9:00 întoarcere pe Tărâmul 

13 de Nicăieri (animație, 
SUA, 2002).

10:15 Aventurile lui Pluto 

. 13 Nash (comedie, SUA, 
2002). Cu: Eddie Mur
phy, Randy Quaid, 
Rosario Dawson, Joe 
Pantoliano, Jay Mohr. 
Regia: Ron Underwood 

1155 învingătoarea (dramă, 

H SUA, 2003).
1330 Celine Dion In Las 

Vegas
1420 F Hany Potter și Cam

era Secretelor (fantastic, 
SUA 2002).

1720 Cun să scapi de un tip 
0 fe 10 zile (comedie, 

SUA 2003). Cu: Kate 

Hudson, Matthew 
McConaughey, Adam 
Goldberg, Michael 

Michele
1950 Primele 20 de 

milioane (comedie, SUA 

2002)

400 Dragul de Raymond
430 Expres TV. Emisiune 

informativă preluată de 

la Teleradio Moldova.
520 NBA action
530 Baschet Med din NBA 

Transmisiune directă
820 Teleshopping
830 Ospeție fe Balcani. 

Documentar
920 Biixrraze și alte gâze
930 Steluțe pentru Europa 

1020 UnvbsuI cnoașteri 
1030 Oaia sd> eslut

Conflictul între grihetații 
mereu fe actualitate.

1220 Televiziune^ dragostea 

mea
1320 Agenția da plasare. 

Finala unui cnrtats de 
angaja fet talc 

pețitori.
1420 Miracole

1520 Folbat Gloria Bistrița - 
Rapid. Med din Dhrizia 
A Transmisiune directă.

1720 Via sacra
1820 Baschet Med din NBA. 

Rezumat (reluare)
1920 Culoarele puterii, 

începutul sfârșitului

720 Tradițiile românilor 
(reluare)

730 Teleshopping

820 Adventure Inc
920 Ora nouă 

a României
9:55 ANDOgafia 

zilei
1020 Desene animate 

1030 Sport 
dietă și o vedetă 

1120 Motor 
1130 Viteză maximă

r flMMwmuri 
taBob

123frfltaul & Televiziunea, 
taantă 
Boi Călin

132 tatairours 
________ r . Bfaudhari 
tai corn- î 1930 Sergjnio (reluare)

i

I

1ST "fino mamă să 
mă varii

1530 Ce vor fetele?

' Cu Andreea Raicu 
(reluare) .

1630 Schimb de mame 

(reluare)
1820 Focus 
1920 Viața la 

□extrem

Moderatori:
Vrabete și Bert

06:00 Apropo TV 09:00 
Teleshopping 09:15 Batman 
0940 Teleshopping 09:55 

Apropo de... vedete 10:00 
Batman 10:20 Teleshopping 
1030 Batman 11:00 în jurul 

lumii: Inovație th Elveția 1130 
Descoperă România 11:55 

Apropo de... muzică 12:00 
Odiseea lui Cousteău 12:55 
Apropo de... cinema 13:00 

Teleshopping 13:15 Cei mai 
frumoși arii 1400 Vi-I prezint 
pe Joe Doe 1620 Insule de vis 

17:00 Pe urmele panterei roz 
(comedie, Anglia, 1982) 19:00 

Visuri americane 2050 Șatra 
(dramă, Rusia, 1975). Cu: Svet
lana Toma, Grigore Grigoriu 
22:15 Sub Pământ SRL 2330 
între Rai și Iad 0030 Insule de 

vis 0130 Sub Pământ SRL 
(Statele Unite ale Americii ser
ial, 2001, reluare ■ Ep. 7) 
0230 între Rai ji Iad (r)

520 Poveștiri adevărate 

(reluare)
530 Jesus (reluare)
750 Extravaganta Anastasia 

(reluare)
8:15 Te voi învăța să iubești 
9:15 Mlnduna. Cu : Kate 
0del Castillo, Guy Ecker, 

Eric del CastiHo, Karla 

Alvarez 
11:15 Totul dspre Camila. 
12:15 Pavarotti și prietenii 

pentru Angola, 2001 
14:15 Pisica sălbatică. Cu:
0 Marlene Favela, Mario 

Cimarro, Carolina 

Tejera, Sergio Catalan, 
Adamari Lopez 

1530 Jesus 
17:30 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu 
povești reale despre 

viață, prezentată de 

Lucian Viziru 
17:55 Vremea de acasă 

18:10 Gitonas. Cu: Saul
0 Lisazo, Dolores Heredia 

19:15 Te voi învăța să iubești. 

Cu: Danna Garcia, 
Miguel Varoni, Cather
ine Siacoque

2035 Tetenovela
0românească: Numai 

ilfirea. Cu: Corina 
Dănilă, Alexandra 

Papadopol, Oana 
Zăvoranu, Bianca 

Neagu, Iurte Darie, 
Anca Pandrea, Vlad 

Rădescu, Tora Vasilescu, 
Dan Bordeianu, Carmen 
lonescu, Ioana Gingh- 
ină, Adela Popescu, 
Oliver Toderiță, Cristina 
Cioran, Pavel Bartoș 

2130 Ciocolată cu piper. Cu: 
0Murilo Benldo, Mariana 

Ximenes, Marcello 

Novaes, Osmar Prado, 
Lilia Cabrai, Priscila Fan- 

tin 
23:45 Slujba de

înviere
0:15 Pavarotti și prietenii 

pentru Angola, 2002 
. (reluare)

2ȘB Powjtiri ,
'reluare) 

2â0 Ciocolată 

cu piper

.5

EUROSPORT
8:15 Mofoddtan: Campi

onatul Mondial (live) 
1120 Raiuri: Campionatul 

Meritt - Ralul Itdiei. 
Sua întâi (teluare) 

11:30FolbakTop24(re) 

12:00 Snoota: Campionatul 
MondW, la Sheffield, 
Marea Britanie. Semifi
nale (live) 

1330 Tenis: Timed feminin 
de la Varsafa Polo
nia. Semifinale (live) 

15:00 Snooker Campionatul 
Mondal. Semifinale 

(decalat)
1530 Tenis: Toned feminin 

de la Moscova Rusia. 
Semifinale (live)

17:00 Snooker Campionatul 
Mondial, la Sheffield. 
Semifinale (live) 

19:30 Fotbal: Oța USA 

Semifinale, manșa 

întâi, (reluare)

2030 Omnisport WATIS. (r) 
2045 Curse de mașări: Cam

pionate! Mondd Calif
icări (decalat)

2120 Snooker Campionatul 
Morxid

0:00 Raliuri: Campionatul 

Mondd - Raid Itaiei.

2M tâ rin Carate 
a B sternul tatei Nege 

(aventuri, SUA 2003). 
Cu: Johnny Depp, Geof- 
frey Rush, Orlando - 
Bloom, Keira Knightley, 
lack Davenport Regia: 
Gore Verbinski.

23:15 Totul până la bani

2030 Fotbal ÎH direct: Pofi 
Timișoara ■ Apdun. 
Timișoara a demonstrat 

că este o trupă mare 
pentru că a crezut pînă 
în ultimul minut și a 

câștigat când nu se mai 
aștepta nimeni.

