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Integrare prin faliment

La razia de sâmbătă noaptea din Hunedoara au participat și trupele de inter

■ Circa 90 la sută 
dintre firmele hune- 
dorene nu sunt 
pregătite de integrare.

Clara Păs___________________
c la ra.pas^in form me dia.roDeva - Declarația a fost făcută de ministrul muncii

Gheorghe Barbu, la Deva, la seminarul cu tema „Un viitor european pentru județul Hunedoara”. Aproximativ 10- 12% dintre agenții economici din întreaga țară sunt capabili să facă față concurenței acerbe de pe piața din Comunitatea Europeană. „Sunt îngrijorat din acest punct de vedere. Mai avem puțin timp

până la integrarea în UE. întreprinderile trebuie să facă modificări importante în modul de abordare a managementului și să se pregătească pentru respectarea condițiilor de mediu, care sunt extrem de dure. Să nu uităm că Polonia s-a confruntat cu falimentul a 47% dintre firme la scurt timp

după integrare”, a subliniat Barbu. Acesta a precizat că asistă însă la o schimbare de mentalitate, că s-au depășit anumite tare: „se vorbește de privatizarea mineritului în Valea Jiului. Și se vorbește în liniște! Pentru prima dată în ultimii 15 ani. Lucru care mă face să cred că unele probleme vor putea fi rezolvate”.

venție rapidă./p.3 (Foto: Traian Mânu)

PUR va semna protocolulDeva (M.S.) - Filiala județeană a PUR va decide astăzi condițiile în care va semna protocolul de colaborare cu celelalte partide din coaliția guvernamentală. Președintele PUR Hunedoara, Petru Mărginean, a declarat că acest lucru se va realiza, în anu- k mite condiții, pentru că beneficiarii proto- p colului'sunt, de fapt, cetățenii județului. „Cred că vom putea ajunge la un respect reciproc între membrii coaliției. Orgoliile trebuie lăsate la o parte. Cel mai bine este ca PUR să pună oameni competenți în fruntea instituțiilor deconcentrate”, a afirmat el.
Complex energetic la Mintia

Marea „Cruce de Flori” a foști din nou, creată, pe platoul din . 1 fața Casei de Cultură Hunedoara. Evenimentul, devenit tradițional | pentru locuitorii orașului de pe ! ’ Cerna, marchează sărbătoarea 1 i religioasă de Florii./p.3 F
(Foto: Traian Mânu),
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■ Ministrul economiei 
solicită reducerea cos
tului de producție al 
energiei electrice.Deva (M.S.) - SC Electro- centrale Deva și trei mine din cadrul Companiei Naționale a Huilei Petroșani vor forma un complex energetic, cu scopul reducerii costurilor de producere a energiei electrice la Termocentrala Mintia, a anunțat, la Deva, ministrul economiei, Codruț Șereș. El 

a purtat o serie de discuții cu conducerea Termocentralei, care au avut ca temă eficien- tizarea acestui agent economic în perspectiva liberalizării pieței de energie. Ministrul a arătat că Electro- centrale Deva va trebui să scadă costurile de producție ale megawatului oră. „în structura costului megawatului oră produs, costurile cu cărbunele, reprezintă 70%. Câtă vreme nu vom reuși să supraveghem nivelul costurilor cărbunelui care este 

aprovizionat la Deva, nu vom putea vorbi despre o eficiență economică din punct de vedere al prețului energiei electrice oferit pe piață”, a spus ministrul economiei și comerțului. O comisie formată din reprezentanți ai Electrocentrale Deva și ai CNH Petroșani va pregăti, în următoarele două săptămâni, un document care va fi supus atenției Ministerului Economiei, după caro se va decide structura complexului energetic.

Zi istoricăDeva (C.P.) - Președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu iau parte azi la Luxemburg la semnarea Tratatului de aderare a României la UE. Semnarea tratatului este posibilă datorită votului din Parlamentul European, în 13 aprilie, asupra „raportului Moscovici” privind România și a unei rezoluții referitoare la aderarea din 2007./p.2
înecată în râul MureșExporturile în industria ușoară

Exporturile de produse ale industriei ușoare au reprezen
tat circa 30% din totalul exporturilor, în anul 2004.

Grafică: Cuvântul liber, sursa: IN Statistică
----------------- -------- ------------

Mintia (M.T.) - Cadavrul unei femei a fost găsit, sâmbătă, în jurul orei 17:00, în Mureș, la barajul de la Mintia, în zona grilajelor. Din primele cercetări efectuate de polițiști și procurori, se pare că femeia ar fi murit înecată. Nu a fost stabilită până la această oră identitatea femeii, dar se pare că are aproximativ 65-70 de ani. „Se pare că femeia a murit înecată, în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar pe corpul acesteia nu există urme de

violență”, spune Dan Mărculescu, medic legist, șeful Serviciului Județean de Medicină Legală Hunedoara. Vor fi efectuate teste histopa- tologice de către medicii legiști, iar polițiștii și procurorii vor efectua în continuare cercetări pentru a stabili identitatea femeii și împrejurările în care aceasta a decedat. Este posibil ca femeia să fie victimă a inundațiilor din ultima perioadă, dar nu se exclude nici varianta unei sinucideri.
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• Guvern nou. Silvio Berlusconi (foto) a prezentat, sâmbătă, lista noului său guvern, la încheierea unei întrevederi cu președintele republicii, Carlo Azeglio Ciampi. Berlusconi se află la putere după victoria masivă înregistrată în alegerile din primăvara anului 2001.

• Atentat. Nouă soldați irakieni au fost uciși și alte 20 de persoane, militari și civili, au fost rănite, în urma unui atentat sinucigaș cu mașină-capcană comis sâmbătă la Abu Ghraib, oraș situat la 30 de kilometri de Bagdad.

r începe numărătoarea inversă

Solidaritate
Bagdad (MF) ■ Mai multe personalități sun- nite au cerut ca partidelor sunnite să le fie atribuite un post de vicepre- mier și șapte portofolii ministeriale in noul Guvern. Solicitarea presupune formarea unui guvern de uniune națională alături de irakienii șliți și coaliția kurdă.

A recunoscutAlexandria (MF) - Francezul Zacarias Moussaoui a admis to fața completului de judecată implicarea sa In organizarea atentatelor de la 11 septembrie 2001. Prin recunoașterea vinovăției. Moussaoui, to vâr- ; stil dfi 88 de ani, a facilitat procedurile judicia- ' re, procurori mențtoân- du-și insă cererea de a ș fi condamnat la moarte. Francezul a pledat vtao-
zar«, patru dintre acestea fifed pasibile de pe- deapaacu moartea: complot pentru comiterea unui tentat, deturnarea și dlstru-

s

i
i

gerea unui avion și folosirea de arme de distrugere^to masă.

i
i

Vladlmlr Putin

Mascote (MF) - Pre
ședintele rus, Vladi
mir Putin, a declarat 
că relațiile ruso-ame- 
ricane nu se deterio
rează, țar el are „re
lații personale foarte 
bune" cu liderul ame
rican, George W. Bush. 
„Rusia și statele Uni
te au un mare nu
măr de interese și 
activități comune. 
Acest lucru reprezin
tă baza bunelor 
noastre relații per
sonale cu președin- I 
tele american*, a de- î 
darat Putin, fritr-un 
interviu acordat ca
nalului de televiziune 
israelian. „Pozițiile
noastre as«pi ptp, 
gfamului fsdear ț-
iranian, a procesului 
de pace din Orientul : 
Mijlociu sunt foarte 
apropiate*, a spus el, 
adăugând că atât el, 
cât și președintele 
american susțin „foa
ia de drum" pentru 
Orientul Mijlociu. i

Restructurarea serviciilor de 
securitate palestiniene

Gm City (MF) ■ Liderul Autorității Palestiniene, Mahmud Abbas, a decis schimbări importante la conducerea serviciilor de securitate, ta condițiile ta care Israelul a avertizat recent că nu vor avea loc negocieri pentru pace dacă nu vor fi combătute grupările palestiniene. Potrivit unui comunicat oficial publicat sâmbătă, generalul Mussa Arafat, șeful securității naționale din Fâșia Gaza, a fost numit consilier pentru probleme militare pe lângă Abbas, cu rangul de ministru. Generalul Suleiman Helef îl va înlocui pe acesta to funcție, iar generalul Ahmed Abdelkarim va prelua conducerea serviciilor militare de informații pentru terito- <■ riile palestiniene. Aceste schimbări intervin ta condițiile ta care Abbas s-a angajat să pună capăt „haosului” din teritoriile palestiniene. Premierul israelian, Ariel Sharon, a declarat din nou că țara sa nji va începe negocieri de pace înainte ca „palestinienii să respecte angajamentul privind combaterea terorismului”.

Mahmud Abbas vrea să pună capăt haosului 
din teritoriile palestiniene. (Foto: epa)
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■ România și Bulgaria 
vor semna astăzi tra
tatele de aderare la 
Uniunea Europeană.

Bruxelles <MF) - Președinții român și bulgar, Traian Bă- sescu și Gheorghi Părvanov, precum și șefii de guvern din cele două țări, Călin Popescu- Tăriceanu și Simeon de Saxa- Coburg-Gotha, vor semna documentele de aderare, care Încununează ani de eforturi, in prezența miniștrilor de Externe din statele membre UE. Premierul luxemburghez și președintele to exercițiu al Uniunii Europene, Jean-Clau- de Juncker, va fi, de asemenea, prezent Ia ceremonie, alături de președintele Comisiei Eu ropene și de cel al Parlamentului European. România și Bulgaria, care au, împreună, 30 de milioane de locuitori, vor fi cele mai sărace . dintre cele 27 di state UE,

Băsascu $1 Părvanov au un ț*l comun: aderarea la UE.având un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor mai mic de 30% din media PIB-u- lui comunitar.
Condițiile aderăriiCele două țări au la dispoziție mal puțin de 20 de luni pentru a accelera pregătirile, to caz contrar putând fi activate clauzele de salvgardare

care vor amâna integrarea cu un an, până la 1 ianuarie 2008. în cazul României, a fost impusă o clauză de salvgardare suplimentară, foarte severă și care nu a fost niciodată aplicată înainte.Aceasta prevede că aderarea poate fi amânată un an, cu votul majorității calificate a reprezentanților statelor

membre, dacă România nu va fi pregătită în domeniul Justiției, Afacerilor Interne și' Concurenței. Celelalte clauze de salvgardare necesită unanimitatea statelor membre pentru a fi activate. Uniunea Europeană dorește ca autoritățile române să își intensifice eforturile împotriva corupției, flagel cu care se confruntă și Bulgaria, invitată să Își reformeze sistemul judiciar. Cele două țări trebuie să depună eforturi suplimentare și In vederea integrării comunităților rrome, a modernizării agriculturii și a pregătirii funcționarilor publici și a comunităților locale în spiritul comunitar.întrebați recent de ziariști, responsabilii români și bulgari s-au arătat senini to fața amenințării amânării aderării, dând asigurări că aceste clauze de salvgardare Ii vor stimula în ceea ce privește pregătirea aderării.

Intrăm la apăBotoșani (MF) - România ar putea pierde o sută de hectare din teritoriu din cauză că râul Prut și-a schimbat cursul în dreptul unei comune din județul Botoșani.Deoarece frontiera cu Republica Moldova este pe râul Prut, schimbarea cursului râului spre interiorul țării, în dreptul comunei Păltiniș, ar putea face ca suprafața de teren respectivă să treacă la acest stat vecin.
Sub presiunea
■ Celula de criză de la 
Cotroceni încearcă să 
obțină eliberarea zia
riștilor români.București (MF) - Administrația prezidențială „a transmis un mesaj către gruparea care îi deține pe jurnaliști, înainte ca cele patru zile fatidice să se termine", a declarat, sâmbătă, consilierul prezidențial Claudiu Săftoiu, după întâlnirea cu familiile celor trei jurnaliști români răpiți în Irak.Săftoiu, care face parte din celula de criză, nu a precizat care este conținutul acestui mesaj. Președintele Traian Băsescu și celula de criză
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Europa, în pragul scindării?
■ Romano Prodi e în
grijorat de referendu
mul francez privind 
Consituția UE.Roma (MF) - Liderul opoziției italiene, Romano Prodi, a declarat că o victorie a opozanților Constituției europene la referendumul din 29 mai din Franța nu ar reprezenta o catastrofă doar pentru această țară, ci ar putea însemna chiar „prăbușirea Europei”. Dacă Franța va respinge Constituția, va deveni

„mai rău decât oaia neagră” a Europei, a spus fostul președinte al Comisiei Europene, făcând referire la o expresie folosită de președintele francez, Jacques Chirac, pentru a descrie situația țării sale în cazul unui vot negativ la referendum.„Nu ar mai exista Europa. Am trece printr-o criză de proporții. Problema nu va mai fi doar o catastrofă pentru Franța, ci chiar prăbușirea Europei”, a adăugat Prodi. „Un vot negativ ar fi catastrofal pentru Europa din

■ punct de vedere social și economic, nu numai politie, Aceasta este contradicția: toa-rif" tă lumea știe foarte bine căx^> nu poate exista Europa fără Franța, dar Franța nu înțelege ce șansă are cu Europa. Trebuie deci să reflecteze, deoarece, singură, ar fi foarte slabă”, a spus Prodi, intr-un interviu acordat săptămânalului Journal de dimanche. Toate sondajele de dată recentă indică respingerea Constituției la referendumul din Franța, deși principalele partide susțin aprobarea documentului.
ultimatumului sunt sub presiunea ultimatumului de patru zile dat ta noua înregistrare cu ziariștii răpiți, existând de această dată o solicitare explicită privind retragerea trupelor românești. Presiunea se va înteti sub aspectul emoțional, având în vedere situația fizică ta care sunt ziariștii și modul ta care se vor raporta la ea familiile acestora și opinia publică. Mai multe manifestări de solidaritate cu ziariștii răpiți ta Irak au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute ta Oradea, Constanța și la București. Colegii de breaslă și-au exprimat speranța că Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovi- diu Ohanesian se vor întoarce în țară vii și nevătămați.
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• Vine k?pi«ațwB La Galeriile de Artă „Forma" din Deva va fi deschisă, în perioada 25 - 29 aprilie, expoziția cu vânzare „HD Expo". Aceasta este, de fapt, tradiționalul Târg deProgramul de vizitare este, zilnic, între orele10.00 și 18.00. (S.B.)
■ Rochii de mireasă, 
accesorii strălucitoare, 
aranjamente florale... o 
nuntă „ca la carte".

• igiaMgprare la patru ace. Galeria deArte a municipiului Hunedoara a fost renovată. Aici s-a deschis expoziția de artă plastică și de icoane de înaltă ținută aparținând Universității Naționale de Arte București. Reprezentantul acesteia, Ovidiu Croitoru, hunedorean fiind, a afirmat că „astfel de expoziții vom deschide și la Deva". (S.B.)

MlHAELA TăMAȘ
mihaela.tam as girrforra ntedia.ro

Un bărbat a fost găsit decedat în toaleta hotelului din municipiul Orăștie la care era cazat. în urma autopsiei, s-a constatat că Mihai Sălăjan, de 67 ani, din Turda, a decedat în urma unui stop cardio-res- pirator. (M.T.)
Sărbătoare de primăvară 
la Eco-grădinițăHunedoara (L.G.) - Grădinița „Dumbrava minunată” a sărbătorit vineri Ziua Pământului. Scopul acțiunii a fost sensibilizarea și conștientizarea preșcolarilor asupra necesităților protejării faimei. în acest sens, cele 11 grupe ale Eco-grădiniței au desfășurat activități specifice cât se poate de interesante și variate. Copiii au participat la convorbiri cu suport ilustrativ abordând tema „Planetă noastră - a tuturor”, tot ei fiind cei care au alcătuit ilustrațiile aferente dialogului,

Hunedoara - Primul târg de nunți din județul nostru a fost inaugurat sâmbătă, la Hunedoara. Prezente la această manifestare au fost 12 firme care se ocupă de pregătirea nunților. Sunt prea puțin cunoscute aceste firme care se pot ocupa de pregătirea unui astfel de eveniment în cele mai mici detalii.Alături de organizatori au mai fost prezente firme care se ocupă de decorațiuni și suveniruri, precum și cei ce asigură filmarea și'fotografierea. Unul din standurile care nu putea lipsi de la acest eveniment a fost cel al rochiilor de mireasă, ale căror prețuri nu au depășit cinci milioane de lei. Nu au lipsit nici ine

lele de logodnă și verighetele, care au fost prezentate în diverse modele.
Cât costă!Organizarea unui asemenea eveniment poate costa minimum zece milioane de lei, depinde de pretențiile clientului și suma de bani pe care este dispus să o plătească. „Au fost invitate toate firmele din județ care se ocupă de astfel de evenimente, dar numă-

Rochii de mireasa.Standul cu aranjamente florale.rul celor care au răspuns invitației noastre este destul de mic. Cred că ș-au temut de acest eveniment pentru că nu știau ce impune un târg de
nunți. Sperăm ca în viitor să avem prezente cât mai multe firme care să-și prezinte produsele”, spune Laura Șunda, organizatorul târgului.

Organizatorii alături de viceprimarul Hunedoarei la deschigerea târgului.

U 1 prin pictură, desene cu cretă pe carton sau tablă și confecții din materiale adunate din t natură. O lucrare colectivă a fost reprezen- • | tată de „Copăcelul înflorit vizitat de fluturi”, ! iar pentru a puncta ..Zborul Pământului”, preșcolarii au dat dovadă de multă imaginație prin picturi pe baloane și dansul rit- , mic pe tema melodică „O lume minunată”. ’ Energia cdlor țuici a fost debordantă în . jocul

V Ziua de Florii a fost 
pentru hunedoreni un 
prilej de reîntâlnire cu 
Marea Cruce de Flori.
Sanda Bocaniciu
sanda.bocankiu@infornirnedia.ro

„Ne bucurăm mai ales pentru copii, pentru că ei au venit cu grădinița, vor desena pe asfalt, pun cu mânuța lor flori pe cruce și pentru că totul e un spectacol pentru ei! De 5-6 ani, de când se organizează această manifestare, venim aici cu nepoțica. Este un

lucru deosebit pe care hune- dorenii îl pot vedea”. (Victoria Vrăjitoru - Hunedoara)
Cu o rămurică de salcie„Am făcut acest gest pentru frumusețea momentului, pentru un suflet curat și o binecuvântare pentru toată

Ziua Pământului la Hunedoara.

