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Vremea va fi instabilă, dar se menține 
normală din punct de vedere termic. VIP implicat în accident
dimineața la prânz seara

■ Cunoscuta inter
pretă, Mariana Anghel, 
a accidentat grav un 
copil de zece ani.

Deva (M.T.) - Interpreta de 
muzică populară Mariana 
Anghel a surprins și acci
dentat grav un copil care tra

versa strada regulamentar, pe 
trecerea de pietoni. Victima 
este minorul Radu Adrian M., 
în vârstă de 10 ani. Acciden
tul s-a petrecut sâmbătă, în 
apropierea intersecției de la 
Sântuhalm. Mariana Anghel, 
se afla la volanul unui auto
turism Dacia și circula pe 
direcția Simeria-Deva. Copilul

a fost transportat inițial la 
Spitalul Județean Hunedoara, 
cu politraumatism cranio
cerebral acut desbhis, plagă 
confuză facială stângă și trau
matism la gamba și umărul 
stâng. Ulterior, acesta a fost 
trimis la un spital din 
Timișoara. Este posibil ca 
băiatul să fi sărit în fața

mașinii știind că el are pri
oritate, iar conducătoarea 
auto nu a mai reușit să 
frâneze la timp.

Polițiștii efectuează în con
tinuare cercetări pentru sta
bilirea cauzelor producerii 
acestui accident. Mariana 
Anghel este cercetată pentru 
vătămare corporală gravă.

Copil! care au trecut de stadiul de 
bebeluși au o mai mare capacitate de a 
învăța lucruri noi și a reține informații. 
Dacă vom introduce noțiuni de citire, 
limbă și matematică, în primii ani de viață 
ai copiilor, aceștia vor avea succese școlare 
mult mai *EapiSb. (R>to: toredanăGM9

Alegeri la TNL Hunedoara
Deva (D.I.) - Noul președinte al Tinere

tului Național Liberal din Deva este, de ieri, 
economistul Bogdan Țâmpău. El îi succede 
în funcție lui Marius Surgent, cel care a 
condus organizația în ultimii doi ani. Tot 
ieri cei aproximativ 80 de tineri liberali au 
ales și noul Birou de Conducere, format din 
8 membri, la care se adaugă doi membri 
supleanți. în prima ședință a Biroului, ce 
se va desfășura în cursul acestei săptămâni, 
vor fi aleși și cei patru vicepreședinți, pre
cum și secretarul organizației TNL Deva.

Grevă generală la
■ Pentru trei zile con
secutiv distribuitorii de 
medicamente se află în 
grevă generală.

i
Deva (I.J.) - Protestul dis

tribuitorilor vine ca urmare 
a nemulțumirilor legate de 
decontările făcute de Minis
terul Sănătății pentru medica
mentele gratuite și compen

sate. Cele mai afectate de 
protestul distribuitorilor simt 
farmaciile mici și mijlocii 
care se aprovizionează cu me
dicamente zilnic. „Faptul că 
nu avem medicamente se va 
răsfrânge asupra bolnavilor 
cronici, ei fiind pacienții care 
se aprovizionează cel mai des 
cu medicamente. Din această 
categorie fac parte bolnavii 
cu afecțiuni cardio-vasculare,

A
în primul rând”, precizează 
Rodica Stan, farmacist Hațeg.

Farmaciile de pe lângă 
depozitele de medicamente nu 
sunt afectate de grevă, care 
va dura trei zile. „Ne afec
tează mai mult măsura luată 
de Ministerul Sănătății care 
de astăzi ne impune un nou 
preț la medicamente”, declară 
Luis Vasilescu, patron al 
Green Line.

CIP încă speră
Deva (C.M.) - Vicecam- 

pioana a câștigat la scor 
meciul de care-i era cel 
mai frică la startul play- 
off-ului, învingând asea
ră la Sala Sporturilor, 
campioana FC Bodu, cu 
scorul de 6-1 (1-0). în 
urma victoriei formația 
deveană rămâne în cur
sa pentru titlu. / p.7

Competitivitatea economica a României 
România a pierdut un loc, ajungând de pe locul 54 
în 2004 pe locul 55, în clasamentul mondial privind 
competitivitatea economică.

Parlamentari
■ în 6 luni de când 
reprezintă județul, 
PPRM-iștii au excelat 
prin absență.

Deva (I.J.) - De la alegerile 
parlamentare, Viorel Duca, 
senator și Liviu Almășan, de
putat, ambii aparținând 
PPRM, nu s-au mai arătat la 
față în județul Hunedoara. 
Mai mult, senatorul PNL 
Viorel Arion, a menționat fap
tul că de câte ori se discută 
în parlament o lege care 
privește județul nostru, aleșii 
PPRM nu sunt prezenți.

lipsă la apel
Motivația acestora este una 
simplă: când se află la 
București, motivează că sunt 
în județ și invers. Sesizarea 
a fost adusă la cunoștința 
reprezentanților locali ai par
tidului care spun că situația 
se va schimba radical din 
această lună. „Vă promit că, 
începând din această lună, cei 
doi reprezentanți în Parla
ment ai partidului nostru vor 
fi mai mult prezenți în județ 
și sigur se vor întâlni și cu 
mass-media”, a specificat Cos- 
tel Avram, dar nu a precizat 
motivele invocate de parla
mentari.

Tineri din întreaga Europă au participat duminică la 
Varșovia, în Polonia, la Parada Jîchuman. Sute de per
soane s-au adunat cu această ocazie în Piața Constituției 
din capitala poloneză. (Foto: epa)
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pe scuar
• Alerte. Trei alerte cu bombă au fost înre
gistrate, sâmbătă, la un centru comercial din 
Budapesta, obligând practic o echipă de ge- 
niști din cadrul poliției să-și petreacă întrea
ga zi încercând să descopere dispozitive ex
plozive.