2230 Observator 
23:15 ȘMtataîrștap- 
00:15 Pasta» netaNMtl

O (western, Statele 
Unitele Americii,

,, 200® Cu: Matt
Stenon, Henry Thomas,

T

r
I i !

3

1.

Hayden

«I.

Vaauld ^mona 
»30Amy 
213» Jurnalul TVR. Știri, 

spoct meteo 
2220 Moise, legiuitorul.

13 tatoe a treia Moise 

legiuitorul este 
ecranizarea episodului 
din Vechiul Testament 

rieritor la marele pro
fet Moise, purtătorul 

oblelor cu Cele Zece 

Porunci. Viața sa este 
prezentată fe film încă 

la naștere, când este 

pus într-un coș care, 
urmând cursul Nilului, 
ajunge până la palatul 
faraonului egiptean 
Nemuritoarea 
Iartă, dar nu uitai

£■'Partea a doua 
Vedete la 

AlPadnoși

t «

2tt00 Guinness - Lunea 
isredndurilor

21 ft PMadețhia (dramă, 

U Statele Unite ale 
Americii, 1993) Andrew 

Beckett, un tânăr avo
cat bolnav de SIDA 

este dat afară de către 
patronii săi din cauza 

.bolii sale, dar sub pre
textul incompetenței. 
Dar Andrew nu se 

împacă cu ideea și se 
decide să lupte pentru 

reabilitare intentându-le 

proces pentru con- 
»' >diere i *gaiă. Refuzat 

ut -ouă avocafi, se 

hotărăște să se reprez
inte singur, dar întâm
plarea i-l scoate în cale 
pe Joe Miller 

020 Slujba de înviere 

ț20 Concert de Paști 
BviSSâihii 

13 Statele Unite ale 

Americii, 1993) 
(reluare)

l

i
tiu. ânăr

:•« an: penar 
Cde care decide să 

’ plece departe de son
dele care au cotropit 

-randr-urile, în Mexic, 
unde cai săfcatia 

aleargă încă liberi. ' 
2&i Obsffintor (reluare) 
330 Roate de

> 320 800 de gloanțe (west
Hem, Spania, 2ffi)2kCuf I

A

A.
Dragul de

Raymond 
Fantomele Dunării (r)

»

t < -1 -> |_ 11 - M. _ -4-
vede» ia noiywooa:

8:15 Te voi învăța să iubești

I

530 Pavorrotti $1 prietenii 
pentru Angola (reluare)

8t' . Unduna 

120 Numai iubirea

< 

icu, 2001). Cui-Mia i 

irrow, Martin Sheen, 
S -Colm Feore. (reluare)

f 
f

Amarfcfi, 19T 
dfe Foster) trăhțte

fetr-o cdiană situată în 

creierul munților, la 
una-tec, 
aimamteei,--

singuft ființă umană pe 

care a cunoscut-o vreo-

. 720 Universul credinței 
830 Debut 50 Plus 

925 Desene animate Clubul 
0 Disney

10:15 Iepurașii rock'n ralieri
Emisiune pentru copii 

41:15 Ulița către Europa 

1130 ...pe can dtit 

1145 Lunină din dumlnă
Liturghia de Paște 

1320 Concert Tudor Gheor- 
taa Cu lisus fe cekta 

1MD Jurnal TVR Sport Meteo 
1415DărtUtzSRL-Supemar- 
. ket de divertisment 

1120 Iepurași rock'n rotai
Partea a doua. Prezintă: 
Afina Sorescu, Ruxandra 
Gheorghe, Gabriel Co- 
veșeamiVasile Calofir, 
Rodea lonescu, Raluca 

Robu. Petrecerea de 
Paști continuă Iepu
rașii au trapă dar și 
Uluite adouri și sur- 

gt prize pentru toți. 
^Oolirtmi ta Statele 

'î tad Concert extraordi- 
' - nar Tezaur folcloric 

ItDO JmaM TVR Sport

Meteo

4M
■ M 

â

< x Paști continuă
• i "

750 Dinastia Campionilor 

820 Muzicanții din Bremen 

lâ (animație, Germania, 
1997)

930 losif, regele viselor
□ (desene animate, SUA 

2000) losif, regele vise
lor este inspirat de po
vestea biblică a copilu
lui cu darul de a preves
ti viitorul și pe care frații 
lui, din gelozie, II vând 

*unui negustor de sclavi.
955 Dinastia campionilor 

; 1120 Toate pânzele sus II:

4,

ș 
ț

fi
I
X

I

i
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ShM cu premii de 

de Prima parte 
y ,treespedalăLoto6- 

JtV 49asaitătorfcfde Paște 

: ■ Transmisiune (firectă 
2ț25 Loto Show cu premii de 

31 miliarde Partea a două 
^20 50 de bucurii h viață 

2320 Nuntă a la grec țcome- 
șSHdie romantică, Statele 

f|

t>.2.
Unite ale Americă, 
2001) Cu: NiaVarda- 
los, Michael Constan-

■ tine, John Corbett.Regia «; 
Joel Zwick.

-flptO Viteză maximă (thriller, ’’ 
{3 Statele Unite ale 

Americii, 2001) Cu: Syl
vester StaHone, Burt 
Reynolds, Kip Pardue, 
Gina Gershon. Un tânăr 
și talentat pilot de curse 

Jimmy Bly, aflat la fece
put de carieră, este gata 
să renunțe la o cursă 
decisivă.

»30 Jurnalul TVR (R) Sport 
Meteo

J3âT*ama (reluare)

ifi

• X

13 Misterele mărilor (aven
tură, România, 1976) 

1220 Știrile PRO TV 
1320 Bucătăria feri Radu Emi

siune pentru pasionații 
de gastronomie 

1400 Apropo TV 
15:00 Micuții șmecheri (come- 

tâ die, SUA 1994) 

1720 NunS cu cântec (com 
lldie, SUA 1994 Cu: 

Adam Sandler, Drew 

Banymore, Christine ■ 
Taylor, Allen Covert. 

18:55 Știrile Sportive 
1920 Știrile PRO TV

IMS Vacanta Mae
2130 Băieți buni
0 Episodul 2 

22:30 Mary cea cu vino-ncoa' 
î IXcometfie, Statele Unite 

. ale Americii, 
1998) Cu: Cameron 
Diaz, Matt Dillon, Ben 
Stiller, Lee Evans, 
Chris Elliott Lin Shaye, 
Jeffrey Tambor, Marine 
Post. Ted Stroehman 
este, fără îndoială, un 
"looser". Mai exact e 

. tipul de individ a cărei 
tmgoasă poate com
plexa un psihiatru sau 

* care e în stare să-și 

prindă fe fermoar "biju
teriile de familie" chiar 

fe seara balului de 
absolvire. Dar, deși nu 

are noroc în viață, Ted a 
avut cândva parte de 

dragoste.
l.lS.Nuntă cu cântec 

țreli'are) v
330 Mary cea cu vfctp'n- 

coKB (reluare)

7:00 îngerul 

H păzitor
820 Program de desene 

animate
830 Misterele 

0 civilizației
930 Desene animate 101
□ dalmațieni. Pongo, 

Perdita și cei 15 cățeluși 
ai lor trăiesc la ferma 
soților Dearly, Roger și 
Anita. Lude, Roly și Cad- 
plg și ceilalți cățeluși se 

distreuă explorând
- kx^țî'fitotnd^l pri

eteni.
1020 Dasani anbn* Tîmon 

nț Pumbea
10*31 Stăpânul domeniului 

13 (dramă, SUA 1965. r)

i,
i

I

. . rice Evans
: 1520DuntafnteMRe Cu: 

Mihaeta Răddlescu
1840 7zileCu:ValdPetreanu
1920 Observator Cu Gabriela

Vrânceanu FireaV
>

I

fi

2930 Foldonjl contraatacă 
Emisiune de divertis

ment.
2130 Diverts Pentru a scăpa 

de corvoada menajului, 
Natașa lansează zvonul 
că este însăranată.