Hunedoara - O sărbătoare creștină, în care mulți oameni își serbează ziua de nume, Floriile semnifică Intrarea Domnului în Ie .Elramuri de finic. La noi aees- tea s-au transformat în ramuri înflorite de salcie. Pornind de aici, s-a ajuns, Interim mod oarecum artistic, la depunerea de flori pe crucea albă unicat, creată în fiecare an la Hunedoara. Avram iupu Victoria VrăjitoruAurelia Lungu

lumea. Vin în fiecare an de când se face această cruce și pun și eu o rămurică de salcie sfințită, adusă de la biserică. înainte de a se face a- ceastă cruce de flori mergeam de la biserică direct acasă. Acum ne-am făcut obiceiul să trecem întâi pe aici”. (Lungu Aurelia - Hunedoara)
Am fost curios„Am venit astăzi aici, de la Deva, în primul rând pentru eă am fost curios. Ani aflat că ' este o manifestare foarte frumoasă și că aici sunt foarte mulți copii. Am adus și eu copiii ca să se bucure de această minunată zi. Apoi, florile înseamnă ceva de suflet, culoare și viață!” (Avram Lu- pu - Deva)

Satul e lipsit de informațiiDeva (C.P.) - Majoritatea informațiilor privind alocarea fondurilor europene nu ajung la timp sau chiar deloc în mediul rural. Această declarație a fost făcută la Deva, la finele săptămânii trecute, de către deputatul hunedorean Monica Iacob Ridzi. Aceasta a mai precizat că pe lângă lipsa, informării, persoanele de la sate, cărora li se adresează importante sume în cadrul programelor de preaderare, nu au nici o idee cum ar putea întocmi proiecte pentru a accesa aceste fonduri. O statistică recentă arată că România a folosit doar doi la sută din fondurile UE alocate sectorului agricol. Majoritatea agricultorilor români produc pentru autoconsum, iar la nivelul întregii țări nu există decât foarte puține ferme comparabile cu cele din UE.

Expoziție de 
înviereSimeria (S.B.) - La împlinirea a 10 ani de activitate, pusă în slujba categoriilor și comunităților defavorizate, A- sociația „Sprijiniți Copiii” a pregătit o expoziție a copiilor din județele Alba, Hunedoara și Suceava care prezintă lucrări ce simbolizează învierea, un alt început, puritatea, frumusețea, lumina, credința, liniștea și speranța. Expoziția este găzduită de Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, în perioada 26 - 27 aprilie, iar județul Hunedoara este reprezentat de 11 școli și grădinițe din localitățile Orăștie, Hunedoara, Călan, Simeria și Geoagiu.

Razie și amenzi în baruriHunedoara (M.T.) - Șapte ofițeri de poliție și 60 de polițiști au luat la „purecat”, sâmbătă seara, barurile, discotecile și locurile publice din Hunedoara. ,,A- ceastă acțiune a fost demarată în scop preventiv, pentru asigurarea liniștii și si-

Trupe de intervenție.

guranței publice. Vor mai urma astfel de razii, care de obicei ajută și la prinderea urmăriților general și a infractorilor”, spune comisarul Adrian Filer, adjunctul șefului Poliției Municipiului Hunedoara. în doar câteva ore au fost date a- menzi de aproximativ 26 de milioane lei și s-au confiscat bunuri de 1,5 milioane lei. Din 18 amenzi aplicate, 11 au fost la Legea 12/90, privitoare la activități de comerț, șase la legea ce vizează ordinea publică și trei pentru neprezentarea actului de identitate. adoră să deseneze pe asfalt.
(Foto: Traian Mânu)

Nlinistrul economiei Codruț Șereș s-a aflat la finele acestei săptămâni în județ, ocazie cu care a vizitat Termocentrala Rfirdia. (F?1O. «nai Stan)

Privatizare la Minvest Deva
■ Mai multe unități 
miniere ar putea fi 
relansate prin infuzia 
de capital privat.Deva (M.S.) - O parte dintre unitățile miniere care fac parte din Compania Minvest Deva ar putea fi incluse într- un program de privatizare, a declarat, la Deva, ministrul economiei și comerțului, loan Codruț Șereș. De asemenea, u- nele exploatări miniere ar putea constitui societăți mixte împreună cu alți investitori privați.• „Din această perspectivă, beneficiem astăzi de o perioa-

vește prețul cuprului pe plan internațional. Cred că odată ce acest nivel s-a stabilizat la una dintre cele mai înalte valori din ultimii ani, putem să încheiem, cu succes, privatizarea sau constituirea în structuri mixte a unora dintre unitățile miniere producătoare de minereu cuprifer”, a spus ministrul economiei și comerțului.în ceea ce privește structurile mixte, acestea ar putea fi create prin concesionarea unor perimetre de exploatare și participarea cu activele existente, în timp ce aportul investitorului privat ar trebui să fie în bani și asigurarea

Primarul și-a regăsit originileChirileu (D.I.) - Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean, a devenit pentru o zi și primarul micuței localități Chirileu din comuna Sânpaul, județul Mureș. Practic el a revenit acolo unde și-a petrecut „cei șapte ani de acasă” sau mai bi- ne-zis primii zece ani din viață. Ieri, de Sărbătoarea Floriilor, la Chirileu, în fața școlii ce-i poartă numele a fost dezvelit bustul lui Vasile Moldovan, unul dintre înaintașii lui Mircia Muntean pe linie maternă. Acesta a fost tribun al lui Avram Iancu, prefect al Le-

giunii a IlI-a în timpul Revoluției de la 1848, de la a cărui moarte s-au împlinit 110 ani. „Mă bucură că m- au onorat cu prezența atâtea oficialități, mai ales că evenimentul .coincide cu mai multe date fericite din viața mea: ziua de naștere, 15 ani de căsătorie și zece ani de când sunt primarul Devei. în plus mă bucur că sunt continuatorul tradiției liberale in familia mea. Un alt înaintaș, Dumitru Moldovan, a fost primar liberal al comunei timp de 20 de ani, în perioada interbelică”, a declarat Muntean.
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Ap. Marcu

Calendar religios25 aprilie 2005 - Sf. Apostol și Evanghelist Marcu. Dava (S.B.) * Sfântul Evanghelist Marcu era de neam evreu, din seminția lui Lovi, ucenic al Sfanțului Apostol Petru și fiu iubit al aceluia intru Sfântul Duh, pe care 11 pomenește in scrisoarea sa, ricAnd: „VA sărută pe voi aleasa Biserică din Babilon și Marcu, fiul men". Iar fiu era nu după trup, ci după duh, născut prin bunavestire și prin baiaSfântului Botez. Sfântul Marcu a fost numărat în ceata sfinților șapteaeci de apostoli al lui Hristos, mai întâi cu Sfântul Petru, de care a fost pus și episcop. Ei au călătorit Împreună până la Roma,.unde a scris Sfânta Evanghelie după rugămintea credincioșilor, pentru că li rugaseră cei din Roma, care deja crezuseră in Hristos prin Sfântul Pavel, ca să n-o lase nescrisă, așa cum i-a spus Sfântul Petru prin cuvinte.
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Energie decalci:
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.00-18.00 Zona llia: Bacea, Gothatea, Gurasada, 

Boiu de Sus, Boiu de Jos, Cărmăzănești, 
_________________ Dănulești, Vorța, Visca, Sârbi (parțial) 
08.30-15.00 Micro 15, bl.66,’ Str. Liliacului, bl. 17, 
_________________ sc. D; Str. Vulcan (prelungirea spre Cozia) 

Gat:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva;
09.00-15.00 A). Straiului, bl. 82, sc. A; 5». Miriști,

bl. 13, sc.A; Al. Patriei, bl. D1; Bd. I.
’ Maniu, bl. J______________________________

09.00-12.00 Str. A. lancu, bl. H5, sc. A__________________

Apă:
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din 
numărul precedent: C - 
VAS-S-OAZA-FATA
- MALDAR - B - VID - 
ORALA - LAȘI - BON - 
CERC - Ol - D - U - 
NUNA - NO - BAITE - 
LIN - RC - LIPSA - ZI - 
GOL-IT-DRAC-APA
- LEU - U - U - IVI - 
PINOT - SETE

(

PRO TV
MO JmU TVR. Sport. '

ACASĂ

câteva ore peste program și vă rezol-
_ _______edeA tăi tați acasă «raluri de dosare

sau să vă gârwflți Ie ce'ă'iămas nafezotart

21taa.SNM>r. __________ ______ ’
opus IAzi veți fi favorizat de persoanele de sex 

Farmecul per nu 'a trece neobs, ..— t rr .șTMieininsi'

i

Meteo
745 Agw0a 2fiH uri sfert 
920 Cnd năriute de culturi 
930 Teleshopping

1030 Surprize, supta.. Cu 
Andreea Marin J

1230Tefeenddope<ia 
1320 Dam animate: Yu-Gi- 

ElOh
14» Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Teleshopping
1530 Pro RUM. Emisiune 

realizată de Redacția 
Emisiunilor Militare de 
Televiziune din Minis
terul Apărări Naționale 

1530 Kronia. Emisiune în 
limba maghiară

1655 Avanpremiera. Prezintă 
Alexandra Velniduc 

17» tas din Nazaret
[j (dramă, coproducție, 

1977). Cu: Robert Pow
ell, Anne Bancroft, Clau
dia Cardinale

18145 PredaniL P.S. loan. 
Episcopul Covasnei și 
Harghitei.

1930 Junalul TVR. Sport

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

9:10 Omul care aduce 

cuta. Cu: Dan C. 
Mihăilescu

9:15 Tânăr ți neliniștit. Cu:

0 Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

10:15 Apropo TV (reluare) 
11:15 La învoială cu diavolul

S (reluare)
1330 Știrile PRO TV. Sport. 

Meteo
1330 De râsul lumii 
1430 Un weekend

13 de coșmar (comedie, 
SUA 1985) 

1630 Tânăr și neliniștit Cu: 

g Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Beli, 
Doug'Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott

1730 Știrile PRO TV 
1745 Teo.
1930 Știrile PRO TV. Sport.

Meteo

730 Obervator. Cu: Sanda 
Nicola

830 Canalul de știri 
* 1030 în gura presei 

1130 Concurs Interactiv. Emi
siune în cadrul căreia 
poți deveni milionar în 
câteva minute 

1230 Benny HHI 
1230 Bebelușii geniali. Dr.

13 Elena Kinder 
(Kathleen Turner) 
și dr. Heap (Christopher 
Lloyd) lucrează 
pentru BABYCO, cel mai 
mare producător mondi
al de articole pentru 
bebeluși.

, 15:00 Divertis 
1630 Observator. Sport.

Meteo
16:45 Vwere- A trăi cu pasi-

0 une (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex

17:45 9595-Te învață ce să 
fed

19:00 Obsen/ator. Sport. 
Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

530 Poveștiri adevărate
(reluare).

530 Jesus (reluare)
730 Extravaganta Anastasia 

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

Ș(reluare)
9:15 A șaptelea cer 

1030 Lori (reluare) 
11:15 Numai Iubirea 
13:15 Răzbunarea, Cu:

0 Gabriela Spanie, Jose 
Angel Llamas, Marla 
Helena Doering, Orlan
do Miguel, Catherine 
Siachoque 

14:15 Pisica sâlxatică. Cu:
0 Marlene Favela 

1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 
Sriel, Malema Solda 

Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate - 

emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Ludan Vizirn 

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

gLisazo, Dolores Heredia 
19:15 Te voi învăța să iubești.

0Cu: Danna Garda

ANTENA ‘ DEVA

20:15ta1ă-mă.
O provocare pentru 
toți cei care, după ani 
de certuri și conflicte, 
se împacă rostind un 
simplu, dar magic iartă- 
mă. Prezintă Raluca 
Moianu.

2145 Odiiul macpc. Realita
tea filtrată de obiectivul 
camerei de luat vederi. 
Realizatori: Dana Robea 
și Tiberiu Ștefănescu 

2230Buriadi 
2330 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
2330 Nocturne 

03T Răzbunarea
0 (dramă, SUA 1998). Cu: 

William Sadler, Alessan
dro Nivola, Bruce Nor- 
ris.Regia William Ryan, 
în urma unui pariu, pri
etenul lui Robin se 
îneacă. Localnidi îl 
acuză pe el de moartea 
tânărului

2&15 Bodyguard
22:15 La Bloc Serial de

divertisment 
2330 Știrile Pro TV 
2345 Dinastia

campionilor 
23:50 Eh spionează 

H (acțiune, SUA 2002).
Cu: Natasha 
Henstrige, Kristen 
Miller, Natashia 
Williams, Carlos Jacott, 
Jamie Iglehart. Regia: 
Reza Badiyi.Chuck 
Bowman

045 lestrim tivi 
1:15 Știrile PRO TV. Sport

Meteo 
2:15 Apropo Tv

(reluare) 
3:15 Parte de carte

(reluare) 
4:15 lestrim tivi

(reluare)
530 Bucătăria lui Radu 

(reluare)
630 Teo

20t15 Lumea e prea mică
O (acțiune, Maria Britanie, 

1999). Cu: Pierce Bros
nan, Sophie Marceau, 
Robert Carlyle, Denise 
Richards, Robbie 
Coltrane, Maria Grazia 
Cudnotta, Judi Dench. 
Lăcomie, răzbunare, 
dominație mondială, 
terorism la cel mai înalt 
nivel - programul zilnic 
de lucru al lui James 
Bond.

2230 Observator. Sport. 
Meteo. Cu: Letlția 
Zaharia

23:15 Pedeapsă capitală
S3 .(acțiune, SUA 1992). 

Cu: Gary Daniels, David 
Carradine, Mel Novak 

130 Concurs interactiv. 
Emisiune în cadrul 
căreia poți deveni mil
ionar în câteva minute 

230 Observator. Sport. 
Meteo (reluare)

20:10 Rubi. Cu: Barbara 
0Mori, Eduardo Santama- 

rina, Ana Martin, Jaque- 
line Bracamontes, 
Sebastian Rulli. Josefina 
Echanove, Antonio 
Medelin

21:10 Mama vitregă. Cu : 

g Victoria Ruffd, Cesar
Evora, Jaqueline 
Andere, Mauricio Aspe, 
Miguel Angel Biaggio, 
Eduardo Capetillo, Rene 
Casados, Margarita 
Isabel, Ana Layevska 

2230 De trei ori femeie emi
siune cu Mihaela Tatu 

030 Extravaganta Anasta- 
EJsia. Cu: Norkis Batista,

Juan Pablo Raba, Kiara, 
Hilda Abrahamz, Dora 
Mazzone

130 Răzbunarea. Cu: 
gGabriela Spanie, Jose 

Angel Llamas, Maria 
Helena Doering, Orlan
do Miguel

730 D'ale lui Mitică (relu
are)

830 Teleshoping 
830 CeZar și tipar 
9:10 Poflă bună 
9:40 întoarcerea în Paradis 

i 1030 Arca la Noe 

11:OOMInorttăți sub trei dk-. 
laturi

1130 Clnd minute de cultură 
1145 Pasiuni
12:40 Euro-dlspecer (reluare) 
1245 Farmece 
13:30 Teleshoping 
1430 Tommy și Oscar 
1430 Midi savanți ■ 
1530 împreună in Europa. 
1630 Zoria de conflict 
1630 Gnd minute de cultură 
16:45 Jurnalul TVR. Sport. 
1730 Sărută-mă, prostule 
17:55 Euro-dispecer

s. 1830 Jurnalul Eiaonews pen
tru România

18:15 Cind minute de cultură 
18:30 Zestrea românilor 
1930 Fotbal în sală: Futsal 

Constanța - C.I.P. Deva, 
med din Campionatul 
Național. Transmisiune 
directă

2030 Limita de sus e 
cerul. Tânărul Valentin 
Vomicu a obținut 
începând cu 1998 
medalii la toate concur
surile internaționale de 
matematică la care a 
participat.

2130 Neuitatele personaje. 
Documentar de cultură 
teatrală. Prezentat de 
prof. George Banu. 
Episodul 14

2130 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2145 Jurnalul Euronews pen
tru România

2230 Viața Sfântului Franasc 
(-ș de Asissi (dramă. Italia, 

2002). Partea I. Cu: 
Raoul Bova

2335 Agenția. Episodul 2.
g Cu: Gil Bellows, Rocky 

Canoil, David Salomon 
Regia: Michael Nankin 
și Michael Salomon 

035 Euro-dispecer

730 Teleshopping 
730 Capital TV 
7:55 Sport cu Fiorentina 
830 Teleshopping 
830 Sunset Beach 
930 Dragoste și putere 

1030 Kenski Show (reluare) 
10:55 Cflp art 
1130 Monica 
12:00 Filmul șl televiziunea.

Este un program spe
cializat de cronică, crit
ică și comentariu de 
film, produs într-un for
mat complex, care 
include prezentare, 
avampremieră, interviuri 
în locații și studio 

12:30 Teleshopping > 
12:55 Bani la greu 
13:501 sl rping 
1425 Sunset B cn 
1520 Focus.
15:25 Dragoste 

0 și putere 
16:15 Fă-ți bagajele 
17:10 Camera de râs 
1730 Trăsniți 1h NATO 
1830 Focus. Sport. Meteo.

Cu: Cristina Țopescu 
1930 Viața la extrem 

2030 Serginio. Cu Sergiu
Mihalcea 

2130 Tradați In dragoste 
22:00 Trășmți to NATO. Sol

dai» prezentați în pri
măvară drept prima uni
tate Nato de pe teritori
ul României apar în 
acest sezon cu totul 
schimbați.

2230 Focus Plus. Cu:Silvia 
Ticula

2330 Fanatik Show.
O emisiune care și-a 
câștigat o puternică 
notorietate într-un timp 
foarte scurt, Fanatik 
Show este un program 
dinamic și agresiv, axat 
pe culise, scandaluri, 
informații de ultimă oră, 
știri bombă.

1:00 Focus plus. Sport.
Meteo, (reluare) 

230 Bani la greu 
330 Clubul

. de noapte

830 Al nafel Iratementl 
Q (comedie, SUA 2003). 

Cu: Adam Sandler, Jack 
Nicholson, Marisa 
Tomei, Luis Guzmăn, 
Allen Covert. Regia:

i Peter Segal.
945 Familia Thombeny In 
Ol Africa (animație, SUA 

2002).
' 11:10 0 fetiță misterioasă 

0 (dramă, SUA 2002). Cu: 
Sheryl Lee, Joe Pichler, 
Tania Raymonde, 
Christopher McDonald 

12:55 Femei 1h timp de război 
, 0(romantic, SUA 1984) 

1435 Putem fi erd (dramă, 
ta suedia, 2002) 

1635 Star Trek: Nemesis (SF, 
0SUA 2002) 

1830 Mai întâi sărută-mă 
(comedie, Italia, 2003) 

1930 Pe platourile de fii- ( 
mare. Episodul 17 

2030 Șobolanii (thriller, SUA 
02002).

2130 Infidela (dramă, SUA 
s 02002).

2335 Atentatul (thriller, Ger- 

0 mania, 2002). Cu: Wes
ley Snipes, Tanya Allen, ! 
Ed Sanders, Unda Flo
rentino, Oliver Platt 

1:15 Restaurantul (comedie, 
0SUA 2000)

06300730 Ohseraator
Deva»

11.00-12.00 După canal 
(Em. de Avertisment TS"* 

15.30-1535 Publidtate 
23.45-24.00 Observator

0830-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua prece
dentă

18301845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

LLMA

TV SPORT
0930 Știrile TV Sport 09:10 Box 

, profesionist 1030 Știrile TV
Sport 1tt15 Braț de tier. Skan-

' denberg 1130 Știrile TV Sport ; 
s 1135 Teleshopping 1120 Rug- . 
; bi Total 1220 Handbal mas- ’ 
i culin: HCM Constanța - Dina- 
’ mo, med din Cupa României (r) :

1430 Știrile TV Sport 13.&fol I 
bal Anglia: Chelsea - Arsenal ' 
(reluare) 1630 știrile TV > 
1630 Fotbal Spania (re nâ ’
18:30 Știrile TV Sport 1930 
Legea pumnului: Bot profe
sionist 2045 Știrile TV Sport 
2130 Fotbal: Anglia: Chelsea 
- Fulham. Fulham a îhvins pe 
teren propriu, cu 3-1 (0-1), tor- i 
mația Portsmouth 2330 Box: 
Târgu Jiu 2330 Știrile TV Sport >

10.00 Dragostea învinge 
totul (film romantic, 
SUA 2004)

1145 Uberty Street (dramă, 
2004)

1330 Cadavrul din pisdnă 
(suspans, SUA 2004)

15.15 Viața secretă a lui 
Doris Duke (dramă, 
SUA 1999)

1645 Dragostea învinge 
totul (film romantic, 
SUA 2004)

1830 Liberty Street (dramă, 
SUA 2004)

20.15 Trei generafii (dramă, 
SUA 2004)

2230 Lege și ordine: 
2330 Crime în înalta sode- 

tate
0045 Alegeri difidle (dramă) 

SUA........