• De urgență. Un avion al companiei aerie
ne elene Olympic Airways, care asigura le
gătura dintre Londra și Atena, a fost deviat, 
sâmbătă seară, pe aeroportul Bruxelles 
Zaventem, din cauza unei alerte la bord.

Sute de morti

Nu mai poate 
comunica

Washington (MF) - 
Capacitatea liderului re
țelei al-Qaida, Osama 
ben Laden, de a coordo
na acțiuni teroriste de 
amploare a fost redusă 
în mod semnificativ de 
operațiunile militare pa
kistaneze întreprinse de- 
a lungul graniței cu Af
ganistanul, a declarat 
ministrul pakistanez de 
Externe. Potrivit lui 
Kurshid Kasuri, ben La
den, împreună cu un 
grup restrâns de colabo
ratori, este nevoit să se 
miște tot timpul în regi
unea tribală de la grani
ță, pentru a evita să fie 
capturat. Liderul tero
rist nu poate comunica 
cu membrii grupării sa
le. Rețeaua de comuni
care a grupării lui ben 
Laden, atât pe orizon
tală, cât și pe verticală, 
este paralizată de opera
țiunile militare pakista
neze. Kasuri a dat ca e- 
xemplu pentru succesul 
acestor operațiuni ares
tarea lui Abu Fa-
raj al-Libbi, la 
2 mai, acesta 
fiind considerat 
numărul 
trei în 
ierarhia 
locală a 
al-Qaida.

Saddam Hussein
(Foto: arhivă) 

își scrie 
memoriile
Bagdad (MR - Sad
dam Hussein a decis 
să-și scrie memoriile 
cât timp se află în 
închisoare, în Irak, 
potrivit lui Giovanni 
di Stefano, avocat al 
fostului dictator ira
kian. Avocatul a de
clarat că nu este vor
ba despre o confe
siune, ci despre rela
tări din perioada co
pilăriei, a exilului în 
Egipt și a aventurilor 
militare ale fostului 
lider irakian. El va în
cerca să pună într-o 
situație stânjenitoare 
marile puteri care 
l-au considerat un 
tampon împotriva 
ambițiilor expansio
niste ale Iranului, du
pă revoluția islamică 
din 1979 și va insista 
asupra modului în 
care a fost păcălit de 
Franța și Marea Bri- 
tanie, care au ajutat 
și regimul iranian în 
timpul războiului de 
opt ani cu Irakul, în 
anii 1980.

■ Martori ai revoltei re
primate violent la Andi
jan au declarat că au 
văzut sute de cadavre.

Tașkent (MF) - Martori ocu
lari ai revoltei reprimate vio
lent la Andijan au declarat 
sâmbătă că au văzut circa 
200-300 de cadavre, în timp ce 
focuri de armă continuă să se 
audă în centrul orașului din 
estul Uzbekistanului, trans
mite AFP.

Autoritățile uzbece au des
chis focul asupra mulțimii 
din Andijan vineri, președin
tele Islam Karimov optând 
pentru represiunea violentă a 
insurecției.

Mii de persoane erau reu
nite vineri seara în fața sedi
ului administrației regionale, 
ocupat de insurgenți. Ele ce
reau demisia președintelui 
Karimov, când militarii au 
deschis foc în direcția lor, 
pentru a-i dispersa.
Tiruri intense

Ulterior, importante contin
gente ale forțelor de ordine

5
și transportoare blindate ar
mate cu mitraliere grele au 
ocupat poziții în apropierea 
clădirii, blocând orice acces 
în piață. Tiruri intense au ră
sunat timp de mai multe ore.

Insurgenții, inițial între 60 
și 100, au atacat, în cursul 
nopții de joi spre vineri, o 
garnizoană, de unde au furat 
o importantă cantitate de ar
me. Ulterior, ei au asediat o 
închisoare de maximă secu
ritate, de unde au eliberat nu
meroși deținuți - circa 2.000 - 
apoi au ocupat sediul admi
nistrației regionale a orașului.

Mii de persoane s-au adu
nat pentru a-i susține.

Karimov a mers la Andijan 
vineri și s-a întâlnit cu res
ponsabilii serviciilor de secu
ritate. în cursul serii, el a ple
cat la Tașkent, capitala statul
ui, semn că, în opinia sa, si
tuația a revenit sub control.

Sâmbătă dimineață, orașul 
Andijan a fost izolat printr-un 
cordon format de forțele de 
ordine.

Ziariștii AFP care au ajuns 
în apropierea orașului au 
constatat existența unor pos-

în Uzbekistan

Uzbecii își îngroapă morții (Foto epa)

turi de control pe toate șosele
le dinspre oraș, iar poliția și

armata nu lasă practic pe ni
meni să treacă.

Al-Zarqawi a fost grav rănit

Propunere nord-coreeană
Seul (MF) - Coreea de Nord a propus, 

sâmbătă, reluarea dialogului intercoreean, 
cerând autorităților de la Seul să participe 
la o reuniune de lucru săptămâna viitoa
re, în orașul Kaesong, de la frontiera celor 
două țări. Propunerea figurează într-un me
saj adresat de șeful delegației nord-coreene 
pentru discuții intercoreene, Kwon Ho Ung, 
omologului său sud-coreean, ministrul Uni
ficării Chung Dong-Yung.

' *'**tț*^ " -

■ Un medic irakian din 
Ramadi pretinde că l-a 
tratat pe iordanianul 
căutat de americani.

Ramadi (MF) - Cel mai 
căutat terorist din Irak, Abu 
Mussab al-Zarqawi, a fost 
grav rănit, săptămâna trecu
tă, potrivit declarațiilor unui 
medic irakian din Ramadi 
care pretinde că l-a tratat pe 
iordanian, relatează ediția 
electronică a Sunday Times.