2230 Observator 
23:15 Recursul etapei

120 Suflete pierdute 

O (thriller. Statele Unite 

ale Americii, 1995) Cu: 
Kevin Dillon, Amy Lo- 
cane, Morgan Fairchild, 
M. Emmet Walsh. Erau 

stiâni când s-au întâlnit.
- Acum, sunt parteneri în 

J fărădelegi. i(efi tieary, o

" actriță aspirantă, ăflă că 

-logodniail ei Srar putea 
să aibă o rtiație cu 

altcineva. Plecând de la 
Los Angeles spre 
Phoenix, ea îl cunoaște

‘ pe pe Rafe Carter. 
XuO Observator

(reluare) 
3a@ Duminica 1h familie

(reluare)

C 3

6.-00 Blonda de la Drept 2 
l i (Comedie, SUA 2003) 

Cu: Reese Witherspoon 
735 0 formație donată 
13 (Comedie, Marea Bri- 

tanie, 2003) Cu: Tina 

Barrett, Jon Lee.
9:10 Mortadelo și Rlemon 

13 (Comedie, Spania, 
2003) Cu: Benito Poci- 
no, Pepe Vivuela

11.-00 Pa platourile de filmare 

0EpiJodul17
1135 Casa dfe Umbria 

til (Dramă, Marea Britanie, 
2003) Cu: Maggie 

Smith, Ronnie Barker.
13:20 Tinerețe veșnică 

(Dramă, SUA 2002) Cu: 
Alexis Bledel, WIMam Hurt 

1455 Grădinița Iul Tăticu' 
(Comedie, SUA 2003) 
Cu: Eddie Murphy, Jeff 
Garlin, Steve Zahn 

1630 Cavalerii Shaoln 

O (Acțiune, SUA 2003) 
Cu: Jackie Chan

18:25 Blonda de la Drept 2 

(Comedie, SUA 2003) 
Cu: Reese Witherspoon, 
Sally Held

2tt00 Totul despre Schmidt
H (Dramă, SUA 2002) Cu: 

Jack Nicholson, Kathy 

Bates, Hope Davis.
W95 Reautul (Thriller, 

Q Statele Unite ale 
Americii, 2003) Cu: Al 
Pacino, Colin Farrell, 
Bridget Moynahan, 
Gabriel Macht, Mike 

Realba. Este primul film 
care "deschide ușile* 

prestigioasei CIA. Sunt 
dezvăluite metode 

\ de recrutare, formare 

| și antrenament ale spi- 
. orelor precum și cât de 

greu le este acestora să 

supraviețuiască într-o 
lume a secretelor.

028 Sd> pământ S.R.L Ep. 
049: Pădurea neagră j 

054 Gigfi (Romantic, 
OlStatele Unite ale 

Americii, 2003) Cu: Al 
Padno, Jennifer Lopez, 
Ben Affleck, Terry 

Camilleri, Lenny 

Venito

i

.1

s

720ltawste 

0 (reluare)
820H...ora 

Prichindeilor
930 Ferma Prezintă Emest 

Maffei. Emisiune de 

Eugen Daniel lancu 

1120 Pescar
hoinar 

1130 Zestrea 
□ românilor 

1220Medrtion

1230 Atențk * c8n® 

1400 Casa mea
Emisiune de 
Angela Avram 

1430 Poftii bunii 
(3 (Anglia,1999) 

1520 Piersic Show
Cu Florin Piersic 

1620 Lots șl darie-noile 

0 aventuri ale Iul 
Superman 

1645 Jurnalul TVR 
1720 întoarcere

O In Paradis 

18:00 Farmece 
1920 COOUnea distracției 

Transmisiune directă de 
la Mangalia

HiflO Zi binecuvântată Muz
ică populară

2130 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2145 Jurnalul Euronews pen

tru România
2220 Asterix și 

I I Obelix contra 
lui Cezar (Franța, come
die, 1999) Cu: Gerard 

Depardieu, Christian 

Clavier.
2345 Concert Bocetti 

la piramide 

045 COOLmea 
.---^..T.

uwuttCpBI
145 Totul despre Adam
0 (comedie, coprod.. 

2000) Cu: Stuart 
Townsend, Frances 

, O'Connor, Charlotte 
M * Bradley, Kate Hudson, 

Alan Maher, Rosafeen 
Linehan. Când tânăra ' t 
Lucy îl vede pe Adam to 1 

banii fe care lucrează și 
. cântă, ea realizează că 

tânărul are ceva 
deosebit

j:'

r

i
i

i

I
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1

4

i.

I

I

- r

i.
i

i t

i"
4 •t
1 .

. 1

720 Ministar
820 Adventure Inc 

920 TradțHle românilor 

930 Tîbanu pescuiește șl

1020 Academia mămicilor 
1030 Puzzd T Cu Theea 

1120 Casa noastră / ANDO- 
grafia zilei 

1220 Muppets cuceresc 
hatterHil (comedie, 
SUA 1984) Cu: Art Cz 

ney, James Coco, Dab
ney Coleman, Frank Oz, 
Jim Henson. Păpușile 

Muppets termină facul
tatea șl decid să plece 

fe turneu cu teatrul lor 

de revistă. El cutreieră 
străzile încercând să-și 
vândă show-ul.

1400 Pat Show 

1430 Levintza prezintă 
1520 CopUI spun lucruri 

ttămte Cu: Virgil lanțu 

16:00 Cronica cârcotașilor (r) 
1820 Focus 
1830 Capital IV 

1920 Eurotombola Cu: 
Romkă Jociu, Comei 
Palade și Cristina Rus

2130 Schimb de mame 
Veronica din Ploiești și 
Carmen din Someș- 
Otdohei, județul Sălaj, 
Intră fe competiție la 

„Schimb de mame". 
2320 Joc dublu (romantic, 

13 Statele Unite ale 

Americii, 1984) Cu: 
Sean Penn, Elizabeth 

McGovern, Nicolas 

Cage. Heniy și Nicky 

sunt doi amid dintr-un 
' orășel de provincie. Cei 

= doi unnrt^ă sâ plece 

curând a wkmtari în 
Război 

y începe o 

asă cu no- 
jKWtitaș, Cad- 

|er, dar Nicky, 
și iresponsabil,

s-

mMnoShow 

ta dhtertsnet cu Dana 
Zăvoranu, Profilul unui 
Idol: Enrique Iglesias.