DISCO

1030 Nașterea unei mașini 
de curse

1130 Războaie în aer 
1230 Vânătorii de mituri 
13.00 Arte marțiale extreme 
1530 Lucy Lawles prezintă 

„Războinici femei"
1630 Față în față cu peri

colul
17.00 Câmpuri de bătălie 
1830 Aventuri la pescuit 
1930 Tehnologie extremă 
22.00 Superchirurgie
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Zece desene pentru Bruxelles• Pentru copii. Astăzi, la ora 11.00, la Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu" Deva se va deschide „Săptămâna Andersen". Debutul manifestărilor aparține expoziției „Viața și opera scriitorului Hans Christian Andersen". Va fi urmată de un concurs ce va avea loc marți, 26 aprilie, ora 10.00, urmat o expoziție de carte, la Sala Melite. (S.B.)
• Americani în Hunedoara. Reprezentanții unei firme de consultanță din SUA vor veni luna viitoare în județ, a declarat prefectul Cristian Vladu. Aceștia vor elabora un studiu privind oportunitatea dezvoltării de programe turistice în Retezat și Parâng. (C.P.)
• Măsuri antipoluare. Firmele din sectorul industrial care utilizează resurse de apă în procesul tehnologic vor fi obligate să își modernizeze instalațiile de epurare a apelor uzate, evacuate în rețelele de canalizare urbane sau în solul subteran. Apele uzate provenite din zonele urbane cu peste 10.000 locuitori vor fi epurate suplimentar. (C.P.)

■ Roadele muncii copi
ilor au fost strânse în 
urma participării la 
„Săptămâna Verde".
Sanda Bocaniciu_________ '

■■ndi.bscanklUflnfomMMdli.raDeva - Comisia Europeană este Îngrijorată de schimbarea climei pe glob. Tocmai acesta este motivul pentru care a fost lansat, la nivel

1 dolar____________________________ 27.563 lei_____
1 euro_____________________________ 36.021 lei_____
1 liră______________________________ 52.685 lei
1 franc____________________________ 23.327 lei
1 forint 145 lei

Satul dispărutDeva (L.G.) - Familia Bruzlea din localitatea hunedoreană Tâmpa a solicitat sprijinul Cuvântului Liber pentru a putea afla informații despre rudele care locuiau in zona grav afectată de inundații din județul Timiș. Din cauza apelor revărsate, legăturile telefonice cu zona calamitată au fost intre- . rupte. în acest sens am luat legătura cu colegii de la Jurnal Bănățean care au spus: „Toate persoanele din satul Cruceni au fost evacuate, nu este cunoscută existența vreunei victime. Satul este insă șters de pe hartă. înălțimea valurilor de apă a fost de peste trei metri, totul fiind acoperit de apă.

european, concursul „Green Week” 2005. în județ a fost preluat de către Administrațiile Parcurilor din Direcția Silvică Deva: Retezat (APNR) $1 Grădiștea Mun- celului- Cioclovina iar Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a fost un colaborator ideal. Tema aleasă la Bruxelles: . schimbările climatice pe globi La acest concurs au participat opt școli și grădinițe din localitățile:

________________ ANUNȚ PUBLICITAR_______________
I. Autoritatea contractanta: Spitalul Județean Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, Deva, tel. 

Q254/213.120, fax 0254/212.516, e-mail spjdevaQdeva.rdnet.ro;
2.1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: selecție de oferte;
2.2. %pul contractului: contract de servicii - pentru dezinsecție și deratizare în spațiile aparținând 

Spitalului Județean Deva;
3.1. Locul de prestare a serviciilor spațiile aparținând Spitalului Județean Deva;
3.2. Prestatorul va depune oferta pentru serviciile solicitate;
4. termenul de derulare a contractului de servicii: 31.12.2005;
5.1. Documentația se obține de la Spitalul Județean Deva > biroul tehnic;
5.2. Costul unei documentații este de 100.000 lei ROL/10 lei RON și se achită la casieria insti

tuției;
5.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: conform O.U.G. nr.60/2001;
6.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 04.05.2005, ora 09.00;
6-2. Adresa la care se depun ofertele: Spitalul Județean Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, Regis

tratură;
6.3. Limba de redactare a ofertei: limba română;
7.1. Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: Comisia de selecție și împuterniciții 

ofertanților;
7.2. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 04.05.2005, ora 10.00, Spitalul Județean Deva;
8. Garanția de participare: 9.000.000 ROL/900 RON;
9. Contractul de achiziție de lucrări se finanțează cu fonduri de la C.J.A.S. Hunedoara;
10. Condițiile de eligibilitate, precum și cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească exe

cutantul sunt cele prevăzute în documentație;
II. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile;
12. Criteriul* utilizat pentru atribuirea contractului: oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere fehnico-economic. - 121758)

Festivitatea de premiere a concursului „Green Week" 2005.Deva, Lupeni, Brad șl Hațeg; 19 cadre didactice; 140 de copil, intre 6 și 10 ani.
Despre concursSecțiunile concursului sunt: desene executate de copil Intre 5 și 11 ani și scurte filmulețe digitale, create de copii intre 11 și 16 ani. în finală au ajuns 146 de desene. Toate planșele redau neca-zurile pe care ni le aduce nesăbuința noastră de a nesocoti legile naturii. Juri

ul a ales 10 lucrări pe care APNR le-a scanat și le-a trimis in format electronic la CE, la Bruxelles. De Ziua Pământului a fost vernisată expoziția cu lucrările copiilor, fiind premiali câștigătorii. Dacă vreuna din cele 10 lucrări va fi premiată de juriul CE, autorul desenului și Îndrumătorul său vor fi invitați intr-o excursie la Bruxelles. Conferința și expoziția Green Week vor avea loc între 31 mai și 8 iun. 2005.

Allianz ©Țiriac©
Asigurări S.A.

Allianz-Țiriac Asigurări. 
Putere Ue partea ta. 
www.allianztlriac.ro

Grupul Allianz, fondat în 1890 la Berlin, este astăzi unul dintre liderii mondiali în domeniul asigurărilor și al serviciilor financiare. Prezent în peste 70 de țări, grupul Allianz oferă o gamă completă și adaptată de servicii celor peste 60 de milioane de clienți ai săi din întreaga lume.Allianz-Țiriac Asigurări, parte a grupului financiar Allianz, este astăzi cea mai mare companie de asigurări din România, care, prin seriozitate și consecvență în promovarea celor mai înalte standarde de calitate, s-a consacrat ca un adevărat formator al pieței de asigurări.Allianz-Țiriac Asigurări S.A. își consolidează forța de vânzare la nivel național și organizează cursuri pentru activitatea de:
SPECIALIȘTI ÎN VÂNZAREA DE ASIGURĂRI

IMPORTANT: Cursurile vor fi susținute de personal din cadrul companiei, la sediul societății, între orele 18 și 20.Cursurile sunt gratuite și nu impun obligativitatea angajării în cadrul companiei. La finalul cursului se eliberează :
“Diploma de absolvire’

Dacă sunteți : Dacă aveți:- absolvent(ă) de studii medii sau superioare - o mentalitate de învingător- o persoană ambițioasă, - dorința de a lucra în serviciiperseverentă și tenace financiare- o persoană comunicativă - dorința de câștiguri atractive
Trimiteți :Curriculum Vitae la nr. de fax: 0254/ 219495, email: deva.hd@allianztiri- ac.ro sau direct la sediul societății din Deva, b-dul Decebal bl.8.Număr candidații selecționați vor fi conțactați.
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• Schimburi culturale. în perioada 3-5 mai se va afla în județul nostru ansamblul folcloric „Sloboda" din Knicanin Iugoslavia. Alături de ansamblul folcloric „Stejărelul" din Luncoiu de Jos, ansamblul sârbesc va susține o serie de spectacole în localitățile Băița, Blăjeni și Luncoiu de Jos. (L.L.)
• Parteneriat cu școala. Pentru consolidarea parteneriatului școală-societate MEC și-a stabilit ca prioritate accentuarea implicării autorităților publice centrale și locale în procesul educațional. Aceasta se va materializa printr-un proiect ce prevede și acordarea a 450 de granturi în valoare totală de 1,5 milioane USD. (R.l.)

Nereguli la 
bugetDeva (R.L) - După efectuarea unei misiuni de audit, în noiembrie 2004, a Ministerului Educației și Cercetării, la Unitatea Centrală de Management a Proiectului de Reabilitare a Școlilor, au fost identificate mai multe deficiențe, Noua echipă de la minister a urmat un șir de sesizări, iar în martie 2005 începea verificările. S-au constatat consumuri nejustificate la carburanți pentru autoturismele din dotare; plățile, prea mari, făcute unei firme organizatoare, pentru cazare și închirierea sălii de lucru, la un hotel de două stele, pentru care s-a plătit suma de 5.000.000 lei/zi/persoană. Concluzia: decontarea cheltuielilor a fost „neeconomicoasă”. în plus, o parte din ordinele de deplasare nu sunt avizate, din punct de vedere al controlului financiar preventiv propriu iar în unele ordine de deplasare au fost incluse trasee a căror lungime a fost apreciată mai mare decât cea reală.

Călin Marian 
(Foto: Traian Mânu)

aproapelui său, să-i
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Schim
bare de 
directori
Deva (L.L.) - Săptă
mâna trecută au 
avut loc schimbări în i 
cadrul conducerii
DADR Hunedoara. i
Noul director de la 
Unitatea Fitosanitară i
din cadrul Direcției 
Agricole pentru Dez- ? 
voltare Rurală Hune
doara este Călin
Marian, fostul direc- i 
tor interimar de la
DADRHunqdoar 
ir funcția d fecior '1 
de la DADR Hune
doara a fost câștiga- i
tă prin concurs de 
către loan Simion. i
„Indiferent de funcția i
pe care o ocupăm i
trebuie să contribuim 
la crearea unui climat 
cât mai favorabil î 
pentru dezvoltarea 
marii familii a agricul
torilor", afirmă el.

Arta costumelor
■ Țesutul și cusutul 
pentru familie făceau > 
parte din îndeletnicirile 
femeii române.
Loredana Leah_______________
lor «ia na. leahțifrformmodla.roOrăștioara de Sus - De la piese de port cotidian, la cele de sărbătoare și până la textilele care „îmbrăcau” locuința, era totul lucrat de mâini harnice și măiestre. Până în zilele noastre s-a păstrat tradiția ca fetele să deprindă în familie arta țesutului. Cele mai multe încep la 6-7 ani să coasă prima „mus- cuță” sau „puișor” pe pânză. Astfel fiecare fată va deprinde arta țesutului și cusutului. în localitatea Orăștioara de Sus o singură femeie mai coase costume populare.Doamna Floarea Matei are acum 77 de ani, dar iubește

Nepoțica Diana încearcă săatât de mult portul popular încât ar sta ore în șir să-ți povestească.
Multă |Quncă și pasiune în tinerețe era atât de rer numită în zonă încât primea solicitări chiar și de. la

ulare

femeile din alte județe. „Cele care erau mai grăbite îmi aduceau, pe lângă bani, și alimente. Niciodată nu coseam la un singur costum pentru că aveam așa de multe solicitări încât doream ca toată lumea să fie mulțumită.

Pentru mine fiecare costum pe care-1 coseam era cel măi frumos.Mă țineam întotdeauna-^6 cuvânt și, dacă-i promiteam unei femei că la o anurr dată costumul este gaw| atunci îl terminam. -jat.Mai cos și acum cămașa pentru feciorii satului din formația de călușari, dar de câțiva ani sunt din ce în ce mai puțini iubitori ai cosțv mului popular.Anul trecut a venit la mine un om din satul vecin care mi-a cerut să-i cos un costăm pentru fiul său care acum are - numai doi ani”, afirmă dm na costumului popular dîn Orăștioara de Sus, Floarea Matei.Asemenea oameni sunt adevărate comori pentru satele hunedorene pentru că| prin ei, frumusețea și bogăția portului popular este transmisă noii generații.
CataNfandl ttegwflst și fiuȘtitr

-* yJ-y-y- > -» * j j j a .

1 riaeda 25.08 - 01.05.2004

25 aprilie Hațeq, târg fie animale si mărfuri
2B’aprllie Uricani, târg de produse Industriale
28 aprilie Brad, târg de animale și mărfuri,

Ilia, târq d« animale și mărfuri
29 aprilie Vața de Jos, târg agroindustrial

Petroșani, piața Lunea, târg de
produse industriale
Orăștie, târq de vite

30 aprilie Vulcan, târq de animale
Crișcior, piață alimentară
Hunedoara, târg auto-moto-velo

Școli europene

îll unele sate, unica sursă de apă potabilă o reprezintă fântânile de pe ujliță.
(Foto: Ttalan Mano)

II 54 de școli au fost 
acceptate în Programul 
învățământului Rural 
de finanțare.
Raluca Iovescu_______________
raluca.iovescu@lnformmedia.raDeva - La începutul lunii martie au fost selectați cei trei facilitatori pentru județul nostru care vor coordona proiectele ce sunt propuse spre finanțare: profesorii Sorin Vlaie, pentru zona Deva-Orăștie, Glaudiu Voi- nea, pentru zona Hunedoara- Hațeg, și Adrian Răduți, pen

tru Valea Jiului. Aceștia au urmat uri curs intensiv de formare la București care le- a conferit calitatea de facilitatori.
Finanțare la 54 de școliAu fost acceptate în acest program 54 de școli din 30 de comunități hunedorene pentru a primi finanțare din fondurile europene. „Pentru componenta de îmbunătățire a actului educațional se acordă granturi între 1000 și 7000 de euro, din care nu se plătește mai mult de 45% pentru dotări”, spune Sorin Vlaic. „Se finanțează și excur

sii de documentare, reviste școlare, posturi de radio etc. Prima întâlnire o avem cu comunitatea, pentru întărirea legăturii dintre școală și comunitate, după care trebuie să facem un plan de dezvoltare școlară. La cea de a doua întâlnire începem deja elaborarea subproiectului”.
Peste 12000 de granturiDurata unui proiect este de 9 luni. La nivel național vor fi acordate 12500 de granturi, Școlile sunt selectate în funcție de gradul de risc, care se calculează în funcție de numărul de copii, promo-

Școala din Cîgmău.vabilitate, gradul de abandon școlar, absenteism, infrastructură, calificarea cadrelor didactice etc. „Proiectul tocmai asta urmărește: consoli-. darea școlilor mici de la sate. Este cel mai important program destinat învățământului rural după acțiunea de pionierat a lui Spiru Haret”, mai spune Sorin Vlaic.
Controlul proiectelor SAPARD
■ Se va demara un 
amplu control al 
proiectelor realizate cu 
fonduri SAPARD.Deva (L.L.) - Acțiunea va viza controlul proiectelor de modernizare a drumurilor, dar și a celor de alimentare cu apă și canalizare. Se va pune accentul pe calitatea lucrărilor executate până la această dată, analizându-se lucrările finalizate atât prin evaluarea aspectului exterior al drumurilor, gradul de deteriorare rezultat în urma exploatării și al condițiilor meteorologice din această

iarnă și primăvară, cât și prin verificarea avizelor și a documentației aferente.Echipele de control ale Agenției SAPARD vor verifica aproximativ 62 de proiecte de îmbunătățire a infrastructurii rurale.Eșantionul stabilit pentru acțiunea de control cuprinde și 18 proiecte pentru care nu s-a efectuat încă nici o plată și care vor fi verificate din punct de vedere al respectării procedurii de achiziții (servicii de proiectare, verificarea tehnică a proiectului, contractul pentru dirigenția de șantier și achizițiile de lucrări).

Atenție la mielul de PaștiiDeva (L.L.) - în piețele din județ sunt locuri special amenajate pentru sacrificarea mieilor. Pentru că mai sunt doar câteva

Mieii vor fi sacrificați de Paști.

zile până la Paștele ortodox, dr. Aurel Perian de la DSV recomandă cumpărătorilor’ foarte multă atenție atunci când cumpără carne de miel- „Toți vânzătorii mieilor trebuie să facă dovada proprietății și să aibă carnet de sănătate. Vom controla carnea care vine ștampilată de către medicii veterinari de circumscripție, carcasele de la yi măcelării și facem controale și la produsele lactate care trebuie să fie v rificate sanitar-veterinar”, afirmă dr. Aurel Perian.

ormmodla.ro
mailto:raluca.iovescu@lnformmedia.ra
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• Tenis de câmp. Tenismanul român Andrei Pavel a fost desemnat cap de serie numărul 5 la turneul BMW Open de la Munchen, de săptămâna viitoare, cu premii în valoare de 323.250 euro. în turul inaugural, Andrei Pavel îl va avea ca adversar în terenul de tenis pe germanul Alexander Waske. (M.T.)
• Fotbal. 20 de persoane au fost rănite și 67 au fost arestate de poliția locală în urma confruntărilor violente dintre suporterii dezlănțuiți în timpul și după meciul derby de la Belgrad dintre formațiile Steaua Roșie și Partizan, încheiat sâmbătă cu scorul de 1-1 în cadrul campionatului de fotbal al Serbiei- Muntenegru. (M.T.)
Dm (c.m.) - miurnwciii 
hii; 24-25 aprilie
AS Odorhelu Secuiesc -

ttew-

ACS 3 București - FC 8odu București 7-
Partida Futsal Municipal Constanța - FC CIP Deva Se 
disputâ azi de ta ora 19.00 și poate fi urmărită fia 
direct la TVR 2.
--------------------------------------------- ——------------------------ . ■ ■ n...  A..... . «T

I.Odorheiu 5 3 1 1 18-W 14 (+1)
2. ACS 3 5 3 1 1 23-16 12,(>4) .
3. Constanța 4 2 11 10-11 10 M
4. FG CIP___________ 4 12 1 15-18 10 (-4)

5. FC Bodu 5 1 1 3 13-19 10 (-5)
6. Enerqo ,, 5 1 0 4 14-19 4- (-3)

La startul In play-off echipele au plecat cu următorul punc
taj: FC Bodtr - 6 puncte; FC CIP - 5 puncte; ASOdor 
heiu - A puncte; FM Constanța - 3 puniâgfACS 3- 
București - 2țs; Energocontnie^a Gratova -

BspaS, Hm:
Energoconstrucția Craiova - FC Bodu București 
ACS 3 București - K fflg Dqța-,._____________* ...

Ful sal M Constanța - Al. ©rtorhew.'Secuiiîsc. .

■ Cetate a pierdut în
tâlnirea cu campioana 
națională/deși nu și-a 
menajat titularele.

