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Pitulescu este amenințați
A

Un senator pentru... un 
maraton!

Deva (T.S.) - Senatorul de Hunedoara, li
beralul Viorel Arion, se pregătește pentru 
a participa la un maraton al parlamentari

lor europeni care va a- 
vea loc în data de 7 mai 
la Cracovia, Polonia. 
Deocamdată este singu
rul parlamentar român 
înscris în acest concurs. 
„De fapt este vorba de 
un semi-maraton, adică 
22,15 kilometri, afirmă 
Viorel Arion. Mă antre
nez zilnic, pe stadionul

Dinamo unde, sâmbătă, am reușit să alerg

■ Declarațiile fostului 
șef al Poliției Române 
au generat un val de 
amenințări.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informniedia.ro

Deva - în 1997 demisia pu
blică a hunedoreanului Ion 
Pitulescu, pe atunci șeful Poli

ției Române, a declanșat un 
scandal mediatic de proporții. 
Din păcate, acuzele grave a- 
duse de Pitulescu politicie
nilor care sprijineau sistemul 
mafiot, existent pe atunci în 
România, au rămas fără nici 
un rezultat. în urmă cu câte
va zile, generalul în rezervă 
Ion Pitulescu a lansat o nouă 
serie de acuzații, privind mo
dul în care mafia arabă a fost

ajutată să ajungă în Guvern 
de către politicieni cu funcții 
grele în PSD. Potrivit lui Pi
tulescu, omul de legătură al 
mafioților a fost Viorel Hre- 
benciuc, pe atunci secretar 
general al Guvernului.

Contactat de CL, generalul 
Pitulescu a făcut câteva decla
rații șocante. „Imediat după 
apariția în presa centrală a 
declarațiilor mele, am primit

numeroase telefoane de ame
nințare, susține fostul șef al 
Poliției Române. Nimeni nu s- 
a prezentat, dar știu de unde 
vin aceste telefoane. Am 
hotărât să mă retrag pentru o 
săptămână. Nu mă tem pen
tru viața mea, eu sunt destul 
de hârșâit, mă tem pentru 
ceea ce s-ar putea întâmpla 
copiilor și nepoților mei”, a 
mai spus Ion Pitulescu. /p.3

18 ture de stadion. Din informațiile pe care 
le dețin, până la această dată s-au înscris în 
cursă aproximativ 40 de parlamentari din 
toată Europa. Anul trecut am reușit, în 
cadrul maratonului de la Timișoara, să alerg 
această distanță în două ore și 28 de minute, 
ceea ce mi-a adus un-onorabil loc 40. .Sper să 
fac o figură frumoasă în acest an, mai ales 
că aici voi avea de-a face cu concurenți de 
vârste și pregătire sportivă apropiate”, este 
de părere senatorul Viorel Arion.

Fii expert în transport!
Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie 

de transport? Soluția ta este “Cuvântul 
Liber”!

DE CE? Pentru că noi am lansat campa
nia “Fii expert în transport!” Suntem ghidul 
tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 9!

Sărăcie, împinsă in extremis

CUVÂNTUL liber
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
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■ Familia Liteanu, din 
Petroșani, este exem
plul cel mai trist de 
supraviețuire în Vale.
INA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Formată din 
nouă persoane, familia Li
teanu își duce viața într-o 
luptă continuă pentru supra
viețuire. Toți cei nouă mem

bri ai familiei sunt bolnavi, 
iar singura mână care li s-a în
tins până acum este cea a or
ganizației „Caritas” din Petro
șani. „Derulăm pentru cinci 
ani un proiect social numit 
„Step by step” prin care a 
trebuit să selectăm opt familii 
din Petroșani pe care să le 
ajutăm să-și depășească con
diția. Din peste 200 de familii 
ne-a fost foarte greu să ale
gem doar opt. Familia Litea
nu este de departe familia

care o duce cel mai greu. Toți 
membrii familiei sunt foarte 
bolnavi. Mama a făcut trei
infarcte, tatăl are TBC, iar 
plămânul „bun” are deja 11 
găuri. Copiii au avut menin
gită, iar unul dintre copii a 
murit de la o infecție”, preci
zează Nora Dubyk, președin
ta Caritas Petroșani. Familia 
trăiește în cartierul Colonie, 
nu au apă curentă, căldură și 
trăiesc dintr-un ajutor social

Ambasadă 
închisă vineri

Deva (M.S.) - Secția de 
vize a Ambasadei Repu
blicii Federale Germania, 
din București, va fi în
chisă vineri, 15 aprilie, și 
luni, 18 aprilie. Anunțul 
a fost făcut de misiunea 
diplomatică germană, ca
re a precizat că măsura 
adoptată este necesară 
pentru executarea unor 
lucrări de construcție.

Elevii și opțiunile pentru studii
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogie^ (CJAP) Deva a 
efectuat un studiu pe un număr de 5500 de elevi de gimnaziu 

privitor la opțiunile lor In continuarea studiilor.

Grafică: Cuvântul liber, sursa: CIAP Deva
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Târg de animale închis
Brad (L.L.) - Direcția Sani- 

tar-Veterinară informează că 
un focar de pestă porcină a 
fost descoperit în gospodăria 
unei femei din localitatea 
Valea Bradului, de lângă mu
nicipiul Brad.

Din cauza bolii au murit 
sau au fost sacrificate 19 por
cine. După ce au fost dezin
fectate cu sodă caustică, toate 
animalele depistate cu pestă 
porcină au fost arse și îngro
pate.

în zona focarului au fost 
luate mai multe măsuri de 
carantină profilactică. Târgul

de animale din Brad a fost 
închis până la eliminarea ris
cului apariției unui alt focar 
de pestă porcină, iar gospo
dăriile din localitatea Valea 
Brad au fost dezinfectate.

Medicii veterinari care 
activează pe raza Circum
scripției Sanitar-Veterinare 
Brad au fost înștiințați de 
existența focarului de pestă 
porcină și au obligația să 
monitorizeze toate cazurile de 
îmbolnăviri. De la animalele 
moarte sau sacrificate vor fi 
prelevate probe pentru exa
mene de laborator.

și alocația copiilor.
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Marele campion mongol de Sumo, Asashorzu, i-a
prezentat ieri, liderului spiritual al Tibetului, Dalai
Lama, modelul trofeului ce va fi înmânat viitorului mare
campion al acestui minunat sport. Dalai Lama se află
în Japonia într-o vizită de caritate. (Foto: EPA)
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• Răpit, Un cetățean american a fost răpit, 
luni după-amiază, de pe un șantier situat 
într-o zonă în reconstrucție a Bagdadului. 
Circa 200 de cetățeni străini au fost luați 
ostatici în Irak în ultimul an.

• Arestați. Forțele de securitate pakistaneze 
au arestat lângă granița cu Afganistanul pa
tru cetățeni irakieni bănuiți de legături cu al- 
Qaida. 700 de presupuși militanțî având le
gături cu al-Qaida au fost arestați în Pakistan 
de la înlăturarea de la putere a talibanilor.

Survol
Ierusalim (MF) - Un a-

. vion fără pilot al mișcă
rii șiite Hezbollah a sur-, 
volat luni teritoriul isra
elian și a revenit în si
guranță la baza din su
dul Libanului a grupării 
islamiste. Incidentul in
tervine după ce un avi
on de recunoaștere isra
elian a survolat luni di
mineață sudul Libanului 
și Valea Bekaa, unde au 
fost transferate trupele 
siriene care se pregătesc 
să părăsească această ța
ră.

*
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Omar Hayssam rămâne m arest
■ Procurorii susțin că 
prin lăsarea lui Hayssam 
în libertate există riscul 
zădărnicirii adevărului

București (MF) - Curtea de 
Apel București a respins ieri 
cererea avocatului lui Omar 
Hayssam privind punerea în 
libertate a omului de afaceri 
româno-sirjan, arestat pentru 
infracțiuni economice.

în noaptea de 5 spre 6 apri
lie, Omar Hayssam a fost reți
nut pe bază de ordonanță de 
către Procurorii Direcției de 
.Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și 
Terorism, după audierea Iui 
prealabilă pentru comiterea,

împreună cu mai multe per
soane - cetățeni români și 
străini - a infracțiunilor de în
șelăciune cu consecințe deose
bit de grave și asociere în ve
derea săvârșirii de infracți
uni, reținându-șe în sarcina 
acestuia producerea unui 
prejudiciu de aproximativ 
1.800.000 de dolari.
Grupare criminală

Procurorii Parchetului înal
tei Curți de Casație și Justiție 
îl acuză pe omul de afaceri si
rian Omar Hayssam că, în ca
litate de președinte al grupu
lui de firme Manhattan, a 
constituit o grupare criminală 
Ia care au aderat Mohamed 
Munaf, Mohamed Omar, Ad-

(Foto: FAN)Omar Hayssam

nan Khdip și Quasin Etta.
Procurorii susțin că prin 

lăsarea lui Hayssam în liber
tate există riscul zădărnicirii 
adevărului. în actul respectiv 
se mai arată că Hayssam i-ar 
fi spus Învinuitului Mihai 
Precupețu să nu declare ni
mic cu privire la implicarea

sa în negocierea și încheierea 
contrâctelor de leasing. .

Omul de afaceri româno^ 
sirian, alături de alți cetățeni 
români și străini, este cerce
tat și pentru infracțiunile de 
înșelăciune cu consecințe deo
sebit de grave, evaziune fis
cală, spălare de bani și consti
tuire a unui grup criminal or
ganizat.

în urma măsurilor specifice 
<te monitorizare a activităților 
infracționale comise de gru- 

Hayssam au rezultar'frdicii 
care au evidențiat legături cu 
persoane suspectate^fi .im- 
plîcate în răpirea căror trei 
cetățeni români îh Irdk.

A dizolvat 
Parlamentul

Londra (MF) - Regina 
Elizabeta a Il-a a dizol
vat oficial Parlamentul 
britanic, luni, etapă o- 
bligatorie înaintea ale
gerilor legislative de la 
5 mai. Proclamația rega
li a fost citită pe trepte
le Royal Exchange, la 
Primăria din Londra, de 
către aprodul public Ri
chard Martin. Lucrările 
fostului Parlament s-au 
încheiat joi. Noua Ca
meră a Comunelor se va 
reuni pentru prima dată 
la 11 mai, după alegeri, 
pentru 
narea 
teJui. Preia 
rulTon^ 
i-a cerut i 
nei la 6 a 
lie să dizol 
Pariamen
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John Bolton
(Foto: ERA) 

Are 
susținere 
Washington (MF) - 
John Bolton, neocon- 
servatorul desemnat 
de George W. Bush 
pentru funcția de 
ambasador american 
la ONU, a declarat că 
beneficiază de susți
nere din partea se
cretarului general al 
organizației, Kofi An
nan. Bolton, care a 
făcut această decla
rație îh timfSul audie
rii sale de către Co
misia de Afaceri Ex
terne a Senatului, a 
relatat o conversație 
telefonică cu Annan, 
în cursul căreia aces
ta Fa spus că dorește 
să fie rapid confirmat 
în funcție. Jphn,Bob ... 
ton, considerat uf), ’ 
critic al modului de 
funcționare a ONU, a 
dat detalii despre a- 
ceastă conversație 
pentru a-i convinge 
pe senatorii ameri
cani decapacitatea 
sa de a ocupa func
ția de ambasador al 
Statelor Unite la 
ONU.
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Osama ben Laden putea 
să-și cumpere libertatea

Berlin (MF) - Liderul rețelei teroriste al- 
Qaida, Oșama ben Laden, a fost în situația 
de a-și cumpăra libertatea în noiembrie 
2001, după ce capturarea sa a fost încredin
țată milițiilor afgane, a afirmat președin
tele serviciilor secrete germane (BND), Au
gust Hanning. „Eroarea de principiu a fost 
comisă în noiembrie 2001, când au fost 
lăsate milițiile afgane să-l aresteze pe 
Osama ben Laden, în apropiere de Tora 
Bora. Acolo el a putut să-și cumpere liber
tatea pe bani mulți”, a declarat Hanning.

Liderul rețelei teroriste al-Qaida era bă
nuit că s-ar fi refugiat, în momentul prăbu
șirii regimului talibanilor, în tunelele fos
tei baze a mujahedinilor de la Tora Bora, 
într-o regiune muntoasă situată la 35 de ki
lometri sud de Jalalabad șl care era încer
cuită, la momentul respectiv, de forțele 
afgane susținute de Statele Unite.
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Osama ben Uk (Foto: EPA)
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■ Sharon a fost averti
zat de Bush în legătură 
cu extinderea coloniilor 
din Cisiordania

Crawford (MF) - Președin
tele american, George W. 
Bush, a reiterat luni susține
rea sa pentru planul de retra
gere din Fâșia Gaza și le-a ce
rut palestinienilor să îl accep
te, avertizându-1 pe premierul 
israelian, Ariel Sharon, în 
legătură cu extinderea coloni
ilor din Cisiordania.

„Susțin inițiativa curajoasă.^ 
de retragere totală din Fâșia 
Gaza și parțial din Cisiorda
nia. Premierul este pregătit 
să coordoneze cu palestinienii

Cerii palestiniene să accepte 
dferta sa”, 'a deciarat preșe- 
jintelo amerieai în cursul li
nei co ^Fințe de presă comu
nă cu jremteul israelian, or
ganizată la ferma sa de Ia 
Crawforu (Texas),
BecxHBHndări

Bushi-a recomandat lideru
lui israelian să blocheze ex
tinderea coloniilor din Cisior
dania și să desființate așezări 
le ilegale.

Ariel Sharon s-a arătat con
ciliant în ceea ce privește așe
zările ilegale, cu excepția co
loniilor mari.
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statului palestinian.
Sharon a reiterat dorința 

ca palestinienii să se autogu
verneze în noul stat care se 
va învecina cu zona Iudeea- 
Samaria.

Foaia de Parcurs, elaborată 
în decembrie 2002 de Statele

Președintele Bush l-a primit pe premierul Sharon la ferma sa din
(Foto: EPA)

„Voi respecta angajamentul 
de a desființa coloniile ilega
le. Israelul își va respecta o- 
bligațiile asumate în cadrul 
Foii de Parcurs”, a dat asigu
rări Snaron.

Ariel Sharon a reamintit că 
Israelul consideră marile co
lonii ca fiind parte integrantă Unite, Rusia, Uniunea Euro- 
a teritoriului israelian, ur
mând ca acestea să își păstre
ze statutul și după înființarea

peană și Națiunile Unite, pre
vede crearea unul stat pales
tinian independent.

Contra Euooigfli
Bruxelles (MF) - Con

servatorii britaaicîGăti 
promis că vojyi 
un referendum 
Constituției euî 
maxim șase e 
câștigarea 
vor rensgooia c 
nea Eur$ 
le privind protec 
eială și pescuitul? 
mite EUObserver

Conservatorii critică 
Guvernul laburist pen
tru gestionarea relațjflor 7 
cu UE, „care n amenin
ță doar interese; darii 
Britanii, dar și Capaci
tatea continentului de a 
se adapta în mod flexi
bil viitorului". Dacă vor 
câștiga alegerile, con
servatorii doresc modi
ficarea unora dintre pa 
liticile Uhiiinii EÎirope- 
ne, prin restabilirea con
trolului statal asupra re
zervațiilor piscicole și 
asupra modului de chel
tuire a fondurilor inter
naționale. înaintea scru
tinului pe tema Consti
tuției UE, Partidul Con
servator intenționează ( 
să inițieze o campanie 

, împotriva Tratatului, 
chiar dacă va prelua, la 
1 iulie, președinția Con 
silhilui European.

Premierul este optimist
■ Călin Popescu 
Tăriceanu susține că 
nu va fi nevoie de 
clauza de salvgardare

București (MF) - Autori
tățile române își vor înde
plini toate angajamentele 
asumate în procesul de a- 
derare la Uniunea Euro
peană, fără a fi nevoie ca 
momentul integrării să fie 
amânat prin introducerea 
clauzei de salvgardare, a 
afirmat, ieri, premierul Că
lin Popescu Tăriceanu.

•El a făcut această decla
rație la sfârșitul întâlnirii 
cu omologul său finlandez, 
Matti Vanhanen, procesul 
de integrare europeană a 
României fiind unul dintre 
principalele subiecte dis
cutate.

Tăriceanu i-a prezentat 
oficialului finlandez dome
niile* prioritare de acțiune 
pe plan intern în această 
perioadă - combaterea co-

Premierul Călin Popescu Tări
ceanu (Foto: EPA)

rupției, independența justi
ției, libertatea presei și efi- 
cientizarea Consiliului 
Concurenței -, explicându-i 
că monitorizează personal 
modul de îndeplinire a 
angajamentelor asumate în 
negocierile cu UE.

Cei doi oficiali au discu
tat și despre evoluția 
schimburilor comerciale 
între România și Finlanda, 
convenind să constituie o 
echipă comună care să i- 
dentifice proiectele de coo
perare bilaterală în dome
niul economic.
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■ Un militant anticastrist 
s-a refugiat în Miami și 
se află sub protecția 
autorităților americane

: Havana (MF) ■ Președintele 
cubanez Fidel Castro a acuzat 
Statele Unite că acordă adă
post teroriștilor care se opun 
Cubei și a cerut Uniunii Eu
ropene să se pronunțe în le
gătură cu acest aspect.

în cadrul unei emisiuni 
transmisă luni de toate pos
turile de radio și televiziune, 
Castro, în vârstă de 78 de ani, 
a declarat că Luis Posada 
Carriles, un militant anticas
trist în vârstă de 76 de ani, pe 
care l-a calificat drept „tero
rist, criminal, asasin, mon
stru și călău”, s-a refugiat în î; 
Miami și se află sub protecția 
autorităților americane.

Fost agent CIA.care a ope
rat în mai multe țări din A- 
merica Latină, Carriles a fost 
amnistiat anul trecut de fos
tul președinte al statului Pa
nama, Mireya Moscoso, după 
o condamnare la opt ani de

Închisoare pentru organizare, 
unui atentat împotriva lu 
Castro, cu ocazia summitulu 
ibero-american din 2000.

Președintele cubanez ș-ă îr 
trebat cu privire la „intențiil 
acestui imperiu pervers (Ste 
tele Unite), care ascunde li 
mii” prezența militantului p 
teritoriul american, în cond 
țiile în care Washington! 
proclamă „așa-zisul său ange 
jamenț în lupta împotriv 
terorismului”.

•i .1

Președintele cubanez Fidel Ca 
tro (Foto: EP
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Un general acuză• Adio. Revista! Consiliul Local Deva a 
aprobat, în ședință ordinară, schimbarea 
denumirii Teatrului de Revistă Deva, a 
organigramei, a Statului de funcții și a Regu
lamentului de organizare și funcționare pen
tru personalul instituției, subordonată CL 
Deva. Noua denumire a instituției este 
Teatrul de Artă Dramatică Deva. (S.B.)

• Proximitatea. Un grup de polițiști de 
proximitate elvețieni sunt „în vizită" în 
județul nostru. Aceștia vor vizita orașele în 
care există această secție a poliției și vor 
împărtăși din experiența lor polițiștilor de 
proximitate hunedoreni. (M.T.)

I Luna
| curățeniei, care 
. este în curs de
E desfășurare, va
I aduce, la
E finalizarea scopu- 
I lui impus prin 
fc această campanie 
I anuală, străzi și 
| parcuri mult mai 
i curate în toate 
i localitățile. Vi- 
| trinele maga- 
| zinelor care se 
[ respectă 
K strălucesc deja. 
| Rochia albă se 
Fvede, Intr-adevăr, 
I albă!

* „Au dispărut docu-, 
mente secrete și ime
diat a dispărut și 
Kemal Kader".