1725 Vremea ta Acasă 

' 1730 Poveștiri adevărate.
Emislunea careîși prop
une să-ți prezinte viata 

așa cum este. Reportaje 
a spre oamenii
d noi, tratate
îrtteo manieră unică.

actorii din „Rubi " Bar
bara Mori dezvălui 

zvonurile despre prob
lemele din timpul 
filmărilor și dă detalii 
despre noul său proiect 

’ 19:00 Din culisele premiilor
Lo Nuestro 2005

fi

06:00 Apropo TV 09:15 s Bat- Jț 

man 09:55 Apropo de... f '■ 
vedete 1020 Pe urmele

r. 
r -

»

(reluare)

prteteriia dintre Cad- 

și Hentjf i priete- 
cei doi băieți. 

Foca (reluare)

Paterei Roz 1155 Apropo de... 
muzică 1229 1 1“ lui 
Cousteiau 
de...cinema 13Î15 VIstat amer
icane (s) 1400 Șotia (reluare) 
16500 Promotor 1630lJ»nea 
Pro Cinema GflfMI teorge 

'«David 
Kw»

lai

Clooney 1720 țeg 

(dramă, coprâcl, 19 
Visuri americanei^ 

Superman H (SE 
r 198® 22 
f W0020

»
A;;

ț

-I-

Ș.

♦

0120 Cu 

die, SUA) cu IM 
tine Lahti. MtiSj 

tocmai i i
dăpost, fe viofehtul ei
soț Dariyeste o chelrteriță plină 
de viațț fostă dansatoare de 

striptease, care evoluase cu 
numele de scenă Pillow Talk.

EUROSPORT
720 Live Motoddism: CM 

■ Marele Premiu al 
Chinei

11:15 Rezumat Motoddism: 
CM Cursa dasei 250 one 

11:45 Decalat Curse ta Ma
șini: Campionatul 
Mondial de turisme 

12:15 Live Curte ta Mașini: 
Campionatul FIA GT 

13:45 Uve Ctzse ta Mașini: 
Campionatul FIA GT 

1420 Live Tenis: Turneul 
femininele la Varșovia 

.1530 ReZumrtfiMotoodfcm 

CM - Fiarele Premiu al 
Chiriei dasa 250 cmc 

1620 Lwe Cuse ta Mașini: 
CM de turisme

1820 Lite Snooker CM, la 

Sheffield, Rn aia 
2020 Reluare Boc Med 

pentru titlul mondial 
20-J Rezum» Curse de 

mașini: Campionatul 

FIA GT 

2120ReBatta5ta-1”i a!
• ’ Motor “

2145 Decalat Curse de 

mașini: Formula Re
nault, la Zolder, Be' 

2220 Live Snooker Car 

onatul Mondial

2M5 Numai itiirea
2130 Dansează cu mine

H (romantic. 
Statele Unite ale 
Americii, 1998) Cu: 
Vanessa L WHIiams, 
Kris Kristofferson. Rafael 
Infante (Chayanne) este 
un tânăr cubanez tare 

chipeș $1 hotărât să facă 

cera Emigrează
în SUA și "aterizează" 

într-un local din Hous
ton în care se dau lecții 

' de dans. Nu e tocmai 
un feceput stiălucit pen
tru Rafael, căci studioul 
Excelsior.se află în prag
ul falimentului, fiind 

mentfnut în viață doar 
de entuziasmul specific 

texan.al celor câțiva 

cursanp.
o» fafltol unul 

Jayani
120 Poveștiri 

adevfeate
130 Corazon latino Premiile 

LoNuestro2005

f
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Excelsior.se


Vând garsoniere (19)
• Zom McOonakfi, gresie, faianță, parchet, 
ț|enaiati Preț 650 mil. lei. Tel. 219470. (Multl-

• ta UMrt, bucătărie, baie, balcon, gresie, 
faianță. Preț 9fo mii. tei.Tel.219470. (Multiprima)

• HacoiMiriitfe comptet mobilată, utilată,
jriz 7V color, mașină de spălat 

automată, frigider, aragaz, et 1, Dorobanți. Tel. 
q/45/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

Zonă ultracentrală amenajată
■ , modificări interioare modeme, etaj

Intermediar. Preț 780 mit lei, negociabil Tel 
1346/253662,211587. (Evrika)
• Mai L dec., Eminescu, st 30 mp, amenajată 
ir^dem. 485 mil, neg. Tel. 211587 (Evrika)

■ ta» Dada, complet mobilată și utilată 
îmbunătățiri, et 2, ocupabllă imediat. Preț 480 
mi|. lei, negociabil. Tel 0745/253662. (Evrika)
• tadârt ă gresie, faianță balcon închis, 
centrata termică zona luHu Manlu, et Hlterme- 
rtâr. Preț 760 mii. lei, negociabil. Tel. 0743549654. 
(Garant consulting)

repartitoare, Ostan^ncM! contorizărL bd. 

Qiebal. Preț 700 mii lei negociabil Tel. 

QH3/54B8S4. (Garant Consulting)

0741/154401,227542, seara. Consulting)

• cmmr i oecvmancaia, amtnaiata fui gcci-
aentai, centrală rmica, una Dorooanți. Preț 
90l ml. tel.-Tel. 074V154401, 227543. seara. 
(Girant Consulting) .
• confort i decomandată contorizări, parchet 
ocupabllă imediat Zona Ulpia. Preț 24000 eurb. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• zom Dada, dec., bucătărie mare, modificată 
gresie, faianță parchet contorizări, preț430 mii. 
tei, negociabil, tel, 0723/251498, 0745/302200. 
(FiestaNora)
4taMh Mdu, et 1, modlfiei ^mp, 
cbntorizări apă gaz 2 focuri, repartitoare, i. asie 
faianță tavan fals, spoturi, parchet mochetă 
tiihe întreținută tel) 0723/251498,0745/302200. 
(FiestaNora)

• zom Stat Sporturilor, cu balcon, et interme
diar, parchet gresie, faianță contorizări, preț 
90 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
8745/302200. (Fiesta Nora)
• zom Docobal dec., modificări,gresie, faianță 
balcon închis, 33 mp, et intermediar, contorizări, 
prfeț 22500 euro, tei. 0745/302200,0788/165703. 
(FiestaNora)
țzoM Zamitascii, dec., etai 1, ocupabilă 
Kfediat preț 650 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
«fOM M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii lei. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)
«zom DaPte, bloc cărămidă et 1, dec., 

preț; 485 mii. tei. Tel. 235206 
0721/985256. (Rocan 3000)
•» MM| lec.,mobilată balcon închis, et 
^^ț TO) mil. lei. Tel. 235206 0721/744514. 