Medicul a spus că al-Zarqa
wi sângera abundent mier
curi, când a fost adus la spi
tal. După ce l-a tratat, medi
cul a încercat să-l convingă să 
rămână în spital, dar însoți
torii săi l-au luat imediat.

Această afirmație este spri
jinită de un lider al rezisten
ței irakiene, care a mers la 
Ramadi pentru a investiga 
aceste informații. Pe de altă 
parte, medicul, care a refuzat 
să precizeze natura rănilor 
lui al-Zarqawi și a cerut să nu

Abu Mussab al-Zarqawi
(Foto: arhivă)

fie identificat, a fost chemat 
pentru interogare de către 
forțele americane, vineri.
Ținta numărul unu

Al-Zarqawi este principala 
țintă a americanilor. El este 
considerat responsabil pentru 
numeroase atacuri sinucigașe 
și executarea unor ostatici

occidentali. Potrivit medicu
lui irakian, al-Zarqawi era 
escortat de bărbați bine îm- 
brăcați.

„I-am tratat rana și am ce
rut ca el să rămână în spital 
sub observare și i-am spus că 
va trebui să-l trecem în reg
istre și să scriem numele său 
și alte detalii. Dar a devenit 
foarte nervos și agitat. A re
fuzat și mi-a spus că nu va 
sta. Cei trei bărbați care erau 
cu el mi au cerut politicos să 
îi permit să părăsească ime
diat spitalul și să le dau o re
țetă cu medicamentele de care 
ar putea avea nevoie”, a afir
mat medicul.

El spune că l-a recunoscut 
pe al-Zarqawi din fotografiile 
difuzate de televiziune și a în
cercat să convingă grupul să- 
1 lase pe acesta în spital. Me
dicul i-a urmat pe presupușii 
teroriști până la mașină, unde 
a văzut mitraliere. Bărbații 
care îl însoțeau pe al-Zarqawi 
au amenințat că îl vor ucide 
dacă va spune ce a văzut.

Suspecți 
arestați

Moqdadia (MF) - Sute 
de militari irakieni, 
sprijiniți de armata a- 
mericană, au lansat ope
rațiuni, sâmbătă, împo
triva rebelilor din regiu
nea Moqdadia, aflată la 
115 kilometri nord de 
Bagdad, arestînd aproa
pe 60 de suspecți.

Operațiunea a început 
în cursul nopții și s-a în
cheiat la ora locală 
13.00.

Operațiunea nu a fost 
marcată decât de un tir 
de mortieră, care nu a 
provocat victime, a de
clarat colonelul Dhia Is- 
rflail din cadrul armatei 
irakiene.

Conform ofițerului, 
importante cantități de 
arme și de documente 
ale Partidului Baas au 
fost confiscate în cursul 
operațiunii, realizate de 
500 de militari irakieni.

Militanp palestinieni ai mișcării
Fatah în timpul comemorării de ieri, din 
Ramallah, comemorare ce marchează 57 de 
ani de ocupație israeliană și împrăștierea 
palestinienilor spre alte teritorii. (Foto: epa)

Bilanț sumbru
Bagdad (MF) - Guvernul 

irakian a anunțat că 70 de a- 
tentâte au fost comise în țară, 
în două săptămâni, provocând 
moartea a circa 400 de civili.

Ieri, secretarul american de 
Stat, Condoleezza Rice, a a- 
juns într-o vizită-surprizâ în 
Irak.

Vizita sa a fost marcată de 
un dublu atentat sinucigaș 
comis la Baaquba, la tribunal 
și împotriva unui convoi al u- 
nui responsabil local. Con
form bilanțului furnizat de 
surse medicale, cinci irakieni, 
dintre care patru polițiști, au 
murit, iar alți 39 au fost 
răniți.

Un responsabil de securi
tate din Ministerul Industriei 
și șoferul său au fost împuș- 
cați duminică de persoane 
înarmate la Bagdad, unde au 
fost descoperite 13 cadavre. 
De asemenea, alte 11 trupuri 
neînsuflețite au fost găsite la 
Iskandariyah, și 14 în apro
piere de Ramadi.
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• Recalcularea pensiilor. A doua etapă de 
recalculare a pensiilor se va încheia luna 
viitoare. Drepturile bănești aferente vor fi 
plătite din iulie, a anunțat ministrul Muncii, 
Gheorghe Barbu. (C.P.)

• Plata obligațiilor fiscale. Marii con
tribuabili cu sediul în județul Hunedoara vor 
plăti obligațiile fiscale la Trezoreria Municipi
ului Deva. Aceste noi reglementări trebuie 
respectate de firmele mari cu personalitate 
juridică cât și de cele fără o astfel de per
sonalitate. (C.P.)

Navetist în Româ
nia! (Filiala HD)
Daniel Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Tresaltă inima-n mine (nu de bucurie) și 
văd lumea numa-n nuanțe de roșu de 
fiecare dată când vreun șofer de autobuz 
reușește să mă lase de căruța ce-o con
duce, plecând înaintea orarului ce li se 
pare că doar pentru fraieri a fost întocmit. 
Că nu s-o coborî ditamai regele șoselelor 
ascultător de manele până-ntr-acolo încât 
să respecte un grafic banal... Și trebușoara 
asta a început să se repete atât de des 
încât până la urmă dacă o să mai vină vre
un autobuz la oră fixă va fi ceva anormal...