ClPRIAH MARINUț________________
dprtan.marlnâteinfdfMMHta.roDeva - Oficialii clubului Cetate și-ar fi dorit un rezultat bun contra campioanei naționale, Silcotub Zalău, pentru ca jucătoarele să aibă un moral bun la derby-ul din etapa următoare cu U. Remin. Ca dovadă, antrenorul Marcel Șerban a trimis în teren garnitura de bază, deși Cartaș, Podelean și Șovar se confruntau cu probleme medicale, doctorii recomandându-Ie re-. paus.
A riscat degeaoaSperanțele s-au dovedit deșarte, Întrucât Silcotub și-a respectat cartea de vizită, ară- tându-se mai bine organizată, mai omogenă și superioară la capitolul individualități. Echipa lui Tadici a condus din primul până în ultimul minut, având ca principale arme agresivitatea defensivei, precizia contraatacurilor și viteza circulației mingii în ofensivă. Zălăuancele au făcut legea în teren, mărindu-și în permanență avantajul, deși n-au jucat la sută la sută din potențial.în prima repriză, diferența clară dintre combatante s-a observat cel mai bine în minutele de superioritate numerică avute de Cetate în care cele care marcau erau tot zălăuancele.

Portărița Laura Poenaru, a fost cea aplus, relaxarea din final a tor junioare a permis deven-Astfel, strategia tehnicianului devean s-a dovedit necâșți- gătoare, ba chiar riscantă, în condițiile în care forțarea celor trei jucătoare importante ar fi putut însemna accidentări mai grave care să le facă indisponibile pentru meciul contra „viperelor galbene”.
Revenire pe finalRepriza secundă a fost ceva mai echilibrată, Silcotub reducând turația motoarelor, situație în care avantajul oas- petelor nu s-a mai mărit foarte tare iar tabela a indicat, în majo^Stea timpului, o diferență de 9-11 goluri în favoarea echipei lui Tadici. în

campioanei și trimiterea în teren de către antrenorul na- celor o revenire consistentă, scorul fiind oarecum departe de realitatea din teren.ționalei României a mai mul-

Rivalitate în teren, prietenie 
ta afara acestuia ft

BM&HJ .
apte Oțelul Galați" Inivensitafea firpiSDar; “U, Astei' 
Poșta Câlnău - HCF Piatra Neamț 39-25; T<wnnfCoR|tar$a 
-HCM Roman 25-24; Cetate Deva - Silcotub Zaîău 26-' 
31; Rulmentul Brașov - U. Remin Deva 36-19; tlniv. Jolir 
don Cluj r.Rapid CFR București amânat; Sefmont Baia

"5CbSMmnt
1. Silcotub Zalău 21 17 1 3 .638- 500- 35

2. Rapid CFR București 20 16 1 3 «47- 541 33
■ 3. Oltchlm Rm. Vâlcea 21 14 4 2 580-492 33

4. Tomis Constanța 21 15 ■1- 5 572-496 31

5. Rulmentul Brașov 21 14 2b 5 -550-Ml 30

6. Astral Poșta Câlnău 21 12 2 /7 602- 573 26

7. Oțelul Galați: 23 4 10 456- W 18

8. Cetate Deva 21 ’7 S-.I1 497- 529 17

9. Selmont Baia Mare 21 . 7 3 11 543- 593 .17

10, U. ReminDeva 21 . 6 2 43 .520-. 576 14

41, HCM Roman 21 6 1 14 'S01-53S' 13

12. HCF Piatra Neamț 21 5 3 13 525- 524 13

13. U. Joii don Cluj . 20 5 1 14 492- 545 11

14. Univ. Timișoara 21 0 1 20 1.

Bapa a 2>a, 25! grille
Universitatea Timișoara HG Selmont Baia Mare
Ottchim Rm. Vâlcea * Univ. Jolidon Cluj
Rapid CFR București r Rulmentul Brasov
U. Remin Deva 7 CSM Cetate Deva
Silcotub Zalău - Tomis Constanța
HCM Roman - Astral tasta Căinau

HCF Piatra Neamț HC Oțelul Galați

Foștii handbaliști de la Explorări Deva și Ponorul Vața.Deva (G.M.) - Tradiționalul meci de old-boys dintre echipele de handbal masculin ale echipelor Explorări Deva și Ponorul Vața, disputat ieri în deschiderea partidei Cetate - Silcotub, s-a încheiat cu un banchet. în fiecare an cele două echipe care cu ani în urmă luptau pentru câștigarea Campionatului Județean dispută două amicale, unul la Deva, altul la Vața, semn că

rivalitatea din teren s-a transformat în prietenie. Pentru Explorări au jucat Szanto, Szemeș, Galiceanu, Rinder, Mazilu, Hrubi, Varodi, Vizitiu, Socaciu, Ardelean (președintele AJ Handbal Hunedoara), Dan Grigore, Dan Nico- lae, iar pentru Ponorul Vața: Feier, Trandafir Braica, Mă- nescu, Sorin Șiler, Andrei Braica, Folescu, Crișan, Mircea Șiler, Boloț.

CUM TE ABONEZI?

(0,22 tei noi)

*

(0,19 lei noi)

Abonamente LocalitateaTelefon (optional)

O”

cr

59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)
169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi)
319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)
599.000 lei (59,9 lei noi) preț/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi)

1 lună
3 luni
6 luni1
12 luni

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 

ULI de televiziune.

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).

NumelePrenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

dprtan.marln%25c3%25a2teinfdfMMHta.ro
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• Declarație. Patronul Gigi Becali a spus sâmbătă, după partida câștigată de Steaua București, cu 2 - 0, în fața formației FC Argeș, că este posibil ca decizia FRF de a sancționa gruparea stelistă să fie bună, iar urmările să fie benefice.(MF)• Pe ecran. Aproximativ 300 de suporteri au urmărit meciul dintre Steaua și FC Argeș, dm etapa a XXI-a a campionatului Diviziei A de fotbal, pe un ecran amplasat în curtea stadionului din Bulevardul Ghencea.(MF)

Fancu,
■ Cotidianul Fotomac 
notează că „Pancu a 
fost cu mult sub adevă
ratul său nivel".

Pentru asiaticiBerlin (MF) - Conducătorii din Bundesliga intenționează să programeze unul dintre meciurile din fiecare etapă a capionatului german de fotbal la ora locală 13, pentru ca Întâlnirea să poată fi difuzată și de televiziunile din Asia, la o oră de maximă audiență. în plus, conducătorii cluburilor din prima ligă germană intenționează să modifice programul de disputare a meciurilor.Astfel, ar urma să se revină la sistemul în care două partide se dispută vinerea, alte patru sâmbăta și două duminica. Vicepreședintele clubului german de fotbal Bayern Munchen, Karl Heinz Rummenigge, consideră că suma de 300 de milioane de euro

lonel Dănciulescu

Marcatori 
în China

care an din drepturile de televizare ar trebui să fie crescută la cel puțin 500 de mili-

câștigă în fiepe care Bundesliga îi

București (MB - Ata- 
canții Ionel Dănciu- 
lescu și Sabin llie au 
marcat câte un gol 
în meciurile pe care 
formațiile lor le-au 
disputat sâmbătă și 
duminică, în campio
natul Chinei. Dănciu
lescu a marcat un 
gol în minutul 80 al 
medului pe care for
mația sa, Shandong 
Luneng, l-a câștigat 
în deplasare, cu sco
rul de 3 - 1, în fața 
formației Tianjin Te- 
da, în etapa a V-a a 
primei divizii chineze. 
Celelalte goluri ale 
formației Shandong 
au fost marcate de

i Zheng Zhi, în minu-
I tele 33 șl 89, pentru 

■'*.< Tianjin înscriind Wu
Wei, în minutul 33.
Sabin llie a înscris un
gol îh meciul câști
gat în deplasare, de 
formația sa, Chang
chun Yatai, îh fața 
echipei Henan Jianye.

BMMBa Haas (<3erm$nia)
5. Anâtâ Pavd (România)

...................
7. Partdqrrî Srkhaohan (Thailanda)

..........

^Andrei Favel, în' Munchen (MF) - Tenismanul român Andrei Pavel afost desemnat cap de serie nil* mărul 3 la ttaneul de tenis de la Munchen, care va începe, astăzi, dotat cu premii în valoare de 323.250 de - euro. Argentinianul David Nali>adian a fost desemnat cap de serie numărul 1, iar deținătorul tithdui, rusul Nikoted Davidenko, a fast desemnat cap de serie numărul 2.

Istanbul (MF) - Cotidianul turc menționeză că jucătorul echipei Beșiktaș, Daniel Pancu, a avut o evoluție cu mult sub adevăratul său nivel în meciul cu Konyaspor, scor 2-1, disputat, sâmbătă, în etapa a XXIX-a a campionatului Turciei. Jurnalul Hurriyet consideră, că Pancu nu a avut nici o contribuție la jocul echipei sale. „Pancu a fost eroul etapei trecute, însă ca portar. Ieri seară el a părut să nu se adapteze la locul unde era plasat”, se precizează în Hurriyet. Editorialistul cotidianului Milliyet, Atilla Gokee, critică, de asemenea, evoluția lui Pancu. Milliyet i-a acordat fotbalistului român

Incidentele sârbiBelgrad (MF) Douăzeci și șapte de persoane au fost rănite și alte 60 aU fost arestate în urma incidentelor care au avut loc, sâmbătă, după meciul Steaua Roșie Belgrad - Partizan Belgrad, scor 1-1, contând pentru etapa a XXIV-a a campionatului din Serbia-Muntenegru, Postul de radio B92, citând surse din cadrul poliției, a anunțat că incidentele s-au desfășurat în jurul stadionului echipei Steaua Roșie Belgrad, în urma acestora 67 de persoane fiind plasate în detenție. Poliția a fost nevoită să utilizeze gaze lacrimogene, iar potrivit sursei citate, 12 reprezentanți ai forțelor de ordine au fost răniți.
Cluj-Napoca (MF) - Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Marian Bondrea, a declarat că, după meciul cu CFR Cluj, patronul clubului, Dinei Staicu, le-a transmis jucătorilor olteni că duminică vor încasa prime pentru remiza obținută. „Dinei Staicu a sunat după meci și le-a promis jucătorilor că mâine (n.r. - duminică) vor primi niște prime pentru meciul de la Cluj. Sunt mulțumit de jucători și cred că am fi meritat victoria. Universitatea a demonstrat că joacă din ce în ce mai bine și că nu merită să retrogradeze”, a spus Bondrea, sâmbătă, la finalul par-

Pancu nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. (Foto: eră)din Kadikoy nu i-a convenitnota 5. „La meciul de sâmbătă, Ahmet Dursun nici măcar nu s-a aflat pe banca de rezerve, însă pantera din Kadikoy, Pancu, a fost titular. îl înțeleg pe antrenorul Riza Galimbay, care este o persoană devotată. Ar fi fost bine dacă și Pancu ar fi dat dovadă de aceeași dă-ruire!... Se pare că portarului un

unde a jucat. El a irosit baloanele interceptate la mijlocul terenului prin pase la întâmplare. Nu și-a adus contribuția nici în apărare, nici în ofensivă”, scrie Gokce. Jurnalul Sabah notează că suporterii echipei Beșiktaș au afișat banner pe care scria:

„Pancu este numărul 1 pe orice post”. „M-a mirat foarte mult evoluția lui Pancu. Se pare că el s-a învățat prea mult în poartă”, se menționează tot în Sabah, într-un articol semnat de Hayri Ulgen.
IneficientăCotidianul Star subliniază ineficiența lui Daniel Pancu în meciul cu Konyaspor. „Pancu, devenit celebru ca portar și care a făcut ca tricourile cu numele lui să fie vândute în număr record, a revenit, de această dată, la adevărata lui treabă. Faptul că a fost portar a avut o mare influență asupra lui. Nu a fost eficient în joc. Oare dacă Pancu ar sta mereu în poartă, ar fi mai bine pentru Beșiktaș?”, scrie Star. Jurnalul Turkiye consideră că Pancu nu s-â putut obișnui cu faptul că a fost plasat în spatele atacanților.

Liderei campionatului portughez de fotbal, Sporting Lisabona, a Înregistrat doar o remiză (scor 0 -0) în meciul, desfășurat / sâmbătă, pe , ’ teren propriu, cu formația AcademicSporting, Fabio Roi bacii st* In.dutfJ
‘(Fotei EPaT

în fotbalul european ;
■ Jucătorul Adrian Piț 
a marcat un gol în par
tida SC Kriens - AC 
Bellinzona, scor 2-1.București (MF) - Piț, care a înscris în minutul 49, din penalti, a fost eliminat de pe teren în minutul 80 pentru cumul de cartonașe galb'ene. Coechipierul său, Cristian Ia- nu, a fost suspendat. Jucătorul Bogdan Pătrașcu a evoluat pe toată durata partidei pe care formația Piacenza a câștigat-o, în deplasare, cu scorul de 1 - 0, în fața formației Perugia, în etapa a XXXV-a din Serie B. în etapa a XXVII-a a campionatului Greciei, mijlocașul NanaFalemi a fost im tegralist la Ergotelis, în partida cu Apollon Kalamaria, pierdută, în deplasare, cu sco-

nil de 0 -1. Coechipierul său, Lucian Pîrvu, a fost introdus pe teren în minutul 76. Jucătorii Darius Miclea și Dorel Mutică au fost titulari la Lombard Papa în meciul pierdut, în deplasare, cu scorul de 1 - 3, în fața formației Ujpest, contând pentru etapa a XXIII- a a campionatului Ungariei. Miclea a primit un cartonaș galben în minutul 22 și a fost înlocuit la pauză.
Alte partideTot în campionatul Ungariei, portarul Daniel Tudor a fost integralist la Videoton, în meciul câștigat, pe teren propriu, cu scorul de 2 -1, în fața . tian Tudor pe teren din minu- echipei Gyor. Coechipierul său, tul 72, a învins, cu scorul de Ionuț Voicu, nu a fost folosit.- g - 1, echipa românilor Adri- Jucătorul Dumitru Mitu a fost ah leneși și Florin Șoavă, titular în meciul pe care forma- Sparțak Moscova. leneși ,șj ția sa, NK Riteka, l-a terminat Soavă au fost doar^rezerve.

la egalitate, scor 0 - 0, pe teren propriu, în compania echi-. pei Slaven Belupo, în etapa /* IV-a a play-off-ului campioni* tului Croației, a XXVI-a a competiției. Mijlocașul Erik Linear a fost integralist la Amkar Perm în meciul terminat la egalitate, scor 1 - 1, in deplasare, în fața formației Lo- xomotiv Moscova, în etapa-a Vl-a a campionatului Rusiei. Jucătorul Pompiliu Stoica a evoluat, de asemenea, pe toată durata partidei câtigate de FC Moscova, în deplasare, cu scorul de 2 ■ 0, împotriva echipei Dinamo Moscova. Echipa Alania Vladikavkaz, cu Cris-

0 tidei CFR cluj - Universitatea Craiova, scor 1 -“ți .din etapa a XXI-a a Diviziei A. Staicu a anunțat, în urmă cu o săptămână, că se retrage de te conducerea grupării oltene și că în contul acesteia nu va lăsa bani decât pentru deplasarea de la Cluj. Dinei Staicu nu a ajuns însă la un acord cu autoritățile locale și nici cu alți investitori pentru a preda clubul. Tehnicianul formației CFR Cluj, Aurelnu a fost prezent la conferința de presă de după meci. Mem brii galeriei clujene au fluturat câte un fir de praz, pe care l-au aruncat apoi pe teren în primul minut de joc.
Șunda,
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Vând ap. 2 camere (03)

• I»™» •-Bale și bucătărie cu gresie și 
faianță, parchet laminat, balcon închis, centrală 
proprie, Simeria, preț negociabil. Tel. 
0726/286341,262367.
• decomandate, idtnantril. bdul Decebal, 
lângă piață, etaj 3, modificat la 3 camere,

a isqntorizăn, parchet, gresie, faianță, vedere spre 
, itvard, balcon lung de 10 m, fără intermediari. 
1 234674.
• Gojdu, bl A5, etaj 3 preț 890 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284.
• decomandate, parter înalt, 2 balcoane, 
termopan, Timișoara, Complex Studențesc, 
lângă BRD, posibilitate spațiu comercial sau 
cabinet, superpoziție. Preț 56.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0254-231268.
• wgta, deasupra CEC-ului, zona Udo, etaj 
intermediar, 2 balcoane, vedere la bulevard, preț 
1,100 mid. lei. Tel. 0740/232043,0727/724551.
• lopent, zona Eminescu, parter, renovat, una 
cameră spațiu comercial cu ușă spre stradă, 
ocupabil imediat, preț 21.000 euro, negociabil. 
0723/335189.Vând ap. 3 camere (05)
• deeanMndate,a mp, 2 băi, balcon închis, etaj 
bun, zona Liliacului, bine întreținut, preț 1,270 
mid. let Tel. 0745/084616.
• to Sbnaria. central, 80 mp, bloc acoperit, 
interfon, etaj 3/4, decomandate, centrală, 
contorizări, balcon închis, preț 1,100 mid. lei. Tel. 
0726/737953.Cumpăr ap. 3 camere (06)
• ooupdr iigent apartament 3-4 camere, în 
Deva. Tel. 227542, seara.Vând case, vile (13)
• 2 aram, bucătărie, baie, cămară, h 
turi, grădină, ocupabilă imediat preț13 mfcLH 
în Deva, Str. Gri viței, nr. 31. Tel. 236510Vând case de vacantă (15)
• vând casă de vacanță, construcție 2002, D+P 
+ E, stațiunea montană Straja, 7 camere deco
mandate, 3 băi, 3 wc, toate utilitățile, accept 
variante. Tel. 0723/320995.

II Vând case la țară (17)
• aat, cute 845 mp, grădină 3507 mp, satul 
Țâmpa, nr. 150, gaz, apa, canalizare la poartă

TUrnațli tel. 0788/469152, 0254/212803, după

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ L250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

vsâ, te 3 km de Dobra, 3 camere, bucătărie, 
cămară, pivniță anexe, fântână, curte și (pădnă. 
preț 600 milioane lei, ,iegociabil. Tel. 
072^5238210254/282375
• vând cm* în Băcia, grădină 1700 mp, plus 
proiect casă nouă, Tel. 004068331.
• vând cm* și 20 familii albine, comuna Vărădia, 
nr. 113, lângă biserică Relații Deva, tel. 213866.Vând garsoniere (19)
• confort jpotfti în Orăștie, str. A. lancu, bl. 9. 
Informații tel. 0745/458997.
• bi cartierul Dacia, etaj 1, și apartament 2 
camere, zona Bălcescu, amenajate în stil occi
dental, ocupabile Imediat Tel. 0745/253413.Vând terenuri (21)
• tobnvtai, ii 3502 mp, îs 25 m, la DN 7, ridicare 
tqpo. intabulat cu număr, preț negociabil. Tel. 
Jș/507169.

k de casă intravilan, 3516 mp, apă, gaz, 
cwent loc drept zonă liniștită, parcelabil, la 3 
km de Hunedoara (sat Hășdat), 10 euro/mp. Tel. 
0723/005657.
• ioc dt casă, 30 ari, Mintia, vizavi de poarta a 2- 
a Avicola, facilități curent gaz, apă la artă. Tel

K
• vândSO mp intravilan Mintia, la DN 7, facilități 
gaz, apă, preț 11 euro/mp. Tel. 236464.Vând aite imobile (27)
• vând cabană cu sau fără teren în Șoimuș, preț 
negociabil. Tel. 0254/237448, după ora 20.imobiie chirii (29)
• otar spra închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală, 45 mp. TeL 0726/224003,0726/206768.
• cl*M**închiriere,îri Deva,spațiu comercial, 
30 mp, în prezent amenajat ca sediu firmă Tel. 
0722/330084

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

Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• vând moară pe pietre, performantă, stare 
bună, preț negociabil, Tel. 0258/835128, 
0744/175286. .