Tiberiu Strom
tiberlu -stroia@i nfornunedia.ro

Deva - Declarațiile incendi
are ale fostului șef al Poliției 
Române, hunedoreanul Ion 
Pitulescu, apărute intr-un co
tidian central, atacă, fără e- 
chivoc, capii PSD-ului. „Toți 
mafioții arabi erau foarte a- 
propiați de PDSR și țineau le
gătura cu Viorel Hrebenciuc. 
Pe vremea când Văcăroiu era 
secretar general al guvernu
lui, Kemal Kander a fost an
gajat pe post de consilier. în 
scurt timp, au dispărut unele 
documente strict secrete de la 
Secretariatul General al Gu

Protest al sindicaliștilor din Călan

(Foto: Traian Mânu)

1 Probabil că nu a bxistăt nfcf ”
avizat, martor indirect al tunurilor de sute 
de milioane de dolari, date prin România 
de „alții” și acoperite din banii contribua
bililor, care să nu-și rețină cu greu un zâm
bet neiliescian când a auzit motivul pentru 
care Stanislav Gross, premierul Cehiei, și-a 
dat demisia. Mă refer aici la nenorocita aia 
de sumă de 38.000 de euro, pe care fostul 
premier al Cehiei nu a putut-o justifica. Și 
cu care și-a cumpărat un apartament în 
Praga.

E adevărat că premierul cehilor a dat-o 
la întors, ca pe-aici prin România, numai 
că nu a ținut. Și asta, deoarece cinci 
miniștri aflați în subordinea sa și-au 
prezentat demisiile. Adică, pur și simplu) 
n-au vrut să fie părtași la mârșăvia pre
mierului. De aceea, când te gândești la ce 
se-ntâmplă în România, suma pentru care 
premierul ceh și-a dat demisia te face să 
zâmbești. Păi, pentru suma asta mulți din
tre aleșii noștri (știu ei care) nici nu se 
ridică din pat! în concluzie, să dai jos un 
premier pentru 38.000 de euro, numai în 
Cehia se poate întâmpla. De aceea sunt 
cehii cu 50 de ani înaintea noastră!

■ Nouă sindicaliști de 
la Amidip și-au mani
festat intenția să intre 
în greva foamei.

Călan (M.S.) - Un grup de 
sindicaliști de la SC Amidip 
SA Călan, societate aflată pe 
platforma fostului combinat 
siderurgic, a pichetat ieri 
sediul Prefecturii Hunedoara, 
în semn de protest față de fap
tul că procesul de preluare a 
firmei de către un alt 
acționariat se desfășoară cu 
greutate.
"Vrem să muncim!”

Vicepreședintele Sindicatu- 
hri' Vlctoria Călan,'Cri'stîan 
Anghel, a menționat că 9 per
soane din cadrul societății și- 
au manifestat intenția de a 
declanșa greva foamei, în 
cazul în care procedura de 
vânzare-cumpărare a firmei 
va continua să întârzie.

Venim, Europa!
București (V.N.) - Astăzi, 

Parlamentul European votea
ză Tratatul de aderare la UE 
a României și Bulgariei. Mili
oane de români speră ca aces
ta să fie în favoarea aderării, 
așa cum a fost și săptămâna 
trecută, când textul a fost 
avizat de membrii Comisiei 
de politică externă a legisla
tivului european.

Cu toate acestea, în Româ
nia nu va fi mai bine foarte 
curând. Pentru că, în mod 
normal, țara noastră va pri
mi statutul de membru cu 
drepturi depline doar la 1 
ianuarie 2007. Așa că drumul 
este lung. Urmează o perioadă 
de transformări profunde, în 
care va trebui să respectăm 
toate angajamentele. Unele 
transformări vor fi greu de 
suportat, pentru că va trebui 
să scădem producția de oțel, 
de textile sau de alte produse. 
Granițele vor trebui secu
rizate pentru că vor deveni 
granițe ale Uniunii Europlene.

Trebuie să mai spunem că 
anii care urmează vor aduce 
schimbări în viața de zi cu zi 
a românilor, ca urmare a obli
gațiilor ce decurg din tratatul 
de aderare. De acum înainte 
integrarea europeană intră 
brutal în viața fiecăruia.

Comisarul european pentru 
Extindere, Olli Rehn, a spus 
că în cazul în care Comisia 
Europeană va considera, în 
baza monitorizării, că Româ
nia nu va fi pregătită să adere 
la data stabilită, nu va „ezi
ta” să solicite activarea clau
zei de salvgardare, amânând 
astfel aderarea până în 2008. 

vernului și imediat a dispărut 
și Kemal Kader. Apoi, când 
l-am văzut în dreapta lui 
Arafat, am rămas stupefiat”, 
susține Ion Pitulescu.
Ilegalități ascunse

Există dosare ascunse la 
naftalină de către judecători 
și procurori. Acolo se găsesc 
dovezi despre ilegalitățile co
mise de clanul Cămătarilor și 
ale mafiei arabe, susține Pitu
lescu. „Am fost mereu blocați 
în demersurile noastre (ale 
Poliției n.r) de a face drep
tate. Acesta a fost motivul 
pentru care mi-am dat demi
sia. Actualul guvern vrea să 
facă ordine, numai că nu știu 
dacă are destulă putere să re
alizeze acest lucru”, a decla
rat pentru C.L. generalul în 
rezervă Ion Pitulescu, fostul 
șef al Poliției Române. Ion Pitulescu

Reprezentantul protestata
rilor a explicat că, în confo
rmitate cu o Ordonanță de 
Guvern din 2004, actualul ac
ționar majoritar al Amidip, o 
companie germană, ar fi tre
buit să cumpere toate activele 
și să creeze o nouă societate, 
Amitech Ductil SA. Sindi

Protestatarii s-au manifestat zgomotos.

iiPSD

caliștii susțin că firma ger
mană dorește să cumpere și 
să facă investițiile necesare 
pentru punerea în funcțiune 
a unei turnătorii de tuburi 
din fontă ductilă, dar opera
țiunea este întârziată din mo
tive care țin de evaluarea 
activelor.

Urmează 
procesul! >

Deva (T.S.) - Magis
tralii Judecătoriei de la “ 
Deva au hotărât prelun- . 
girea mandatului de a- 
rest preventiv pentru în
că 29 de zile în cazul in
culpatului Dan Vasilie, 
un cunoscut interlop al 
Devei. Acesta a fost are
stat în urmă cu mai bine 
de o lună, după un scan
dal declanșat la Villa 
Dorr, din Simeria. Dan 
Vasilie este acuzat de 
șantaj, ultraj contra bu
nelor moravuri și, în ca
zul în care va fi găsit vi
novat, riscă o condam
nare de până la șapte ani 
de închisoare. Primul 
termen în procesul Iui 
Dan Vasilie a fost stabilit 
pentru data de 9 mai, la 
Judecătoria Deva.

nfornunedia.ro
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A
1993 -> murit-prozatorul p

, Mu-,:--anu (n. 9.04 1924)_______________________ .
1938 - S-a născut regizoarea Cătălina Suzolanu

jîpftiandot’, „fescărușuT. .Edta*. ,.

<du^r ___________ 2...................
1930 - S-a născut Sergiu Nicolaescu, r« 
producător, om politic, senator PSD (.Ci

1886 - S-a născut pictorul Nicolae Tonii 
cian șl critic de artă, maestru al naturta>8|i 

scendbr dyJctBriM,-auduri.cr.peisajelor $1 pa 
(m. 27.02.1940)

Calendar religios
13 aprilie - Sf. Mucenici: Artemon, Cvlnzil- 
ton șl Dada (Denie - Canonul cel Mare)

Deva (S.B.) - în timpul împărăției lui Dio- 
clețian a fost mare prigoană împotriva 
creștinilor. Au fost trimiși muncitori prin 
toate cetățile și țările stăpânirii romanilor, 
ca să aducă jertfe zeilor și să silească pe 
creștini la închinarea de idoli. în părțile 
Capadochiei a mers comitul Patrichie. Dar 
mai înainte de venirea lui, fericitul Sisinie, 
episcopul Laodichiei, aflând că se apropia 
comitul, a luat pe Sfântul Artemon preș- 
biterul și pe oarecare din creștini și s-a dus 
noaptea în capiștea Artemidei și au 
sfărâmat pe toți idolii ce au fost acolo și i- 
au ars cu foc. Apoi întorcându-se la biseri
ca creștină, care era la cinci stadii de cetate, 
și-au continuat obișnuitele rugăciuni pen- 
•tru a-i întări pe credincioși. De-a lungul 
vieții sale, Sfântul Artemon a făcut minuni 
mari cu puterea lui Dumnezeu dar a sfârșit 
prins de cei necredincioși, care i-au tăiat 
.capul.

F73”!
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Energie electrică:
Sunt programate întreruperi în furnizarea enerpel etec- 
trice:
08.00-18 00 Zona Ilia: Câmpuri Surduc, Tătărăștl, 

Burjuc, Tisa
Gaz;_________________________________ ___ ___
Se Întrerupe furnizarea gazului metan în OevF .
09.00-15.00 Al. Patriei, bl. E2, sc. A______________L.
09.00/12.04.2Q05-15.00/13.04.2005 Al. Ptopiloi, H. G2

Apă:
Sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva: . 
08,00-15.00 Străzile N. Grigorescu, Banatului,, 

Bucovinei, Digului, T. Vuia 1

Soluția integramei din 
numărul precedent: I
- P - HAZ - FELINA
- OA - PAȘI - ORT - 
JUST - MU - L - RIALI
- CE-PAT-START- 
SAD - ALO - PITIC - 
EST - U - EVADA - U
- IA - ALI - UL - LAN
- GONI - REN - O - 
RING - RG - EA - 
AMAR

5,

Dispecerat apă caldă 212223
DispoceratElectrica ■' s®;-
Dtepecwat gaz 223891 j

■ Jnformagii.Cffi 212725
. Ambutența î- ’ • s 9&C'-''
Pptnpleri' 981 ;

958
955

'Op.ș: hd 214971
®ențe 112

£i, de șefi, dar 
L multă energie

ideile îndrăznețe. Cefe mai 
Obligă să vă exprimați pub-Qjgtp importante problems' 

lie punctul de vedere.

Comunicarea cu persoana Iubețe din ce în c^gri 
7IR3 plăcută. De aceea ați putea

împreună, mai ales că vă doriți

21wov.-aodee,_ ._____ - ■■
A O rudă jb» cai» nu ați mai văzut-o d» «W vă cS un 

semn de viață. E o surpriză plăcută, câ0 s-ar putea 
$â vă dea Și un ajutor în demararea unei acțiuni.

ț
‘î

730 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

745 Agenția 2 fără un sfert
920 Gnd minute de cul

tură. Emisiune culturală
930 Teleshopping 

iu3u Avarpremtevă 
10:10 Andy- o viață dublă.

0Cu: Andy Richter (Or T 
și femeile, Dr.Doolitle 
2). Regia Victor Fresco.

1130 Portul miracolelor
11:55 Ewo-dispecer 
1230 Stele de dnd stele
1330 Sănătate pentiu toți 
1330 Desene animate: Yo-Gi- s

Oh 
1430 Jumal. Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Oameni ca noi.

Prezintă Dana Andreea 
Rusu

15:30 Sed Lexl Realizator Ion 
Mirea. !

1630 Conviețuiri. Magazin î
pentiu alte naț»naiitâ|i 

16:55 Vile și palate aMn 
1730 Portul miseoteior 
1BS0 Știrea zM 
1930 Jurnalul T1T Spor

Metec

20-J0Fotbal: Mec '^ân-

□WUB - napKi 
a Vorbe despre Apte

JuraaM TVR. âpret
Meteo

2330 Crime peript
OWUMm (comedie, SUA 

. Iji1995). Cu: Ben Affleck, 
: Shannen Doherty, Jere

my London, Jason Lee, 
Claire Forlani. Regia 
Kevin Smith. Borde și 

.S., doi liceeni, buni 
prieteni, pasionați de 

, benzile desenMț sunt 
părăstg de iubitele lor. 
Că toți tinerii de vârsta 
lor, crescuți și educați ta 

^cultul muzkii pop, a 
’ irci ilor ideo și a ben
zilor desenate, cai doi 

. todrăgosflți se duc la 
mail

ISO Qndmimite de

Mtekmiidivn

s

!
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730 Știrile PRO TV. Sport 
Meteo. Ce se întâmplă 
doctore?

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

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

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

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Zâmbete tatr-o pastilă 
12:15 Bucătăria lui Radu 
1330 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo
13:45 De râsul tuni , 
1430 DarMi Steel: Zoya 
0 (dramă, SUA 1995).

1630(ttnir|iMlnlfÎLCu:
0 Eric Breeden, Joshua 

Morrow, laureen Bell 
1730 Fotbal: Dinamo - F.C. 

Național (transmisiune 
în direct) 

1930 Prtte PI® W. Sport 
Metes

630 în gura presei (reluare) 
730 Obervator. Cu: Sanda

Nicola
830 Canalul de știri 

1030 In gura presei 
1130 Concurs interactiv 
1230 Hercute. Cu: Kevin Sor-

bo, Michael Hurst 
Kevin Smith 

13:00 Observator 
13:45 Divertisment Din

dragoste 
; 1630 Observator 

1645 VIvere - A trăi cu pasi- 
0une. Ce însemnă să

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
«tem».« triurHft’ .

’• întotdeauna. Un portret f ’ , 
* dulce-omărui al provin- • M55

f

f

(reluare)
530 Iubirea mea, păcatul
0 (reluare)

730 Extravaganta Anaslz
0 (reluare)

8:15 Te voi învăța să kfoești
H (reluare)

9:15 Rubi (reluare) 
10:10 Mama vitregă (reluare) 
11:15 Totul despre Cămile

,r- 
t

dft ItaMi ilte « 
socială ta care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
inaeoseoi sentirr. >nt . 
ingredientele principale 
afe serialului.

1745 9595- Ta învață ce să 
fed

1930 Obsenretor

12:15 I nopții- Cu:
0 Cesar Evoca, Angelica 

Rhrera, Jorge Salinas, 
Alejandra Barros, Patri- 
daNavfchd

■ H ■.,.<t.neUSHricjos*
* “Angel»ta 

rt5PWca d.Cu: 
I? Favela 

1530 Iubirea maa, păcatul.
0 Cu: Yadhira Carillo, Ser

gio Sendel 
1725 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 
18TI0 Ghanas. Cu: Saul

13 Lisazo, Dolores Heredia

î
ș

î

i

î

-î

> 
t 
'I 
i;

7.-00 Midi savan|i (reluare) 
7'30 Quasimodo 
830 Teleshopping (reluare) 
830 CcZsr si tipar 
9:10 Sărută-mă, prostulel 

1030 Tonomatul DP 2.
Prezintă Cătălin Măruță. 
Emisiune de divertis
ment cu știri din lumea 
muzicală, invitați în pla
tou, dedicații 

1130 Cina minute de culturii 
1145 Pasiuni 
1240 Eurn-dispecer 
12:45 Te vezi din Banat 
1330 Teleshoping 
1430 Quasimodo 
1430 Midi savanți 
1530 împreună ta Europa
1630 Zona de conflict
1631 dna nfnute de cultură 
1645 Jurnalul TVR. Sport 
1730 Sărută-mă, prostulel 
17:55 Euro-dspeaa
1830 Jurnalul Euronews pen

tru România 
18:15 dnd mlnuta de cultură 
1830 Minorități sub trei dic

taturi 
19rt0 Soția hit Lorenzo 
2030 Dragul de Raymond.

730 Teleshoping 
730E$enzze 
735 Spoit ai 

Florentina 
830 Teleshoping 
830 Sunset 
0 Beach

930 Dragoste 
0și putere 

1030 Kmsky Show 
10:55 CUP ART 
1130 Monica 
1230 Casa noastră 
1230 Teleshopping 
1255 Bani la

oeu 
13:50 T ping 
1425 Sunset

Ei Beedi 
1520 Focus

Cu: Anca Dinu 
1525î tte 
0 și putere 

16:15 Al șaselea simț 
17:10 Camera

dorite 
1730 Trăsniți 1n 

0NATO
' 1830 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina Jopescu 
1930 Viața la utrem

-aw ironica ior
Cu: HUdu și Găinușă. 
Șerban Huidu și Mihai 
Găinușă, adică cei doi 
cârcotași, împreună cu 
bebelușele, Puștiu' și 

s - Mistrețu' neprietenos, 
s vă prezintă o variantă 

ulii și total diferită a 

. . celor mai importante 
noutăți din domeniul . 
politic, social, cultural 
sau economic. în fiecare 
săptămână două oră 

. întreagi de cârcoteli de 
care oamenii momentu
lui ar trebui să se teama 
pentru că vor fi tocați și 
disecați ta maniera 
binecunoscută a cârco-

: lașilor 
2230Trăsnlpta NATO 
2230 Focus Plus.
W5 Vedeta la mătură 

i >’4^15 5ntoWo

3

1

î

830 Famila Rugrat ta
O vacanță (animație, SUA 

2003).
i 925 Batman (fantastic, 

SUA 1989).
1135 Mdunpastapoi

13 (thriller, Spania, 2001). 
Cu: Gage Hunter 
Bebank, Gina Bernstein, 
Chelsea Rendon 

13:15 Anita șl eu (comedie,
0 Marea Britanie, 2002). 

Cu: Kabir Bed!
14:50 Vedete la Hollywood: 

Angelina Jolie
15:15 Fereastra de vizavi

0 (dramă, Italia, 2003). 
Cu: Giovanna Mezzo- 
giomo, Massimo Girotti 

1730 Bun venit ta
IJCoHnwood (comedie, 

SUA 2002). Cu: William î 
H. Maty 

1830 Prietenii (comedie, 
Norvegia, 2003) 

2030 Con să scapi ae un tip
E3)l 10 de (comedie.

SUA 2003) 
2230 Un gigolo de doi bani 

(comedie, SUA 1999). 
2330 Identitate (thriller, SUA 

02003). Cu: John Cusad, 
RayUotta

130 Urnite (thriller, Canada, 
2003). Cu: Lauren 
Bacall, Claire Forianl

f

i
1

0631-07.00 Observator
IIpva frl

11.08-12.00 După canal 
(Em. de divertisment, 

1630-1645 Știri locale în 
direct

ONE TV DEVA

08.30-10.00 Reluarea 
emisiunii din ziua 
precedentă 

18.30-18.45 Știrile ONE 
TV Deva 

18.45-20.00 Emisiuni 
informative

HALLMARK

12.15 Providence
13.00 Fiicele lui McLeod 
14.00 Familia Osmund 

(biografic, SUA, 
2001)

15.45 Act de voință 
(dramă, Marea Bri
tanic. 1989)

17.30 întoarcerea în 

grădina secretă 
(fantastic, copro
ducție, 2000)

19.15 Povestea Iul Jill 
Ireland (biografic, 
SUA, 1991)

21.00 Fiicele Iul McLeod 
22.00 Lege și ordine:

Ințpnții criminale 3.
23.00 Jordan
00.00 Praf de pușcă, 

trădare și complot 
(dramă,2004)

s'
£

•j 
iiML Eu: laibara Mori, 

Eduanio Santematfoa, 
Ana Mărita. Jaquelne 

kBracamantes, Sdasflan 
|i ț: RuiH. foseflna Edwnove, 
II Antonio Medelin 

SW Mama Wtragă. Cu: Vic- 
Btoria Ruffo, Cesar Evora, 
IF Jaqueflne Andere, 
f Maurido Aspe, Miguel 

r Angel Biaggio, Eduanfo 
*■110, Renâ Casa- 

45s, Margarite Isabel, 
■Ana Layevska 

2230 De trei ori femele oi 
«lihaela Tatu.

OM Extravaganta 
PAnastash. Cu: Norids 
. Batista, Juan Pablo 
, , Raba, Kiara, Hilda Abra- 

hamz, Dora Mazzone, 
Saul Marin, Luciano 

„ £9'Messandro, Crisol Ca- 
Gustevo Rodrl- 
Mayre tejandra 

Cu:

I 
I
I

a
 Omul intre soft șl mort 
Jurhalul TVR. Sport.