Nu vreau să cred că-i vreo conspirație 
a șoferilor împotriva navetiștilor ce le strică 
nu numai tabieturile zilnice ci și week-end- 
urile, da' să ne spună și nouă ce motive 
ascunse îi fac așa grăbiți. Stau și mă-ntreb 
dacă pierd vreun episod dintr-o favorită 
telenovelă, ori un derby-blat 
nemaipomenit!? Că ne-am săturat să ne tot 
uităm galeș în zare după norul de gaze în 
care se-ascunde autobuzul ce-o taie din 
stație cu-n sfert de oră mai devreme. Acum 
au și șoferii dreptate, ce să fim noi cârco
tași: mai bine mai devreme decât nicio
dată! Că nu-i ușoară viața șoferilor cu 
atâția navetiști pe capul lor. Da' riscăm ca, 
încercând să ne cocoțăm în cursa de 10, 
să ne pomenim c-am luat-o pe aia de 12 
care a plecat un „picuț" mai repede!
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1 dolar american 28.631
1 auro 36.187
1 liră sterlini 53.146
Ugram 3e aur 387.521
Lfranc ehrațîn 23.411
fTbrint 144

Un miliard de lei
Deva (MF) - Prefectul județului Hune

doara, Cristian Vladu, a declarat, ieri, că a 
reușit să strângă un miliard de lei de la mai 
multe firme private pentru ajutorarea si- 
nistraților din județ. Valoarea pagubelor 
produse de recentele inundații se ridică în 
județul Hunedoara la circa 145 de miliarde 
de lei. Hunedorenii vor acorda ajutor și 
familiilor din satul Cruceni, județul Timiș, 
unde vor construi un nou dispensar.

Căsătorie cu dichis
■ Doi tineri hune- 
doreni s-au căsătorit în 
spital, după nașterea 
fetiței lor.

Ina Jur cone 
itia.jurcone@infarmmedia.ro

Deva (I.J.) - La nici 37 de 
ore de când a dat naștere prin 
cezariană unei fetițe de 2,200 
kg la Maternitatea Spitalului 
Județean Deva, Alina Iuria- 
nu, din Uricani, a avut parte 
și de o căsătorie mai altfel. A- 
ceasta pentru că perechea Ali

na și Cristian Oana s-au că
sătorit chiar în maternitatea 
deveană, pentru că tânăra nu 
se putea deplasa după inter
venția chirurgicală, 
începutul poveștii

„L-am cunoscut pe Cristi la 
Rișca, în comuna Baia de 
Criș, unde eu lucrez. Ne-am 
mutat împreună, dar sarcina 
mea nu ne-a determinat să ne 
căsătorim decât acum, înainte 
de a naște. Am depus actele 
de căsătorie în 4 mai și urma 
să ne căsătorim în 14, con
form legii. N-a fost să fie așa

pentru că am fost la control 
medical și nașterea s a de
clanșat mult mai repede. Am 
o fetiță frumoasă și sunt sigu
ră că vom mai face și alți co
pii, am avut parte de o zi de
osebită”, a precizat Alina.

Deplasat la fața locului, pri
marul comunei Baia de Criș, 
Romeo Farcaș, i-a cununat pe 
cei doi, simplu, în prezența 
nașilor de căsătorie și a per
sonalului medical aflat sâm
bătă în tură.

„Pentru mine Alina și Cris
tian sunt perechea cu numă
rul 178 pe care i-am căsătorit.

Au spu "Da"!

Nu mi-a fost greu să vin la 
Deva să-i cunun pentru că un 
primar are datoria să fie în 
slujba oamenilor oriunde”, a 
declarat pentru CUVÂNTUL 
LIBER Romeo Farcaș.

Asigurarea locuinței și a culturilor agricole
■ Inundațiile din ulti
ma perioadă au com
promis mii de hectare 
de culturi agricole.

Loredana Leah 
loredana.laah@informmedia.ra

Deva - Obligativitatea asi
gurării culturilor agricole și 
a locuințelor de la sate este 
singura soluție pentru ca oa
menii să nu rămână pe dru
muri și pagubele produse de 
eventualele inundații să nu 
mai fie suportate de la buge
tul de stat. în perioada cu
prinsă în intervalul 18.04 -

Țăranii nu au bani pentru asigurări

25.04.2005, au fost afectate de 
inundații 26 de gospodării din 
județul Hunedoara.
Nu avem bani!

Mii de hectare de terenuri 
agricole au fost inundate, 
întregul proces agricol de pro
ducție fiind întârziat. Cu toa

te acestea în mediul rural, in
teresul pentru asigurări este 
aproape inexistent. Majori
tatea locuitorilor de la sate 
nici nu au auzit de asigurări 
și nu au bani pentru așa ceva. 
„Din pensie abia reușim să 
plătim lucrările agricole. De 
unde să avem bani și pentru

asigurări? Nimeni nu ne spu
ne ce trebuie să facem și pă
gubiți suntem tot noi, cei care 
muncim pământul”, spune A- 
na S. din Ilia. Societățile de a- 
sigurări impun condiții stric
te pentru agricultorii care do
resc să-și asigure culturile. 
Dacă este vorba de o zona în 
care la doi-trei ani sunt inun
dații, societățile de asigurări 
sunt reticente în preluarea u- 
nui astfel de risc, considerat 
neasigurabil. Succesul asigu
rărilor în mediul rural depin
de foarte mult de mentalitatea 
proprietarilor terenurilor a- 
gricole și de modul cum sta
tul se va implica.