•'ara MMM vedere la stradă liberă preț 550 
mH. lei negociabil. Tel. 235206 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zbm DMte, dec., mobilată et intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. tei. Tel. 
0254/234401,0727706515. (Rubin’s Home) 
•^OM WteM etaj Intermediar, gresie, faianță 
parchet mochetă ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mii. lei negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin's Home)
• zbm DarotanU, etaj 1, contorizări, parchet 
dac. Preț 15J00 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• zbm Endntscu, dec., st 35 mp, balcon, 
cămară et. intermediar, contorizări, recent 
amenajată Preț 520 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727706515. (Rubin’s Home)
• lagenl <■*, amenajată frumos, contorizată 
Wfan fals, gresie, faianță parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 685 mii, neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zom Eminerai, dec., etaj intermediar, 
bucătărie mare, balcon, modificată gresie, 
fa^nță parchet, contorizări, preț 490 mil. lei, 
negociabil, tel. 0723/251496 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• Deva, zom Dacia, parter, amenajată totul 
nou Preț 520 milioane lei, Tel. 0720/437889, 
072Q/348089. (Green Contact)
• zona Dada, gresie, faianță contorizări, balcon. 
Preț 430 mu tei. Tel. 235588,0722/624091. (Casa 
Ghnde)

• zom MBMW contorizări, et ă balcon. Preț 
580 mă tel otp. TeL 235588,0722/62409L (Casa 
Grande)

m Dada, parchet gresie, faianță, apometre, 
contorizat repartitoare, instalații sanitare 
cabină de duș. Preț 500 mii. neg. fel. 235588 

0722/624091. (Casa Grande)
• zona M, Emlnescu, contorizări, balcon, 
suprafață 30 mp. Preț excepțional 350 mii. lei 
neg. Tel, 235589,0722/624091. (Casa Grande)
• zona Dada, etaj 4. cameră modificată 
acoperită contorizări, preț 450 mil. negociabil. 
Tei. 0788/572471. (Casa de Vis).

• zona M. Eminescu, parter, contorizări, spațiu 
mare, preț 450 mii. Tel. 0788/572471. (Casa de 
Vis).
• zona Wcro 3. centrală bloc cărămidă preț 360 
mii. Tel. 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina 
Terra Mia, Hunedoara)
• convactor, boier, etaj 2, preț 350 mii., zonă 
centrală Tel. 747798,0742/902488,0742/872106. 
(TinaTerra Mia, Hunedoara)
o bdii Conrtn, parchet balcon, gaz, întreținută 
350 mH. TeL 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
o tetetCorvln, etaj inferior, ușă metalică gresie, 
convector, boiler, 420 mii. TeL 710129, 
0740/146780.(51 nobiliare Hunedoara)
• b .A a, - zona Teatru, etaj 2, deco
mandată spațioasă, 42 mp, parchet, balcon 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă preț520 
mii. tei. Tel. 0722/973569. (Profil Btpert Hune
doara)
• JMUMBH.etaj7,fărăîmbunătățiri,320mil„

»JI,W 0745030436 (Profil Expert Hune- 
doara)
• otelăzona Dunărea, 480 milioane,negociabil, 
TeL718706 0745/354575; (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• contat ă etaj 5, bine întreținută preț 9000 
euro, negociabil. Tel. 0254/743222, 0742/615637,
742/581831. (LaryMya Hunedoara) ,

noi, cabină de dușf Preț 500 mii. neg. fel. 235588,

07<

Cumpăr garsoniere (20)
• garaonieri,tn Deva, zonă bună etaj interme
diar, indiferent de stare. Ofer prețul pieței. Tel 
211587. (Evrika)
• zomIk Dorobanți, 22 Decembrie, Mărăști, ofer 
preț foarte bun. TeL235588,235589,0720/062014. 
(Casa Grande)
• zonă centrata, cu sau fără îmbunătățiri și ofer 
prețul la vedere. Tel. 224296, 0788/361782, 
(Garant Consulting)

1,56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 29.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• semidec, gresie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, zona Al. Armatei, preț 770 mii. lei, 
tel, 0742/290024. (Prima-lnvest)
• dacomandate, etl, 56 mp, parchet, apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• uigantl Zom LIc. Auto, .edere la bulevard,

d,ăn interioare « calitate, contorizări, ușă 
metalică preț 720 mil. lei, tel. 0721/B15781. 
(Prima-lnvest)
• doc, zona ultracentrală et 2, balcon mare, 
parchet contorizări, st 56 mp, vedere la bule
vard, preț 30.000 euro, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• zeM tantetHA, et 3, cu balcon, preț 540 mii. lei, 
tel, 215212. (Prima-lnvest)
• zm AL Straiului, semidecomandate, gresie, 
faianță gaz contorizat Preț 580 tel. Tel 
219470. (Multiprima)
• zom AL Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 ■ 
mid. lei. Tel. 219470. (Multiprima)
• agent, dec, et 3, zona Banca Transilvania, 
parchet modificat din ap. cu 3 cam. cu living, 2 
balcoane, 2 dormitoare, f. modem, termopan, 
tavan fals, spoturi, preț 1,4 mid. lei, neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• urgent, dec, amenajat et 2, balcon închis,
zona Liliacului, contorizat 527np, preț31.000, tel. 
0745/253413. (Mimason) j ; ■
• zom Catatata (l. Manlu). et 2 dec.. 2 
balcoane, bine întreținut contorizat, vedere Ja 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/266071. 
(Mimason)
• bd. Decebal et. 3, dec., 60 mp, amenajat pt. 
pretențioși de lux, complet mobilat, utilat dotat 
totul nou, tel. 0726/715893, 0740173103. 
(Mimason)
• zom Bălcescu, et 3, sdec., multiple îmbu
nătățiri, liber, fără balcon, 750 mii. lei, tel 
0745/640725, exclus credit. (Mimason) . ■
• zte) Cerealele, decomandate, pai 
balcon fricBis, beci, îmbunătățiri 
imediat, preț 30500 euro, tel. 07481®»^ 
230324 (Mimason)

• bd. Decobal vedere spre spital, bucătărie 
modificată contorizat, preț 32.000 euro, tel. 
0726/715893,0740/173101 (Mimason)
• zom AL Armatei, superamenajat complet 
mobilat șl utilat mobilă la comandă modernă

785 mil. lei, negociabil. Tel. 235208, 
(Rocan 3000)

bloc cărămidă contorizări, 
faianță apartament foarte 
mil., negociabil. Tel. 235208, 

(Rocan 3000)
rata, împăratul Tralan, parchet 

modificat contorizări. preț 900 mii, negociabil. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazie, zom piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 
euro, negociabil. Tel. 235208, 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zom Mtao 15, etaj intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208 0721/985256 
(Rocan 3000)
• zom N. Bălcescu, etai Intemediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mil. 
lei, negociabil. Tel. 2352060721/985256. (Rocan 
300®
• zonă cantata, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208,0724/620358. (Rocan 300®
• zom Gojdu, et 2, amenajat contorizări. Preț 
900 mii. lei. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• zom Chkm Roșie, Gojdu, decomandate, 
contorizări. repaitfateragrestefalanță parchet 
termopane. Preț 820; rail. tei. Tel. 234296, 
0788/361782. (Garant Consulting)

• zom Gojdu - Poșta internațională parter, 
semidecomandate, contorizări, amenajări, 
bucătărie mărită Preț 930 mii. lei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• aomidecomandate, Dada, etaj. 3, bale cu 
gresie+faianță contorizări. Preț 600 mil. lei. Tel. 
227479,0745/367891 (Garant Consulting)
• decomandata, amenajări deosebite, Gojdu; 
etaj 3, balcon închis * cămară, termopan, 
contorizări, parchet Preț 800 mlllel. Tel, 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandate, cantata termică ușă metalică 
contorizări, et Intenmedlar, zona Bălcescu. Preț 
980 mii. lei. Tel. 0743/549654. (Garant Consulting)
• Mnddecomandate, parchet gresie, balcon 
închis, centrală termică etaj intermediar, zona 
Bălcescu. Preț 850 mii. lei. TeL 0743/549654. 
(Garant Consulting)