' . Meteo
' lumalid Euronetes 

SB® Trei vieți șl o singurii 
ftmoerte (dramă, copro

ducție, 1996).Cu: Mar- 
. . cello Mastroianni, Anna

„ iali . i, Marisa Pare- 
‘ jțiWes, Chiara Mastrolan-

' ni. Regia Raul Ruiz. Un 
om care este posesorul 
a patru nume și person- 

lități diferite realizează 
cgătura dintre patru 
povești pe cât de 
diferite, pe atât de 

> , „ asemănătoare
(MO Colecționarul de 

» Dragul de Raym 
^distribuție: Ray Romano, 
' Patrida Heaton, Brad 

iarrett, Doris Roberts, 
YyReter Boyle. Regia Philip 

F^ltasenthJ

Hi Smith, Tomhy .< y 
forase Unda 

Vtacent 
D'Onofrio, Rfo Tom. 
mfo ă-te ta negrei 

^Obsenfltor. Sport. .
Meteo. Abordarea știr
ilor este mult mai 

, directă decât până 
acum. Observatorul va 
lansa și se va implica în 
campanii care vor ajuta 

Ș. nu numai la htărirea și 
dădftea spiritului dvfo 
darșija ideeade irrter- 

>} activftate cu telespecta- 
.' tonii. în cadrul Observa- 

tootoi va «asta un do- 
\ zaj între două curente, 

ți tabloid pentru ;
rate.

r 
'■i ■
I
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i

tot cmb is 
fee Ivy, Sana 

.'Gladstone. Care e 
‘rezolvarea când un jaf 
oarecare se transformă 

-|jlntr-o adevărată 
ram< 7 Qstetodi tre- 

^Jlbule săfle mai 
' ' Jf inteligenți decât crimi- 

rnaiii , printr-o serie 
de subterfugii, să pună 

■ capăt coȘmatulul 
1141 Obak Med dtaUEFA 

Champions League 
23845 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo 
«Htamat LJgaCanpi-

130 ȘlHe PRO TV. Sport 
23B Asedlațl la damkffiu 
O (thriller. SUA 1997).

x ; Cu: Veronica Hamei 
o lie Root, Cress 

«renan Joelw
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13M) Știrile TV Sport 13:10 Fot- ’ 
bal Anglia (reluare) 1530 Fot- j 
bai: Med din Campionatul Na- « 
ponal. Universitatea Craiova - , 
Fanil 17:00 Box profesionist ’ 
1730 Super Spania. Clasamen- > 
tul din Primera Division este: 1 ‘ 
Barcelona, 2 Real Madricț 3 Es- i 

panyol, 4 levante U.D, 5 J 
Zaragoza, 6 Atfetico de Madrid, : 
7 Deportivo, 8 Osasuna, 9 Vil
larreal, 10 Radng Santander (r) ;

TV SPORT

DISCOVERY

Î

1830 Știrile TV Sport 1930 Bat 
1 profesionist Miami Fight 2045 
\ Știrile TV Sport 2130 Fotbal: 
? Cupa Ubdrertadoers 2005 
i 21$0 fece]i Jocurilel Concurs 
! de poker 2330 Local Kbmbat 
i 2330 Știrile TV Sport

k
i 
t

13.00 Vânătorii de mituri 
,14.00 Zboruri grele ■ 
15.00 Viteză extremă 
16.00 Istorii neelucidate 
17.00 Câmpuri de bătălie 
18.00 Aventuri la pescuit 
18.30 Clubul de pescuit 
19.00 Curse asurzitoare 
21.00 Confruntarea 

fiarelor
22.00 Conspirații
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• Venituri în valută. Contribuabilii care au 
obținut venituri în 2004 din arendări și' închi
rieri, în valută, au obligația depunerii unei 
declarații speciale, până la 15 mai, la orga
nul fiscal în a cărui rază teritorială se află 
bunul arendat/închiriat. ta calcularea acestui 
venit brut se va utiliza cursul de schimb 
BNR, din ultima zi a fiecărei luni. (C.R.) ,

• Bursă. Vineri, 15 aprilie, între orele 9 și 
13, AJOFM Hunedoara organizează la toate 
agențiile locale din județ Bursa generală a 
locurilor de muncă, precizează Mariana 
Băncilă, director executiv adjunct al 
instituției. Sunt invitați să participe ageriți 
economici și persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă. (IJ.)

Teatral din Petroșani
Deva (S.B.) - Odată cu sosirea primăverii, 

Teatrul Dramatic „I.D.Sîrbu” din Petroșani 
și-a intensificat activitatea. Colectivul insti
tuției susține, în paralel, la sediul din Pe
troșani și ta turnee întreprinse ta alte loca
lități, numeroase spectacole. Piese destinate 
tuturor vârstelor sunt puse în scenă cu o 
frecvență uimitoare. „în joia fiecărei săp
tămâni, la ora 18.00, la sediul teatrului va 
avea loc câte un spectacol pentru adulți. Cât 
privește copiii, vor beneficia de un program 
cu o frecvență mai mare decât cea de până 
acum. Piesele pentru acest segment de spec
tatori vor fi susținute, ta general, ta mati
neu”, a precizat dir. Nicoleta Bolcă. în săp
tămâna ta curs vor avea loc trei reprezen
tații ta Zilele de joi - 14, vineri - 15 și du
minică 17 aprilie. Spectacolele vor cuprinde 
piesele „Fata moșului și fata... moașei” (pen
tru copii) de Bogdan Ulmu, „Serena și Vic
toria” de Aleksandr Galin și o „Prezentare 
a poeților Văii Jiului” care va dezbate per
sonalitatea și opera lui Valeriu Butulescu.

cuwtiB

■ In interesul 
soluționării unui dosar, 
parchetul a soiicitat 
sprijinul aleșilor deveni.

Valemtim Neacu
vaknbflJleA9u9lflformmedia.ro
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Deva a înregistrat un preju
diciu ta urma vânzării celor 
86 de puncte termice dezafec
tate, care este cuantumul 
acestuia și dacă vă constituiți 
parte civilă în cauză”.

Acest lucru, în interesul 
soluționării dosarului aflat la 
parchet privind pe directorul 
loan Gristea și alții, sub 
aspectul comiterii unor 
infracțiuni.

Când s-a ajuns la acest 
punct, mqlți consilieri au

i-a împiedicat să-și dea cu 
părerea. Unii că nu este 
nevoie ca instituția să se con
stituie parte civilă, alții că ar 
trebui studiate toate docu
mentele legate de această 
cauză și apoi să se dea un 
răspuns. Până la urmă con
silierii au votat: consiliul
local nu se constituie parte iar contractele de vânzare 
civilă. Și cu asta basta!
Spațiile nu erau necesare

Din informarea cu care 
directorul loan Cristea și con- 
tabilul-șef Eugenia Simedru 
de la Calor s-au prezentat în

fața consilierilor reiese o 
seamă de lucruri. în primul 
rând faptul că spațiile nu mai 
erau necesare desfășurării 
activității societății, iar pen
tru aducerea acestora într-o 
stare acceptabilă pentru dez
voltarea unei alte activități 
erau necesare fonduri mari.

Deva - Unul din punctele
mai fterbtați de pe ordinea de
zi a recentei ședințe a Con- 

, silfului local Deva a fost cel 
legat aeâdresa Parchetului de 
pe~IâhgS Judecătoria Deva rămas nedumeriți, pentru că 
prin care solicita să i se nu citiseră materialele puse 
comunice „dacă SC Calor SA la dispoziție. Acest lucru nu

cumpărare încheiate sunt în 
conformitate cu legislația 
Prețul total obținut în urme 
acestor vânzări a fost mai 
mare decât cel stabilit de 
evaluator cu 250 milioane d( 
lei.

Școala minimă pentru integrare
■ Seminarul de educa
ție de la Hunedoara a 
comparat sistemele de 
învățământ europene.

Raluca Iovescu

Simpozion la 
Primăria Deva

Deva (S.B.) - Muzeul 
Civilizației Dacice și Ro
mane Deva în colaborare 
cu Primăria municipiu
lui organizează, în peri
oada 14 - 15 aprilie 2005, 
simpozionul științific 
„Religie și cultură. 100 de 
ani de la moartea lui 
Ioan Pop Reteganul, fol
clorist și dascăl”.

Lucrările vor fi pre
zentate de numeroși spe
cialiști în domeniu de la 
muzee din întreagă țară, 
vor fi deschise Ia ora 
10.00, în sala mică a 
Primăriei.

membru al Fundației Cultura
le Româno - Olandeze „Eras
mus”. „Cred că fiecare țară și 
fiecare școală trebuie să apro
fundeze un minimum care să 
ne fie comun, pentru a face 
integrarea mai ușoară. Am 
discutat despre importanța 
cunoașterii limbilor străine și 
am comparat sistemul de în

vățământ românesc cu cel 
olandez. Beneficiile sunt reci
proce, noi întâlnind aici pro
fesori cu multă experiență. 
Elevii de aici au foarte multe 
cunoștințe teoretice, dar mai 
au nevoie de instrumente de 
a învăța, în sensul că nu sunt 
bine pregătiți pentru viață”, 
consideră Koos Linders.Hunedoara - Seminarul 

„Standardele europene în edu
cație și internaționalizarea în 
procesul de învățământ” a 
fost unul de formare pentru 
cadrele de conducere din școli 
(directori și inspectori). For
matori au fost prof. dr. Koos 
Linders, director al Colegiu
lui „Bernardinus” din Hear
ten (Olanda) și Elvira Tocater 
chisf profesor la Școala Gene
rală Nr. 10 din Cluj-Napoca și

Societatea Preț
închidere 

. SNP PETROM 3,530
2. FI BANAT-CRtȘWA 11.&

__ 2PTÎL

A avea o bicicletă este una dintre dorin
țele cele mai mari ale oricărui copil. Fetița 
din imagine are deja una și a ieșit & plim
bare prin oraș. (Foto: Triton Mânu)
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am o casă foarte 
IN mare încât să fie 
nevoie să apelez la a- 
jutorul altor persoane 
pentru a face curățeni- 
e. Am aparatura nece
sară care șă mă ajute 
să termin repede toate 
opentțiumle de curățe
nie și îmi place să-mi 
aranjez singură casa. 
Elsia.

Nu. Am tot ce-mi 
trebuie pentru a 
face curățenie cât mai 

ușor, rapid și eficient. 
Responsabil eu aspira
torul și curățatul 
covoarelor este soțul 
meu, iar de restul 
operațiunilor mă pot 
ocupa în timpul meu 
liber.
Rtta StAnga,

t roi face curățenie 
V singură. Bugetul 

nu îmi permite să a- 
pelez la firme speciali
zate care prestează 
servicii de curățenie 
la domiciliu. îmi pro
gramez în așa fel tim
pul liber încât să mă 
pot ocupa de activi
tatea de curățenie. 
Valbhma,

Niciodată. Chiar . 
dacă este mai uș 
să plătească pe alții 

pentru a face 
curățenie, femeile 
sunt foarte meticu
loase în această acti
vitate. îmi place să 
mă ocup eu însămi și 
să aranjez totul cum 
îmi place.
Feuoă,

u voi apela la fir
mele specializate. 

Nu Știu care sunt ta
rifele practicate de a 
ceste firme, dar îmi 
place să mă ocup de 
curățenia de acasă și 
să știu unde este locx 
flăcărui lucru. Sunt 
foarte exigentă ta ce* 
ce privește curățenia 
FlOGBTTWIA,
naw*

vaknbflJleA9u9lflformmedia.ro


Corina Dincan Anamaria Micu

Lecția de chimie.

Chimia ecologică
■ Cele două grupuri au 
participat la un proiect 
cu titlul „Combaterea 
poluării solului".

Mihaela Mecea

Deva - Activitățile incluse 
în cursul de chimie ecologică 
au fost împărțite în două 
etape, prima fiind rezervată 
unei aplicații practice care 
viza studierea proprietăților 
unei probe de sol. Partea a 
doua a proiectului a fost des
tinată realizării de postere 
ilustrând problema poluării, 
consecințele sale directe asu

pra calității mediului încon
jurător și vieții, cât și măsuri 
de prevenire a acesteia.

Dând dovadă de multă ima
ginație și entuziasm, elevii 
români și partenerii lor din 
Danemarca au creat o atmos
feră de lucru extraordinară, 
reușind ca, la finalul progra
mului, să transmită prin in
termediul materialelor rea
lizate un mesaj aflat în strân
să legătură cu apropiata săr
bătorire a Zilei Pământului 
(22 Aprilie). Acesta a consti
tuit, de altfel, și motto-ul 
proiectului: «Trebuie să ne 
dorim ca Ziua Pământului să 
fie în fiecare zi!» Grupuri de lucru.

"Salvați verdeața"!
5

Schimburile școlare sunt o 
prioritate la Liceul Teoretic 
"Traian"

Deva (Prof. Dâncan Corina; Prof. Micu 
Anamaria) - Parteneriatele educaționale din
tre instituții școlare din țări diferite 
reprezintă unul dintre principalele beneficii 
ale ultimilor ani. Posibilitatea de a stabili 
astfel de relații privilegiate între școli din 
țări cu sisteme educative diferite constitu
ie o oportunitate extraordinară de cunoaș
tere reciprocă, de împărtășire a experi
mentelor școlare și de viată, de activitate în 
comun, de îmbogățire a cunoștințelor și, de 
ce nu, de descoperire de sine.
Activități comune

Iată de ce, pentru Liceul Teoretic Tra
ian, schimburile școlare internaționale 
reprezintă o prioritate managerială și educa
tivă. Astfel, după ce anul trecut doamnele 
profesoare Micu Anamaria și Dâncan Cori
na au realizat un schimb școlar cu Liceum 
Mikolaja Reja din Bielskă-Biala din Polonia, 
în acest an școlar a urmat un schimb cu 
Skals-Efterskole din Danemarca.

Schimbul se intitulează „Tineri împre
ună” și vizează realizarea, în comun, a unor 
activități multiple și variate: excursii de 
descoperire a patrimoniului regional și 
national, proiecte și ateliere, cum ar fi: Ziua 
Pământului, Tinerii și ecologia, Tinerii și 
familia, Tinerii și timpul liber, activități 
de socializare și distractive.

Toate activitățile au fost circumscrise 
tematicii și au constituit un suport solid 
în realizarea obiectivelor comune ale schim
bului școlar.

■ "Adună gunoiul și 
reciclează-l în loc să-l 
arunci în natură!" - ne 
învață tinerii.

Ioana, Maria, Cristina, Tine, 
Ronja, Katrine și Amanda

Deva - Ce fel de pământ pu
tem avea dacă noi nu încer
căm să îl păstrăm mai curat? 
De ce să ruinăm lumea celor 
care vor urma după noi, când 
putem face ceva pentru ei, 
cum ar fi să aruncăm gunoiul 
în coșurile special amenajate 
și nu pe jos? Noi putem face 
lumea mai bună gândind de 
două ori înainte de a acționa!

Ce vei face tu pentru a păstra 
mediul înconjurător? Ar fi bi
ne să păstrezi gunoiul în bu
zunar până la cel mai apropi
at coș de gunoi, mergi pe jos 
sau folosește bicicleta în Ioc 
să folosești vehicule care po
luează mediul înconjurător, 
cum ar fi automobilele, trenu
rile sau autobuzele.
Copaci pentru oxigen

Fii sigur că nu o să folo
sești produse chimice în ex
ces pentru binele plantelor și 
pentru a păstra apa curată. 
Să încetăm a mai tăia copa
cii pădurilor pentru a avea 
mai mult oxigen în viitor! Să 
încercăm să plantăm noi co-

3
păci și să creăm noi zone 
verzi în cât mai multe locuri 
pentru a ne bucura împreună 
de natură. Fermierii nu ar 
trebui să folosească produse 
chimice. Oamenii ar trebui să 
înceapă să gândească ecolo
gic. Dacă trebuie să folosim 
mașini, atunci ar trebui să în
cercăm să inventăm motoare 
care nu poluează. Asigurati- 
vă că vapoarele-container nu 
aruncă ulei în ocean, deoare
ce asta ar distruge natura, 
animalele și oamenii. Dacă 
toti ar urma sfaturile, am fi 
pe drumul cel bun pentru a 
salva natura. Amintiti-vă: na
tura nu aparține omului, ci 
omul aparține naturii!

Ziua Mondială 
a Pământului

Deva (Prof. Otilia Me
cea) - Privim în jurul 
nostru: pământ, iarbă, 
copaci. Rareori ne gân
dim ce ar înseamnă dacă 
toate acestea nu ar mai 
fi... Din păcate, omul 
contribuie la degradarea 
solului: activități indus
triale necontrolate, depo
zitarea deșeurilor la în
tâmplare, utilizarea în 
exces a pesticidelor, de
versarea combustibililor 
și mult#*altele. Protecția 
solului are în vedere 
întreaga planetă, pentru 
un viitor îndelungat.

Distracția și hobby-urile

Se pregătesc articolele.

■ „Și ce faceți în tim
pul vostru liber?" vor 
să știe tinerii. Găsiți-vă 
un hobby!

IOANA, ALEX B. ALEX K. 
SOREN, TOBIAS, STEFFAN, 
ALEXANDRA, ANNE, LAURA

Deva - O întrebare comună 
pe care o persoană o adresea
ză unei alte persoane pentru 
a se cunoaște mai bine. Răs
punsul la această întrebare 
atât de simplă spune multe 
despre o persoană, hobby-u
rile și modalitățile de a se dis
tra ale unui om reprezintă o 
mare parte din personalitatea 
acestuia. Imaginați-vă pe voi 
înșivă fără nici un hobby. A- 
poi imaginați-vă pe voi înșivă 
fără nici o modalitate de a vă 
distra. Plictisitor? Deci am 
căzut de acord că acest subi
ect reprezintă o mare parte

din viața unei persoane. Dacă 
ne gândim la heavy metal, afi 
văzut vreodată o doamnă în 
vârstă care să dea din cap pe 
acest tip de muzică? Sau fot
balul, aproape că numai bă
ieții joacă acest sport.
Pasiuni comune

Mai sunt de asemenea și 
grupuri foarte mari care au 
aceeași pasiune, pasiune pe 
care o împărtășesc, cum ar fi 
televizorul, calculatorul, sau 

, alte lucruri destul de comune 
pentru majoritatea oamenilor, 
în aceste grupuri mari de oa
meni nu vei găsi un tip spe
cific de persoană, dar aproape 
oricine poate avea preferințe 
pentru un anume tip de diver
tisment: bătrân sau tânăr, 
fată sau băiat, nu contează!

Așa că distrați-vă și faceti- 
vă cât mai multe hobby-uri, 
pentru că ele reprezintă o 
parte importantă a vieții.

(Foto: Taian Mânu)

Cele două grupuri de elevi care au participat la proiec
tul școlar “Tineri împreună", români și danezi, la finalul 
întâlnirii.

t

România fără Gheorghe Hagi

S-au legat multe pri
etenii.

Un salut din partea 
tinerilor

■ După o săptămână 
petrecută în România, 
oaspeții danezi își 
nuanțează impresiile.

“România este o tară foarte 
frumoasă. Munții, râurile și 
pădurile imense sunt ceva ce 
noi nu avem în Danemarca. 
O asemenea natură și aseme
nea oameni - ceva de care vă 
puteți simți mândri”. (Steffen 
și Alexander)

“A fost o experiență pe 
care nu o vom uita niciodată. 
Credem că Danemarca este o 
țară frumoasă și sperăm că și 
ei au aceeași părere despre 
România. Excursia a fost 
interesantă, dar am stat în 
niște condiții rele. Dar, to
tuși, ne-a plăcut. Am învățat 
multe de la ei. Sperăm să ne 
mai întâlnim cu ei”. (Anda și 
Monika)

“Eu cred că a fost destul de 
interesant pentru că am vizi
tat multe locuri... Am avut o-

cazia să cunosc modul în care 
trăiesc, modul în care mănân
că, felul lor de a fi... A fost 
interesant și în general simt 
mulțumit de tot ceea ce a 
însemnat această experiență 
a mea...”. (Breazu Răzvan)
Schimb cu Danemarca

“Ce înseamnă România 
pentru tine? Dacă mi-ati fi 
pus mie întrebarea aceasta

acum jumătate de an, înain
tea schimbului școlar, sin
gurele cuvinte care mi-ar fi 
venit în minte ar fi fost Hagi, 
un fotbalist faimos din Româ
nia, sau Dracula. Dar acum 
asta s-a schimbat. Când cine
va mă întreabă acum ceva 
despre România, o groază de 
lucruri îmi trec prin minte, 
dându-mi mai multe senzații, 
îmi vin în minte dormitul

în afara întrunirilor în sala de informatică elevii danezi au vizitat 
ținuturile hunedorene.