Noua strategie în PPRM
Deva (I.J.) - Prezentă la De

va, deputata PPRM de Dolj și 
președinta pe țară a aripii ti
nere, Lia Olguța Vasilescu, a 
prezentat presei noua strate
gie a partidului odată cu ale
gerile care au avut loc ieri în 
țară. „Suntem în discuții a- 
vansate cu Partidul Popular 
European (PPE) pentru a fi 
primiți în această structură. 
Nu s-a întâmplat încă acest 
lucru datorită demersurilor 
făcute de Traian Băsescu îm
potriva noastră, partidul dlui 
fiind unul care-și dorește afi
lierea cu partidul european. 
Personal am reușit deblo
carea discuțiilor la Roma du
pă ce am constatat că un ra
portor PPE este reprezentantă 
a Ungariei. Dumneaei ne-a

băgat bețe în roate puternic, 
dar situația s-a schimbat prin 
înlocuirea ei cu un alt rapor
tor. Se spune că afinitatea 
noastră cu ei este suportul fi
nanciar, dar noi am specificat 
clar că nu avem nevoie de ba
nii lor”, a declarat Lia Va
silescu.
“Dinamismul” liderului

Vineri, PPRM Hunedoara 
și-a desemnat purtătorul de 
cuvânt în persoana lui Cos- 
tel Avram. „Costel Avram și- 
a dorit să se întoarcă în 
PPRM de acum trei ani, dar 
eu nu am fost de acord. însă 
constat că, odată cu revenirea 
sa în rândul partidului, acti
vitatea acestuia s-a dinami
zat”, a spus Lia Vasilescu.

Vacanțe ieftine la pensiuni
Deva (L.L.) - în perioada 8 

mai - 30 iunie, cu mai puțin 
de un milion de lei poți petre
ce câteva zile de neuitat într
una dintre pensiunile agro- 
turistice din Râul de Mori și 
zona Hațegului.

Oferta este valabilă în ca
drul programului „Vacanțe la 
țară”, reluat în acest an de 
către Asociația Națională a 
Turismului Rural, Ecologic și

Cultural (ANTREC). Progra
mul „Vacanțe la țară” este 
valabil numai pentru anumite 
pensiuni care participă la 
program.

Prețul pentru șase zile pe
trecute într-o pensiune rurală 
care oferă cazare cu mic-de- 
jun inclus, este modic. 950.000 
lei, pentru pensiunile de două 
margarete, și 1.050.000 lei, la 
cele de trei margarete.

Pensiunile agroturistice au tarife cu margarete"

Imprudență plătită scump
Hațeg (M.T.) - O femeie a 

fost grav rănită, sâmbătă sea
ra, în urma unui accident de 
circulație. Cornelia Maria Lu- 
pu, din Turda, circula, în ju
rul orei 21:45, cu autoturismul 
Dacia 1310 spre Caransebeș. 
La ieșire din Hațeg, într-un 
moment de neatenție a pier

dut controlul volanului, a 
părăsit partea carosabilă și s- 
a izbit violent de un copac de 
pe marginea șoselei. în urma 
impactului conducătoarea au
to a fost transportată de ur
gență la spitalul din localitate 
cu fractură de femur stâng și 
multiple traumatisme.

S-a modificat Statutul
București (D.I.) - Statu

tul funcționarilor publici 
nu oferea, până săptămâna 
trecută, o soluție juridică 
referitoare la situația ra
portului de serviciu în ca
zul în care funcționarul pu
blic nu solicita pensionare 
pentru limită de vârstă, 
deși sunt îndeplinite condi
țiile legale. Iată însă că Or
donanța de urgență adop
tată la recenta ședință de 
Guvern prevede o soluție 
similară celei din Codul 
muncii, astfel că raportul 
de serviciu încetează de 
drept și „la data îndeplini
rii cumulative a condițiilor

de vârstă standard și a sta
giului minim de cotizare 
pentru pensionare sau, du
pă caz, la data comunicării 
deciziei de pensionare pen
tru limita de vârstă ori in
validitate a funcționarului 
public, potrivit legii”.

Legea pensiilor prevede 
faptul că funcționarii pu
blici, care îndeplinesc con
dițiile prevăzute de lege 
pentru obținerea pensiei 
pentru limită de vârstă, cu 
excepția pensiei anticipate 
și a pensiei anticipate par
țiale, își pot continua acti
vitatea numai cu acordul 
angajatorului.

• îți dorești un calculator per
formant pentru tine și copilul tău 
și nu ai bani suficienți pentru a- 
1 cumpăra? Cuvântul Liber are 
soluția!
• Trebuie să faci doar atât:
• Decupează taloanele care apar 
în perioada 18 - 23 mai în 
paginile CL și scrie suma (în lei 
noi) pe care ai fi dispus să o 
plătești pentru un calculator nou- 
nouț pe care Cuvântul Liber îl 
scoate la licitație.
• Cu cât licitezi mai puțin, cu 
atât ai șanse mai mari. Nu uita, 
sunt cinci taloane, deci ai cinci 
șanse să câștigi.
• Completează talonul cu datele 
tale personale: nume, prenume,

adresă și numărul de tel. la care 
poți fi contactat.
• Trimite-ne oferta ta într-un 
plic, până în 27 mai (data poștei) 
pe adresa O.P. 1, C.P 3 sau adu 
plicul la redacție, Str. 22 Decem
brie, nr. 37 A, 330166 Deva, până 
cel târziu în 31 mai.
• Anunțarea câștigătorului lici
tației va avea loc în data de 1 
iunie, intr-un cadru special, 
anunțat ulterior pe parcursul 
acestei campanii! Va fi declarată 
câștigătoarea licitației persoana 
care oferă cea mai mică sumă 
pentru calculatorul CL, iar ofer
ta sa este unică!
Informații se pot obține la tel. 
0254 - 211 275 (int. 8806).
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1980 - A murit romancierul Marin Preda, membru titu
lar post-mortem ai Academiei Române (romanul 

„Moromeții") (n. 5.08.1922)

1864 - A murit Simion Bărnuțiu, ideolog al Revoluției 
de la 1848 din Transilvania, jurist, filozof și estetician (n. 