• eamldacomondate, gresia, faianță contori
zări, etaj Intermediar. Preț 580 mil. lei. Tel. 
0743/549654. (Garant Consulting)
• cooptat mobilat, conto- 
rizat TV color, frigider, aragaz, et 3, Al. Armatei, 
preț 780 mii., negociabil. Tel. 0745/411449. 
(Agenția ImobiliarăNr. 1)
• ateii decomandate, centrală termică proprie, 
2 balcoane, modificări interioare, Dorobanți. Preț 
135 midi ROL/135000 RON neg. Tel. 0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• ate) 1 balcon, contorizări, bine întreținut, 
Eminescu. Preț 700 mil. RCV7a000 RON neg. Tel. 
0742-005228 0720-387896 (Cra Betania)
• ata| 1 decomandate, 2 balcoane, parchet 
contorizări, st 60 mp. 22 Decembrie. Preț 31.000 
euro. Tel. 0741-120722, 0720-370753. (Casa 
Betania)

• «tăiat & pe centrul vechi, parchet, balcon, 
contorizări. Preț 1 mid, ROLZ100.000 RON. Tel. 
0744-690918,0724-168303. (Casa Betania)
• iMfdMl BBMartzM, fără îmbunătățiri. Aleea 
Crișului. Preț 600 mil. ROL/60J00 RON. Tel. 0720- 
37®S, 0744690918 (Casa Betania)

• eW 2, parchet, contorizări, balcon, bine 
întreținut Aleea Armatei. Preț 710 mii. ROL. Tel. 
0742-005228,0720370753. (Casa Betania)
• till tatamodhr, circuit, contorizări, reparti
toare, parchet, balcon închis. B-dul Dada, Deva 
Preț. 850 mH. ROI/BăOQO RON. Tel. 0741-120722, 
0720-370753. (Casa Betania)
• tkctattaj 2 din 4 contorizări, Wne întreținut 
balcon. Bălcescu. Prat 1mid. ROUiouDOO RON. 
Tel. 0744-69091& 0720370753.(Casa tarla)
• pardiot, balcon, contorizări. bina întreținut 
Aleea Teilor. Preț 670 mil. ROL/67.OO0 RON. Tel. 
07409146880720387896 (Casa Betania)

vedere
decomandate, 55 mp, et 2, 

...... , parchet centrală termică,
balcon, ocupabil Imediat preț 995 mit lei. tel. 
07BM657M,0724/254051,2328» (Fiesta Nora)

T-iSrtt - ■ et IA'cu

n-r-l -rirlăl«îi BjuimzLiI —-—«--»■ -• -
w® wf luICțțPBrCIlK» ToiVița, 

vedere la stradă preț 9» mil. fel, neooditoiLteL 

0746/302200,0724/254051. (Fiesta Nora)
• zona Dada, în
termică balcon

i

• zom M. Eminescu, et intermediar, superame
najat mobilă nouă la comandă parchet, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări. Preț 750 mii. 
leL Tel. 235588. (Casa Grande)
• zom Emtoaacii, gresie, faianță parchet 
balcon închis, termopane, semidecomandate, 
acoperit cu tablă foarte frumos. Tel. 
0788/572471. (Casa de Vis). ‘
• zom Dada, semidecomandate, două holuri, 
contorizări, faianță preț 565 mii. negociabil Tel. 
0788572471. (Casa de VlS).
• zom PoBțte, decomandate, contorizări, 
parchet vedere în 2 părți, 55 mp, preț 1,150 mid. 
negociabil. TeL 0788/572471. (Casa de Vis).
• semidecomandate, contorizări, falanțăîn baie 
și bucătărie, zona Dacia, preț 530 mii. negociabil, 
tel. 0788/572471. (Casa de Vis).

• zoM UZO, balcon, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări preț 570 mii, negociabil. Tel. 
0788572471. (Casa de Vis).
• avram anco, etaj intermediar, amenajat, 2 
convertoare, boiler, balcon închis, 670 mii. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)

etaj 1, decomandate,' centrală 
mii. Tel. 710129,0740/146780. 

Hunedoara)

iniei i iicCi i ar, arnenajan irite” 
închis, 350 mii. Tel 710129, 

0740/145780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Wcro 7, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, 215 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

s®

l zonă ultracentrală; CT. mici 
««față mane. Tet 0722/420335

• zeMDnda,et<iiiei<iicuia, 
faianță lavaoil, zonă bună 
negociabil, tel. 0723/251498,® 
Nora)
• zm platei decomandate, baldMt 
camara, oarenet, contonzan, noi ceriu . t 
bllltate de modificare, boxă preț 1080 mâ. A 
negociabil, tel. 0788/165703. ® <5742200. (Fiesta 
Nora)
• Zom Mtortța, decomandate, et 3/4, modi
ficat 55 mp contorizări, hol central mare, 
balcon, preț 32.000 euro, negociabil, tel. 
0745Z302200,0723/251498. (Fiesta Nora)
• MmidKomMdatot cell 2. Str. 1 Decembrie 
apometoe, gaz contorizat parchet Preț 105 mid. 
lei, negociabil Tel. 228540. (Ag. Qla) . ..
• iimldoromiiidite. Mjit bucătării > 1 
Scafă gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță 
canalizare separată Preț 870 mii leLTeL22864O. 
(AgElla) 
batontochiZetăTÂrN^nJmet 1,15

lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• ckadl BMoascn, etaj internnetflar entrata; 
termică parchet balcon închis. Preț 900 nit te ’ 

Tel. 228640. (Ag. Ella) 
taWă’JSjfalaiJă 

contorizat Preț 950

acoperit cu tablă, apometre,

centrală,
mii. Tel. 710129,0740/146780.

CrMngă amenajat, decomandate, balcon, 
moMIJ* comandă centrală, 900 mii. Tel. 710129, 

(Stil Imobiliare Hunedoara) 
decomandate, în circuit centrală, 
fciWttTML Tel. 710129,0740/146780.

etaj 1. contorizat, parchet, 
I. Tel. 0722/420335.