și Dracula 
într-o nu prea curată cameră 
dintr-un internat nu prea 
bun, dar destul de acceptabil. 
Dar apoi gândul acela este 
înlocuit de amintirile când 
mâneam tot ce-mi doream eu 
și de ospitalitatea cu care am 
fost primit aici, în România, 
și de locurile minunate pe 
care le-am văzut. Un popor 
foarte ospitalier și unit, 
românii ăștia! Mi-ar mai veni 
în gând și atât de faimosul 
Dracula, sau poate ar trebui 
să-i spun Vlad Țepeș. în 
excursia pe care am făcut-o 
în România am vizitat de 
asemenea și castelul lui 
Dracula (de fapt nu era al lui, 
dar nu mai contează), și am 
avut ocazia să aflu câte ceva 
despre istoria românilor, mai 
mult datorită vizitei la 
castelul Peleș, care mi s-a 
părut absolut incredibil. Un 
schimb școlar îți poate schim
ba complet părerea despre 
lume, în adevăratul sens al 
cuvântului”. (Tobias Hald)
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• Vor prima victorie. CSDeva își propune 
să obțină prima victorie din retur în partida 
restanță cu Oașul Negrești care se va disputa 
azi pe Stadionul Cetate Deva, începând cu 
ora 17.00. După meciul de azi, elevii -lui * 
Romulus Gabor vor avea o pauză de 10 zile,

. întrucât în etapa de sâmbătă ar fi trebuit să 
joace cu Corvinul. (C.M.)

?■.

• Gupa Prieteniei. Aerodromul de la Său-
le iui, în perioada 16-18 aprilie, a
ci Gflțle a competiției internaționale de 
aeromodele radiocomandate dotată cu „Cu
pa Prieteniei". întrecerea este organizată de 
AS Balladis Deva în colaborare cu Aeroclubul 
Dacia și DSJ și va alinia la start sportivi din 
România, Ungaria, Slovacia și Serbia. (C.M.)

■ Reprezentanții clubu
lui devean au obținut 
rezultate foarte bune la 
CN de canotaj cădeți.
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Deva (C.M.) - Participarea 
sportivilor de ia CSS Deva la 
Campionatele Naționale de 
Canotaj, proba de fond pe dis
tanța de 6.000 metri, desfășu
rate recent la Timișoara, a 
fost un Succes, în ciuda con-

echipajul Claudiu Gajac - 
Tudor Bogdan în proba de 
dublu, respectiv de „barca” 
formată din Andrei Jurca, 
Ionuț Buhnilă, Dan Gherman 
și Laurențiu Onesc în cursa 
de patru vâsle. Performanța 
obținută la simplu - proba cu portante pentru clubul nostru 
cea mai puternică și 
numeroasă concurență din 

la simplu a obținut un valo- cadrul întrecerii - a fost obți- 
ros loc cinci. Medaliile 
argint au fost cucerite

curenței ridicate generate de 
prezența celor mai puternice 
cluburi din țară.
Performanțe excelente

Astfel, echipajele de dublu 
și patru vâsle au reușit per
formanțe excelente, urcând pe 
treapta a doua a podiumului, 
iar sportivul care a concurat

antrenorul Florin Lungu me
rită felicitări pentru aceste 
performanțe care demonstrea
ză seriozitatea cu care s-au 
pregătit pe parcursul a sute 
de ore de antrenament. Rezul
tatele sunt valoroase și im-

de 
de

nută de sportivul Robert 
Gyorgy. „Atât sportivii cât și

și urcă canotajul i>e poziția a 
treia in topul pe medalii al 
secțiilor din cadrul, clubului”, 
afirma Partenie Matei, direc
torul GSS Deva.

Devenii au făcut legea la 
„zona" CN
■ CSS Deva a avut un 
start lansat în cursa 
pentru medalii din 
cadrul CN de Lupte.

C-’vut un start lansat în cursa

Casino Ilia - Swrw L

■' v V-

:

Deva (CM) - Echipa de volei băieți a Li* 
ceului Pedagogic Deva s-a clasat pe locul III
la etapa de zonă a Campionatului Național 
f 1 Liceelor, desfășurată, la finalul săpiămiț. 

' riii, la Caransebeș, „întrecerea a fost rezer?' 
vată sportivilor nelegitima^! și e posfeilisă' 
mai urcăm un loc, întrucât am făcut oontes-- 
tație, acuzând că echipa de pe locul secund 
a Blosit jucători legitimați”, precîzaf-linia.

pentru medali lin cadrul CN 
. de Lupte al cluburilor sporti

ve școlare, categoria cădeți, fi
ind „vedeta” concursului pe 
ZonâfSWud-vest, desfeșuratla 
Craiova'. Astfel clubul devean 
a avut cel mai mare număr 
de sportivi calificați la turne
ul final dintre toate echipele 
participante, 17 dintre cei 20 

, de luptători ai CSS Deva reu
șind să urce pe podium. Cei 
trei antrenori ai echipei deve
ne, Doru Ailincăi, Cosmin 
Văcărașu și Soraj Moravan, 
spun că obiectivii! luptători
lor de la CSS Deva este să de
pășească performanța de anul 

, trecut, când au cucerit 21 de»:

a fjwXUOlt lUUaiUl 1 lEgimiian . in Ki iz-n

Reglam, antrenoarea echipei devene. La eta- ț • medalli la campionatele națio-

de lupte
nale și internaționale ale Ro
mâniei, pentru ca secția de 
lupte să continue să fie cea 
mai valoroasă a clubului.
Principalele obiective

„Dincolo de medalii, obiec
tivul nostru este să dăm cât 
mai mulți sportivi loturilor 
naționale”, preciza Partenie 
Matei, directorul CSS Deva. 
La întrecerea de la Craiova 
au participat peste Wriftburi 
din județele: Caraș Severin, 
Gorj, Dolj, Timiș, Hunedoara 
și Arad. Turneul final al Cam
pionatului Național rezervat 
cadeților, la care se vor bate 
pentru medalii cei 17 sportivi 
deveni, se va desfășura în 
perioada 22-24 aprilie la Cluj. 
Echipa de lupte juniori a CSS 
Deva va participa la finalul 
săptămânii la Hunedoara la 
etapa semifinală a Campi
onatului Național de lupte 
echipe, cu obiectivul de a se 
califica la faza finală.

CSS Deva - lex 
de zonă a CN

Deva (C.M.) - Reprezen
tanții secției de judo a CSS 
Deva s-au clasat pe locul I, 
la masculin, în clasamentul 
neoficial pe cluburi la eta
pa de zonă a Campionatu
lui Național de Judo, rezer
vată juniorilor născuți în 
1991-1992, desfășurată la fi
nalul săptămânii la Albă - 
Iulia. Sportivii antrenați de 

- Dan-G-ârbOvan și Mariana, 
Dumitrescu au avut evolu
ții foarte bune,, zece dintre 
ei reușind să urce pe po
dium, rezultate în urma că
rora clubul devean a devan
sat echipe puternice pre
cum Gloria Arad, Liberty 
Oradea sau Șoimii Sibiu. 
Rezultatele obținute de de
veni sunt cu atât măi va
loroase cu cât concurența a 
fost acerbă, întrucât la con
curs au participat peste 150 
de sportivi din județele:

:ul I la etapa 
de Judo
Maramureș, Satu .Mare, 
Sălaj, Bihor, Bistrița Năsă- 
ud, Cluj, Caraș Severin, Si
biu, Alba, Arad, Timișoara 
și Hunedoara. Cei 10 judo
ka deveni care au urcat pe 
podium au obținut califi
carea la etapa națională 
care se va desfășura în 
perioada 15-16 mai Ia Arad.

Judoka deveni vor cat mai 
multe medalii.

pa He zonă a Întrecerii feminine care se va 
desfășura în perioada 6-8 mai, județul va fi 
reprezentat de echipa Liceului Traian. CeL mai darnic Iepuraș vine la tine!

*

Trimiterea plicului Înseamnă aprobarea condițiilor participării la 
concurs. Simt de acord să mă contacteze colaboratorii Inform Media 
S.R.L. în cadrul acestei acțiuni promoționale. Premiul nu este trans
misibil și nu se acordă contravaloarea în bani. Acțiunea juridică, 
exclusă. Nu pot participa angajații Inform Media S.R.L. și colabo
ratorii.

Rezultatele etapd a 18-a, <Sn loaprifie 2 305 c etatî - 
Venus 2-2; Anonimii - Romtelecom 13-5; Ellt Cugir - Niăa£- 
2-1; Loreno - Color Copy Shop 2-6; Supreme - Adrldan 
2-4; Hateoana - Parma 2-3; Dinamo - Elitte Imob. 2-2.

Performanțe la baschet
Echipa de baschet gimnaziu a Liceului 

Pedagogic a obținut locul n la etapa de zonă 
a Olimpiadei Sportului Școlar, rezervată 
școlilo: generale Tot pe poziția a doua s a 
clasat și echipa de baschet fete a CN „Dece- 
bal” Deva, antrenor Dorin Reclaru, in‘ca- 
drul etapei de zonă a Campionatului Națio
nal al Liceelor.

Pregătește-te să câștigi premii în valoare de zeci de 
milioane de lei!
Trebuie să faci doar atât:
• Caută și decupează piesele puzzle apărute în CL 

în perioada 11-16 aprilie.
• Adună cele 6 piese, dacă îți lipsește una, folosește 

cuponul Joker, din 18 aprilie!
• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 

indicând numele, adresa, nr. de telefon și 
răspunsul la întrebarea „Ești abonat la Cuvântul 
liber?”.

• Trimite plicul prin poștă, până Cel târziu în 22 
aprilie, la adresa de mai jos, cu mențiunea: „C 
mai darnic Iepuraș vine la tine!”, depune-1 în 
cutiile Cuvântul liber sau adu-1 la sediul 
redacției noastre.

• Extragerea premiilor are loc în data de 25 aprilie. 
Poți fi chiar tu câștigătorul!
• Bibliotecă tineret - 23.000.000 lei (2.300 RON)
• Computer - 18.000.000 lei <^«800 RON)
• Sistem Home Cinema - 13.000.000 lei (1.300 RON)
• Televizor color cu diagonala de 54 cm- 6.000.000 

lei (600 RON)
• Măsuță pentru televizor

- 4.000.000 lei (400 RON)
• Aspirator - 4.000.000 lei

(400 RON)
• Produse de panificație - 

4.000.000 lei (400 RON)

Cuvântul Liber
Deva, 22 Decembrie, 
nr. 37 A, OJ?. l, CJP, 3



miercuri, 13 aprilie 2005

Vând ap. 1 cameră (01)
• Mfcra 15 Deva, preț negociabil. Tei. 221866.

Vând ap. 2 camere (03)

• rasă 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtalui. Preț infor
mativ 1.250000.000 leu Relații la tel. 
0723/631758

• cartier Dada, gresie, faianță în bucătărie, 
faianță in baie, coritorizat zona bună, preț 550 
milioane lei. Tel. 0726/142377.
• circuit, zona Dacia, cu balcon,1 preț 800 
milioane lei. TeL 0723/507169.
• decomandate, eta| 3/4, centrală termică; 
living, bucătărie mărită, gresie, faianță, instalații 
n&bdconînchis,acoperișMilă,Băla. ..
1,150 mid. lei. TH 234401,0727/756116
• decanendeă»,etai7/9, zonă centrală, preț 950 
«filoane Id, negociabil. TeL 22® «6 0722/772477.

modificat, centrală termică. M 229007,

faianță, laminat, lavabil, uși glisante, multiple 
ș|-modificări, zonaBejan, preț TOT milioane, nego
ciabil. Tel. 0744/690918
• decomandate, ultracentral, bdul. Decebal,

. lângă stația OperaiWaî 3, moțjifcat; cgntorizat, 
4; parchet, gresie, faianță, vederesprerknjlevand, 
,. oalcon mare lung de 10 m.Tel. 234674 
; • decomandate, zona Lido, etaj TU, interfon, 
- âpometre, parchet; gresie, faianță, 3 balcoane, 
. preț 31.000 euro.Tel. 227610,0741/154394.

- • in cfraA coritorizat total, cu balcon, modest, 
ț preț 790 milioane lei. Tel. 0726/142377.
- •■KcenMtaat apă și gaz, Deva, Aleea Teilor, 

«preț 480 milioane lei. Tel. 0726/142377.
•* • ■*, etaj 1, contorizat total, zugrăvit lavabil/ 
-* balcc nch1'. 43 mp, preț 590 milioane lei. Tel. 
>0726/142377.

ț • parttr, Deva, str. M. Emlnescu, pentru spațiu 
; comercial, preț 2LOOO euro. Tel. 0723/335189.
, • zenă centrală, Deva, camere decomandate, 
■* mobilate, etaj 2, bloc cărămidă, contorizări, 
j 9^^, faianță, preț 30.000 euro. Relații la tel.

• »
 ♦

 *

.gresie, faianță, instalații 
eriș tablă, Băfeseu. preț

Cumpăr ap.2 camere (04)

• In Sălașu de Sus, 5 camere, baie, încălzire 
centrală, apă curentă, multiple anexe- 
gospodărești și 5 ari grădină, preț negociabil. 
TA 777187.

• vând Dada Berlină af 2001, unic proprietar,
ținută în garaj, 44.000 km, casetofon, stare 
impecabilă, preț 115 milioane lei. Tel; 
0724/392810. N
• vând Dade 1310, af 1995, trapă geamuri,/ 

. Ionizate, bord CN, cauciucuri noi, cârlig remor- ' 
care, preț 66 milioane lei, negociabil. TeL 
9722/77^03,0254/214953.
• vând CtecteSofenza Scala, af 2003 - VII, vopsea 
metalizată urifc proprietar, toate opi «te 

făcută lacomundă Tel. 0744/125690

Plante și animale, 
agroaiimentare (57)

. • vând ctțai de rasă Amstaff, 2 luni. Hațeg, tel 
771417.
• vând tân și,otavă de grădină Hunedoara. TeL 
0723/005657.
• vând papura* Peruși sau schimb cu diverse. 
TeL 712274,0744/546801.

Vând garsoniere (19) Auto străine (3 • instrumente muzicsi
• etoil zona Policlinica din Dacia, amenajată 
stă occidental, totul nou TeL 0745/253413,218234 

seara.

mp teren, zona Deva, bun construcție 
.............................. Iți curent, gaz. Tel.

• decomandate, Gojdu, Liliacului, amenajat, 
bine întreținut, centrală termică sau schimb cp 
apartament 2 camere superamenajat, zona 
BălcesCU Tel. 234401,0727/756116.

cabană, 'casă, facilități curent, gaz. .... 
0726/158688.
• 2 pronie teren intravilan în Deva, 1700 mp 
fiecare. str. Horea, nr. 208, facilități gaz, apă, 
curent preț negociabil. Tel. 213654.
• M7W mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură; ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• Mrav*an la ieșire din Deva - Sântuhalm,

• suprafață 2600 mp,fs 15 m, preț 10 euro/mp, 
negociabil. Tel. 231245.
• Hravlin, penăm construcție casă în șoimuș, 
la asfalt, s 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent, 
la poartă. Informații la tel. 0254/220269, 
0746/029058
• penii Kă asă, suprafață plană, 1414 

. mp, grădină, pomi fructiferi, împrejmuit, porți
metalice, fântână, curent, gaz în apropiere, 
prelungirea Vulcan, prețul pieței. Tel. 232965, 
0723/543062.
• teren arabil 5000 mp în satul Mintia, preț 5 
euro/mp, negociabil. Tel. 0722/545721.
■ vând loc de casă, 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz. 
curent, loc drept zonă liniștită, parcefebO, satul 
Hășdat preț 10 euro/mp. Tel. 0723/005657.

• vând MMtetem Mercedes 123, preț 2000 
euro, negociabil TeL 0744/515527.
• vând MV 334 Diesel, af HBț, RAR 2006, preț 
3000 euro. Tel. 0724/306127,
• vând Esșmre 15 DOHC, af 1996, abc/ac,1uH- 
efectric, darmi, 57.OOT km, preț 4000 euro.Tel, 
003'080903.
• vând Opef Vectra, af 1993, alb, cauciucuri, 
baterie, telescoape, curele noi, preț 4200 euro, 
urgent. Tel. 0722/161644.
• vând urgent Fiat Brava Berlină IA benzină af
1998 culoare vișiniu metal, înmatriculat 
persoană fizică stare foarte bună preț 5300 
«•- Tel 97- T” .pzae/sw*

■ taid gira vechi, cu coadă. Tel. 034/215795.
• vâNdptaivfenezWIrth; 
bronz, clape fildeș, cmti 
milioanele, ne «(iwi.

i

Scurtă, placă 
preț»

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 76 mp, zona Bălcestu, etaj 5, 
amenajat occidental, aer condiționat, centrală 
termică, parchet, faianță, balcon mare, prfeț 
I.I6O.OOOJOOO lei. TeL 0722/451732,0741/044521.
• Owe,zonaîmpăratulTraian, posibilități priva
tizare. Fără intermediari. Tel. 260733,215368.

Vând ap. 4 camere (07)
• scmideconiandate, etaj 4, bloc acoperit, 
parchet, centrală termică, aer condiționat, 
balcon închis, zona pieței, ocupabil imediat preț 
39.000 euro. Tel. 23473,0723/71238&

Vând case, vile (13)
• Zeama», bucătărie, baie, cămară, hol, acare
turi, grădină ocupabilâ Imediat preț 12 mid. lei, 
în Deva.Str.Griviței. nr.31.Tel236510.
• as* 2 corpuri, 4 camere, hol, bucătărie, 
pivniță anexe, teren 600 mp, gaz corWzat. preț
1 mialei, negociabil. Tel. 072ȘO4237r^

• cm* te Oeva sau schimb cu apartament 2 -3f 
camere, etaj 1, central, plus diferență Tel,;

; 0254/215795.
> ta «ca, ultracentral. 4 camere, bucătărie, 2 
băi, recent renovată 600 mp teren, Deva, telefon 
072&MB66. Nu sunt agent imtÂiâar.

Vând case de vacanță (15)
• hi Meu de Sus, zoiw turistica Ttată cu 
toate utlVtâtile necesare și 20 ari grădină preț 
negociabil «lății la tel. TTliSl.
'• vâa* era* de vacanță construcție 2002, 

? D+P+E, stațiunea montană Strajă, 7 camere 
decomandate, 3 băi, 3 WC-uri, SC-18D mp, toate 
utilitățile. Accept variante. TeL 0723/320995.

Vând case la țară (17)
• cată curte 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Tâmpa, nr. 150, gaz, apă canalizare la poar®

•:Informații tel. 0788/469152, 0254/212803, după 
ora 20.
• 3 camere, coridor, cămară anexe gospo
dărești, curte 10 ari și grădină 30 ari, situată în
’orașul Geoagiu, str. Teilor, 37. Posibilități intro- 
< ducere gaz și apă Telefoane 0723/134162,226839 

seara.

Camioane, remorci (39)
• vând camion Fiat 81 cu macara 51, braț tele
scopic, rabatabil, neînmatriculat, preț nego
ciabil- TeL 229248 0722/772477.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (4G)

• vând tractor 45 CP cu cositoare și remorcă 
stare perfectă preț 190 milioane lei, negociabil. 
TeL6B309L

• Arodatia Congnsesorală Cărpenei Ponor 
Birtin vinde prin licitație în 17.042005, ora 14,190 
mc rriasă lemnoasă pe picior. TeL 681125.
• vând căruță nouă din lemn, pentru 2 cai, tip 
ceangăieScTel. 264558.
• vând ena de mână elvețian Longines, i aur' 
electroplacat, perfectă funcționare, 170 euro, 
negociabil. TeL 212272,0723/732560.
• vând monede cu eclipsa, 2 euro/bucată 
centură militară veche cu o stea pe pafta, 150 
euro. Tel. 0723/005657.
• vând convanabl cupoane agricole. TeL 
0741/111325.
• vând pânză de fibră de sticlă 20 mp și pulbere 
10 kg, preț negociabil. Tel. 216347.
• vând art capital majbrat lipsă spațiu, Volvo Gț 
244, af 1977, CI numere noi. VT 2006 + una rieîh- 
scrisă șl talon numere vechi, iadă frigorifică 
frigider Arctic, cazan fontă Tel, 0721/614402.

Pierderi (62)
Moto-velo (41)

• vând 3 uucati anvelope Victoria, noi cu jantă și 
cameră de dimensiunile 975/18 Tel. 221431 
seara.