21.07.1808) (m.16/28)

1703 - A murit Charles Perrault, povestitor, dramaturg, 
traducător (n. 12.01.1628)

Calendar religios
16 mai 2005 - Cuv. Teodor cel Sfințit; 

Sf. Mc. Isaachie, Simeon și Petru din Vla- 
herea

Deva (S.B.) - Când se întinsese vestea de 
viața asemenea îngerilor a Cuviosului și 
purtătorului de Dumnezeu părintele nostru 
Pahomie, toți credincioșii preamăreau pe 
Hristos Dumnezeu pentru el. Mulți din cei 
ce aveau dragoste mai fierbinte către Dum
nezeu se umileau cu inima, defăimau lumea 
și toate cele din lume și se duceau la acel 
părinte pentru călugărie. între aceștia a fost 
și fericitul Teodor, a cărui pomenire se face 
azi. Teodor, fiind născut din părinți creștini, 
bogați și slăviți, ca să dobândească pe Hris
tos, și-a ales de bunăvoie sărăcia, socotind i 
toate ca niște gunoaie. Aceasta s-a datorat 
unui praznic mare în casa dreptcredin- 
cioșilor săi părinți. Teodor, copil de 14 ani, 
văzând casa părinților săi împodobită și 
îndestulată cu toate bunătățile mirenești, a 
socotit că acelea sunt deșertăciuni, s-a 
umilit cu sufletul și s-a rănit cu inima.

Energie electrică _ _____ ____ _____
Sunt programate următoarele întreruperi:

08.00-15.00 Deva, Cart. Dacia, bl. 27, sc. B

Gaz metan _ _____________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:

09.00-15.00 Bd. N. Bălcescu, Str. Dorobanți, bl. 29 

Str. 22 Decembrie, partea dreaptă 

(între Str. Pietroasa și Barul 700) 

Str. Orhideelor, Scorușului, I. B. Deleanu, 

Prunilor, Al. Transilvaniei, bl. 9 B, sc. A, 

B; bl. 9 A, sc. A, B 

Al. Patriei, bl. 9 B, sc. C 

Bd. Decebal, bl. S, sc. A

Apă_____  ______ _______
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 

08.00-15.00 Str. 22 Decembrie, BCR, Zona Opera
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21 mart.-20 apr.
Programul zilei de azi e mai încărcat decât vă așteptați. 
Vă descurcați cu brio, sunteți satisfăcut și plin de încântare 
în compania celor dragi.

21 apr.-20 mai
Cele mai neașteptate bucurii sosesc de la cei care vă apre
ciază munca și gesturile filantropice. Ele vă susțin moral. 
Atenție cui faceți confesiuni!

21 mai-20 iun.
Doriți să contribiti la rezolvarea problemelor familiale. E 
inspirată strategia de a recunoaște meritele fiecărei rude. 
Fiți curioși în pledoariile dv.

21 iun.-20 iul.
Reușiți să terminați o lucrare foarte importantă și vă gân
diți la alta. Ar fi bine să munciți mai puțin și să acordați 
mai multă atenție celor din jur.

21 iul.-20 aug.
Aveți tendința să vă supraapreciați capacitatea de efort. E 
foarte bine că aveți încredere în forțele proprii, dar păstrați- 
vă realismul!

21 aug.-20 sept.
Chestiunile cu care vă confruntați momentan în familie 
nu vă permit să fiți eficient la serviciu. Ar fi bine să vă rezu
mați la activități de rutină.

21 sept.-20 oct.
Sunteți prins între obligații profesionale și familiale. Azi s- 
ar putea să dispuneți de timpul necesar rezolvării unor 
probleme personale,
21 oct.-20 nov.
Succesele înregistrate azi sunt efemere. încercați să fiți mai 
puțin credul. In plan sentimental simțiți o detașare față 
de persoana iubită.

21 nov.-20 dec.
Sunteți mulțumit sentimental iar afacerile extraserviciu 
evoluează pozitiv. Nu e exclus să plecați la drum sau să 
vă ocupați de probleme intelectuale.

Soluția integramei din numă
rul precedent: V - T - FUS - 

VIZAVI - IB - ZĂVORI - A - 

MIRAT - VAL - TI - ACASA
- CE - ARAR - M - A - CHEI 

-TA - TAIA - NOR - TO - 

BAGAJ - LACAT - APE - CAT

- PRAG - PANAȘ - NI - U - 

ST - AT - IARA.

21 dec.-20 ian.
Vă înțelegeți excelent cu partenerul de viață. Nu stați 
prea bine cu banii. Evitați întâlnirile cu prietenii! Pot apărea 
divergențe. Nu uitați de promisiuni.

y y y y y y y y „y.-----w „-w.y y „ y .

Disgecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971

î 4“

9

21 ian.-20 febr.
Două surprize vă așteaptă azi din partea unei persoane 
de sex opus. Nu vă lipsește optimismul și vă gândiți cu 
interes la o întâlnire care vă dă emoții.

21 febr.-20 mart.
Grija pentru impresia lăsată celorlalți vă determină să 
pierdeți timp cu alegerea garderobei. Sunt posibile pro
bleme cu sănătatea sau la serviciu. -

750 Jurnalul
TVR

7:45 Agenția doi fără un 
sfert

920 Gnd minute 
de cultura

930 Teleshopping
IttOO Surprize, surprize... Cu 

Andreea Marin
1230 Teteddopedfe (reluare) 
1330 Desene aninate: Famil- 

□ ia laxiriiă
14:00. naluf TVR. Sport. 

Meteo
1430 Teleshopping 
1550 Pro Patria 
1530Kronka
1655 Sănătate pentru 

toți Noutăți in 
afecțiunile sânului. Ter- 
mografia: o nouă 
metodă de diagnostic și 
tratament Participă: 
dr.Doina Popescu și dr. 
Alina Popescu

1730 Portul miracolelor 
1825 Știrea zilei 
1850 Eurovision 2005 Dra

mul spre Kiev
1930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

20:10 Led ^eu
20:15 Iartă-măi 0 provocare 

pentru toți cei care, 
după ani de certuri și 
conflicte, se împacă ros
tind un simplu, dar 
magic iartă-mă. Prezintă 
Raluca Moianu.