• vând semănătoare de porumb, tip românesc, 
SPC 4, SPC 6, SPC 8 rânduri. Tel. 0744/391242.
• vând semănătoare porumb, presă de balotat 
combină Masey Ferguson masa 3 m, cositoare 
rotativă, plug. Tel. 0727/272307.Moto-velo (41)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, noi, cu jantă 
și cameră de dimensiunile 975/18, precum și o 
cutie de viteze și un electromotor, ambele Dacia 
Tel. 221431, seara.Garaje (43)
• închiriez gara) pe termen lung, zonă ultracen
trală. Tel. 215202, între orele 17 ■ 21.Mobilier și interioare (47)
• mobfoer din pal și lemn masiv, binale: uși și 
ferestre, lucrări tâmplărie. Tel. 0744/567736.
• vând 2 dulapuri, masă lemn masiv, aragaz 
stare foarte bună, rochie de mireasă nr. 42 - 44, 
făcută la Timișoara. TeL 214436,0723/719787.
• vând canapea extensibilă, masă sufragerie + 
6' scaune, servantă, mobilier hol, ladă 
încălțăminte, cuier, dulap cu o ușă, masă 
sufragerie 12 persoane, măsuță tv, birou, 
mochete, mașină automatic (Franța), combină 
frigorifică Electrolux, (Suedia). Tel. 218084, 
0743/211074.
• vând pat dublu, saltele Relaxa, 2 noptiere, 
masă tv, suport fiori din cadru metalic cu sticlă, 
ofer bonus o măsuță cameră din cadru metalic, 
transport gratuit, preț 73 milioane lei. Tel. 
213483,0720/432448.Audio-video, antene și instalații satelit (49)

• societate comercială 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 la tel. 
0723/481776 sau 0745/840474.

• vând videomeontar cu telecomandă model 
2000, impecabil, preț convenabil tv model 2000, 
diagonala 54 nm. Tel. 0745/253413,218234Aparate fote si telefonice(50)
• vând abonament 5 luni vechime în Conex 35 
dolari abonament lunar 60 minute gratuite 
incluse, ore favorite plus 200 minute cii 0j05 
cenți/minut, preț avantajos. Tel. 0723/920814.

• vând aparat foto Olympia, nou, preț 13
milioane Ier sau schimb cu telefon mobil sau 
DVfrplus diferență. Tel. OT22/161644. '-'wlȘ1

• vând telefon Siemens A 50, SB, 3 zile, calcu
lator, alarmă Internet, jocuri, stare bună, preț 
avantajos. Tel. 0723/920314.

Calculatoare si accesorii
(51)

• vând calculator Pentium 133 MHz, 1,7 GB HDD, 
monitor digital 14 inch, preț 15 milioane lei sau 
schimb cu telefon mobilsau DVD plus diferență. 
Tel. 0722/161644.

• vând urgent Pentium IV. 40 GB, 256 RAM, 32 
Video G-Force 2,1.9 Procesor, CD ROM 52 x LG, 
tastatură mouse optic, carcasă turn, preț 4 
milioane lei fix. Tel. 0720/347157.

cww
îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)

• cumpăr wgent fular Lazio Roma Tel. 
0723/920314.
• vând trening, tricou, fular, fanioane, ale 
echipei „Steaua" București. Tel. 0723/920314.Materiale de construcții (53)
• vând cărămidă din aemoiai„o000 bucăți, preț
7000 lei/bucată. Tel. 220723, 0723/335189:Arta, antichități, cărți, reviste (55)
• vând cărți diverse din domeniul economic, 
contabilitate, marketing, finanțe. Tel. 
0723/920314.Electrocasnice (56)
• vând aragaz 3 ochiuri și butelie, congelator 5 
sertare, preț negociabil. Tel. 227452.
• vând frigider Arctic mare, 23 milioane lei, și 
congelator Arctic, 23 milioane lei, ambele în 
stare foarte bună. Tel. 221431, searaPlante și animale, agroali- mentare (57)
• vând 7 familii albine, Banpotoc nr. 210. Relații 
la tel. 0723/618862.
• vând/amilii de albine. Tel. 214430.
• vând' fomM de albine, bine dezvoltate, 
complet echipate. Tel. WiSTl sau 0744/637435.

• vând mid pentru sacrificat de Paște, preț 
negociabil. Tel. 0742/214971.Instrumente muzicale (60)
• vând plan vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz,, clape fildeș, corzi încrucișate, preț 20 
milioane lei, negociabil. Tel. 221431, seara.Altele (61)
• vând 300 litri vin cu 20.000lei/litru. Boholt, nr. 
25.
• vând poartă metalică 130 x 530 m, mare, 
dublă inclus șl poartă pentru persoane. Tel. 
Brad 610996 sau Crișcior 616659.
• vând ari capital majorat, Volvo 244 GL, CI,, 
numere noi, VT 2006 și una neînscrisă talon 
numere vechi, frigider Arctic, ladă frigorifică 3 
sertare, cazan fontă. Tel. 0721/614402.
• vând rin alb, de Alba lulia, preț negociabil. Tel. 
0258/842334,0254/215892,  după ora 14.Solicitări servicii (71)
• caut colaborator străin pentru afacere în 
Deva Tel. 0721/579308.
• vrei iă câștigi 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria
• cântai tâajtar care să lucreze la domiciliul 
nostru (casă nod). Asigurăm cazare și masă 
avem curent trifazic, circular și abricht 
fhfoimațil tfffi2/986-3SWW«3-5Z7."-! •Prestări servicii (72)
• n* aaMta*, "nee nivel de pregătire,
în Hunedoara. TeL 749057,0720/222425.

• panta pMiMua juridice, deduceri de 
impozite la îndemână Tel. 0745/700298.
• transport marfă local și interurban cu camion 
acoperit de 3,2 t util, 36 mc, dimensiuni de 
încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.Oferte locuri de muncă (74)
• caut lagent zidari cu experiență Relații la tel. 
0726/076256.

SEXUL , 
nu contează!

TUI

T<*l ()71 410*174 74 wwwoolinnalIrnH'

• Angajăm vânzători presă în Deva și 
Simeria, cu garanții sau giranți. Cererile se 
depun la chioșcurile Mira Preș, din Deva și 
din Gara Simeria Relații la tel. 219190.

• caut tamle pentru îngrijire animale în locali
tatea Butieni, județul Gorj, ofer locuință și 
salariu. Tel. 0723/335633.
• locuri de muncă în Portugalia, în toate 
domeniile de activitate. Trimite plic timbrat 
autoadresat la OP 1, CP 237 Deva
• angajez 2 vânzătoare chioșc alimentar, expe
riență în comerț, fete sau pensionare, salariu 
atractiv. Tel. 0726/229589.

• angajăm personal mun . curățenie, 
salariu atractiv, condiții de lucra opune. 
Depimeri CV-uri la sedii* firmei dto Bdul 22 
Decembrie, Dl-D2, tobe Petefrici șl Hotel 
Deva. TeL 0722/312130,0742/020223.

• DeporiU de calculatoare angajează Șef 
magazia Cerințe: experiență Intr-un post 
de conducere, cunoștințe solide IT, 
cunoștințe gestiune, eventual program 
Neomanager/B-org, cunoașterea imel limbi 
străine constituie avantaj, domiciliul stabil 
In Deva. Trimiteți CV la fax 021/2240279 sau 

personakȘromsoftro cu mențiunea SM. 
CV-urile fără mențiune nu se iau In 
considerație

• societate comercială angajează 
conducător auto, categ^C" șl muncitori 
necaMIcațL cu carte de muică. Deva, tete- 
toane 0254/232715,0741/131818.

• Deporib* de calculatoare angajează 
personal pentru vânzare ta magazie 
Cerințe: cunoștințe solide IT, cunoștințe 
gestiune eventual program Neoman- 
agef/B-org, cunoașterea unei limbi străine 
constituie avantaj, domiciliul stabil în Deva, 
trimiteți CV la fax 021/2240279 sau 
personal@romsoftro cți mențiunea VM. 
CV-urile fără mențiune nu se Iau ta 
considerația

Decese (76)

Soțul Petru anunță cu durere decesul soției sale 
CORNEA MARGARETA

Corpul neînsuflețit este depus la domiciliul din strada 
Matei Corvin, nr. 49, Deva, Viile noi.
înmormântarea va avea loc în data de 25.04.2005, ora 13, la 
cimitirul Bejan. Dumnezeu s-o ierte!

Cu inimile zdrobite de durere fiica Aurica, ginerele Vasile, 
nepoții Oana, Delia și Lucian regretă dispariția celei care a 
fost mamă, soacră și bunică iubitoare

CORNEA MARGARETA
Nu te vom uita niciodată!

Fiica Maria din Șoimuș împreună cu nepoții și strănepoții deplâng moartea fulgerătoare 
a celei care a fost o mamă, bunică și străbunică deosebită

CORNEA MARGARETA
Lacrimi și flori pe mormântul său.

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

CORNEA MARGARETA
Dumnezeu să-i odihnească sufletul!

• SCTotatoiriiDevaangalenzâoconomtet 
- contaon, operator calculator ■ raconra, 
cu șl țâri experiență, iRpervtoor, ageriți 
vânzări, merehandtar. CV la lax 
(294222944, până to data <te VMM*. A 
m ipedfia pe CV posbd penta are «e

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

• sodetate comercială angajează bucătar 
cu experiență pentru restaurant situat In 
Deva.Teb«am» -

în toată țara!
• F jT’ f ’ T H’? V?'ir* ( *

• Ai experen’? m v j M ’ ••
uu m . j- exe ;

• ti? ■. v

BRD-Groupt Societe v ret <»e te așteaptă în toate județele țârii:
Alba. Arad. Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila. București. Buzău. Caraș Severin, Cluj, Călărași, 

Constanța, Covasna, Dâmbovița. Dolj, Galați, Giurgiu. Gorj. Harghita, Hunedoara. Ialomița, lași, Maramureș, Mureș, Neamț, 
Olt. Prahova, Satu-Mare, Sala i, Sibiu. Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea. Vaslui, Vâlcea, Vrancea.

Trimite CV-ul cu o fotografie atașata și scrisoarea de intenție - specificând orașul pentru care candidezi - pe adresa: 
BRO-Groupe Societe Generale, Departamentul Resurse Umane, B-dul Ion Mihalache, nr 1-7, București sector 1.

FAX 02130169 04: E-MAIL recrutare@brd.ro

cunune societe generale

Tot mai simplu

mailto:recrutare@brd.ro


Vând garsoniere (19)
• tona McDunakTi, gresie, faianță, parchet, 
amenajată. Preț 650 mii. lei: Tel. 219470. (Multi- 
prima)
• zona MăAstl bucătărie, baie, balcon, gresie, 
faianță. Preț 900 mii. lei. Tel. 219470. (Multip rima)

• urgent, decomandată, zonă centrală, bine 
amenajată, gresie, faianță, balcon închis, 
apometre, preț 675 mii. neg. Primul venit, primul 
servit! Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l)
• decomandată, complet mobilată, contorizări, 
TV color, frigider, aragaz, mașină de spălat 
automată, etaj 1, Dorobanți, preț 720 mii., nego
ciabil. (Agenția imobiliară Nr.l)

• urgent! Zonă ultracentrală, amenajată, 
contorizări, modificări interioare modeme, etaj 
intermediar. Preț 780 mii. lei, negociabil. Tel 
0745/253662,211587. (Evrika)

• etaj 1 dec., Eminescu, st 30 mp, amenajată 
modem. 485 mii., neg. Tel. 211587 (Evrika)
• zona Dada, complet mobilată și utilată, 
îmbunătățiri, et 2, ocupabilă imediat. Preț 480 
mii. lei, negociabil. Tel 0745/253662, (Evrika)
• AJoea Jiului, semidecomandată, contorizări, 
gresie, faianță, parchet, balcon închis. Preț 700 
mii. lei, negociabil. Tel. 0788/361782, 224296. 
(Garant Consulting)
• Zamflmacu, et 2, decomandată contorizări, 
fără îmbunătățiri. Preț 700 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• Dorobanți, parter, zugrăvită decomandată 
posibilitate balcon, 640 mii. lei. Tei. 227479, 
0745/367893. (Garant Consulting)

• Mărăștt et 2, contorizări, balcon închis, 
parchet gresie, faianță Preț 640 mii. lei Tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Dada, et 4, izolație, lavabil, faianță gresie, 
parchet laminat Preț 520 mii. lei. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• zona 22 Decembrie, decomandată st- 45 mp, 
balcon, amenajări moderne. Preț 900 mii. lei, 
negociabil. Tel. 231212, 0745/001397. (Garant 
Consulting)

• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
amenajări, contorizări. Preț 520 mii. lei. Tel. 
231212, 0745/001397. (Garant Consulting)
• confort L decomandată contorizări, balcon 
închis, ocupabilă imediat zona llipia. 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)
• contort L decomandată contorizări, parchet 
ocupabilă imediat zona țllpia. Preț 24000 euro. 
0741/154401,227542, seară (Garant Consulting)

• ota| 2, dec., contorizări, balcon, bine 
întreținută Zamfirescu, Preț 690 mil. ROl/69.000 
RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• ultracentral, balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet situată în blocurile din spatele 
complexului Romartă în bloc cu 4 etaje, Decebal. 
Preț 780 mil. ROt/78000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370753. (Casa Betania)
• dec, SL48 mp, parchet gresie, faianță 
centrală termică proprie, termopane, blocunle 
Mintiei. Preț 920 mii. ROL/92000 RON. Tel. 223400, 
0740-9146% 0720-370753. (Casa Betania)
• doc, grade, faianță balcon, contorizări, 
spoturi, Eminescu. Preț 395 mil. ROL/39500 RON. 
Tel. 230221, 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
(Setania)
• etd 2, dec, balcon închis, contorizări. bine 
întreținută Zamfirescu. Preț 685 mil ROL/68500 
RON. 0742-005228 0720-387896. (Casa Betania) .
• doc, peite, faianță contorizări, spoturi, 
Eminescu. Preț 395 mH. ROI/39500 RON. Tel. 
0744-770051,0724-168303. (Casa Betania)

• eta| 1, dec, st 45 mp. 2 balcoane, parchet 
repartitoare, ușă metalică 22 Decembrie. Preț 
815 mil. ROL/81500 RON. Tel. 0744-690918 0720- 
370753. (Casa Betania)
• etaj 3, dec„ balcon închis, contorizări, bine 
întreținută, Eminescu. Preț 490 mH.ROL/49.000 
RON. 0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• da rai nouă la Intrare, contorizări, balcon, 
Gojdu Preț 730 mil ROL/73DOO RON. Tel. 0741- 
120722,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj! dec, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, balcon, parchet Dorobanți. Preț 950 mii. 
ROL/95.000 RON. Tel. 0744-690918 0720-370753. 
(Casa Betania)
• etaj tatemaiSar, contorizări, parchet balcon 
închis. Calea Zarandului. Preț 670 mil. ROL/67DOO 
RON. Tel. 0724-169303, 0744-690918. (Casa 
Betania)
• Dmtanțl dec, et Intermediar, S 40 mp, 
centrală termică, termopan, bucătărie modi
ficată cu ieșire în balcon, gresie, faianță 
parchet beci, la mansardă loc pt depozitare. 
Tet 0723-251498 (Fiesta Nora)

• zum Mu Maniu, et bun, balcon închis, 
bucătărie, gresie, faianță, parchet contorizări, 
preț 680 mii. lei, negociabil, tel. 0788/165703, 
(J7Z V302 fiesta Nora)
• araa ZamSroscu, dec etai 1, ocupabilă 
imediat preț 650 mil. lei. Tel. 235X18 0721/985256. 
(Rocan 3000)

• mMM< etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet mochetă, ușă (fin lemn masiv,st 25 mp. 
Pret.630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin’s Home)
• m l etaj 1, contorizări, parchet 
dec Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubln's 
Home)

• nab Maraai, dec, st 35 mp, balcon, 
cimart et intermediar, contorizări, recent 
amendată Preț 520 mil lei. Tel. 0254-. 
0727706515. (Rubin’s Home)

• urgent dec, amenajată frumos, contorizată 
tavan fals, gresie, faianță parter, dulapuri cu uși: 
glisante, spoturi, Gojdu. Preț 685 mii., neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Deva, zona Dacia, parter, amenajată totul 
nou. Preț 520 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• zona Dada, parchet gresie, faianță apometre, 
gaz contorizat repartitoare, instalații sanitare 
noi, cabină de duș. Preț 500 mii. neg. Tel. 235588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• zona Dada, gresie, faianță contorizări, balcon. 
Preț 430 mii lei. Tel. 235588 0722/624091. (Casa 
Grande)
• zona Măitett contorizări, et. 1, balcon. Preț 
580 mii. tei neg. Tel. 235588,0722/624091. (Casa 
Grande)
• zona M. Eminescu, contorizări, balcon, 
suprafață 30 mp. Preț excepțional 350 mii. lei 
neg. Tel. 235589,0722/624091. (Casa Grande)

• zona Dada, etaj 4, cameră modificată 
acoperită contorizări, preț 450 mii. negociabil. 
Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).

• zona M. Eminescu. parter, contorizări, spațiu 
mare, preț '450 mii. Tel. 0788/572471. (Casa de 
Vis).