Vând spatii comerciale (25)
• idtracantral, amenajat total, centrală termică, 
laminat, termopan, 55 mp, preț 40.000 euro. Tel. 
0726/142377.

Imobile chirii (29)
• caut pentru închiriat spațiu comercial pe bdul 
Decebal, preț rezonabil. Tel. 0722/161644.
• caul pentru închiriat spațiu comercial pe bdul. 
Decebal sau 22 Decembrie, pentru comerț. Tel. 
0722/258401,0722/161644.
• caut să închiriez spațiu comercial în zonă 
centrală (str. 22,1 Decembrie, Decebal) sau 
foarte aproape de centre, st 20-50 mp, ofer preț 
avantajos. Tel. 0744/690918

■• kxMricz apartemant 2 camere decomandate, 
Utilat, centrală termică mașină de spălat Auto
matic, tv, microunde, termopan, preț B0 euro. 
Tel. 0723/507169.
• închiriez apartament 2 camere dotat cu tot ce 
este necesar, amenajat in 2005, centrală termică 
preț 200 euro/lună Tel. 0723/507169.

/• InchHez apartament 2 camere, semimobilat, 
str. Zamfirescu, zugrăvit, aragaz, frigider, preț 
100 euro/lună Tel. 0723/507169.
• hdifctez spațiu comercial ideal pentru birouri, 
firme sau cabinete avocați, 30 mp, termopan,

i mochetă rigips, spoturi, preț 300 euro/lună Tel.
0723/507169.
• primesc bl gazdă, o fată salariată nefu- 
mâtoare, apartament curat, zonă centrală preț
1 milion lei, fără taxe. TeL 0723/702557.

(mobile schimb (30)
• schimb vtt îi construcție P + 1, zona 
Călugăreni, teren 1100 mp, sc 100 mp/nivel, cu 
apartament 4 camere, etaj intermediar, central, 
minim 80 mp și. 2 băi, preț 50.000 euro. Tel. 
0724/392810.

Auto românești (36)
• vând Dada 1304 papuc, af 1998 acoperită cu 
aluminiu, Dobra, Str. Zorilor, nr. 2. Tei. 283350, 
după ora 20.
• vând Dada 1310 T, af 1996,43.000 km, preț 80 
milioane lei. Tel. 0788/200393.
• vând Dada 1318 af 1987, stare foarte bună de 
funcționare, set motor nou, RAR 2007, casetofon, 
preț33 milioană lei, negociabil,Tel. 0724/392810.
• vând Dada 1410, din decembrie 1999, stare 
perfectă de funcționare, aete la zl, bord de CN, 
rovinietă, preț negociabil. Tel. 0745/826676.

NOMEX TURISM
curățenie profesionala

La prețuri avantajoase
• Curățenie generală apartamente și birouri

• Curățenie inainte și după organizare petreceri

• Curățarea zonelor veni din jurai caselor
• CurățehK după renovare

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. 56, sc. A, ap. 1 
Tel./Fax 0254-216909
Mobil: 0724/101555

țCMRAS GRUPUL WIENER
anJ-jcAprămjicrâor BfiHRSCHE SA - Sucursala

NHMibara-Deva, str. M. Eminescu, bl.
E 24 4/18, angajează INSPECTOR 
BMM AUTO. Se cer studii tehnice de
âpMWtate și operare PC. Experiența 
b dtianniu constituie un avantaj, 
muptiai CV-MÎIe la fax: 02S4/2WHS.

Garaje (43)
• MiHee pe termen lung garaj în bloc 8 sc. 5, 
ap. 44, zona Pieței centrale Deva, pentru auto
turism. Tel. 213671.

• dedea pienhit certificat de acționar pe numele 
Bojin Ioana deținut la SIF Banat Crișana SA Arad 
cu nr. 288316 având un număr de 1000 acțiuni.
• găsit câțehHă Pechinez de culoare maro, în 
zona Bejan. Informații tel. 213478
• pierdut acte societate, certificat înmatriculare 
inclusiv anexele la certificat și talon tractor plus 
certificat înmatriculare ale SC Nicu Global Deva.

Mobilier și interioare (47)
• cânepe» ■ttenriHă masă sufragerie, mo
chete, birou, servantă lustră jaluzele albe din 

pvc pentru 2 camere, mobilă hol, mașină 
automată combină frigorifică etc. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045,0743/211074.
• vând HMttâ furnir cireș, 4 m lungime; 
compusă din 2 dulapuri, 2 vitrine, 3 sertare, bar, 
pat o persoană nou, birou furnir stajar. TeL 
234674.
• vând Met sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime cca 100 ani, stare foarte 
bună Tel 212272,0723/732560.
• vând trankig, tricou, fular, fanioane ale echipei 
Steaua Bucurați. Tel. 0723/920314

• vând wgent mobilă dormitor, stare foarte 
bună preț avantajos. Tel. 0723/546540.

Televizoaie (48)
• vând tv Grundig, model 2000 șl videorecorder 
impecabil, prețuri convenabile. Tel. 0745/253413, 
218234 Seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• ■octetele comerdilâ 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.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând abonament 5 luni vechime în Connex,35 
dolari abonament lunar, 60 minute gratuite 
induse, ore favorite ♦ 200 minute cu 0,05 
cenți/minut, preț avantajos. Tel. 0713/920314 -

• vând aparat foto profesional «nota 000 si pe 
fkn, cu accesul-22 mHleL TeL 0723-MHI73.
• vând teteton Siemens A 50, SB, 3 zile, calcu
lator, alarmăinternet, jocuri, stare bună preț 
avantajos. TeL 0723/920314.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vândhaH de pieieneagra, bărbătească talia 
a ll-a, mărimea 52, bocanci schi maro, 
bărbătești, mărimea 42, total negociabil. Tel. 
213053.

Electrocasnice (58)
• vând frigider Arctic mare 23 milioane lei șl 
congelator Arctic, 4 sertare, 1& milioane lei, 
ambele în stare foarte bună. Tel. 221431 seara.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună Tel. 
0721/462160,221553 după ora 17.
• vând mașkiâ de cusut piele și stofă tip 
„Minerva”, trifazic. Informații tel. 213478 Deva
• vând mașină de spălat Alba Lux cu storcător, 
cuvă inox, 2 motoare, stare foarte bună Tel. 
211580.
• vând mM de spălat mică din plastic, stare 
foarte bună preț 8OT.OT0 lei. Tel. 221431 seara.
• vâr straie surfilat Triploc, nouă mono- 

fazică și piese de schimb, motor electric, pedală 
graifere. cuțite TeL 217543.

• pterdit carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciulol Gheorghe din Ștei. Se declară nuL
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
llioni loan din Densuș. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Molnar Emanuel Roberto din Hațeg. Se declară 
nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Olarlu Monica Mariana. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Peicu Trif Mihaela Nadina. Se declară nul.
• pierdut catrat asigurări sănătate pe numele 
Peicu Trif Paul. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rădulin Daniel. Se declară nul.
• pierdut plasă cu rochiță de vară cu dungi 
orizontale, albe* albastre și mov, și 4 dischete 
calculator. Recompensă TeL 0723/673209.
• pierdut portmonev cu acte șl bani în zona Mc 
Donato,s Deva. Ofer 1.000.000 lei recompensă 
pentru râs» j actelor. TeL 0722/486147.

Prestări servicii (72)

• cabinet mstcal psihiatrie - dr. Megieșan 
Mihai, medic primar, clădirea Crucea Roșie, 
acordă consultații de specialitate, pre
scripții medicale, concedii medicale, ade
verințe medicale, consiliere psihiatrică 
Program: marți, miercuri, joi, orele 11 ■ 11 
Tel. 0742/744353.

• orari de pregătire operator calculator ECDL, 
preț 1.500.000/cursant, pentru 7 module, 
începând cu 20.042005. TeL 0722/659997, 
0723/377384.

• Traduceri ipanHâ, asistență șl curierat 
rapid pentru Curtea de Apel de la Alba Iul ia. 
Onix Center Deva, birou: Deva, Kogăl
niceanu, bl. 14, cam. 1, e-mail: 
ouix .cnter@yahoo.eom. Telefon/fax 
0254/217920,0722/815576.

Cu adâncă dțțrere anunțăm decesul lut» ului r 
tată și bunic,.,™. , iî >/ .

COȘA
înmținnâii^ea are loc asWi 13 aprilie, era 13, 
Bej an, Deva. Ehinamezeti să-l odihnească m pad?||

Sincere condoleanțe familiei pestei â&pariti» d&jixe noi â 
celui care a fost

COȘ A TRAIAN
din partea familiei Brătescu.

f

Oferte locuri de muncă (74)

angajează desenator, tuhoscător Aubxati 

pentru proiectare. Se oferă salariu moți- 
vânt Tel. 210925,210928 210927,

• angajăm >rarelară, cunoștințe limba 
engleză scris, .vprbit, ogeratte calculator 
Word, Excel, Internei; Explorer. Trimiteți CV 
la adresa samtiddeva@yahoo.com.

• caut regent persoană de sex feminin, vârsta 
înte 20 - 30 ani, pentru bar de zi în Italia. Tel. 
0741/537821.
• companie româno - germană vă oferă șansa 
unei cariere cu câștiguri deosebite pentru 
dumneavoastră Ocazie excelentă ca job supli
mentar în timpul liber. Tel 0746/054005.
• cururi de pregătire operator calculator ECDL, 
preț 1.500.000/cursant, pentru 7 module, 
începând cu 20.04.2005. Tel. 0722/659997, 
0723/377384.
• caut urgent instalatori cu experiență și 
disponibilitate la program. TeL 0726/076256.

• Urnă Redistribute angajează avantajr 
fecturist* cu experiență. Se cere garam1 V ) 
imobiliară, salariu atiactivjnformatil tefer-f 
0724/044889.

• flmiâ d* distribuție cu sediul în' Deva, 
angajează operatoare pe . calculator, 
cunoscătoare program CIEL Informații la 
tel. 0254/217896.

• societate comercială de pază și protecție 
angajează agenți de pază pentru zona 
Orăștie și Geoagiu-Băi. Tel. 0724/680636, 
0723/525399.

• Hrnift producătoare angajează agent 
comercial, vechime minimum un an, pentru 
zona Deva - Hunedoara - Petroșani. TeL 
0/40/117724.

•tadiMti autoritate toate limbile. Onix . 
' Center Deva. Birou: Deva, Kogălniceanu,.BL; 
Mcam.l,e-ittaikcmlisj»itai®yahoa(aiitt: 
Tel/fax 0254/217920, rzZ/BIFSra. 
0788/189187.

• poeed carnet conducere cat B, C, D, E cu 
atestat, doresc să lucrez pentru intern și 
internațional. Tel 0723/320753,

SUCURSALA DEVA
INFORMEAZĂ:

«Mdreiial*|l *■ toate tipurile, montări 
centrale, instalații de alimentare cu apă 
canalizări, la prețuri avantajoase. Tel. 
0726/076256.
■ ptntru penoara juridice, deduceri de 
impozite la îndemână Tel. 0745/7Q0298
• tranqnrt marfă local și interurban cu camion 
acoperit de 3,2 t util, 36 mc, dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

în data de 13 apdie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea izolației 
pe linia de medfa> Hmiiine 20 IcV Ilia și derivațiile aferente acesteia.

Lucrările vor cMwea efect înfreruperea totală a furnizării energiei elec
trice în retelâH liSfâE- Deva a Electrica Banat, în loaalifâ^e CÂMPURI 
DE SUS, CÂMnatl SURDUC, TĂTĂRÂȘH, BURJUC, TISA.” ’ “ *

Electrica SA (^^toți dienții săi că echipele care efectuează lucrarea 
depun întreg efortul penfni a limita durata de într ruo* d în dimen- 
tarea cu energii McS fo funcție de fazele lucrării, sunt
aprinse în idereMpr t» WM - ’ - -< *

Vai fei peritai p

mailto:cnter@yahoo.eom
mailto:samtiddeva@yahoo.com
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FordMondeo

3 s

Cititorii Cuvântul liber:Oameni bine informați!Ziarul familiei tale!
Vmzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi 
Cauți

SC MCM SANITFARM VET SRL DEVA
Unic distribuitor ai 

ptadoamtuAMMIX 
situat pe Calea Zarandulul, nr.79, Deva 

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

Asigurăm furajarea cu furaje WHWUX- 
combinate ți granulate import Ungaria. 

Oferim consonanța ae specialitate gratuita. 

Relații ia tel. 0254-219971,0723 -627031

2000
Aniversare ca la carte !

* în 2 ani de zile Bobe s Pub țki oferit, pe lângă petrecerile speci
fice, recitaluri de excepție: Tony Cob, Vița de Vie, Cream, Verso, 
Avantgard, Proconsul, Bora Gratis, Dana Năitani...

"4 începând de joi, 14 aprilie,
că de 2 ani e clubul tău!

* in 2005 se poartă in continuare calitatea, cocktallul ți distracția 
la Bobo's PuW

Joi, vineri, sâmbătă ți duminică seara, petreceri în sfii Bobo s Pub 

cu Ca$$a Locco ți pufîvfi^ iîivdiu

CWANM.
---------- ■ . ...... . «d- . •••■- ..... . , ■■■ ■■■■ ■ ■ .......................................

k ■ LT**" . . —— 2 - —

FII EXPERT ÎN TRANSPORT!

FordMondeo
itî completează* stilul nou''«y

Țț"’. - '
__ Hxjmi

DEVA, STR. ANEMONELOR, NR1r

Calea Zarandului 28
S.C. CARBENTA s.r.1. Tei: 0254- 220181

Fax: 0254-220184

L-V: 8-18
Sambata 8-14 
fords.deva@smart.ro SIGURANȚA Șl PUNCTUALITATE

COMfRCIM 7f AZÂ

toa’t- Îipiî- H- vh-.iiitoincb'ile.^,-
OPFl m CHFVR'OIH

,noi si second hand

■ toate tipurile de autoutilitare marca OPEL

gAșIcu moda OF»'
B-dul luliu Meniu, bIJL «A parter' 

Tel. 02S4Q23333t 

r Laboratc psih logic acreditat MTCT pentru: 
■.KOlyiiSrl auto, șoferi marfă. persoane.

«
“W&Mfiaintern. International; t

flbfȘffi|a|are. periodl^Jicante. atestări:A

mailto:fords.deva@smart.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cânta, bala, gresie, faianță, parchet lamelor, 
ușă metalică, mobilată, 155 mii. Tei. 710129, 
07^J .aft (StilImobiliare Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• zona Gojdu, parter, mobilai modificări inte
rioare, gresie, faianță, parchet laminat. Preț 
17.500 euro neg. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Dada, parter, bucătărie, baie, balcon, 
gresie, faianță + alte dotări. Preț 500 mii. neg Tel. 
219470. (Multiprima)
• In Himodoara, zona Teatru, etaj 2, deco
mandată, spațioasă, 42 mp, parchet balcon 
închis, 2 focuri, acoperiș țiglă, 520 mii.

feftert, ftanedofta) 
‘ 32 ’

irtHune-

faianță, spoturi, 
contorizat 

(Aft knot. Nr.l) 
dec., etaj bun gresie, faianță 
L balcon închis» Preț 7® mii., 
1788/497615. (Ag. imob.Nr.1)

• dac, W color, frigidei 
aragaz, mobilă nouă, mașină de spălat 
automată, ecy 1, Dorobanți 72 Ml, negociabiL 
Tef.OTWflSTBS (Ag imob. Nr. 1)
• «Ml Ual ultracentrală, amenajată, 
conferizăd, modificări rterioare moderne, etaj 
intermerfi». Preț 780 mH. leL negociabil, Tel. 
074^5539% (EsMca)

• MBMMNMBueCre imDurataDn, corrtorvan, 
ocigafală imetSt Pret6SD Ml. lei, negociabil. 
Teld7Z3/660i60. (EvrHraO

■ cana Dada, complet mobilată și 
îmbunătățiri, et 2. ocupabilă imediat. F 
roii, lei negociabil. Tei 0745/253662. (Evrika)
• Aleea M4 semfctecomandată, contorizată, 
gresie, faianță, parchet balcon ipchis. Preț 700 
ML lei, negociabil. Tel. 0788/361782. 224296. 
(Garant Consulting).
• ZamSrocM * 2, decomandată, contorizată, 
fără Imttodttfairi. P<700 miL lei, negociabil. 
Tel. 0788/^7%, 224296. (Garant Consulting)

• Derobaaft parter, zugrăvită, decomandată, 
posibilitate balcon, 640 Ml. lei. Tel. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Măriști, al 2 contorizată, balcon închis, 
parchet gresie, faianță. Preț 640 mii. lei Tel. 
221712 0724/30566L (Garant Consulting)
• Dada, et 4, izolație, lavabil, faianță, gresie, 
parchet laMnat Preț 520 miL lei. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• zona 2 Decembrie, decorandată, st 45 mp, 
balcon, amenajări modeme. Preț 900 ML lei, 
negociabil. Tel. 31212, 0745/001397. (Garant 
Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 Camere, 
amenajări,contorizări. Preț 520 mii. lei. Tel. 
31212 0745/001397. (Garant Consulting)
• contort L decomandată, contorizată, balcon 
închis, ocupabilă imediat zona Ulpia. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• contort l decomandată, amenajată stil occi
dental, centrală termică, zona Dorobanți. Preț 
900 mii. lei. TeL 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• careen L decomandata, contorizată, parcnet 
ocupabilă imediat zona Ulpia Preț 24000 euro. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting
• ML dec, contorizări, balcon, bine ■ 
întreținută, zamfirescu. Preț 690 mii. ROt/69.000 
RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• uHracontrat bafctai de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje, Decebal. 
PrețTBO Ml. ROL/78300 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)
• dec, sL48 mp. parchet gresie, faianță, 
centrală termică proprie, termopane. blocunle 
Mintiei. Preț 920 nul. ROL/92300 RON. TeL 223400, 
0740^14688,0720-370753. (Casa Betania)
• dac, yirta, faianță, balcon, contorizări, 
spoturi, Eminescu Preț 395 mil. ROL/39500 RON. 
Tel. 230221, 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj 2, dec., balcon închis, contorizări, bine 
întreținută, Zamfirescu. Preț 685 mii ROL/68500 
RON. 0742-005228,0720-387896. (Casa Betania)
• dec, gresie, faianță, contorizări, spoturi, 
EMnescu. Preț 395 Ml. ROL/395» RON. Tel. 
0744-770051,0724-169303. (Casa Betania)
• «tal 1, dec., st 45 mp. 2 balcoane, parchet 
repartitoare, ușă metalică, 3 Decembrie. Preț 
815 mil. ROL/81500 RON. TeL 0744690918,0720- 
3707% (Casa Betania)
• etaj 3, dec, balcon închis, contorizări, bine 
întreținută. Eminescu. Preț 490 mil.ROl/49.000 
RON. 0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• d«c, iaă nouă la Intrare, contorizări, balcon, 
Gojdu. Preț 730 ML ROl/73.000 RON. Tel. 0741- 
1207% 0720-387396. (Casa Betania)
• atoli, deC-ceritrală termică1 proprie, gresie, 
faianță, balcon, parchet Dorobarrti. Preț 950 mii. 
Wl/95.000 RON. Tel. 0744-690918,0720-370753. 
(Casa-Betania)
• «M tatannedhr, contorizări, parchet balcon 
închis, Cafea Zarandului. Preț670 Ml. ROÎ/67.000 
RON. Tel. 0724-169303, 0744-690918. (Casa 
Betania)
• sonidec, una Kogălniceanu, gaz contorizat 
apometre, parchet ST 32 mp, preț 17500 euro, 
TeL 0722/566.938 (EHa)
• arași dmh, zona Dacia, Curent contorizat 
proaspăt zugrăvită, ocupabilă imediat, preț 210 
mii. lei. TeL 0788/299904 (Ella)
• zdna Dada, gaz contorizat, apometre, ușă 
metalică, proaspăt zugrăvit parchet laminat, 
instalații sanitare noi, ocupabilă imediat preț 
500 mH. leL Tel. 0745/653531 (Ella)
• gmMlart 2 camere, zona Gojdu, gaz conto
rizat apometre, gresie, faianță, parchet reparti
toare, zugrăvită ecent ocupabilă imediat preț 
485 mH. lei. Tel. 0722/566938 (Ella)
• ană cantrato, etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet balcon, 370 milioane let tel, 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Tuta etaj intermediar, convector, bal
con, fără bucătărie, 310 Mlioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Mfcro 6 etaj intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt 240 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