• zom lAaaiM, decomandate, contorizări, 2 
balcoane, 1 închis, faianță 2 băi, fără modificări, 
preț foarte bun: 1300 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zom luBu Maniu cu Decebal, decomandate, et 
intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
parchet stare bună ocazie unică preț 47000 
euro, negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200. 
(FiestaNora)
• transformat In 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et. 2, Dacia, ocupabil imediat, 
preț 770 mii., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• doc, hol central, 2 băi, balcon închis; parter, 
zona Imp, Traian, preț 18 mid. lei, negociabil, tel; 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• doc* st 75 mp, contorizări, balcon închis, zonă 
centrală preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• uHracMitaL decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță st 80 mp, vedere în două 
păițLpreț 42.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- '

• urgent dec, modificat contorizări, balcon 10 
m, parchet hol, tennopan,preț 47.000 euro, se 
acceptă și rate, zona 22 Decembrie, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• taMfometh 2 camere, contorizări, parchet, 
gresie, faianță et 2, Dacia, ocupabil imediat, 
preț 770 mil. lei, M 0740/210780. (Prima-lnvest)
• decomandate, et 1, centrală termică boxă 2 
băi;împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253413,206.003 (MimaSOn) ■
• semidecomandate, amenajat centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Deva, 
preț 135 mid. lei. Telefoane 230324, 206.003 ' 
(Mimason)
• zom ptață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tel 235208,072V985256. (Rocan 3000)
• zonă idtacentală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț40.00C iro. Tel. 235208,072M5BB256 (Rocan 
3oo6) ;

• zmB cantata, I. Creangă amenajâ, centrală 
termică oțupabil imediat prețMmtd. lei, nego
ciabil. Tel. 236208 0724/620358 (Rocan 3000)

• zona Mtoanriul et 3, cu centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgenți Zom liliacului, centrală termică 
termopane, parchet laminat gresie și faianță 
bălcon mare închis. Preț 135 mra. negociabil. Tel 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zonă ultracentrală Al. Neptun, decomandate,
2 băi, balcon, centrală termică în garanție, parter 
înalt bun și pentru privatizare, ocupabil itr " 
Preț 135 mid. If' --------------------- ------------
211587. (Evrika)

• dKomarahta, contodzArl balcon, etai Inter-

Ron. Tel. S7424EK 0720-S7898 (Casa 
Bet^W-ț., -. / ș ”f
• afajt decomandate; 2 balcoane, parapet 
contortizări, zona Gării. Preț 1,080 mid. 
ROL/108.000 RON. Tel. 0724-169303,0743-103622 
(Casa Betania)
• etaj 3, balcon închis, faianță parchet 
contorizări, Gojdu Preț 920 mii. ROl/92.000 RON. 
TeL 0741-120722 0724-169303. (Casa Betania)
• docomindata, entrata termică proprie, aer
condiționat proaspăt zugrăvit balcon, parchet 
Minerului. Preț 830 mil. ROU83.000 RON. Tel 
074MKB22&072Q-38nS6.(Ca » "
• «taj 2 parchet taiterizM 1a apă și gaz, 
bafept\ bine întreținut Eminescu. Preț 830 mit 
ROlMOOO RON. fel. 0744-690918 0720-370753, 
(Casa Betania)
• coabita termică proprie, parchet 'ine 
întreținut Eminescu. Preț 930 mă ROL/93.000 
RON Tel. 0741-120722. 0720-387896. (Casa 
Betania)

condiționat parchet gresie, faianță a» capi- ’ 
tonâă balcon închis. Preț 650rnil. ATet

• WBIp COnronzaji, 
mochetei canalbare separată Weț SO mil. lei, 
Tel. 228540. (Ag, Bta)

'-^igaM! ZeM centrală bloc de căr’ idă 

acoperit contorizări, camere cu parchet bine 
’mr^iut Preț 850 mii. fel. Tel. 0745/253662.

• zam MtaAMaj intermediar, decomandate,
ru-LnlJ-L1L faL-.lL—— nn n • fa*- CT .»CurituruaRt DdKufi mare mCnlSi TaTa 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mii. lei. Tel. 
0723/66O1&. (Evrika)

• zeM aBftacMtata, etaj intermediar, deco
mandate, centrală termică camere cu parchet

mo Frumoasa, preț negocjaoit Tei. 
0745/253662 ffivrika)
• zm ktawnriul et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimb cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală *

r, centrală termică, 
,u$â stejar. Preț 700

nego-

1^

Modwn.Tel.0254/743222, 
(LaryMya Hunedoara) 

Mi OM, convertor, 
beci, preț 650 mit 465X00 

Z743222. i 2/6,’-«57 
-1831. (LaryMya Hunedoara)
• aaaMaraetaj 2, centrală 640 mii, nego
ciata!. TeL BÎW, 07815/354575. (Ag. Omega 
ImoWBareHunedoara)
• aria Bucata, fără îmbunătătiri, 450 mii, nego
ciabil. Tel. H8706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara) .

imobiliare Hunedoara.
• zum Wcro 6, et. 1, ușă metalică 430 mii, 
negocia». Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
imooiiiare Hunedoara;
• zom Wrn 5/1, et 1, centrală amenajat 720 
mil„ negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ap. 
Omega Imobiliare Hunedoara)
• zom Mm, et 3, ușă nouă 620 mii. nego- 
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
imoDM|țenune<wara)
• zom OU, parter înalt 700 mii, centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• Mkro S, zona 1, camere decomandate, 
centrală bine întreținut gresie, faianță spațios. 
Tel. 747798,0742^02488,0742/872106. (TinaTerra 
Mia, Hunedoara)

• decOMindate, gmte, centrală instalații 
sanitare noi, preț 650' mii, zona Micro V. Tel. 
747798, 0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)

/ • aamMecamandOi te faianță 2 co.nvec- 
Ptoare, boiler, balcon închis, jaluzele exterioare, 

................................ .zonaQLTel, 
i. (Dna Terra

•i
' »

-«

c

.1

•V

£
c

r *

u
- (

ln«| ctoi Kill de 
Hunedoara 

organizează CONCURS pentru ocuparea următoarelor funcții:

-1 post de ofițer specialist (psiholog) 
-1 post de ofițer specialist (sociolog)

Candidat» trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
*Să aibă cetățenia română șl domiciliul stabil în România
*Să fie absolvenți ai unor instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență (profil sociologie, psihologie, 
psiho-sociologie)
*Să aibă pbilițăți de utilizare a computerului (Word, Excel, abilități Internet)
*Să fie cunoscători ai unei limbi străine de circulație internațională
*Să cunoască Limba Română (scris și vorbit)
*Să aibă capacitate deplină de exercițiu
*Candidații bărbați să aibă serviciul militar îndeplinit
*Să fie declarați .APT" din punct de vedere medical, fizic și psihic
*Să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate
*Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de 
infracțiuni

Nu pot participa la concurs persoanele care au avut calitatea de polițiști/cadre militare, dacă:
a) au întrerupt raporturile de serviciu în condițiile art. 69 literele „a", „b"; „c”, „g”, „h”, „i”, ,k”, ,1’ și „m” din Legea nr. 360/2002, 

privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
b) au fost trecute în rezervă in condițiile art. 85 literefe „a", „b", ,c”, „d", „i", J*, ,k' și ,1" din Legeanr.:80/1995, privind statutul 
cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul va avea loc la o dată ce va fi stabilită ulterior și va cuprinde 2 probe - test scris șl Interviu.
Nota minimă pentru promovarea fiecărei probe este 7.00.
Cererile de participare la concurs vor fi adresate Serviciului Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara, str. M. Eminescu, nr. 130, Deva, până la data de 04.05.2005.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Management Resurse Umane sau la tel. 0254/2067.22 int. 2113,2114, (22447)

mp, contorizări, ocupabil imwiatPri 
ciabll. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)

zom L Creangă, decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, gresie șl faianță In baie, 
faianță în bucătărie, vedere In două părți. Preț 
,150 hild. lei. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
zona UltMțu, et 2, dec., CT, ușă metalică, 

vedere ta stradă. Preț 1,05 mid. lei, Tel. 
254/234401,0727724551. (Rubiris Home)
zonl cantraUL etal 2, Darchet oresie. faianță, 

apometre, baie cu geam, balcon, gaz contorizat
1 foc, vedere în spate. Preț 9a5rniî. lei, Tel. 