• zom Mkro 3. centrală bloc cărămidă preț 360 
mii. Tel. 747798,0742/902488 0742/872106. (Tina 
Terra Mia, Hunedoara)

• convector, boiler, etai 2, preț 350 mii., zonă 
centrală Tel. 747798,0742/902488 0742/872106. 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• bduL Corvin, parchet balcon, gaz, întreținută 
350 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Corvin, etaj inferior, ușă metalică gresie, 
convertor, boiler, 420 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• cameră cămin, baie, gresie, faianță parchet 
lamelar, ușă metalică mobilată 145 mit Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• to Hunedoara, zona Teatru, etaj 2, deco
mandată, spațioasă , 42 mp, parchet, balcon 
închis, aprobare 2 focuri, acoperiș țiglă 520 mii. 
Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• zona Union, etaj 7, fără îmbunătățiri, 320 mit, 
negociabil, tel. 0741/130438 (Profil Expert Hune
doara)
• zonă centrală etaj intermediar, boiler, sobă 
pe gaz, parchet, balcon, 370 milioane lei, tel. 
718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• zona Teatru, etaj intermediar, convertor, bal
con, fără bucătărie, 310 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• zona Micro 6, etaj intermediar, gresie, parchet 
zugrăvit proaspăt 240 milioane lei, negociabil, 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• confort 1 etaj 5, bine întreținută preț 9000 
euro, negociabil. Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)Cumpăr garsoniere (20)

go> —ra. In Deva, zonă bună etaj interme
diar, indiferent de stare. Ofer prețul pieței. Tel 
211587. (Evrika)
• zmMe Darabană 22 Decembrie, Mărășb, ofer 
preț foarte bun. Tel. 235588 235589,0720/062014. 
(Casa Grande)Vând ap. 2 camere (03)
• '«» now ,1,56 mp, parchet apometre,
2 focuri gaz, preț 29.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lwest) - - -......
• semkfoG, ipetle, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, zona Al. Armatei, preț 770 mii. lei, 
teL 0742/290024. (Prima-lnvest)
• decomandată etl, 56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgontl Zona Lie. Auto, vedere la bulevard, 
amenajări interioare de calitate, contorizări, ușă 
metalică preț 720 mil. lei, tel. 0721/815%. 
(Prima-lnvest)
• doc, zonă ultracentrală et 2, balcon mare, 
parchet contorizări, st 56 mp, vedere la bule
vard, preț 30.000 euro, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• zonă MșMă et 3, cu balcon, preț 540 mIL lei, 
tel 215212. (Prima-lnvest)

• zona AL Straiului, Semidecomandate, gresie, 
faianță gaz. contorizat Preț 580 mii. lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zona ăl Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță parchet bloc acoperit Preț 1.150 
mid. lei. TeL 219470. (Multiprima)

• zoM idtracontraU, semidec, et 4, acoperit 
parchet modificări, contorizat preț 860 mii. lei, 
negociabil. Tel. 07267826324. CTemporis)
• zona ptotă decomandate, ti iratușă metal ică 
contorizat total, parter înalt balconînchls, preț 
30.000 euro, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0720/354.453. (Temporls)
• zona Gojdu, semidec., et 1, curat ocupabll 
Imediat contorizat total, repartitoare, 970 mii. 
lei, neg. Tel.0726/826.624,232420. (Temporls)

• urgent doc, et 3, zona Banca Transilvania, 
parchet modificat din ap. cu 3 cam. cu living, 2 
balcoane, 2 dormitoare, f. modern, termopan, 
tavai als, spoturi, preț 1,4 mid. lei, neg. Tei. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• urgent doc. amenajat, et. 2, balcon închis, 
zona Liliacului, contorizat 52 mp, preț 31000, tel. 
0745/253413. (Mimason)

• zona CateMA (l. Maniu), et 2, dec., 2 
balcoane, bine întreținut contorizat vedere la 
bulevard, preț 13 mid. lei, tel. 0745/266071. 
(Mimason)
• bcL DoahaL et 3, dec., 60 mp, amendat pt 
[xetențloșl de lux, complet mobilat utHat dotat 
totul rfbu, tel. 0728/715893, 0740173103. 
(Mimason)

SOCIETATE COMERCIALĂ CU CAPITAL STRĂIN

Tal.: 334.141.

• zona Bălcescu, et 3, sdec., multiple 
îmbunătățiri, liber, fără balcon, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725, exclus credit (Mimason)

• str. Caragtale,dec, parter înalt balcon închis, 
beci, îmbunătățiri, ocupabil imediat preț 30.500 
euro, tel. 0745/266071,230324. (Mimason)
• bd. Decebal vedere spre spital, bucătărie 
modificată contorizat, preț 32.000 euro, teL 
0726/715893,0740/173103. (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet 
mobilat și utilat mobilă la comandă modernă 
Ocazie! Preț 785 mii. lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• zona Dadă bloc cărămidă, contorizări, 
parchet gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet 
modificat contorizări, preț 900 mii., negociabil. 
Tel. 235208,0721/744514. (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat preț 28000 
euro, negociabil. TeL 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208, 072V985256. 
(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, negociabil. TeL 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă cMbatt, I. Creangă rt. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Ion Creangă et. intermediar, neame
najat contorizări. Preț 1,15 mid. lei, negociabil. 
Tel. 231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Gojdu, et. 2, amenajat contorizări. Preț 
900.mil. lei. Tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
fără balcon, Dacia etJL*Preț*610 mii. lei/tel 

227479,0745/367893. (Garant Consulting)

• zona Progreoul st-70 mp, et intermediar, 
balcon mare, decomandate, preț 1,1 mid. lei. Tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• tenMocomandate, complet contorizat 
mobilat frigider, aragaz, TV color, etaj 3, Al. 
Armatei, preț 770 mii. Tel. 0745/411449. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• decomandate, >L 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon mare, parchet bloc de 
cărămidă acoperit cu tablă, Eminescu. Preț 960 
mil. ROL/96.0OO RON. Tel. 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania) .
• decomandate, vodoreîn două părți, st. 60 mp, 
geamuri: termopan, centrală termică proprie, 
gresie, faianță complet mobilat modem, fon 
Creangă Preț W mid. R0U160O00 RON. Tel. 

0740-914688 0720-370753. (Casa Betania)
• «Btei 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut Bălcescu Preț 900 
mil. ROL/90000 RON. TeL 0724-169303, 0743- 
103622. (Casa Betania) A
• etaj 3L decootenddes .balcon îrx^Hs, 
contorizări, bine totrednut Aleea Neptun. Preț 
U mto. ROI/UOjOOO RON. Tef. 0742-0052280720- 
387896. (Casa Betania)
• etaj 1, parchet balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut bucătărie mare, Aleea 
Păcii. Preț 900 miL ROU90.000 RON. Tel. 0744- 
690918 0724-169303. (Casa Betania)
• etaj X decomandate, gresie, faianță parchet 
lamfriat btdeon închis, merită 
DoTOIfantL Preț 32.000 cura. TeL 
0734/189303. (Casa Betania)
• imcMIcăiI Intarioiro, gresie, faianță parchet 
laminat balcon, contorizări, bine întreținut 
Aleea Crișuiui. Preț 650 mil. ROL/65.000 RON. Tel. 
0744/770051,0724/169303. (Casa Betania)

• eta| 3, decomandate, centrală termică proprie, 
i Doicoane, moaincan interioare, DoroDariu, Preț 
135 mid. ROL/135.000 RON, Tel.0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• zom Uzo Balcan, balcon, contorizări, fără 
modificări interioare, urgent preț 675 mii. lei 
neg, tei. 0745^02200,0723/25J48& (Fleăa Nora)

• ÎMI decomandatei 55 mp, et 2,
vedere la dă, parchet cern oi termică, 
balcon, ocupabll Imediat preț 995 mă lei, teL 
0788/165704,0724/254051,2328XL (Fiesta Nora)

• m* Mn Maniu, decomandate, et interme
diar, st 64 mp, 2 balcoane, unul închis, hol 
central, cămară debara, parchet faianță 
contorizări, bine întreținut preț 1,2 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0723/251.498,0745/302200. (Fleste 
Nora)
• zona Bta»cu,et 3/4, bloc de cărămidă deco- 
mandate, centrala termică vedere in rată 
balcon închis, parchet gresia Hanță bine 
întreținut negociabil, tel. 0745/302200, 0788/ 
165703. (Fiesta Nora)
• zom plițM ecomandate, balcon, debara 
cămară parchet contorizări, hol central,posi
bilitate ae modificare, boxă, preț 1080 mii lei, 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (Fiesta 
Nora),
• zona Qojda decomandate, contorizări, balcon 
închis, parchet bun, gresie, faianță bucătăria 
debara vedere la stradă preț 790 mii. tel, nego
ciabil, tel. 0745/302200, 0786/165 703. (Fiesta 
Nora)

• ZOM Kogălnlcaanu, decomandate, ett 
contorizări apă gaz 2 focuri, repartitoare, fără 
modificări, hol central mare, ocupabll Imediat 
preț 1040 mii. tel, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723^51498 (Fiesta Nora)

• MAddecomandate, ataj 2, Str. 1 Decembrie, 
apometre, gazcontorizat parchet Preț 135 mid. 
lei ciabll. TeL 228540 (Ag. Ella)

ficați gaz 2 focuri, apometre, gresie, faianță, 
canalizare separată Preț 870 mii. tel. TeL 228540. 
(Ag.Ella) 

balcon închis, etaj 1, AL Neptun. Preț 115 mîd 

lei. Tel. 228540. (AgEua)
• circuit Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică parchet balcon închis. Preț 900 mii. lei. 
TeL 228540. (Ag. Ella)

tablă gresie, faianță parchet apometre, gaz 
contorizat. Preț 950 mii. lei, negociabil. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• semidecomandate, etai 2, Scărișoara, 
modificări, gresie, faianță contorizări. Preț 680 
milJei. Tel. 228540. (Ag. Ella)

• semidecomandate, Minanăi, etaj 4/4,
acoperit cu tablă apometre, gaz contorizat aer 
condiționat parchet gresie, faianță ușă capi
tonata, balcon închis. Preț 650 mii. lei. TeL 221 .
(Ag.Ella)
■ semidecomandate, Dada, contorizări, 
mdchetat canalizare separată Preț 530 mii. lei. 
TeL 228540. (Ag. Ella)

amenajat apometre, lavabil, ușă stejar. Preț 700 
miL lei. TeL 228540. (Ag. Ella)
• urgenți Zonă centrală bloc de cărămidă 
acoperit contorizări, camere cu parchet bine 
întreținut Preț 850 mii. lei. TeL 0745/253662. 
(Evrika)

■ zona Gojdu, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări, balcon mate închis, fără 
îmbunătățiri majore. Preț 760 mii. lei. Tel. 
0723/660160. (Evrika)

• zonă uitaacenbaU, etaj intermediar, deco
mandate, centrală termică camere cu parchet, 
panoramă frumoasă Preț negociabil. TeL 
0745/253662. (Evrika)
• zona MtoeruiuL et 1, bloc de cărămidă 
centrală termică îmbunătățiri, sau schimb cu 
apartament 2-3 camere, zonă centrală + 
diferență Preț 850 mii. lei. Tel. 211587; 
0723/660160. (Evrika)
• urgent decomandate, centrală termică etaj 
1, Minerului, bloc cărămidă gresie, faianță 
parchet cu sau fără garaj. Preț 850 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160.(Evrika)

• decomandate, zona poliția județeană st 62 
mp, contorizări, ocupabil imediat Preț nego
ciabil. Tel. 211587; 0723/660160. (Evrika)

• zona L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis; gresie și faianță în baie, 
faianță în bucătărie, vedere în două părți. Preț 
1,150 mid. lei. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)
• zona Bălcescu, et. 2, dec., CT, ușă metalică 
vedere la stradă Preț 1,05 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0727724551. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj 2, parchet gresie, faianță 
apometre, baie cu geam, balcon, gaz contorizat 
-.1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona L Creangă etaj 1 centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță bucătărie 
modificată, mobilat Preț 1560 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• irtracontral,doc,et Intermediar, 2 balcoane. 
Preț 13 ml(Ltei.Tel. 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin’s Home)

• zona Dada, contorizări, repartitoare, bloc de 
cărămidă Preț 650 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin's Home)
• zona KogăWcaanu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei. TeL 0254-234401,0727706515. (Rubin’s Home)

Micro 15, II, decomandată 
milioane lei. Tel.

• dacomandet onMS termică parchet et 
Z/ăblocdecărămidă Bălcescu, ocupabil 
imediat Preț 980 mif. neg. Tel. 235588 235589. 
(Casa Grande) .
• grasle, faianță contorizări, et. Intermediar, 
foarte bine întreținut instalații sanitare noi, 
cartier Dacia Preț 600 mfl. lei. Tei. 235588 235589. 
(Casa Grande)
• circuit parchet contorizări, balcon închis, bd. 
Dacia Preț 760 mii. lei. Tel. 235588 235589. (Casa 
Grande)

• zone m. Eminescu, et Intermediar, superame- 
nqat mobilă nouă la comandă parchet gresie, 
faianța, oaicon ncnts, conwrizan. Preț 750 mii. 
lei. Tel. 235588 (Casa Grande)

• zona tontoneot gresie, faianță parchet 
balcon închis, termopane, semidecomandate, 
acoperit cu tablă foarte frumos. Tel. 
0788/57201 «SM da Vis).
• mm Dada, semidecomandate, două holuri, 
contorizări, Hanță preț 565 mil. negociabil. Tel. 
07W572471.(Casade vis).

• tona MRh, decomandate, contorizări,, 
parchet vedere în 2 părți, 55 mp, preț 1,150 mid. 
negociabil. Tel. 0788^72471. (Casa de Vis).
• aamktocomandati, contorizări, faianță în bale 
șl bucătărie, zona Dacia pret 530 mil. negociabil. 
Tel. 0786/572471. (Casa de Vis).

• sone UZO, balcon, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, preț 570 mii., negociabil. Tel. 
0788/572471. (Casa de Vis).
• Arm IMcu, efaj Intermediar, amenalat 2 
convertoare,.boiler, balcon închis, 670 mH. Tel. 
710129,0740^:46780. țsffl Imobiliare Hunedoara) 

— AJI b a ramai» faimtl namkn*• were a i UBTța, , contorizări, 
220 mit TeL 710123,0 WJ4078O. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

* ULmi W aAmI ----- iMnrtjirrfnrjaSo■ Ia CUj Iriufi ntmiwt aBCvfTIC
balcon, 215 mH. Tel. 71012B, 074D/146T80. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

• Mkro 5, gresie, faianță convector, decoman
date, 550 mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil 
i - ■ ■Hunedoara)

Filiala Hunedoara a Corpului Expafțihr Cantabili ți Contabililor 
Autorizați -lin România anunfâ concura pentru ocuparea postului de 

director executiv

- aMAi KonomiM M^erioarv, cu dlplomâ r«r rtâcb Ministerul Educaftei, minimum L
5 ani vtthlme în fancțil ck conducere In tatrMtiMiMli - tatitufil, iau în funejii do control fgT 
te cadrul organismelor do control alo (talului da operare PC, vârsta maximi do '
55 do ani,

Dosaralo sa vor trimlta la Filiala Hunedoara, pini b data do IO tenia a.c., b adresa: fa
dul lullu Maniu, bl. 14, mezanin, bc. Dura, |ud. Hunedoara *i rar confine urmfitoaralo:

WTf copt c ipiWTlQ W QMOIVlrV Q TOCUIKipf fl FiKIM HNH1HElM1 -V™ GOmOWI
ceas soe*Ja aMeaeil ooa^e aao^MssiMD^eoe^^fo^Mm eewooMra^a oA^emtetMlm i/uuvJuu'Sv—ip Ljdh —iii'— isiisĂSUînrKJlnlipJl^ |^JuUvulnJl£j _ HjOwJ pi x viPpnanv

_  Ol-.-MaJL— J..1 ___
■BWIWWW iM.TrajwitwnVfVl viiitVI Binara

Draarab sa pot Irlmll b sediul Aparatului Control al Corpului, pa adraca București, fa
dul Mlteoa Vom, nr. 3S, bl. 17, radar 3.

informafil suplimentaro la tal. 021/327.63.11, sectarul resursa umana (BucuroftI) sau 
0254/214.6SB (Dura). (21806)

• ton Creangă amenajat decomandate, balcon, 
mobilă la comandă centrală 900 mii. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• zona OT, decomandate, în circuit balcon 
închis, 600 mii. TeL 710129, 0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• libertăți, decomandate, boxă mansardă 
amenajat 1 mid. TeL 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• semMccomandate, Micro 5, etaj 4,280 miă 
negociabil, tel 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• drcutt, Micro 7, etaj 1, contorizat parchet, 
balcon 350 mil„ negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• decomandată zonă ultracentrală CT, mici 
îmbunătățiri, suprafață mare. Tel. 0722/420335 
(Profil Expert Hunedoara).

• decomandate, zona Viorele, etaj 3, parchet 
centrală termică gresie, faianță 450 mii. nego
ciabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert Hune
doara)
• centrală termică în garanție, instalații 
sanitare și electrice noi, balcon închis, preț 550 
mii., negociabil (55.000 RON). Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• etaj 3, zona Cinema Modem, Tel. 0254/743222, 
0742/615637,0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• semidecomandate, zona OM, convertor,
gresie, faianță plus beci, preț 650 mii. (65.000 
RON.) Tel. 0254/743222, 0742/615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• zonă centrală parchet centrală întreținut 
preț 750 milioane lei, tel. 718706,0745/354579, 
718706,0745/354579 (Omega Hunedoara)

• zona Micro 5, balcon închis, instalații sanitare 
noi, etaj 1, jaluzele exterioare, 300 mii. lei, neg., 
tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)
• zona Wcro 2, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, stare foarte bună 630 mii. lei, 
neg., telefoane 718706, 0745/354579. (Omega 
Hunedoara)

• zona Micro 4, centrală un geam termopan, 
parchet faianță preț 580 milioane lei, negociabil, 
telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)

' • zona TVS Holding, etaj superior, balcon închis, 
gaz contorizat fără alte îmbunătățiri, 400 mili
oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)

• zona Wcro 6, etaj 3, gaz contorizat parchet 
preț 270 milioane lei, tel.718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)

• zona Mkro 3, etaj 2, centrală gresie, faianță 
parchet balcon mare, 690 milioane lei, nego
ciabil, tel.718706, 0745/354579. (Omega Hune
doara),
• Mkro ă zona 1, camere decomandate, 
centrală bine întreținut, gresie, faianță spațios. 
Tel. 747798,0742/902488,0742/872106. (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)

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

• MttC" " ’J 
toare. boiler, balcon 
apometre. preț 680 m

. faianță 2 convec- 
... . jaluzele exterioare,

apometre. preț 680 mit negociabH, zona O.T. Tel. 
747798 0742/902488 0742/872108 (Tina Terra 
Mia, Hunedoara)
• dacomandata, ata| 1, centrală gresie, faianță 
apometre, preț 800 mil, negociabil, Piața 
Eliberării. Tel. 747798 0742/902488 0742/872108 
(Tina Terra Mia, Hunedoara)
• mobtat «antrato, super renovat zona OM, 
preț 790, negociabil. Tel. 747798 0742/902488 
0742/872108 (Tina Terra Mia, Hunedoara)
• canlraU, zona Mol, Micro 8 bine întreținut 
preț 350 mii. Tel. 747798 0742/902488, 
07427872108 (Tina Terra Mia, Hunedoara)Cumpăr ap. 2 camere (04)
• apartament2camere, (semi)decomandate.în 
Deva, zonă bună de preferință etaj Intermediar. 
Ofer preț bun. Tel. 211587. (Evrika)

• zona Gojdu, exclus parter șl etajul 4,03, ofer 
plata pe loc Tel. 0788/507317 (Ella)
• to Deva, zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)Vând ap. 3 camere (05)

-——a--- 1—ant-|contort zat total, 
mare,

• unenL decomindMa uarter înalt zonăcertralăarre^tpoSlefam^zte'ctgresie, 

faianfa italiană Ideal privatizare, preț bun. Tel. 
0726%6.624,231108. CTemporis) 
parchet^^e.'ftiaȘaubM suprafață_____

preț 35.000 euro neg. 0726/826^24. (Temporls)
• zona OorabMft parter, ST 90 mp, cbrrtrală 
termină transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băl, gresie, faianță parchet nou, uță 
metalică bale mare cu cadărae colt Preț 48000 
euro, negociabH, teL 0786/165701 (Fiesta Nora)

• Mn loan Corvin, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță 2 băl, 2 balcoane, preț 
foarte bun: 1200 mid. Ier neoodablL tel. 
0745/302200,0723/251488. (Ffaltt Nora)

• zonaMăriMd Nou decomindM,«t 12 bă, 
3 balcoane^Sdilee, bucătărie mm, gresie,

a mm MHig« iOKOi et z> parenet
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, mici 
modificări, bine întreținut preț880 mIL lei, nego
ciabil, tel. 0745/302200,, 0788/185703. (Fiesta 
Nora)

• im URicukit decomandate, 2 balcoane 
închise, bucătărie mere, faianță fără modificări, 
neameraj 1300 mil. lei, negociabil, tel.