MMHWIMOMbUM /1O

• zona Eminescu, dec., etaj intermediar, gresie, 
faianță, parchet ușă lemn masiv, contorizări, 
preț 480 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200. 
(Fiesta Nora)

et 2 balcon închis, contorizări, 
parchet mochetă, ușă lemn 
în 24 ore, preț 630 mii. lei, neg,

tel 0723/251498. (Fiesta Nora)
• contort L etaj 5, bine întreținută, preț 9000 
euro, negociabil. T0i. Q25V?43222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• zona Dndț semidec, gresie, faianță în baie, 
contorizat parchet laminat modificat spoturi, 
ușă nouă, preț 550 mii. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zone gară, semidec., 30 mp, balcon, apometre, 
gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 650 mii. 
lei. Tel. 235208,0721/744514 (Rocan 3000)

mobtatapar-

gresie, faianța, wTh- 
nat, usă matajkAMcui ichis, et i, preț 700 
miL teLTel. 2353% 0721/744314 (RoCan 30®)
• zona gară, 30 mp, balcon închis, CT, bine 

a Hal Corvta, parchet, balcon, gatîntreținută, 
350 mii. TeL 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Hui gresie,

710129,ccrwctor^
• dac, amenajată frumos, cofltorizată, 
tarohfate, gresie, faianță, parter, dulapuri cu uși 
glisante, spoturi, Gojdu. neț 605 mii, neg. Tei. 
0745(640725. (Mlmason)
• mmh dec, menajată modem, tavan f^s»
gresrTfaianță, parter, Gojdu, praf «î ijii toi 

neg. Tel. 074W63A45 (Mimason) - !
• araHm3.centrală,btoccMMd( prttW 
ML Tei. 74779H 0742/9024% 0742W% (fina 

Terra Mia, Hunedoara)
• cohmcUc bairam etaj 2, preț»ML, Mn* 
centrală. Tei. 7®T% 074W4% 0742/572106» 
(Tina Terra Mia,Hunedoara)
• zona Dorobanți etaj Intermediar, aeco 
mandată, 2 balcoane, amenajată, st 42 mp. Preț 
800 Ml. lei. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajata, 
centrală termică, ocupabilă Imediat Preț800 Ml. 
lei. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• ana Zamfirescu, etaj 1, decomandată, st 35 
mp, parchet contorizată. Preț 720mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
• zonă idlracontraU, etaj intermediar, ame
najata stil occidental. Preț 820 mii. leL negociabiL 
TeL 0742/27805L (Rubin's Home)
• dbacontral Deva, centrală termică, parchet 
balcon închis, gresie, faianță, 33 mp, preț 740 mii. 
lei,tel. 215212 (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)
• ioni ho|OUi etaj intefTneoiart anv *
670 mii. lei. Tel. 0742/278651. (Rubin's Home)
• zona Dada, etaj intermediar. Ofer 410 mii lei. 
Tel. 0742/278051. (Rubin’s Home)
■ ta Deva, zonă bună, etaj intermediar, 
indiferent de stare, ofer prețul pieței. Tei. 211387. 
(Evrika)

Vând ap. 2 camere (03)
• Hmtaecomandatv, Mfcro 5, etaj 4,280 ML 
negociabil, tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara) :
• draft Micro 7, etaj 1, contorizat parchet 
balcon 350 Ml, negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, zonă ultracentrală, CT, mici 
îmbunătățiri, suprafață mare. Tel. 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).

• _ _________ _________ _ ______ .
centrală termică, gresie, faianță, 450 ML nego
ciabil. TeL 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• zena 1 Decembrie, sdec, gresie, parchet apo- 
metre. Preț 1 mid. neg. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona AL. Neptun, dec, apometre, gresie, 
faianță parchet, bloc acoperit Preț 1.150 mid. 
neg Tel. 219470 (Multiprima)
• Dova, zonă bună, et 3. balcon, preț 550 mii. lei, 
tel. 0722/564.004 (Prima-lnvest)
• docotnMdtao, conW-piață, et 2, parchet 
contorizări, 2 balcoane, st 60 mp, preț 1,1 mid. 
lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• docomaMtato, otl, 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004 
(Prima-lnvest)
• urgent zonă bună. Deva, bal®» închis, preț 
840 mii. lei, tel. 0740/126029. (Prira-hwest)
• UfMl doc, contorizări, repartitoare, balcon, 
st 52 mp, et 1, zona Kogălnlceanu, preț 15 mid. 
let tel 0742/290024 (Prima-lnvest)
• zona AL Crișului semidec, contorizări 2 focuri 
gaz, apometre, balcon închis, et intermediar, i 
preț 550Ml. lei, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zonă idtracontrală, semidec, et ’ acope * 
parchet modificări, contorizat preț 850 mil. let , 
negociabil. Tel. 0726/826.624 (Temporis)
• rono piață. decomandate, curat ușămettikA, 
contorizat total, parter înalt balconîncNstPreț

Viorele, etaj 3, parchet,

preț
30.000 euro, negociabil. Tel. 07&8%624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona Gojdu, semidec., et 1, curat ocupaH 
imediat contorizat total, repartitoare, 970 inii, 
lei, neg. Tel.0726/826.624,232420. (Temporis)
• wgenb dac, et 3, zona Banca Transilvani, 
parchet modificat din ap. cu 3 cam. cu living, 2 
balcoane, 2 dormitoare, f. modem, termopan, 
tavan fals, spoturi, preț 14 mid. lei, neg. Tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• urgent dec amenajat et 2, balcon închis, 
zona Liliacului, contorizat 52 mp, preț 31000, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Catedrală (I, Maniu), et. 2, dec, 2 
balcoane, bine întreținut contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0749/266071. 
(Mimason) -
• bd, H. Bălcescu. et intermediar, neamenajat 
semidec, contorizat s 50 mp, preț 780 mii., lei, 
tel. 0745/159608,230324 (Mimason)
• zona Băicexu, et. 3, sdec, multiple 
îmbunătățiri, liber, fără balcon, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725, exclus credit (Mimason)

• tar. Caragtote, dec, parter înalt balcon închis, 
beci, îmbunătățiri, ocupabil imediat preț 30500 
euro, tel. 0745/266071,230324. (Mimason)
• bd. DsccbaL vedere spre spital, bucătărie 
modificată, contorizat, preț 32.000 euro, tel. 
0726/715893,0740/173103. (Mimason)
• bd. DnrobaL et 3, dec., 60 mp, amenajat pt 
pretențioși de lux, complet mobilat utilat dotat 
totul nou, ’ tel. 0726/715893, 0740173103. 
(Mimason).
• canfrafa termică, in garanție, instalații 
sanitare și electrice noi, balcon închis, preț 550 
Ml, negociabil (55.000 RON). Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (lary Mya Hunedoara)
• etaj 2 zona Cinema Modem, Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (lary Mya Hunedoara)
• MiddNMRMdrtft im OM, convector, 
gresie, faianță plus beci, preț 650 mii. (65.000

, ROL) Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

’ • Avram fanai, etaj 1, amenajat 2 convertoare, 
boHer, balcon închis, 670 Ml. Tel. 710129, 
070/146780. (Stil imobiliare Hunedoara)
• Iflcro 6, gresie, faianță, parchet contorizări, 
220 mii. Tel. 710129 W146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mm PMtata, efai intermediar, amenajări inte
rioare, balcon închis, 350 ML Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara),

• MOcro 7, etaj inter tneaiWt oe€onw^®tef 
balcon, 215 mii. Tel. 71889. 07*¥1«78O. (Stfl 
imobHiare Hunedoara)
• Man S, gresie, MiMtă, convector, decoman
date, 550 Ml. TM THÎa 0WIM7& CSBt

are nuneaoara/
• Lftnangi; amenajat decomandate, balcon, 
Mobilă la comandă, centrata tOSO Md. Tel.

■~ft Hunedoara)

(sai
.moblllare Hunedoara)
• «na ttojdu, semidecomandate, 50 mp, gresie 
ta hol, parchet în camere, balcon închis, totul 
«aterizai șă metalică, acoperit cu tablă, preț 
8® mii. lei. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•MM Dada, circuit ușă metalică, balcon în- 
țNs, parchet ocupabil imediat et lj 800 mH. lei.

. Telefoane 235208,0721/744.514 (Rocan 3000)
• zona l Creangă, decomandate, partial mo- 
oiiat, termopane, centrala termică, ica 
modificată, gresie, faianță, etl, preț 15 Md. lei. 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Dada, semidecomandate, modificat 
gresie, faianță, parchet în camere, totul conto
rizat et 1, preț 600 mii. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan3000)
• zona Ateaa Straiului, semidec., modificat 
centrală termică, balcon, gresie, faianță, preț 600 
mii. lei. Tel. 2352% 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona AL Armatei, semidecomandate, balcon, 
contorizări, preț 750 mii. lei. Tel. 22/479, 
0745/367893, seara. (Garant Consulting)
• daconman, ataj intermediar, conțonzat 
zona Creangă, preț .1,1 Md. lei, tel. 227479, 
0745/3678% seara. (Garant Consulting)
• MHddacMMndata, etaj intermediar, zona 
Patria, preț 950 Ml. Tel. 227479, 0746/367893, 
seara. (Garant consulting)
• MfflHtcomanMat Dictai et 3, parchet 
gresie, faianță, apă contorizată, gaz 2 focuri, 
vedere spre apus, 650 Ml, negociabil, tel. 227479, 
0745/367893, seara. (Garant Consulting)
• Dada, «I3din 4, bloc de cărămidă,

oifr , parchet gresie, fedanță, ba
227479,0745062893, searaJGarant Q

-, amenajat, 
bafeMOmii. 
.CoaaiMng)

• MraMraa—%ta>tacurs de amenajare, CT» 
etaj Intermediar, zona împăratul Traian, preț 980 
miL let Tel. 227479,0745/3618% seara (Garant 
Consulting)

contorizat balcon foarte mare ♦ mobilă, zona 
bdul. Decebal, preț 13 mW. lei. Tel. 227479, 
0745/367893, seara. (Garant Consulting).
• BB L Creangă, decomandat etaj interme
diar, balcon, preț 1 miliard (100.000 RON). Tel. 
227479,0745/367893, seara. (Garant Consulting)
• orala,at bun, parchet gresie)faianță, lavabil, 
ușă houă, 590 mii. lei neg. TeL 0788/487315 (NR.1)
• dacanraiMt «taj bun, zona Minerului,
—,------------•_ ±~-—paicon închis, cenîraiâ

sau 1350300.000 lei, cu 
(Ag.imob.Nr.1)

• wfaHt dacanandate, zonă ultracentrală, 
parter sau etaj 1. Ofer plata pe toc. TeL. 
0788/497615. (Agimob.Nr.l)
• Mmldraomandate, Aleea Armatei, etaj bun, 
apometre,. gra contorizat, balcon, preț 700 
milioane lei, negociabil. Telefon 0788/497615. 
(Ag.imob.Nr.1)
• MtaMecoaMdata, Gajdu, etaj bun, parchet 
balcon Închis, apomette,gaz contorizat lavabil, 
ocupabil Imediat preț 950MI. toi, negociabiL TeL 
6788/497615. (Ag.imob.Nr.1)
• decomandata, ST 80 mp, parchet balcon 
mare,. apometre, gaz contorizat, ocupabil 
imediat, etaj bun, preț 1,100 mid. let negociabiL * 
Tel. 0W497615. (Ag.imob.Nr.1)
• daoMondrtftbd. Decebal, lux, gresie, faianță 
modernă, parchet termoparvinstalatii electrici 
șl sanitare noL balcon închis, preț 1,200 Md. Tel. 
0788/497615. (Agimob.Nr.l)

• . .........

a
et 3,Afeea Armatei,'preț 780 mii, nego-
TeL0»'4976l5.lAgimob.Nr.l)

• MMM aL 60 mp, gresie, faianțl 
contonzan, nwon mare, panma imc oe 
cărămidă tauperft cu tabta Eminescu Preț» 
ML ROU9&ODO ROM Tel. 0741-120722, 0724- 
189301 (Casa Setaft)
• dOMMtalwttdtattotâp^:stfanțțs 
geamuri tenwptn, centrală termică proprie, 

’ t mobilat modem, Ion 
ROL/16Q.OOO RON. TeL 

I. (Casa Betania)
• stal 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu. Preț 900 
mil. ROU90.000 RON. Tel, 0724-169303, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Aleea Neptun. Preț 
13 Md. ROl/120.000 RON. Tel. 0742-005228,0720- 
387896. (Casa Betania)
• etaj L parchet balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. Tel. 0744- 
690918.0724-169303. (Casa Betania)

parchet, gresie, faianță 
termică, preț 850 mii. 
garaj. Tel 0780/497615.

mobilat, conto-

i
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✓ componente electronice; 
~ ✓ difuzoare și boxe auto; 

Wui Decsbai mufe adaptoare.

la noi nu găsiți, 
AtaMi* atunci nu găsiți mciui le!

_____ , Tnl.: 234.146.
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• «taj 2 decomandate, gresie, faianță, parchet 
laminat balcon închis, merita văzut st 65 mp, 
Dorobanți. Preț 32000 euro. Tel, 0741/1207% 
0724/1693% (Casa Betania)
• morMcări Hatioen, gresie, faianță, parchet 
laminat balcon, contorizări, bine îritretinut 
Aleea Crișului. Preț 650 mil. ROL/65.000 RON. Tel. 
0744/770051,0724/169303.  (Casa Betania)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
2 balcoane, modificări interioare, Dorobanți. Preț 
135 mid. ROL/135.000 RON. Tel.0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• zona plaȘd centrale, bloc de cărămidă» balcon, 
decomandate, tara modificări interioare, 
contorizări,* boxă, interfon, parchet tel. 
0788/165703 (Fiesta Nora)
• zona ProgresdU, cu balcon, st 78 mp, parchet 
contorizări, ocupabil Imediat Tip standard fără 
modificări, tel. 0723/ 251498. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, în circuit 56 mp, contorizări, 
balcon închis, parchet faianță în bucătărie și 
baie. Tel. 0746/302200,232 809 (Fiesta Nora)
• zona UlCiKa, et 3/4, bloc de cărămidă, deco
mandate, centrală termică, vedere în față, 
balcon închis, parchet gresie, faianță, bine 
întreținut preț L200 rrHd. lei negociabil, tel. 
0745/302200,0788/1657%. (Ftesta Nora)

■ MmHacomandatak zom Bălcgscu, et2, 
apometre, gaz contorizat balcon mare închis, 
proaspăt zugrăvit oapsM imediat preț 830 Ml. 
lei. Tel. 0788/38904 (Sla)
• decomandata, IMchoa et intermediar, 
centrală termică, parchet balcon mart închis, 
frumos amenajat preț 900 mii. tel Tel. 
0722/566J38 (Ella)
• MmUacamandreg earn Straiului, et 3, gaz 
Contorizat fără mari îmbunătățiri, bloc 4 nivele, 
preț 500MI. lei. Tel, 0788 ?*. ,
• decomandate, Gojdu, apometre, gaz conto
rizat faianță, gresie, parchet laminat instalații 
sanitare noi, balcon închis, mobilă bucătăne 
inclusă în preț ocupabil Imediat, preț U Md. leL 
Tel 0722/566938 (Ella)
• Maridocomandalft zona Armatei, etl, gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat balcon închis, 
proaspăt zugrăvit, ocupabil imediat TeL 

0745/653531 (Ella)
• MnddKonrendaOe mm Micro 6 Hunedoara, 
et 1. uMtonetafidLdiochetat instalații sanitare 
noi, zugriMtproejpăL ocupa» imeaiat preț 2ou 
mă leLTel W8traS04 (EHa)

• tmartl Zonă centrală, bloc de cărămidă, 
acoperit contorizări, oamerecu parchet bine
îl Preț 850 ML lei. TeL 0745/253662.

• toata agat, zona tllpia cu balcon, conto
rizat parchet zonă liniștită, gresie faianță, 
modificat preț 850 mii lei, tel. 0788/1657%, 
2328% (Fiesta Nora)
• zm 04% semidec, et i/H balon gresia,
nunta, contonzan, a% preț
30fl»euro,tel®» ra)
• afali DecamtMe. diKomrtidata, etg M 
contorizări, 2 balcoane, liber, fării aMenajM, 
preț30000 euro. Tel.0723-251.498. (Ftesta Nora) 

contorizări, baft 
mid. lei, neg,ttt

termică, fa mofifi iri .tertfoare, preț 975 mil. 

lei negociabil, țel. 0745/302200,232 809. (Fiesta 
Nora)
• zani Emtaaaai, decomandate, etaj interme
diar, baicorocontonzan, parcnet tara amenajări, 
vedere în 2 părți preț 1090 mii lei neg. tel. 
0723/251498. (fiesta Nora)
• zonă cantraH, parchet centrală, întreținut 
preț 750 Mlioane lei, tel. 718706,0745/354579, 
718706,0745/354579 (Omega Hunedoara)

• zM Mcro 5, balcon închis, instalații sanitare 
noi, etaj 1, jaluzele exterioare, 300 Ml. lei, neg, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• ama Mcro 2, etaj intermediar, gresie, faianță, 
parchet 2 focuri, stare foarte burii 630 Ml. lei, 
neg., telefoane 718706, 0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• ama Mfcro 4, centrală, un geam termopan, 
parchet faianță, preț 580 Mlioane lei negoctabH, 
telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)

• ama TVS Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat fără alte îmbunătățiri, 400 mili
oane lei, neg. teL718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• zona Mkrofi, etaj 3, gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei, td.7187% 0745/154579. 
(Omega Hunedoara)
• zom Mcro 3, etaj 2, centrală, gresie, faianță, 
parchet balcon mare, 690 milioane iei, neg., 
tel.718706,,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Moo & zona 1, camere decomandate, 
centrală, bine.întreținut gresie, faianță, spațios.
Tel. 7477% 0742/9024% 0742/87306. (finaTerra 

Mfa Hnned ra)

• dacomandata. QiiiMâ, nstafaȘi
sanitare noi, preț 650 ML zona Micro V. TeL 
747798, 074^902488, 0742/872106. (Tina Tema 
Mia, Hunedoara)

• MMklMHMMtatoF |M% fito# 2 convec- 
toare, boiler, balcon «nchls, jaluzele erterioare, 
apometre, preț680 mîl, rwgodabii, zonaO.T. Tel. 
7477% 0742/902488, 0742/872106. (Tint Terra 
Mia, Hunedoara)
• ttocemandata, etaj 1, centrală, gresie, faianță, 
apometre. preț 800 mii., negociabil, Piața 
Eliberării. Tel. 7477% 0742/9024% 0742/872106, 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• moHat centrală, super renovat zona OM, 
preț 790, negociabiL Tel. 747796, 0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• centrală, zona Mol, Micro & bine întreținut 
preț 350 mii, TeL 747798, 0742/9024% 
0742/872106. (Tina Terra Mia. Hunedoara)

C.A.S. HUNEDOARA

vaniei, pareneț, greie, raianța, i aescnis, 
apometre, gaz contorizat ■ 1 foc. Preț 985 mii. lei, 
negociabil. Tel. 234401. (Rubin’s Home)
• itornimndrta, găk teefaî intermediar, 
amenajat Preț U Mo. lei, negoctt>il.; Tel. 
234401. (Rubin's Home) â
• daft, zom EMnescu, et intermediar, ame
najat parchet gresie, faianță, contorizat Preț
1,05 mid. lei, neg, Tel. 23440L(RubkTs Home)
• zonăidfrueadrt%et2>decomandate, vedere 
la bulevard. Preț W mid lei. Tei. 0742/278051. 
(Rubin's Home)

• zona ancMWVRțK. % i _ , _j re, veaere 
în spate. Preț32000euro.TeL0742/2T®5L 
(Rubin's Home)