2145 Ochiul magic 
Realitatea filtrată de 
obiectivul camerei de 
luat vederi. Realizatori: 
Dana Robea și Tiberiu 
Ștefănescu

2230 Burfadi Cu: Mihai 
Călin, Marius Rizea, 
Rozi și Rabă

23.-00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

2330 Nocturne 
030 Nicăieri în Africa 
f j (dramă, Germa- 

nia,2001). Cu: Juliane 
Kohler

250 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo (reluare)

450 Animal de pradă

7:00 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit 

10:15 Apropo TV 
11:15 Răsfățatul (reluare) 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Picnic (comedie, SUA 

2000). Cu: Bonnie 
Bedelia, Josh Brolin, 
Ben Caswell, J.D. Ever
more. Hal Carter, un 
vagabond chipeș și 
fără un chior în buzu
nar, își face apariția 
într-un orășel liniștit 
din Kansas cu intenția 
de a-i face o vizită pri
etenului său cel bogat 
Alan Benson.

1650 Tânăr și neliniștit Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1750 Știrile Pro TV 
17:45 Teo Emisiune de diver

tisment
1950 Știrile ProTv Sport

20:15 Un spion și jumătate
[j (aventuri, Canada, 

, 2003) Cu: Chris Potter, 
Richard Kind, Emma 
Roberts, Michael Bailey 
Smith, Musetta Vander. 
Minkey, superspionul 
cimpanzeu, realizează 
împreună cu Mike 
Muggins (Chris Potter) 
cel mai teribil partener- 
iat din cadrul Agenției 
de spionaj. Pentru cei 
doi, nici o misiune nu 
este imposibilă. Dar 
Mike decide că pentru 
el este mai important 
să fie alături de fiica lui 
Amelia, așa că 
părăsește periculoasa 
lume a spionajului și 
totodată pe Minkey 

22:15 La Bloc 
2350 Știrile Pro TV 
23:45 Dinastia Campionilor 
23:50 Ele spionează 

0:45 kstrim tivi

7:00 Observator. Sport 
8:00 Canalul de știri Cu 

Ovidiu Uscat și Con
stantin Trofin

11:00 Concurs interactiv 
1250 Dispariții 
13:00 Observator Cu Simona

Gherghe
13:45 Fokloral contraatacă 

(reluare)
15:00 Diverts (reluare) 
1650 Observator Cu Andreea 

Beredeanu și Andrei 
Zaharescu

16:45 Vivere a trăi cu
F ’ pasiune. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italiene, o realitate 
socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele, 
ingredientele principale 
ale serialului.

1745 9595 Te învață ra să 
fad

1950 Observator Cu Alessan
dra Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. Meteo 

20:15 Agenția matrimonială.
S Episodul 1. Cu: Tamara 

Buciuceanu, Emilia 
Popescu, George 
Mihăiță, Coca Blos, Dan 
Helciug

2150 Acasă la Coana Mare 
(comedie, SUA, 2000). 
Cu: Martin Lawrence, 
Nia Long, Paul Giamat- 
ti. Maestru în arta trav
estirilor, agentul FBI 
Malcolm Turner trebuie 
să captureze un infrac
tor foarte periculos eva
dat din închisoare.

2350 Observator 
2330 Ultima șansă (thriller,

53 SUA 1996) Cu: Russell 
Crowe, Helen Slater, 

1:30 Concurs Interactiv 
230 Observator (reluare) 
3:15 Dinozaurii

7:00 Extravaganta Anastasia 
B (reluare)

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

9:15 Al șaptelea cer 
10:00 Lori (reluare) 
11:15 Numai iubirea 
13:15 Răzbunarea

B (reluare)
14:15 Pisica sălbatică (relu- 

Bare)
1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 

g riel Malema Solda, 
Agustina Lecouna, Lydia 
Lamaison, Jorge Mar- 
rale, Carlos Poraluppi, 
Manuel Vicente

1725 Vremea de acasă 
! 17:30 Poveștiri adevărate 

Emisiune cu 
povești reale despre 
viață, prezentată de 
Lucian Viziru

18:00 Rețeta de acasă 
18:10 Luna 
19:15 Te voi învăța să iubești 

! B Cu: Danna Garcia, 
Miguel Varoni, Cather
ine Siacoque, Michel 
Brown, Jorge Cao, Mar
tin Carpan

20:10 Mama vitregă
2250 De 3XI e Emisiune 

cu Mihaela Tatu. De 3 x 
femeie prezintă tele
spectatorilor cariera 
unor femei de succes 
din România, femei 
independente financiar, 
capabile să ia decizii 
importante, femei 
încrezătoare în forțele 
lor, femei fericite, împli
nite, cu sau fără familie; 
femei lipsite de 
prejudecăți, inventive, 
fie că e vorba de slujbă, 
cuplu, familie sau sex 

2330 Culoarea păcatului
B Primul episod 

19» Răzbunarea (reluare) 
250 Poveștiri adevărate 

(reluare)
230 De 3X femele (reluare) 
430 Muzica de acasă 

(reluare)
445 Rețeta de acasă 

(reluare)

7:00 D'ale Iu’ Mitică
(reluare)

8:00 Teleshopping 
8:30 Cezar și tipar 
9:00 Atenție, se cântăl 

10:00 Arca lui Noe (reluare) 
10:30 Poftă bunăl 
11:00 Minorități sub trei dic

taturi
1130 Cind minute de cultură 
1145 Pasiuni 
12:45 Farmece (reluare)
13.30 Teleshopping
1450 Desene animate: Tom-

El my și Oscar 
1430 Midi savanți 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Zona de conflict
16.30 Cind minute de cultură 
16:45 Jurnal TVR
17.-00 Rebelii 
17:55 Euro-dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews pen

tru România 
18:15 Cina minute de cultură 
18:30 Zestrea românilor 
1950 Fotbal In sală; C.I.P.