!-ejl

r

• zona Progresă, decomandate, et 2, 
modificări, contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parrtiet gaz 2 focuri, ușă metalică, preț 
1530 mii. lei, negociabil, tel. 0724/254051. (Fiesta 
Nora)
• zona Mu Maniu cu Decebal, decomandate, et 
intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
parchet stare bună ocazie unică preț 47000 
euro, negociabil, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• traisfonM to 2 camere, contorizări, parch» 
gresie, faianță et 2, Dada, ocupabil imediag 
preț 770 mii, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, 2 băi, balcon închis, parter, 
zonaîmp. Traian, preț 18 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, st 75 mp, contorizări, balcon închis, zonă 
centrală preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

parchet gresie, faianță st 80 mp, vedere în două 
părțLpreț 424)00 euro, teL 0722/564004. (Prima-

• urgent dec, modificat contorizări, balcon 10 
m, parchet hol, termopan, preț 47.000 euro, se 
acceptă și rate, zona 22 Decembrie, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• tronafonnat M2 camera, contorizări, parchet 
gresie, faianță et 2, Dacă*, ocupabil imediat 
preț 770 mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• decomandate, etl, centrală termică boxă 2 
băi, împăratul Traian, preț 175 mid. lei. Tel. 
0745/253.413,206.003 (Mimason)
• semidecomandate, eamneMcentrală termi
că 80 mp, et intermediar, bduL Decebal, Deva, 
135 mid. iei. Tel. 230324,2064X8 (Mimason)

• zona piață bloc de cărămidă et 12 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44300 euro, nego
ciabil. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
— —--- » . L|„ ni. frruiiilil «MAM-vî-st• zona i dioc carartkel amenajat,
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje apartament I iber, 
preJ40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan

• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț trimld. lei, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620^8 (Rocan 3000)

• zona Mtoendid, et 3, cu centrală termică 
îmbunătățiri, parchet laminat sau schimb cu 
apartament 2 camere + diferență Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent! Zona Liliacului, centrală termică 
termopane, parchet laminat gresie și faianță 
balcon mare închis. Preț 135 mid. negociabil. Tel 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zonă idtracentrală Al. Nephit decomandate, 
2 băi, balcon, centrală termică în garanție, parter 
înalt bun și pentru privatizare, ocupabil imediat 
Preț 135 mlțf. lei, negodabiL TeL 0745/253662,

părți, bloc de 
Preț 156 mid.

Preț 135 mid. k 
211687. (Evrika)

• senddecomandatț etaj intermediar, centrală
termică termopane, parchet laminat ușă 
metalică balcon închis, zona Uzo Balcan. PoM 
850 mii. lei. Tel. 228540. (Ag. 01a) ( j

• decomandate, 2 balcoane, 2 băi greșit»" 
faianță parchet apometre, st 78 mp, etaj 1, B- 
dul 22 Decembrie. Preț 1,6 mid. lei TeL 228540. 
(Ag. Ella)
• dacomandafoj băi, gresie, faianță laminat 1 
cameră instalații sanitare noi, centrală termică 
balcon închis, ușă metalică rolele exterioare, Al. 
Neptun. Preț 138 mid. lei. Telefon 228540. (Ag. 
Ella)
• decomandate, 2 balcoane, apometre, gaz
contorizat 2 focuri, vedere pe 2....................
cărămidă etaj 1, George Enescu. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• docomandM 2 băi, centrală termică gresie, 
faianță parchet zona Litlaeteui. Preț 145 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandata, 2 băi, balcon mare și închis,
zona Bejan. Preț 1,1 mid. lei. Telefon 221640. (Ag x Ella) |

• decomandate, Băkascu, etaj intermediar, 
centrală termică aer condiționat parchet st 74 

mp. Preț 33000 euro. Tel. 228540. (AgElla)
• decomandate, Doroband, etaj bun, 2 balcoane, 
2 băi, termopan, centrată termică garaj. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l)

• zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat, centrala termica, parenet, 2 Dai, Doxa,

-bucătărie modificați Preț 13S3 mid. lei. Tel.
0254/234401. (Rubln's Home)

• zona Gojdu, etaj 2, semidecomand. t-,
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Y" (ț 
0254/234401. (Rubln's Home) -

• zona AL Armatei, etaj 3, semidecomandate, cu 
balcon, bine întreținut. Preț 800 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)'

• zona Progresul, et 2, amenajat contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei. Telefon 0254-234401'(Rubln's 
Home)
■ zona lătacu Nou amenajat contorizări. Preț 
1,6 mid. lei Tel. 0254-234401,0727724551. (Rubln’s 
Home)
• zona Ofoiz, et 1, dec, boxă gara|. Preț 63.000 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubln's Home)
• zona Procesul, gresie, faianță parchet, 
balcon. Preț 1300 mid. lei. Tel. 219470. (Multi
prima)

• zona MkwuM, semidecomandate, centrală 
termică toate dotările. Preț 1,200 mid. lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• Mmrii, zonă ultracentrali parter, amenajat 
complet, CT, bun pentru privatizare. Preț 137 
mid. lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• zonă centrali gresie, faianță, CT, balcon, 
40.000 euro. Tel. 0788/572471. (Casa de Vis).
• zona ny*»! semidecomandate, gresie, 
faianță, contorizări, preț 800 mil. negociabil. Tel. 
0788/572471 (Casa ae vis).

• greete, telanți Micro 3, etaj 3. Tel. 747798, 
070/90240,0742/872106. (Tina Terra Mii Hune
doara)

RFfl AMP
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• zona Liliacului, decomandate, etaj 2, 
contorizări, amenajat foarte frumos, preț 1,500 
mid. negociabil. Tel. 0788/572471. (Casa de Vis),
• zona Cora, centrală, gresie, faianță, 2 băi, 
parchet, balcon, preț 950 milioane lei, negociabil, 
tei 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• Dunărea, dec, CT, gresie, faianță, 2 balcoane 
închise, 2 cămări, pretabll la modificări, preț 
1,050 mid., 718706,0745/354579. (Omega Hune-

• doare)
»iona Hero 5, decomandate, etaj intermediar, 

r centrală gresie, faianță lavabil termopan,
interfon, ușă metalică 850 milioane lei, nego
ciabil, tel.718706, 0745/354579. (Omega Hune
doara)
• zona Micro 6, etaj intermediar, centrală gre
sie, faianță modificări multiple, preț 580 mili
oane lei, neg. tel.718706,0745/354579. (Omega 
Hunedoara)
• etaj 2, Micro 3, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
spațios, preț 700 mii. Telefoane 747798, 
0742/902488, 0742/872106. (Tina Terra Mia, 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metalică
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală 525 mii. Tel 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• Mhai VHeazui, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală bucătărie 
mobilată 35.000 euro. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2,2 convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

> • bduL Traian, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mil. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, bd. Mihai Viteazul, etaj 3, 
centrală termică, hol mare, gresie, faianță ușă

■ metalică 880 mii, negociabil, tel. 0741/130438 
(Profil Expert Hunedoara)
• Micro 7, mici îmbunătățiri, 280 mii. lei. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)
• decomandate, centrală termică etaj interme
diar, zona Micro V/l, preț 850 mii. negociabil 
(85.000 RON). Tel. 0254/743222, 0742/615637, 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
• modificat in 2 camere, centrală termică 
gresie, faianță ușă metalică etaj intermediar, 
zonă centrală, preț 750 mii. (75.000 RON). Tel. 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• ai gara), zonă ultracentrală preț 35.000 euro. 
Tel. 0254/743222 0742/615637,0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara),Cumpăr ap. 3 camere (06)
• cumpăr apartament 3 -4 camere, în Deva etaj 
intermediar, zonă bună Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• dac cu garaj sub bloc, str. Cuza Vodă sau Imp. 
Traian, tel. 0745/640725. (Mimason)

• dec, et 1-2 în H-uri la parc, tel. 0745/640725. 
(Mimason)Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, bd. Decebal, etaj intermediar, decoman
date, amenajat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
mid. leu Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green

. , .Conta®.,.,
• zmaDecabal, decomandate, et intermediar, 2 
băi, 3 balcoane, centrală termică ușă lemn 
masiv, parchet de stejar, vedere în două părți,

l preț 1,6 mid. lei, tel. 0723/251498,232 809. (Fiesta 
M ^ra)
" • zona Ion Creangă decomandate, et 3, cu 2

balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut. 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Emlnescu, decomandate, bloc de 
cărămidă 90 mp. et 1, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie faianță, bucătărie 
modificată vedere în 2 părți, zona liniștită preț 
57.000 euro negociabil. Tel. 0723/251498,

r AȚ 0745/302200. (Fiesta Nora)
Se*r • zona 22 Decembrie, et. intermediar, 2 băi, 2 

balcoane, centrală termică toate dotările, 
mansardă garaj. Preț 60.000 euro. Tel. 219470. 
(Multiprima)
• zona Romslva, et intermediar, 2 băi, gresie, 
faianță parchet totul nou. Preț 40.000 euro. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zona Mcmcu, etaj 3, st 110 mp, 2 băi, parchet 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubin’s Home)
• zona Bminoocu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet. Preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

Va electrica
SUCURSALA DEVA 

INFORMEAZĂ:
în data de 25 aprilie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuirea 

izolafiei pe linia de medie tensiune 20 kV Ilia și derivațiile aferente 
acesteia.

Lucrării ror avea ea efect întreruperea totală a furnizarii energiei 
electrice în rajelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în localitafile 
BACIA, SÂRBI, VALEA LUNGĂ, CERTEJU DE JOS, COAJA, VALEA 

POIENII, VISCA, CUIEȘ, GOTHATEA, UUEȘ, GURASADA, BOIU DE 
JOS, BOIU DE SUS, CÂRMĂZĂNEȘT1, DĂNULEȘT1.

Electrica SJL asigura ta|i clianfii săi că echipele care efectuează 
lucrarea depun întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere în 
Jimentarea cu energie electrică. în funcție de fazele lucrării, întreru

perile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30-18.00.
Vă mulțumim pentru înțelegerel (21831)

CXurrk tnuHne <k whmwn de *renpc
w o twfnfc fi mmm U 
tu: (Ui)-4* IS 4*
vu b muU: maric.aaiMf-4 ttpbksttci.n» 
.pnlbtaadtiiW MO5 
cu «pcalh.a|u «ățulut 
pentru care jpikați
Vor H cMtoctolt doar pcnasMăr

• zona Ctojdu, etaj 2, semidecomandate, 
centrală termică parchet bucătărie modificată 
faianță gresie, contorizări, uși de stejar, balcon

s deschis, st 80 mp, vedere in spate. Preț 13 mid. 
lei. Tel, 0254/234401. (Rubin’s Home)'

. •• decomandate, garaj sub bloc, zona împăratul 
Traian, preț 23 mid. lei. 0745/159.608 (Mimason)
• decomandate, et 3, zona Ion Creangă par
chet gresie, faianță contorizat, 2 băi, 2 balcoa
ne, preț 49.000 euro. Telefon 0745/159573 
(Mimason)
• Dorobanți, et 2, dec;, amenajări, 2 băi, 2 

: balcoane, multiple îmbunătățiri, contorizat 100
mp, preț 50.000 euro neg. tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• zona LSacuhri, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț L5 mid. lei, 
negociabil. Tel. 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)
• zonă centrată L Creangă superamenajat la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)
• decomandat», centrală termică 2 băi, 
amenajat lavabil, jaluzele exterioare, calorifere

■ noi, etaj intermediar, zona Bejan. Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, amenajat, centrală 
termică izolație italiană Eminescu. Preț 40000 
euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)

• decomandate, zona Carpați, modificat 2 băi, 
amenajat, instalații sanitare noi, 2 balcoane (1 
închis cu termopan). Preț 1,55 mid. lei. Tel. 
228540. (Ag. Ella)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, amenajat 
modificat centrală termică etaj 1, Horea. Preț 
48.000 euro. Tel. 228540. (Ag. Ella)
• dec, 2 balcoane, 2 băi, CT, lavabil, zonă bună 
preț 48.000 euro, tel. 0740/126026. (Prima-lnvest)

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

• dec, contorizări, st 100 mp, amenajat gresie, 
faianță parchet 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)

• dec, 2 balcoane închise, parchet centrală 
termică 2 băi, zona I. Creangă garaj sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgenți 2 băi, 2 balcoane, CT, ultracentral, dec, 
parchet, preț 13 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• 2 apartamente cu 4 camere fiecare, b-dul 
Decebal, etaje intermediare, amenajate modem, 
cu centrală termică în garanție, suprafață mare, 
termopan, 2 băi amenajate, bucătărie mare. Preț 
1,7 mid. lei fiecare. Tel. 0723/660160, 211587. 
(Evrika)
• urgent! Decomandate, et intermediar, zonă 
frumoasă 2 balcoane, 2 băi, st 95 mp. Preț 35.000 
euro. Tel. 235588. (Casa Grande)
• zona gărit instalații electrice și sanitare noi, 
830 milioane, negociabil. Tel. 718706, 0745/ 
354579. (Omega Hunedoara)

• Zona Ifen 5, etaj intermediar, modificări inte
rioare, gresie, faianță zugrăvit preț 830 
milioane, negociabil. 718706, 0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• zona Mkro 4, etaj intermediar, centrală 
balcon, parchet gresie, faianță 1250 mid. lei. 
Tel. 718706,0745/354579. (Omega Hunedoara)

• Strada Muntenfat decomandate, 2 băi. 
faianță parchet centrală 960 mii. Tel. 710128 
074O/1467Ș .Stil imobjliare Hunedgara)
• decomandate, vizavi de bazinul’ de înot 
amenajat, centrală 2 băi, 3 balcoane, 32.000 
euro. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare: 
Hunedoara)

• modtat ta 3 camere, etaj intermediar, 
centrală termică bine întreținui, preț 950 mi 
(95000 RON)., Tel. 0254/743222, 0742/615637. 
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)

• gaz al apă grădină + livadă zona Peștiș, preț 
1,400 'mid. lei (140.000 RON). Telefoane 
0254/743222, 0742/615637, 0742/581831. (Lary 
Mya Hunedoara)
• decomandate, zona Parăng, etaj intermediar, 
îmbunătățit 650 mii., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

• Mfflidaeomandate, Mere 5, etaj 1, centrală 
termică interfon, 900 mii. negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)Vând case vile (13)
• 2 cast, în Deva, zonă liniștită curte și grădină 
fiecare cu câte 3 camere mari, încălzire centrală 
amenajări interioare. Prețuri negociabile.Tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Hunedoara, renovată recent gaz, apă 
hidrofor, fosă septică 2 camere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină duș, anexe, curte betonată gră
dină și livadă st 1700 mp, preț 42.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0726/826.624,0720/354.453. (Temporis)
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• zona ni, CT, 3 camere, curte, gradină, 
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. (Temporis).
• Deva, zona Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet CT, teren 600 mp. Preț 75.000 euro 
negociabil. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• Deva, zona Aurel Vlaicu, P+l, P: garaj, 2 
camere, bucătărie, scară interioară et I: 3 
camere, baie, cămară terasă CT gaz, parchet 
faianță gresie, ST=330 mp. Preț 28 mid. lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)

• la 5 km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, amenajate, parchet 
gresie, termopane, CT; al doilea corp: bucătărie, 
pivniță, curte betonată anexe, grădină ST=1700 
mp, gaz la poartă Preț 13 mid. lei neg. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• zona Smoria, 3 camere podite, bucătărie cu 
faianță și gresie, baie cu boiler, amenajată 
pivnița, curte betonată fântână apă trasă în 
casă gaz, grădină 1300 mp. Vând sau schimb cu 
apartament 3-4 camere Deva sau Simeria, preț 
IA mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• Skneria, zonă centrală.3 camere mari, bucă
tărie mare, baie neamenajată 2 focuri gaz, curte 
betonată grădină 350 mp. Preț 135 mid. lei. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• Dova, zona Călugărenl, 3 camere în circuit hol 
central, bucătărie, loc de baie, gaz 3 focuri, 2 
beciuri, apă trasă în curte, grădinăT700 mp. Preț 
13 mid. lei. Tel. 072Q/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• vlă nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livinguri, 2 
bai, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie amenajate modern, curte și grădină 
ST=1800 mp. Preț 79.000 euro neg. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)

• uMracontraL 4 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, 
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zona paie, 4 camere, decomandate, bucătărie, 
baie, gresie, faianță living, parchet centrală 
termică preț 70.000 euro, negociabil. Tel. 
0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l)

• zona parc, 3 camere, bucătărie, baie mare, 
apă gaz, canalizare, teren drept 1100 mp, preț 
neg. Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l)
• zona Ceangăi, 3 camere, bucătărie, baie, 
podele laminate, gresie, faianță lavabil, centrală 
termică canalizare, garaj, ST 400 mp, FS15 m. 
Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l)
• zona Ceangăi AC 2004, parter + mansardă 4 
camere, bucătărie, baie, terasă SC 60 mp, 
centrală termică garaj, ST 600 mp, preț 118000 
euro, negociabil. Tel. 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• zonă contrate, 4 cam, amenajată parchet 
gresie, faianță termopan, 2 băi, beci, conto- 
rizată garaj, curte, grădină 700 mp, ocupabilă 
imediat preț 110.000 euro neg. tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• str. M. Eminescu, 2 camere, hol, baie, grădină 
proprie, 250 mp, cu acces comun, pretabil firmă 
preț IS mid lei, teL 0745/640725. (Mimason)

• Zona Chtald, 7 camere, hol, 2 beciuri, toate 
utilitățile, SC 260 mp, ST 1250, preț 70.000 euro. 
TeL 718706,0M5/354579. (Omega Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)
• urgMl Cu grădină In Deva sau Simeria, plata 
imediat 215212. (Prima-lnvest)

• ta Deva, 2-3 camere, zonăbunăteren400-500 
mp, ofer JH loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
mtoivliarltal)

Vanei case >a ț^ra (17)

• casă ta Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 miL 
lei, negociaM. Tel. 0723/660160. (Evrika)

• 3 camera mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negbclabl). Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)

• ta M km de Deva, construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha, 
preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0726/826624, 
0723/393295. (Temporis)

• irgent 2 camere, bucătărie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tâmpa, preț 850 mii., tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)

• zona tărosa, cu 3 camere, bucătărie, 2 camere 
se dau mobilate, plus un corp, curte 7 ari,- 
grădlnă 9 ari, casă recent renovată preț 1200 
mii. lei, telefoane 0723/251498.232808. (Fiesta 
Nora)

• Șoknuș, constniețte 2004 din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație ptîncă2 camere, grădină ST=1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei neg. Tel. 0720/437889, 
0726/348089. (Green Contact)

EVIDENTiAZA-TE!
Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

• chioșcul de ziare do lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 16;
• chioșcul da ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B dul Decebal.