254/234401. (Rubiris Home)
■ zona L Creangă, etaj 1, centrală termică, 
termopan, parchet gresie, faianță, bucătărie 
modificată, mobilat Preț 1,560 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubiris Home)
■ ukaranM, dec, et intermediar, 2 balcoane.

S
U rnld. lei. Tel. 0254-234401, 0727706515. 
risHome)

• zona Baste, contorizări, repartitoare, bloc de 
cărămidă: Preț 650 mit lei. Tel. 0254-234401, 
0727744922 (Rubin's Nome)
• zom KogMotaou, în circuit et intermediar, 
modificat ușinoL gresie, faianță Preț u mid. 
lei. Te 34-21-. 1727706515. (Rubiris Home)
• Deva, zom Micro 15, etaj li, decomandate, 

pret520milloanelei.Tel. 
(Green Contact)

Mall, centrală greș». ftMl 
apometre, preț 800 rniiL negociabil. Piate 
Eliberării. Tel. 747798,03Îâ®®il7<2«72106. 
(Dna Tara Mia, Hunedoara) 

premMsSt 

0742/872106. (TlnaTerraWa, Hiredoara)

• cantata, zom Mol, Micro 6, bine întreținut 
preț 350J rnil. Tel.' 747798 0742^02488, 
0742/872106. (Tini Terra Mia, Hunedoara)

2/4, bloc de 
Imediat Preț 
(Casa Grande) ȚZ
• freataMM) ori? t 
foarte bine întreținut instalații sanitare noi, 
cartier Dacia Preț 600 mii. lei. Tel. 235588 235589. 
(CasaGrande)
• ckodt pamtat contorizări, balcon închis, bd. 
Dacia Prețiamil. lei. Tel. 235588,235589. (Casa 
Grande) ,.

Cumpăr ap. 2 camere (0
• apartament 2 camere, (semidecomandate,în 
(leva, zonă bună de preferință etai intermediar. 
Ofer preț bun. Tel. 211587. (Evrika)
• zona Gojdu, exclus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. 0788/507817 (Ella)
• bl Deva, zonă bună plata imediat.tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

camere
pâSet^resfeJfafarfâ^tet suprafață mare^ 

preț 35.000 euro neg. 0726/826.624. (Temporis)
• zona Doroban|L.parter, ST 90 rpo. centrală 
termică, transformat din 4 camere, cu living 

, mare, 2 băi, gresie, faianță, parchet nou, ușă 
metafcă baie mare cu cadă pe colt Preț 48000metafcă baie mare cu cadă pe coit Preț 48... 
euro, negociat . tel. 0788/165703. (Fiesta Nora)

iMktaM Nou, decomandate, et. 3,2 băi, 
3 bataSte închise, bucătărie mare, gresie, 
faianță, uȘistejar, preț 1.450 mii. lei negociabil, 
tel. 0723/251498,0724/254051. (FiestaNora) .
• zom Sala Sporturilor, et 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet, ocupabil 
imediat Se acceptă și variante de schimb, preț 
850 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora)

3

înalt bun și pentru privatizare, ocupabil imediat. 
Preț 135 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• semidecomandate, etaj intermediar, centrală ț; 
termică termopane, parchet lantinat ușă 
metalică balcon închis, zona llzo Balppn. Preț 
©0 mii. lei. Tel. 22854b. Otfl. EHSI, .

• ifecomaidate, 3 bătatane, gresie, 
faiteiță parchet apometre, st 78 mp,‘etaj 1, B- 
dul a Decembrie. Preț 1,6 mid, lei. Tel. Z854O. 
(Ag.Ella)
• dacnmMdWe,2băi, gresie, faianță laminat 1 
cameră instalații sanitare noi, centrata termică 
balcon închis, ușă metalică rolete exterioare, Al. 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella) 
amtoriart?focuri, vedere pe 2părți, bta 

căiirtMă 'ttliliLTfuMTni nr fiim<ilM ‘ lei. Tel 22»o'(Ap0ia

• «tecomteidato, 2 băi, centrală termică gresie, 
faianță parchet zona Liliacului. Preț î/S mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella) ;
• decomandate, 2 băi, balcon mare și închis, 
zona Bejan. Preț 1,1 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)
■ decomandate, Bălcescu, etaj Intermediar, 
centrală termică aer condiționat, parchet st 74 
mp. Preț 33000 euto. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, contorizări, garaj, 
suprafață mare, et 1, Dorobanți, lângă „Mașter”. 
Tel. 0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• zona AL Neptun, parter, decomandate,
amenajat centrală termică parchet 2 băi, boxi/y 
bucătărie modificată Preț 1,350 mid. lei. Teffr 
0254/234401. (Rubin’s Home) ’I
• zbM Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom AL Armatei, etaj 3, semidecomandate, cu 
balcon, bine întreținut Preț 800 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom Progresul et. 2, amenajat contorizări. 
Preț 12 mia. lei. Telefon 0254-234481. (Rubin's 
Home)
• zaaMtaiaițtou, amenrtat contoridrl. Preț 
tfmM.W.Te.OHS-’’- 1,0727724551. (Rubin’s 
Home)
• aim Mho, et 1, dec, boxă garaj. Preț 63.000 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubin's Home)
• ZUM Mum* gresie, faianță parchet, 
balcon. Preț 1,500 mid. lei. Tel. 219470; (Multi
prima)
• sBMitaavfulsemidecomandate, centrală 
termtefc toate' dotările. Preț 1,200 mid. le l Tel. 
2BM.(Multiprima)
• Moarta,mă ultracentrală parter, amenajat
comptet CT, bun pentro privatizare. Preț 137 
maclei.072 720/34808 .(Green

• zmA cantata, gresie, faianță CT, balcon, 
40.000 euro. Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).
• zom Dada, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizărfepreț 800 mii. negociabil. Tel. 
0788/572471. (Casa de Vis).
• zom UHaculid, decomandate, etaj 2, 
contorizări, amenajat foarte frumos, preț 1,500 
mid. negociabil. Telefon 0788/572471. (Casa de 
Vis).
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 3,2 balcoane, parchet contorizări, bine 
întreținut Aleea Păcii. Preț 35.000 euro neg. Tel. 
0742-005228,0720-387896. (Casa Betania)
• etajă decomandate, contorizări, jaluzele exte
rioare, balcon mare, parchet Progresul. Preț 
1,150 mid. ROI/115.000 RON neg. Tel. 0741-120722 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 1,zona Dunărea-garâ, 825 mii. negociabil. S, 

Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
■ etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoaraj

1, B-

2 balcoane, apometre, gaz 
' ' ’ " ' bloc de

ilW.
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Vinzi
I Cumperi 
închiriezi
Schimbi 2005. Informații: 

0254/218.829, 
offkeQrotozrrt.ro,

A: ELECTRONIC 

componente electronice; 
boxe auto; 

ptoare.

offkeQrotozrrt.ro