• porta, fatanlă Micro 3, etaj 3. Tel. 747798, 
0742/902488,0742/872106. (Tina Terra Mia, Hune
doara)
o oui uoo necomandar jentraratermică, 
2 băi, 2 balcoane, parchet de stejar, gresie, 
faianță vedere în 2 părți, ocupabil Imediat Tel. 
0786/165,7% 07MOS4%1 (Fiesta Nora)
• zom Dooabal et intermediar, 2 bă', 2 
balcoane închise, bucătărie modificată 
suprafață fnare, parchet gresie, faianță, preț 
1520 mid. negociabil, tel. 0723/251498,232808. 
(fiesta Nora)
• zare Dooabal decomandate, et intermediar, 2 
băi, 3 balcoane, parchet, gresie, faianță 
contorizări, repartitorre, vedere în 2 părți, preț 
1700 mid., lei negociabil tel. 0745/302200, 
0724/254061. (Fiesta Nora)
• idtaKMbal Deva, renovat ușă stejar, 
parcnet, țyesie, faianța, apometre, oaicon incriis, 
preț 31000 euro. tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)

• cMuii ofCQ centrala rermtea,
pachet balcon închis, st 80 mp, preț 13 mid. lei, 
teL 072^710903. (Prima-lnvest)
• MgoCdlcMHndMă 2 băi, 2 balcoane, st 90 
mp, contorizări, parchet gresie, faianță zona 
DesebaLptață preț 14 mid. lei, tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)

• dKMMdMML 1 centrală termică boxă 2 
băl, împăratul Traian, preț 1,75 mid. lei. Tel. 
0745/253413,2069% (Mimason)
• samtotocMMatalft  amenajat centrală termi
că 80 mp, et intermediar, bdul. Decebal, Deva,
135 mid. lei. Tel. 230324,206.003 (Mimason)
• Mfcro ă decomandate, amenajat, gresie, 
faianță parchet hmetar, centrală ușă metalică 
720 ML Tei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• MM VHeoaă modificat din 4 camere,.deco
mandate, ețaj intetmerfiar, centrală bucătărie 
mobilată 35.000 euro. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• Mfcro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală 525 ML Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere
• cumptr raaimni 2 camere, (semDdeco- 
mandate, in Deva, zonă bună de preferință etaj 
irfermedlar. Ofer preț bun. TeL 211587. (Evrika)

• urgent Tel 227479, 0745/367893, seara. 
(Garant Consulting)
• zona 6ojita,exdus parter și etajul 4,03, ofer 
plata pe loc. Tel. (W507AT(Bia)

Vând ap.
• zom cere, centrală gresie, faianță 2 băl 
parchet balcon, preț960 milioane tel negociabil 
teL 718706,0746/3545% (Onega nedoara)

teSk&LlS * 

Md, 718706,0746/354579. (Omega Hunedoara}
• zmb Hoa 5 decomandate, etaj intermediar, 
centrală gresie, faianță lavabil, termopan, 
interfon, ușă metalică 850 milioane lei, neg, 
tel.718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zom Mîro 6 euij intermediar, centrală gre
sie, faianță modificări multipje, preț 580 Mii-,.. 
oane lei neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• iigenl dramandate, parter înalt zonă 
centrală amenajat podele laminate, CT, gresie, 
faianță italiană ideal privatizare, preț bun. Tel. 
0726/826624,23’1% (Tempons)

• utoi ă Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 Ml, Tel. 747798,0742/902488, 
0742/872106. (Tina Terra Mia, Hunedoara)

• zim AtoM Neptun, decomandate, 87 mp. 
laminat balcon indite, gresie, faianță 2 băi 
amernatft centrala temnica, ușa metanca. dqxa. 
».reț 15 mld. lei. Tel .352% 1724/620358, 
0721/744514. (Rocan 300« =r
• Deoge Mam decomandate. «DO mp, 
parchet baie, 2 bafeMne, totul ddntorizat et 1. 
preț 44.000 euro. Tel. 2352% RW52O358, 
W2WM5W.®oan»0
• zom fitafă decomandate, 75 mp, hol păbat 
pSuncIy CcTHioa ItiiiMCd, OTuCOil mul 15, DOXa, 
preț 1360 Md. lei TeL 2352% 0724/620358, 
073/744514. (Rocan3000)
• KM UMMă fit 3, eu centrala termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere * diferență TeL 
0745/253662. (Evrika)
• urgenți Zom liliacului, centrală teimică 
termopane, parchet laminat gresie și faianță 
balcon mare închiși Preț 135 mkl lei, negociabil. 
Tel. 0723/660160. (Evrika)
• mo* MbacenMă Al. Neptun, decomandate,
1 Da, oaicon, centrala termica i n gar ir pe, pan er 
înalt bun și pertro privatizare, ocupabil imediat 
135 Md. lei, negociabil. TOI 0745/253662. (Evrika)

mediar, 2 băl 2 balcoane, apometre, gaz conto
rizat 2 focuri, îngrijit, preț 1,260 mid, lei. Tel. 
0745/653531. (Ella)
• doc», zom Minerului, bloc de cărămidă 
parchet de stejar, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, gaz contorizat 2 focuri, apometre, 
repartitoare, 790 ML neg. Tel. 0788/299904. (Ella)

CASA NAȚIONALĂ DE 
ASIGURĂRI

( JUDEȚEANĂ DE 1SICUB LR1DES iN tTATE 
HUNEDOARA - DEVA

Sffî. 16; te], 0254/219280; 218921; tax. 0254/218911;

Comunicat
Coefotra MS/CNAS nr. 201/65/15.03.2005 privind aprobarea unor

măsuri organizatorice pentru efidentizarea activității în cadrul subprogramidui 2.4 
„Prevede și control în diabet și alte noii de nutriție” vă informăm:

începând cu data prezentului ordin, consultațiile și tratamentul pacienților cu diabet 
zaharat incluși în subprogramul 2.4 „Prevenție și control în diabet și alte boli de nutriție”, 
cu excepția urgențelor, se vor realiza pe baza unei planificări individuale, în funcție de 
numărul de pacienți, pe durata unui ciclu de 60 de zile.

Asigurarea medicamentelor necesare pacienților de către distribuitori se realizează în 
totalitate și în cantitățile avizate de Comisia de specialitate de diabet zaharat, nutriție și 
boli metabolice din cadrul MS și aprobate de CNAS, în farmaciile centrelor teritoriale, 
până la data de 10 a lunii.

în termen de 40 de zile de la apariția prezentului ordin, medicii desemnați să prescrie 
medicamentele din subprogramul 2.4 vor realiza planificarea alfabetică a pacienților 
incluși în subprogram pentru consult și distribuirea medicamentelor, pe o perioadă de 60 
de zile, începând cu ziua de 11 a fiecărei luni. Ciclul de consultații și livrarea programată 
a medicamentelor vor începe din data de 11.05.2005.

Pentru informarea operativa a cetățenilor, Direcția de Sănătate Publică a Județului va 
mediatiza la nivel local planificarea alfabetică la consultații a pacienților, pe zile.

Direcția de Sănătate Publică Județeană va verifica, prin responsabilii cu monitorizarea 
subprogramului 2.4, realizarea planificării pacienților și a distribuției medicamentelor și 
afișarea informațiilor în locuri accesibile. Afișarea programului și a altor infoimații utile 
va fi făcută la sediul cabinetului medical de conșulta^i în diabet și la sediul farmaciilor și 
pe site-ul www.cjashd.ro.

Președinte - Director General Medic- șef
Ec. Florescu Dan Mihail Dr. Armean Elena

http://www.cjashd.ro
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rid»_________________ . Docta, parchet gaz 
contorizat apometre, bloc cărămidă ocupabil 
imediat preț 150 mii. lei. Tel. 0788/134322. (Ella)
• dacMrentata zana Liliacului, centrală 
termică termopan, gresie, faianță mobilă 
bucătărie, beci ■ 30 mp, preț 45.000 euro. Tel. 
0722/566338. (Ella)
• rerektec, zana Bulevard, CT, 2 bă,2 balcoane 
(1 închis), gresie, faianță parchet lavabil 
modificări Interioare, renovat recent vedere în 2 
părți, 155 mid. lei neg. 0788/888318 (Ella)
• zona Progresul parchet 2 balcoane, st- 98 mp, 
et intermediar. Preț bun. 23440L (Rubin's Home)
• zona Gojdu, etaj 3, termopan, parchet Preț 
33000 euro. Tel. 0742/27805L (Rubin's Home)
• KogăHceanu, contarizA în circuit Preț 13 
mid. iei. 0742/278051. (Rubin's Home)
• zona Decebal semidecomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică parchet Preț 1,45 
mid. lei. Tel. 234401 (Rubin's Home)
• doranantata, M Mihai Viteazul etai 3; 
centrală termică Iwl mare, gresiă Wertă ușă 
metalică Mfflj»Beg«taMI,teL07<®M®. 
(Profil Expert MMdoara)
• Ma» fcjmB tabunătețlri; 280 mii. tel Tel. 
0722/4Mț» (WSI Expert Hunedoara)

• zona faeEM A Z dec., 2 bă, gresie,, 
faianță POrttat balcon închis. Preț 60.000 euro 
■vMWjWIprirW

• zorii 1 Decembrie sdeo, centrate termk& 
toatedotirHe. Ifreț 35300 euro neg. Tel 28*70. 
(MultiMne)
• dtaHțilMtato;cenM*tennicăeta|internte-\ 
diar, jtataMnb v/1, preț 850 mă negociabil ■ 
(8SJBO6.R0H). ȚpL O25V743222, OT42/*61S637. 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
■ a 2 camere; cantate termică
gresie; faianță ușă metaUcăMilntermed «: 
zonă centrate preț 750 miKTMM) RON Kt ' 
0254/7432», 0742/61567, OMăaUSl. (laty 
Mya Hunedoara)
• cu gaal zonă ultracentategraț 35300 euro. 
Tel. 0254/743222, 074276MJlf0MZ681Sl. (ta^ 

Mya Hunedoara) 
grSe2*t«Sta2WP^B8ma^^^ 

Contact)

intermediar, zonă 
1211587. (Evrika)

• 14 camere, fa Deva, etajint 
bună Ofer pr^dpMi Telefon
• <toc<«Matabbloc, str.Cuza Vodă sau imp. 
Traian, tebtnW540725. (Mimason)
• tac, A1-2 fa Buri la parc. ttn. O745/64B725. 
(Mimason)

Vând ap. i camere (07)

linte- 
preț 830 

745/354579.

• fah«gări, instalații efeCblde șl sanitare noi, 
,830. milioane, negociabil. Tel. 718706, 0745/ 
1)354579. (Omega Hunedoara)
• tancMn>5,etaj Intermediar, modificări 
rioare, gresie, faianță zugrăvit preț 
milioane, negociabil. 718706, O7C1_ 
(Omega Hunedoara)
• zra* Mtao 4, etaj intermediar, centrală 
balcon, parchet gresie, faianță 1,250 mid. lei. 
Tel. 718706,0745/354679. (Omega Hunedoara)
• cmc Dmtaall pod cu țiglă și boxă hol 
central, 3 terasă 2 b& Preț 15 mid. lei, tel. 
0720/437389,072tm089. (Green Contact)
• Eatatacu, zona anl, etaj intemediar, 2 bă, 2 
balcoane, amenajări Interioare, CT, vând sau 
schimb «ti 3 o’mere idHtaivta^Wam&rieț 
tel 0720/437389,0720/348,089.  (Green Contact)
• ten Creangă etaj intermediar, 2 băi, 2 
balcoane, CT, ușă lemnmpsiv, parchet vedere 
în două părți, se poate ocre» repede, preț 52000 
euro negociabil, teL 0723/31.498 (Fiesta Nora)
• zm Honălvi, et intermediar, 2 băi, gresie, 
faianță parchet totul nou. Preț 40.000 euro neg. 
Tel. 219470. (Multiprima)

• zana 22 Decembrie, et intermediar, 2 bă, 2 
balcoane, centrală termică toate dotările, 
mansardă garaj Preț 60300 euro neg. Tel 
219470. (Muffiprjma)
• eta| ktaratadav, zona Creangă centrală 
termică 2 balcoane, aer condiționat Preț 1,7 
miliarde lei, negociabil. Tel. 234401. (Rubin's 
Home)
• et totamiMta Bniwsw, dec, 3 balcoane, 2 
bă. 45000 euro. 2MI0L (Rubin's Home)
• zonă ranbM etaj 2, decomandate, garai 2 
balcoane, st,-.90 mp. Preț 155 mid. lei. Tel 
0742(278051. (Rubki's Home)
• Stata IMtatal decomandate, 2 băl, 
faianță parchet centrală 960 mii. Tel. 710129. 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• ctecMHiadata vtari dt azinul de înot 
amenajat certrală'2'băi, . balcoane, 32300 
euro. TeL 710129,0MQ/14678O. (Stil imobiliare 
Hunedoara)
• Wom ă etaj intermediar, living, amenajat 
centrală nano: DUtatăne mobilată 
Utilată 2 bă, 1,250 mid. TeL 710129,0740/1467WL 
(Stil Imobiliare Hunedoara).
• taconondata garaj sub bloc, zona Împăratul 
Traian, preț 23 mid. lei 0WM.HI8 (Mimason)
• decomandata, A 3, zona Ion Creangă par
chet gresie, faianță contorizat 2 bă, 2 balcoa- 
3eiMț4B300 euro. Tel. 0745/i59S73Wmason)

A A 2, dec, amenajări 2 bă, 2 
*k! re, mtetiple îmbunătățiri, contorizat 100 

mp. preț 50300 euro neg. tel. fflBW/173103. 
(MlmaSon)
• Ameandiia, Mral zona Progresul, preț 
avantajos. eL 074V154.401, 230S42 seara. 
(Garant Consulting)
• taMmrateta zoan Parâng, etaj intermediar, 
Imbunăfatiț 650 mii, ntgtoabiL Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hutatagia)
-• MnMMmantataWcraăMi 1, centrate 
termică interfon, 900 mii. negociabil. Tel 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• btai Decetal dec. SL 80 mp, ST 100 mp, 
parchet 2 balcoane foarte mari,2bă, buc modi
ficată CT, gresie, faianță et 3, prut 50.000 euro. 
Tel. 0724/620.35a O 21/744514 (Rdten 30»)
• zmb Motta, dec., ST 110 mp, parchet peste 
tot balcon închis, bloc acoperit preț 35.000 euro. 
Te|. 0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• moMcat te 3 camere, etaj intermediar, 
centrală termică bine întreținut, preț 950 mii. 
(95300 RON). Tel. 0254/743222. 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• gaz șl apă grădină + livadă zona Peștiș, preț 
1,400 mid, lei (140.000 RON). Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/5B1831. (Lary Mya Hunedoara)
• decomandata Liliacului, et Z apometre,

• tacMMtalKJlMKjifan n. î, centrală 

termică jaluzele exterioare, 2 băi,- gresie, 
faianță zugrăvit cu lavabil, calorifere noi, preț 
1,1 mfo. lei. Tel. 0788/888318 (Ella)
• tat, zum Carpați, modificai 2 băi, gresie, fa
ianță parchet instalații sanitare noi, 2 balcoane 
(1 închis cu termopan), lavabil, vedere fa 4 părți, 
preț 155 mid. lei. Tel, 0788/888818. (Ella)
• zona Mfoilta, et 2, parchet 2 băi, gresie,
raranțâf cernraa wfnsCft scramoaia^
preț 15 mid. lei, tel. 0726710903. (Prima-lnvest)
• 2 apatamaate eu < camere, b-dul Decebal, 
etita intermediare, amenajate modem, cu 
centrală termică în garanție, suprafață mare, 
termopane, 2 băi amenajate, bucătărie mare. 
Prțț urnld. Iei neg. Tel 0723/660160,(Evrika)

nnriFi~il <• Țnxxnirtn *1' takl AaJUwU Kv-Xa'I f rv>(r4 IkS centrala termic^ noi centrai, preț 13 mm iei, 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Evrika)
•lagMt, 2 băi, 2 balcoane, parchet; gresie, 
faianță CT, garaj duMtl preț 15 mid. lei, tri. 
0742/01908. (ftm-lnvest)
• smMk, «Muridri, 2 bă, balcon închis cu 
termopan, et3, preț 40.000 euro, tel. 0740/210780 
(Prima-lnvest)

• tac, 2 balcoane. 2 băi, CT, lavabil, zonă bună, 
preț 48.000 euro, tel 0740/i26026.(Prima4rwest)

Vând case, vile (13)
• 2 can, în Deva, zonă liniștită, curte și grădină, 
fiecare cu câte 3 camere mari, încălzire centrală, 
amenajări interioare. Prețuri negociabile. Tel. 
0745/253662. (Evrika)

: «zona Cetâță curte șl gradină 1000 mp, 3 
camere + living, șemineu funcțional, terasă 80 

' mp, 3 băi. 100.000 euro. Tel. 219470. (Multiprima) 
a zana Hunedoara, renovată recent, gaz, apă, 
hkfrofor, fosă septică, 2 cameră, bucătărie, hol, 
bate cu cabină duș, anexe, curte betonată, gră
dină șl livadă, st 1700 mp, preț 42.000 euro, nego- 
dabiî TeL 0726/826.624,0720/354453. (Terrporis)

• M Cătagârenl CT, 3 camere, curte, grădină, 
2.holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet, gresie, faianță, st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2500 mid. Tel. 0726/826.624, 
232420. (Tempons).
• Deva, zona Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet, CT, teren 600 mp. 75.000 euro, tel. 
0720/437389,0720/348.089. (Green Contact)
• Deva, zona Aurel Vlaicu, P+l. P: garaj, 2 
camere, bucătărie, scară interioară; La etaj: 3 
camere, baie, cămară, terasă, CT gaz, parchet, 
faianță, gresie, ST=330 mp. Preț 23 mid. lei, tele
foane 0720/437389, 0720/348,089. (Green 
Contact)
• zona Deva-Hunedoara, 2 camere, bucătărie, 
baie amenajată, CT, apă, canalizare, curte și 
grădină 800 mp. Preț 1,5 mkL lei, tel 0720/437389, 
«720/348,089. (Green Contact)
• zona Sfcmiia, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță și gresie, baie cu boiler, amenajată, 
pivniță, curte betonată, fântână, apă trasă în 
casă, gaz, grădină 1300 mp.Vând sau schimb cu 
ap. 3-4 camere, Deva sau Simeria, 1,4 mid. lei, tel. 
0720/437389,0720/348.089. (Green Contact)
• vii nouă Deva. P+l+M, 7 camere, 2 livinguri, 
2 băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră, hol, 
bucătărie, amenajate modem, curte și grădină 
$7=1800 mp. Preț 79000 euro, tel. 0720/437389, 
0720/348.089. (Green Contact)
• Deva, zână centrală, 4 camere mari, hol 
central, 2 băi, bucătărie mare, pivniță, garaj, CT, 
amenajată modem, ocupabllă imediat 93300 
euro, 0720/437389,072țV348389. (Green Contact)
• Dova, ian* central, 4 camere, 2 băl.conto

rizat termopane, beci; teren 700 mp, preț 110000 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 1 canraa, bucătărie, baie, hol, 120 mp, 2 
garaje, 70300 euro, 0721/815781. (Prima-lnvest)
• Zona Chteta, 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 260 mp, $71050, fireț 1.000 euro. 
•Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zona Ftetaasa, p+m, construcție 2004, 4 
camere, gresie, faianță. 2 băi amenajate, jacuzzi, 
living, parchet centrală termică, complet: 
mobilată, preț 118.000 euro. Tel 235.208, 
0724/620.358,0721/744514 (Rocah 3000)
• zonă bună, parter+etaj, 4 camere, scară Inte
rioară, parchet în camere, 2 băi, garaj, 2 balcoa
ne, beți, bine întreținută, preț 75.000 euro. Tel. 
235.208,0724/620358,0721/744514 (Rocan 3000)
• zona Hmk 2 camere, bucătărie, baie, 
cămară, pod, parchet curte, încălzire pe gaz, 
preț 820 mii. lei. TeL 235208, 0724/620358, 
0721/744514 (Rocan 3000)
• ana porc, 3 camere, bucătărie, baie, hol mare, 
teren drept 1100 mp, ideșf centru firme _ 
100.000 euro, negociabil. M 0788/497615, (Ag. 
imob.Nr.l)
• zonă contate, 4 caia, amenajată, parchet 
gresie, faianță, termopan, 2 băi, bed, conta- 
rizată’ garai, curte, grădină, 700 mp, ocupabilă 
imed pre*U0300 euro neg. tei. 0746/640725. 
(Mimasorr) '■
• str. M. Eminescu. 2 camere, hol, baie, grădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabil firmă,

• zona Urma cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari, 
grădină 9 ari, casă recent renovată preț 1300 
mii. lei, telefoane 0723/251498.232808. (Fiesta 
Nora)
• Șoimuț, construcție 2004, din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei, tel. 0720/437389,0720/348389. 
(Green Contact)
• La S km de Deva. 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate ctrpa et 
gresie, termopane, CT; al doilea corp: bucătărie, 
pivniță curte betonată anexe, grădină ST=1700 
mp, gaz la poartă. Preț 13 mid. lei, tel 
0720/437389,0720/348.089. (Green Contact)
• casă te Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
^,enegS^®73^6K(Ev'rikS780mil’

• casă In construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Toplița, 30.000 euro, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Crtstur, 2 camere, bucătărie, baie neterminată 
anexă un miliard, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

Cumpa ; ase la țară (18)
• regafomMAw «lucuilm» jurul Devei, 
preferabil mftwde transport în satOfer prețul 
pieței. Tel. 0788/888818 (Bla)

.teren CMABO m deschidere la apă 80 m 
deschidere la drum, 5T14000 mp, 11 euro/mp, 
posibilități parctilare.TeL 718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• taran zona Rotarilor- intravilan, 1000 mp,preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 euro/mp. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• Mravian, Peșdș, la șoseaua națională 2000 
mp, apă gaz, curent, preț 15 euro/mp. Tel. 
710.129,0740/146.780 (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Marital, SriMH, St 4000 mp, utilități la 
poartă urgent preț 8 euro/mp, tel. 0740/126329 
(Prima-lnvest)
• Mravian, pe DN 7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, teL 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• Mravian, zona Sântuhalm, laDN 7,14.770 mp. 
fc 200 m. 20 euro/mp. Tel. 219470, (Multiprima) ■
• vând parafe teren cu suprafețe cuprinse între 
500-1000 mp, în zonă rezidențială toate 
facilitățile, preț 26 euro/mp, negociabil, tel. 
0788/497615. (Ag imob.Nr.l)
• la 54 km de Deva, 100300 mp, cu FS 1000 m, 
toate facilitățile (apă, gaz, curent canalizare), 
preț 10 euro/mp, negociabil, tel. 0788/497615. 
(Agimob. Nr.D
• la 15 km de Deva, pentru construcție case de 
vacante, panoramă superbă ST 900 mp, FS-20 m. 
Facilitați: apă gaz, curent cablu TV, preț 6500 
euro, negociabil. Tel. 0788/497615. (Ag. Imob. Nr. 
1)

'acanta ta are.