CUVÂJ® Anunțurile ee preiau zilnic, intre orele 8 *114 la aedlul redacției fl ea vor puMIca in pagina de 
mică publicitate a cotidianului noatru. Redacția nu ișl asumă reepoMaMJttaSM aaiimi coeținutui

• ta Dobra, 4 camere, bucătărie, parchet sobe 
teracotă apă curentă anexe, ST 2000 mp, FS 20 
m, preț 700 mii. lei, negociabil. Tel. 0788/497615 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• in Dobra, de cărămidă cu cameră mare, 
bucătărie, hol mare, plus fundație ridicată 
pentru casă nouă cu proiect parter* mansardă 
cu 4 camere, 2 băi, bucătărie, apă curentă 
curent ST 6200 mp, FS 40 m, preț 500 mii. nego
ciabil. Telefon 0788/497615 (Agenția imobiliară 
Nr.l)

• In Crlstur, 3 camere, 100 mp suprafața 
construcției, gresie, faianță parchet centrală 

termică curte betonată suprafața terenului 912 
mp. Preț 1,600 mid. lei. Telefon 219470. (Multi
prima)
• 2 camere, bucătărie, baie, garaj, piscină în 
construcție, ST 3600 mp, SC 186 mp, construcție 
de cărămidă podele, la apă pod de beton, zona 
Govăjdie. Preț 10.000 euro casa + 10 euro/mp. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hune
doara)
• caiă ta construcție, SC 100 mp, ST 1000 mp, 
Toplița, 30.000 euro, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)

• Critter, 2 camere, bucătărie, baie neterminată 
anexă un miliard, negociabil. Tel. 718706, 
0745/354579. (Omega Hunedoara)Vând teren (21)
• axtravlaii scos din circuitul agricol, st 8000 
mp, front stradal 413 m, teren ce poate fi extins 
în funcție de cerere, Str. Aeroportului. Preț 7 
euro/mp. Tel. 230221,0740/914688,0720/37(5753. 
(CasaBetania)
• Ei & Eminescu. 4400 mo. toate
utilitățile. Preț 30 euro/mp Tel. 219470. (Multi
prima)

• ta Mtatta, ST 2000 mp, FS 16 m, preț 6 euro/mp 
fix. Telefoane 0788/497615. (Ag. imobiliară Nr.l)

• k3kmdeDeva,laDN7,ST22000mp,FS70m, 
preț 12 euro/mp. TeL 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• ta StatanM, intravilan, ST 1500 mp, FS 18 m. 
apă gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l) '

• In Skneria, la DN7, cu ST 7400 mp, FS 40 m, 
acces CFR, apă gaz, curent, preț 12 euro/mp. 
Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l)

• Pretunokea Veican. suprafețe cuprinse între 
500-1000 mp, FS 24 m, preț 20 euro/mp. Tel. 
0745/411449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• tabaritan, ta DN7, vizavi de Biserica Baptistă 
lângă spălătoria auto, suprafață 1000 mp, FS 145 
m, preț 100 euro/mp. Tel. 0745/411449. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

• teren ta Șoimuș, ST 2555 mp, curent, apă, preț 
40.000 euro fix, grajd cu ST 814 mp și platforma 
betonată cu ST 247 mp, preț 8 euro/mp fix. Tel. 
0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l)

• Deva, IntravlM, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 15 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)

• Skneria DN 7, intravilan, ST=1900 mp, FS=16 m, 
apă curent gaz pe teren. Preț 16 euro/mp nego
ciabil. TeL 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)

• SknotaDH 66, intravilan, ST=3000 mp,FS=120 
m, apă curent gaz. Preț 6 euro/mp. Tel. 
0720/437880,0720/348089. (Green Contact)

...■•spre Cnzta, intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12 m, curent electric, îngrădit. Preț 260 
milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)

• l|ira Ataiuu Sec, intravilan, ST=2000 mp, 
F$=17 m. curent electric, posibilități apă și gaz 
Preț 7 euro/mp. TeL 0720/437889,0720/348089. 
(Green Contact)

• Pretaigfcni Vtocan, intravilan, la intersecție, 
ST=800 mp, posibilități apă curent Preț 7 
euro/mp. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• V«M krtravian, la asfalt acces din DN 7, 
ST=1800 mp, FS=16 m, curent gaz Preț 200 
milioane lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. 

, (Green contact)
• extanrihn $T=1800 mp, zonă, de agrement. 
Preț 100 milioane lei. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)

• Dwa, krtravflan, zona Dacia Service, S=2235 
mp, la asfalt toate utilitățile, dublu front stradal 
40 m. Preț 19 euro/mp, urgent Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)

• tatravlan, ta Leșnic, fs 12 m, st 510 mp, ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea preț 5 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231108 (Temporis).
• teran totrairitan, în Zăvoi, fs 30 m, st 2000 mp, 
toate utilitățile, se poate și parcela preț 25 
euro/mp.Te(efoane 0726/826.624,0720/354.453. 
(Temporis)

• intravlan, pe DN 7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• loc de casă, st 650 mp, zonă excepțională 
Deva toate facilitățile, posibilități de plată în 
rate, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

• aproape de Deva cu utilități, st 1000 mp, preț 8 
euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• Intravian, pe DN7, st 17500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima Invest) .
• teren Ctads, 80 m deschidere la apă 80 m 
deschidere la'drum, ST 14000 m|J, 11 euro/mp, 
posibilități parcelare. Tel. 718706,0745/354579. 
(Omega Hunedoara)
• teren zona Rotarilor- intravilan, 1000 mp, preț 
5 euro/mp, extravilan 3260 mp, preț 35 euro/mp. 
Telefoane 718706,0745/354579. (Omega Hd)Cumpâr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea în Deva Sau îm
prejurimi, plata imediat Tel. 215.212. (Prima- 
lnvest)
• cunpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)Vând spații comerciale (25)
• knobl cu destinația depozitrteren aferent 480 
mp, gaz apă canalizare, trifazic, FS 25 m, zona 
Vulcan, Preț 35.000 euro, negociabiL 0745/163.445 
(Mimason)Chirii imobile (29)
• caut apananum 2 camere, nemobilat Ofer 60 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat și Utilat pentru persoane străine, oferim 
300 euro/lună Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer garsonieră mobilată Decebal, 90 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• oier pentru cetățeni străini, apartament 2 
camere, mobilat dotat mobilă nouă centrală 
termică și garaj, zona pieței, etaj 1, 350 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• eter pentni cetățeni străini sau firme aparta
ment 4 camere, decomandate, mobilat și dotat 
zona I. Creangă etaj 2, centrală termică 350 
euro/lună Tel. 227479, 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• caut casă cu 3 dormitoare, pentru închiriat la 
cetâțehi străini. Preț la vedere. Tel 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)

• M caută urgent garsonieră sau apartament, 
mobilat și utilat pe termen lung. Se oferă plata 
anticipat și garanție, rugăm seriozitate. Tel. 
0724/254051,232808 (Fiesta Nora)
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Telefax: 0254-233.099

REGIONALA CF TIMIȘOARA 
DIVIZIA LINII TIMIȘOARA 

SECȚIA L.5. DEVA 
SECȚIA L.9. SIMERIA

Secțiile L.5. Deva și L.9. Simeria scot la licitație publică mijloace fixe 
apreciate ca disponibile. Licitația va avea loc în data de 25.05.2005, ora 
12.00, pentru Secția L.5. Deva, și în data de 26.05.2005, pentru secția 
L.9. Simeria, ora 12.OO, iar următoarea licitație în data de 10.06.2005, 
pentru secția L.5. Deva, și în data de 13.06.2005, pentru secția L.9. 
Simeria, ora 12.00, la sediile unităților.

Valorificarea mijloacelor fixe se va face în conformitate cu preve
derile Legii 133 din 1999 șl ale Dispoziției 12 din 1999 a președintelui CN 
CF „CFR" SA.

Mijloacele fixe, regulamentul și listele de prețuri ale mijloacelor fixe 
pot fi consultate la sediile unităților:

- Secția L.5. Deva - loc. Deva, str, Horia, nr.12-14, tel. 0254/215.738.
- Secția L.9. Simeria - loc. Simeria, Str. Victoriei, nr.9-11, tel. 

0254/261.804.
Persoanele care participă la licitație vor depune la comisia de 

licitație chitanța de achitare a garanției de participare în valoare de 
cel puțin 10% dîn prețul de începere a licitației mijloacelor fixe pe 

care intenționează să le achiziționeze, în contul: 
RQ19BPOS36003308587ROL01 deschis la Banc Post Timișoara.

• ofer spre închiriere garsonieră complet 
mobilată centrală termică TV. color, frigider, 
aragaz, telefon, zona M. Eminescu. Tel. 
0745/411449. (Agenția imobiliară Nr.l)
• ofer pentru închiriat în Deva, hală depozit sau 
produce, toate facilitățile, ST 1500 mp, preț 2 
euro/mp. Tel. 0788/497615. (Ag. imobiliară Nr.l)

• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2 camere, în Deva, zonă bună 
(ne)mobilat. Ofer 80-100 euro. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• ofer pt închiriere casă în Deva 3 camere, 
curte, anexe, nemobilată zona Călugăreni, preț 
300 euro/lună pt sediu firmă Tel. 0742/290024 
(Prima-lnvest)
• caut ap. mobilat, în Deva pe termen lung. Se 
oferă chiria în avans, tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., 
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 
euro/lună Telefoane 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, 
amenajat centrală termică st 110 mp, ideal bar- 
restaurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, 
negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• se caută urgent de închiriat garsonieră și 
apartamente (ne)tnobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50%a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Telefoane 235208 0721/ 
985256,0721/744514 0724/620358 (Rocan 3000)
• spațiu comercial bdul. Dacia, 190 mp, 
amenajat centrală preț 5 euro/mp. Telefoane 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• spațiu comerctal 30 mp, central, amenajat 
centrală termopan, 200 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Sil Imobiliare Hunedoara)
• 30 mp, b-dul Corvin, amenajări, preț 200 
euro/lună 710.129,0740/T46.780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)Schimburi imobile (30)
• schimb apartament 2 camere, etl, zona Zam
firescu, semidecomandate, centrală termică 
modificări Interioare, termopart, ușă metalică cu 
panel, balcon închis, lavabil, cu1 apartament 3-4 
camere, etaj intermediar, zona Progresului, bloc 
de cărămidă Ofer diferență de <150 mii. lei. Tel 
230479,0745/253662. (Evrika)
• schimb ap. 3 camere, etaj 1, Al, Crișului, su
peramenajat cusimilar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență Preț negociabil. Tel. OT45/253662, 
2U587. (Evrika)Altele (61)
• SC-4200 mp, ST-8400 mp, dotat cu utnlaje, preț
35.000 euro. Tel. 0254/743222, 0742.'615637,
0742/581831. (Lary Mya Hunedoara)
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- facilitați nwinpte de programare 
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• Timbre speciale. Romfilatelia emite astăzi o emisiune filatelică specială, cu ocazia semnării Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană. Această emisiune filatelică este formată din două timbre cu valoarea nominală de 5.000 lei.(MF)
• Superman. Superman revine pe marile. ecrane, în interpretarea actorului Brandon ‘ Routh. Filmările pentru noua producție au • început deja la Sydney, iar Routh îl interpre- ■ tează pe alter-ego-/ul lui Superman, ClarkKent. Noua imagine, a super-eroului va fi prezentă în cinematografe în iunie 2006.(MF)

John Mills a 
decedatLondra (MF) - Actorul britanic John Mills, laureat al premiului Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în filmul „Ryan's Daughter”, a înceta t din viată, sâmbătă, la 97 de ani, și după,o carieră cinematografică de peste 70 de ani. Născut în 1908, Mills era extrem de cunoscut în Marea Britanie și a jucat în peste o sută de producții cinematografice și pentru televiziune, cum ar fi „Marile Speranțe” sau „The October Man”. „Sir John Mills a murit la domiciliu, în urma unei boli scurte”, a de-clarat un membru al personalului actorului. ’El a continuat să apară în filme până.la o vârstă extrem de înaintată, Ultima dată fiind distribuit, în 2003, în producția «Bright Young Things” a actorului britanic de co- inedie Stephen Fry. Personajul pe care l-a interpretat în „Ryan's Daughter”, film regizat de David Lean și în care a jucat alătu-lfig  ̂ri de Robert Mit-WF^ chum, i-a adus, în MM* * 1970, premiul^JI^^^^ Oscar, pentru^H^MMi rol secundar.

Cărți pentru copiiNew-York (MF) - Diva pop Mariah Carey a anunțat că intenționează să publice o serie de cărți ilustrate pentru copii, denumite „Automatic Princess”. Carey a început să lucreze la acest proiect vara trecută.Ea a spus: „Prin modul în care fac eu lucrurile, trebuie să mă implic. Este ceva ce vreau să fac cu adevărat, și chiar voi face, și voi începe producția în curând”. Cărțile vor fi bazate pe propria experiență din copilărie a cântăreței- Seria cărților va explora călătoria unei fetițe orfane, ai cărei părinți sunt de rase diferite.
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Top original la HollywoodHollywood (MF) - După ce a purtat fustă în filmul „Trb- ia”, cititorii unei reviste americane l-au votat pe Brad Pitt ca fiind actorul de la Hollywood cu cel mai frumos posterior, transmite site-ul Anano- va. Posteriorul lui Brad Pitt a reușit să câștige peste 34% din voturile cititorilor revistei Oxygen, actorul Dwayne
Fanii lui Britney caută nume

John Major

Los Angeles (MF) - Fanii lui Britney Spears sunt ae părere că vedeta își va boteza copilul Lynn, nume purtat de mama vedetei, transmite Sky News. în timp ce familia Beckham a optat pentru nume ciudate pentru copiii săi, cum ar fi Romeo și Cruz, se
A devenit 
cavaler
Londra (MF) - Fostul 
premier conservator 
britanic John Major, 
care a condus Execu
tivul de la Londra în 
perioada 1990-1997, 
a fost făcut cavaler al 
Ordinului Jartierei, dis
tincție care i-a fost 
acordată de regina 
Elisabeta a ll-a, o da
tă cu titlul de „Sir". 
Soția lui Major, Nor
ma, a fost înnobilată 
de regină în urmă oi 
șase ani, în semn de 
recunoaștere a acțiu
nilor sale de caritate, 
în afară de John Ma
jor, care i-a succedat 
lui Margaret Thatcher 
la conducerea Execu
tivului în 1990, fiica 
lui Winston Churchill, 
Lady Soames, în vâr
stă de 82 de ani, și 
Lordul Bingham de 
Comhill, 71.de ani, 
au mai fost tăcuți ca
valeri în cadFul cere
moniei de sâmbătă.

Britney Spears

Papa Benedict vrea unitate
N Noul papă a oficiat 
ieri prima slujbă, la care 
au asistat sute de mii de 
credincioși.Vatican (MF) - Credincioșii s au adunat ieri în număr foarte mare în Piața Sfântul Petru din Vatican, pentru a asista la slujba celebrată de Papa Benedict al XVI-lea pentru inaugurarea pontificatului său. Circa 40 de lideri străini au asistat la ceremonie. Printre aceștia s-a numărat cancelarul german, Gerhard Schroeder, regele Spaniei, Juan Carlos, și soția sa, regina Sofia, dar și premierul francez, Jean-Pirerre Raffa- rin. Aproape 100.000 dintre cei prezinți la slujbă au fost
„Războiul stelelor" încinge spiriteleIndianapolis (MF) - Circa 30.000 de fani din întreaga lume s-au întâlnit la cea mai importantă convenție Star Wars de până acum, care a avut loc la centrul de conferințe din Indianapolis, relatează site-ul earthtimes.org. La convenția organizată cu ocazia lansării, pe 19 mai, a filmului „Star Wars: Revenge of the Sith” - cea de-a treia și 

„The Rock” Johnson fiind clasat pe locul doi. De asemenea, Vin Diesel a reușit să se claseze pe locul trei, cu 6,4 procente.în ceea ce privește clasamentul pentru femei, Jennifer Lopez este în fruntea listei; fiind urmată de cântăreața de la Destiny's Child, Beyonce, și de Angelina Jolie.
crede că Britney va alege un nume normal, favoritul fani- lor fiind Lynn, care este și numele mamei vedetei.
PariuriFanii cântăreței din Statele Unite au făcut o serie de pariuri referitoare la numele posibil. Majoritatea numelor aflate în cursă au fost însă surclasate de Lynn, mai ales pentru că acesta este purtat și de sora lui Britney, Jamie Lynn Spears. Sue Moss, expert în alegerea numelor pentru copii, a declarat că „Lynn este în mod clar una dintre opțiuni. Cântăreața este foarte apropiată de mama ei”. Există Insă și opinii potrivit cărora cântăreața ar putea alege un nume mai puțin obișnuit pentru copilul ei. „Vegas este o posibilitate. însă ea ar putea alege un nume evreiesc, cum ar fi Miriam, care înseamnă rebel", a declarat Linda Murray de la Babycenter.com.Britney Spears, care a confirmat, la mijlocul acestei luni, că este însărcinată, voia să țină secret sexul copilului, deconspirat însă de o gafă a agentei sale de presă.

Papa Benedict al XVI-lea a fost înconjurat de credincioșicredincioși germani. Circa 1.000 de francezi au sosit duminică dimineață, cu trenul, la Roma și s-au grupat în apropiere de obeliscul din centrul pieței. Piața a fost pavoazată cu buchete de flori, covoare verzi și sute de ecra
ultima parte a seriei - a fost prezent și creatorul filmului, George Lucas. Aceasta este prima apariție a lui Lucas la o convenție Star Wars din 1987 până în prezent.. Potrivit purtătorului de cuvânt al Lu- casfilm, Lynn Fox, această convenție este singura din Statele Unite aprobată de casa de producție. După ce Celebration I a fost organizată în

ne uriașe. Via della Goncilia- zione a fost închisă pentru traficul rutier.
Apelul PapeiPapa Benedict al XVI-lea a reînnoit apelul la unitatea creștinilor și a cerut bisericii
Denyer în 1999, Celebration II le-a dat fanilor posibilitatea să se adune, în 2002, la Indianapolis. Potrivit lui Steve Sansweet de la Lucasfilm, popularitatea evenimentului este evidențiată de faptul că fani Star Wars din întreaga lume sr-au deplasat la Indianapolis. Fanii s-au costumat în Luke Skywalker, Darth Vader, Chewbacca sau Han Solo. 

„să scoată omenirea din deșert”. Papa, care nu a dorit să prezinte un program al pontificatului, a afirmat că misiunea sa este a unui păstor și a unui pescar, simbolizate prin palium și Inelul Pescarului, însemnele pontificale pe care le-a primit ieri.Noul Papă Benedict al XVI- lea și-a început predica prin- tr-o evocare a predecesorului său. „Biserica este vie și tânără, poartă în ea viitorul lumii și de aceea arată fiecăruia dintre noi calea de urmat”, a subliniat el, în ovațiile mulțimii din piața Sfatul Petru. Suveranul Pontif ă criticat „ideologiile puterii”, care își justifică acțiunea de distrugere prin dorința de a „zdrobi răul”.

Localnicii de lângă râulLucknow din india se joacă cp elefanții. Asa au tn- ’ i MKmS și să se răcorească, ptofru că în Zonă temperaturile au depășit 41 de grade Celsius.(C.H.) M»: etaj
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