• parcele de teren intravilan, pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe 500-1000 mp, FS 24 m, preț 20 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Ag.imob. Nr. 1)
• exbavlan scos din circuitul agricol, st 8.000 
mp, front stradal 41,5 m, teren ce poate fi extins 
în funcție de cerere. Str. Aeroportului. Preț 7 
euro/mp. Tel. 230221.0740/914688,0720/370753. 
(Casa Betania)
• Deva, intravilan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 16 euro/mp, 
tel. 0720/437389,0720/348089. (Green Contact)
• Simeria, DN7, intravilan, ST=1900 mp, FS=16m, 
apă curent gaz pe teren. Preț 16 euro/mp, tel. 
0720/437389,0720/348.089. (Green Contact)
• zona Simeria, DN 66, intravilan, ST=3000 mp, 
FS=120m, apă curent gaz. Preț 6 euro/mp, tel. 
0720/437389,0720/348.089. (Green Contact)
• spre Cozla, intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12 m, curen electric, îngrădit Preț 260 
milioane lei, tel. 0720/437.889, 0720/348.089. 
(Green Contact)
• spre Ahnașu Sec, intravilan, ST=2000 mp, 
FS=17 m, curent electric, posibilități apă și gaz. 
Preț 7 euro/mp, tel. 0720/437389,0720/348.089. 
(Green Contact)
• terenul Hravlane spre Cârjiți, ST=2000 mp, 
FS=10 m și ST=800 mp, FS=15 m. Preț 35 
euro/mp, tel 0720/437389,0720/348.089. (Green 
Contact)
• Pretagbaa Vulcan, intravilan, la Intersecție, 
ST=800 mp, posibilități apă curent Preț' 7 
euro/mp, tel. 0720/437389,0720/348.089. (Green 
Contact)
• zpre Cozla, intravilan, ST=4000 mp, FS=200 m, 
parcelabll. Preț 6 euro/mp, tel. 0720/437389, 
072Q/34&089. (Green Contact)
• taȘet Intavilan, la asfalt, acces din DN7, 
SI 80C ip, FS=16 m, curent gaz Preț 200 
milioane lei; extravilan ST=1800 mp, zona de 
agrement Preț 100 milioane lei, tel 0720/437388, 
0720/348089. (Green Contact)
• Mravian, te Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, toate 
utilitățile, se poate și parcela, preț 25 euro/mp. 
TelO726/826.624,0720/354453. (Temporls)

• Mravian, In Leșnic, fs 12 m, st 510 mp, ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel 0726/826.624, 
231108 (Temporis).

Cumpăr teren (22)
• 5 hvetare, intravi lan, la sosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata imediat 215.211 (Prima- Invest

• *1 Zăvoi după Casa Galbenă Ofer prețul 
pieței. Tel. 0742/278051. (Rubin's Home) .

Vând spații comerciale (25)
• taohl cu destinația depozit teren aferent 480 
mp, gaz. apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan. Preț 35.000 euro. negociabil. 0745/163.445 
(Mimason)

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• wgont spațiu comercial, zonă ultracentrală 
bd. Decebal, Bd. 1 Decembrie, cu suprafață Intre 
100-300 mp. Ofer plata pe loc. 0788/49761$ (Ag. 
imob. Nr. 1)

Chirii imobile (29)
• caut casă, 3 dormitoare, de închiriat pentru 
cetățeni străini. Preț la vedere. Tel. 224296, 
0788/361782.(Garant Consulting)
• urgent spre închiriere apartament cu 3 
cartere decomandate, înDorobanți, cu centrală 
termică, mobilat aragaz, frigider, contorizări, 2 
balcoane, gresie, faianță, parchet preț 200 
euro/lună telefon 0723/251498. (Fiesta Nora)
• Se oferii garaj în zona Poșta veche, 22 mp, ușă 
de siguranță pe termen lung, preț bun, tel. 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• caut pe termen lung garsonieră mobilată în 
Deva. Plata în avans. Tel.0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• caut legent pentru închiriat spațiu ultracen
tral. cu vad bun, cu suprafață între 30-50 mp. Tel. 
0788/497615.(Ag.imob.Nr.l)
• Ofer spre închiriere garsonieră complet 
mobilată, contorizări, centrală termică, TV color, 
frigider, aragaz, zona M. Eminescu. Tel. 
0788/497615. (Ag imob. Nr. 1
• 30 mp, b-dul Corvin, amenajări, preț 200. 
euro/lună. 710.129,0740/146.780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• caut regent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, în Deva, zonă bună 
(ne)mobilat. Ofer 80-100 euro. Tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• Spațiu comercial bdul. Dacia, 190 mp, 
amenajat, centrală 5 euro/mp. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Sw ‘ 1 eomerdal 30 mp, centrală termopan, 
200 euro. Tel. 710129,0740/146780 (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

Schimburi imobile (30)
• schimb apartament 2 camere, etl, 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 lei. 
Telefoane 230479; 0745/253662. (Evrika)
• scHmb apartament 2 camere, zona Dadă et 
2, îmbunătățiri, cu apartament 2-3 camere, zona 
Gojdu, Liliacului, Mărăști, 22 Decembrie. Ofer 
diferență Telefoane 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• casă la 25 km de Deva, cu 2 camere, bucătărie, 
curte și grădină 1400 mp, cu apartament 3 
camere, zona M 15, fără diferență. Tel. 
0788/497615. (Ag.imob.Nr.l)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - HUMA DEVA 
-societate de rewganizăn și lichidM|ttflHare- 

ANUNțĂTOțlCREOnaM
Că s-a dispus.deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și a ferreoMUbța de SCMMalMaStt Maganl 

icrean|elorlafa!BTribunaliduiHunedoaiaPotrtrt Bit TSIxgea nr. 64/1995 - republicată. termenul ItnutS oentm i
Hte date de 09.052005.
Pifna Adm a cndMtor «■ ma loc ia TtanaM Hmdoan, In dala da 19.05200S, ara 10, cu

1. npoiul admimstratonilin juMao
2. analiza situaț» pasivului debitoarei;
3. constituirea Comitetului creditorita r
4. deschiderea procedurii falimentului;
5. măsuri ce vorfl întreprinse in vederea continuării procedurii, i
6. aprobarea stabilirii retribuției licmoatonjlui în procent de I2KWk dfc Jr Eolipsa Încasărilor, de 
20.000.000 lei din fondul umede lichidare:
7. diwse.

în conformitate cu prevederile an. 56 alin. 4, din Legea nr. 64/1995 - republicată, este admlimiă votarea prin scrisoare, cu 
legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloacețHraeglstntă la tribunal cu cel puf n 

. 3 zile înainte da data tată pentru exprimarea votului.

' parte a unei corporații internaționale mass-media
A care deține poziția de lider in publicarea de ziare

▼ și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât pi in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severtn, Hunedoara pi Satu Mare

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

distribuitori de presă 
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

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

Dacă oferta noastră va 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

• MMI cm grădină fa Deva sau Simeria,piața 
tâMM 0721/855313. (Prima-lnvest)

a ta
• ttafc > camere, Nanoru, centrală cu lemne, 
anam, grădină apă curentă, fosă septică, 45300 
euro. TeL 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• lai* km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, holpivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. Ni, negociată Tel. 0726/826524, 
0723/393.295. (Temporis)
• 2 camera, bucătărie, baie, garaj, piscină în 
construcție, ST 3600 mp, SC 186 mp, construcție 
de cărămidă podele, la apă pod de beton, zona 
Govăjdie, 10.000 euro casa + 10 euro/mp. Tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• 2 camera, anexe, ST 500 mp, Banpotoc, neg. 
tel. 0740/210.730. (Prima-lnvest)

Ffis reduse cu JȘ pentru “Vacan|a ta mare... la marel“;

Deva - 330025
Str A. lancu (vis-a-vîs de Catedrală) 

Tel: 23.44.23 
e mail, office@rnareea.ro 

www.mareea.ro
RECLAMĂ

p» .. bm ■MM|Mi| m hm * mmi Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
Ei If I fi E» NȚ I u 7 u !■ | încearcă variantele speciale contra cost.feVlWfallimfan I ImB ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

Bl VARIANTE

SIMPLU CHENAR f BOI D

VARIANTA ALEASĂ

lOCAțNCUTH POȘTALE

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

TEXT HWNUl APARIȚIE

Anunțurile sa weu- zilnic, între oțele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica in pagina de 
mia publicitate > cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă reeponsabiHtatea pentru contim

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:office@rnareea.ro
http://www.mareea.ro
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• Se deschide azi. Cripta în care este 
înhumat loan Paul al ll-lea, situată în 
Grotele Vaticanului, sub bazilica Sfântul 
Petru, se va deschide publicului azi, la ora 
5:00 GMT.

• în arhivă. înregistrări realizate de Nir
vana, Beach Boys și Dizzy Gillespie au fost 
introduse în patrimoniul Bibliotecii Congre
sului american.

Came și lapte de la clone
acestor produse pentru să-

Muzeu al pâinii
Lisabona (MF) - Un muzeu al pâinii a 

devenit o atracție turistică importantă în 
Portugalia, țară unde există peste o sută de 
feluri de pâine, iar personajul care sim
bolizează independența națională este o 
brutăreasă.

Muzeul, o clădire de trei etaje din vâr
ful unei coline în apropiere de orașul Seia, 
a avut peste 300.000 de vizitatori de la 
deschiderea sa, în septembrie 2002.

Muzeul trece în revistă tradițiile cele mai 
vechi în ceea ce privește fabricarea pâinii, 
de la uneltele pentru seceriș până la cân
tecele ce însoțesc măcinatul boabelor de 
grâu. într-o secțiune dedicată copiilor, 
marionete din miez de pâine explică cum 
se făcea pâinea altădată.

■ Bovinele donate pro
duc lapte și carne 
asemănătoare celor 
născute pe cale naturală

Washington (MF) - Carnea 
și laptele provenind de la 
bovine donate sunt foarte 
asemănătoare celor produse 
de animalele născute pe cale 
naturală, arată primul studiu 
de evaluare a valorii nutritive 
și a eventualelor riscuri ale

Vulcanul a provocat panică

Machu Picchu 
în pericol

Machu Picchu (MF) - 
Invadată de turiști, le
gendara citadelă incașă 
Machu Picchu, parte a 
patrimoniului mondial 
din anul 1983, este vic
tima propriului succes 
în asemenea măsură 
încât ar putea fi plasată 
pe lista monumentelor 
aflate în pericol, dacă 
autoritățile din Peru nu 
iau măsuri.

în apropierea cetății 
sacre s-au construit o 
parcare, un vestiar, bu- 
ticuri, un hotel de lux și 
o casă de bilete. Există 
cam o sută de ghizi. Po
trivit autorităților, anu
al citadela este vizitată 
lie 800.000 de turiști, a- 
dică între 2.000 și 2.500 
pe zi.

Cetatea se deteriorează 
și din cauza ploilor, a lip
sei mijloacelor de evacu
are a apei și a 
avansării 
construc- 
țiflor din 
Satul a- 
propiat, 
Aguas 
Cali- 
entes.
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1 Jagger
: (Foto: EPA)

I Cel mai 
! mare 
i turneu 
: londra 4F)-Trupa 
1 rode RoSng Stones, 
I al cărei membri au 
: împreună 242 de 
: ani, va începe în 

august, la Boston,
i cel mai mare turneu 

de până acum.
- Sir Mick Jagger (61 

ani), Keith Richards 
(61 ani), Charlie 
Watts (63 ani) și 
Ronnie Wood (57 
arii) s-ar putea 
retrage după acest 
turneu. Rolling 
Stones și-a susținut 
primul concert la 
Londra, tn urmă cu 
43 de ani. 
Zvonuri privind 
retragerea au existat 
însă și în cazul 
turneului „Forty 
Udes", din 2002.
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■ în insula Sumatra, 
erupția vulcanului a 
determinat evacuarea a 
zeci de mii de persoane

Jakarta (MF) - Un vulcan 
din centrul insiilei indonezie
ne Sumatra a erupt, marți 
dimineață, provocând panică 
în rândul populației, deja 
afectată de seria de cutremu
re care au zguduit această 
zonă în ultimele luni.

Vulcanul Talang și-a relu
at activitatea luni, aruncând 
ce-nușă pe o rază de un 
kilometru, a anunțat Sugeng, 
responsabil în cadrul centru
lui de seismologie din orașul 
Padang.

A dat băiatul pentru o brățară
■ Cântărețul Michael 
Jackson a fost confrun
tat cu mama presupusei

Jock e fericit că a crescut iarba din 
grădină, pentru că se poate ascunde mai 
ușor. (Foto: FAN)

victime din anul 1993
Santa Maria (MF) - Unul 

dintre martorii chemați de 
acuzare în această săptă
mână, în încercarea de a do
vedi un comportament recidi
vist al cântărețului, a fost 
mama presupusei Victime a 
unor abuzuri datând din 1993. 
Asiatică și în vârstă de 40 
ani, femeia a declarat în fața 
tribunalului din Santa Maria 
că fiul ei a dormit de mai 
multe ori în camera lui Mi
chael Jackson. Ea a descris 
vizitele la Neverland și călă
toriile la Las Vegas, Disney- 
world în Florida, și la Monaco.

Nu crește riscul de cancer
Copenhaga (MF) - Telefonul mobil nu 

mărește riscul apariției tumorilor can
ceroase cerebrale. Cercetătorii de la aso
ciația Kraeftens Bekaempelse au inter
vievat 427 de danezi care aveau tumori 
cerebrale și 822 de persoane sănătoase, 
întrebările se refereau la frecvența uti
lizării telefonului mobil șl tarata medie a 
convorbirilor.

Seism de 6,6
■ Cutremurul s-a resim
țit în Loyaute și Nou
mea, dar nu s-au înregis
trat pagube materiale

Noumea (MF) - Un cutre
mur cu magnitudinea de 6,6 
grade pe scara Richter s-a 
produs, marți dimineață, în 
Noua Caledonie, teritoriu 
francez situat în Pacificul de 
Sud, fără a provoca pagube 

nătatea umană. Studiul amer- 
icano-japonez a apărut în Pro
ceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS).

FDA, agenția americană 
însărcinată cu reglementarea 
produselor alimentare și far
maceutice, nu a autorizat pen
tru moment comercializarea 
produselor provenite de la 
animale donate. în 2003, FDA 
și-a exprimat public rezervele 
față de aceste produse și 
urmează să se pronunțe din 
nou, în urma acestui studiu.

Echipele de cercetători de 
la Universitatea Connecticut 
și Institutul de Reproducere 
Kagoshima din Japonia au 
analizat o sută de parametri, 
precum cantitatea de proteine, 
densitatea grăsimilor, anti
corpii și lactoza. în total, ei au 
examinat peste o mie de 
eșantioane de lapte și carne de 
la animale donate și ne
donate, pentru a le compara.

A erupt Ieri. (Foto: epa>

Muntele Talang are o alti
tudine de 2.599 ta metri. 
’Sâeci de mii ta Srsoane care 
locuiesc în patru sate din apro
piere de Talang au fost evacu
ate din zonă și transportate în 
adăposturi situate la cinci kilo
metri distanță, a declarat Elfi 
Sahlan Ben, responsabil al dis
trictului Solok.

Avocații apărării, Robert Sanger (L) și Thomas A. Mesereau Jr.
(Foto. EPA

Femeia a recunoscut că în 
timpul unei călătorii la Las 
Vegas, din martie 1993, a 
primit o brățară de aur de la 
cântăreț, după ce și-a lăsat 
fiul să doarmă cu Jackson 
pentru prima oară. „Suntem 

grade în Noua Caledonie
materiale sau victime, a a- 
nunțat Institutul de Cercetări 
pentru Dezvoltare (IRD).

Epicentrul seismului pro
dus marți, la ora 4:09 (luni, 
20:09, ora României), a fost 
localizat în larg, la 425 de 
kilometri est de Noumea și la 
285 de kilometri sud-est de 
Tadine, în Arhipelagul Loy
aute, a anunțat Bernard Pelle
tier, seismolog în cadrul

0 familie, băiatul se distrează, 
de ce nu am dormi împreună? 
Nu e nimic rău în asta”, i-ar 
fi spus Michael. Femeia a 
recunoscut de asemenea că în 
timpul unei călătorii la Mona
co s-a dus Ia cumpărături cu

IRD.Seismul s-a produs în 
zona de subducție situată 
între placa australiană și 
arcul Vanuatu, Ia est de Noua 
Caledonie. Pelletier a precizat 
că aceasta este o zonă seis
mică activă. - j.

Vineri, în aceeași zonă a 
avut loc un cutremur de 5,8 
grade, la o distanță de 300 de 
kilometri est sud-est de 
Noumea. 

o carte de credit pe care i-a 
dat-o cântărețul.
Prea târziu

' 4-* Ai . -' '
Când a simțit că fiul ei se 

îndepărtează de ea, a încercat 
să îndrepte lucrurile, dar 
Jackson era nemulțumit de 
acest lucru. în același an, 
femeia și .fiul ei I-ițtt în 
judecată pe cântăreț pentru' 
agresiune sexuală. Procesul 
nu a fost judecat până la 
capăt Insă, deoarece mama 
copilului și cântărețul au 
încheiat un acord în valoare 
de 20 milioane de dolari.

Mama presupusei victime 
din 1993 a confirmat că a pier
dut custodia copilului după ce 
a încheiat acel acord finan
ciar cu Jackson. Fiul ei-s-a 
dus să locuiască cu tatăl său.

Obiecte care au apar
ținut pictoriței mexicane 
Frida Kahlo au fost des
coperite în câteva cutii 
păstrate în baia casei din 
Mexico City, unde a trăit 
aca^ța. ...