Deva - AFC Bodu, meci 
din Campionatul 
Național. Transmisiune 
directă

2030 limita de sus e cerul 
21:00 Neuitatele personaje 
2130 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
2250 Jurnalul Euronews pen

tru România 
22:15 Tată fără vi (come-

13 die, SUA 1997) Cu: Bri
an Austin Green, 
Nicholle Tom, Alan 
Rachins. Regia Michael 
Switzer. Jason rămâne 
mut de uimire în ziua în 
care Melanie, o cunoș
tință întâmplătoare, 
sună la ușă și îi pune în 
brațe un bebeluș. El află 
astfel că este tatăl 
micuțului, rezultat al 
unei nopți de dragoste 
petrecute cu ea 

23:50 Agenția Episodul 5. Cu:
B Gil Bellows, Rocky Car

roll, David Salomon 
Regia: Michael Nankin 
șl Michael Salomon 

035 Oala sub presiune

7:00 Teleshopping
7:30 Capital TV
7:55 Sport cu Fiorentina 
8:00 Teleshopping 
8:30 Sunset Beach 
9:30 Dragoste și 

putere
10:00 Kenski Show (reluare) 
10:55 Clip art
11:00 Monica (reluare)
12:00 Filmul și 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, di-, 
verse tipuri de reportaj

12:30 Teleshopping
12:55 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
14:25 Sunset Beach 
15:20 Focus
15:25 Dragoste și putere 
16:15 Fă-ți bagajele I 
17:10 Camera de râs 
17:30 Trăsniți In NATO
18:00 Focus. Sport. Meteo 
19:00 Viața la extrem

2050 Serginio. Cu Sergiu
Mihalcea

2150 Tradațl în 
dragoste

2250 Trăsniți în NATO. Sol- 
dații 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

23:00 Fanatik Show. 0 emisi
une care șl-a câștigat c 
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.

150 Focus plus. Sport. 
Meteo, (reluare) 

2:00 Bani la greu 
350 Clubul 

de noapte

8:00 îngerii lui Charlie: In 
goana mare (acțiune, 
SUA, 2003).

9:45 Edward Mâini-de-Foar- 
13 fece (fantastic, SUA, 

1990)
11:30 Călătorie la Ottawa

. (dramă, Canada, 2001).
13:05 Vedete la Hollywood: 

Denzel Washington
13:30 0 boală necruțătoare 

(dramă, Canada, 2002) 
15:00 Ozzie (aventuri, Noua 

Zeelandă, 2001)
16:30 0 formație donată 

(comedie, Marea Bri- 
tanie, 2003)

18:05 Maestrul deghizărilor 
H (comedie, SUA, 2002). 

Cu: Dana Carvey
19:30 Pe platourile de fil

mare. Episodul 20
20:00 Fără răutate (dramă,

: 3 SUA, 1981). Cu: Paul
Newman, Sally Field, 
Melinda Dillon, Luther 
Adler, Bob Balaban.

22:00 Totul până la bani
H (thriller, SUA, 2002). Cu: 

Ice Cube, Mike Epps 
23:40 Tabu (thriller, SUA, 

2002). Cu: Nick Stahl, 
Amber Benson

1:00 Codul (acțiune, 
S3 Franța, 2002). Cu: 

Samuel Le Bihan

14:00 Știrile TV Sport 14:10 
Handbal feminin: Slagelse - 
Kometal, med în finala Euroli- 
ga (reluare) 16:00 Știrile TV 
Sport 1630 Fotbal Spania/Fot- 
bal Portugalia: Benfica ■ Sport
ing. După ce Vitoria a trecut 
cu 2-1, după prelungiri, de 
Boavista Porto, marți, în prima 
semifinala, miercuri seara, Ben
fica a învins pe Estrela Amado- 
ra (D2) cu scorul de 3-0,1830 
Știrile TV Sport 19:00 Fotbal pe 
plajă: Semifinalele Cupei Mon
diale (reluare) 21:00 Știrile TV 
Sport 21:30 Fotbal pe plajă: 
Semifinalele Cupei Mondiale 
(live) 22:30 Box profesionist 
23:30 Știrile TV Sport

mat

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 -16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

08.30 Familia Osmond 
(biografic, 2001)

10.00 Lecții de viață (dramă, 
2004)

11.45 întoarcerea în grădina 
secretă (fantastic, 
2000)

13.30 Spirite neliniștite (mis
ter, 1999)

15.15 Familia Osmond 
(biografic, 2001)

16.45 Lecții de viață (dramă, 
2004)

18.30 întoarcerea în grădina 
secretă (reluare)

20.15 0 cursă cu obstacole 
(dramă, 2004)

22.00 Brigada de poliție (s) 
23.00 Pe picior mare (comedie 

romantică, 2004)

• \ A‘,c» 1

10.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunter

11.00 Războaie în aer
13.00 Tehnici de supraviețuire 

cu Ray Mears
16.00 Supraviețuire în condiții 

extreme
17.00 Câmpuri de bătălie 
18.00 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
18.30 Pescuit extrem
19.00 Tehnologie extremă 
20.00 Natura în stare brută 
21.00 Dramul spre Berlin 

alături de Al Murray
21.30 Vreme de război
22.00 Povești medicale uimi

toare
23.00 Truma
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• Investiții... familiale! Mai multe cămine 
culturale din satele aparținătoare comunei 
Pui sunt reabilitate. Investițiile sunt justificate 
ca urmare a numărului relativ mare de_ 
căsătorii care se înregistrează în zonă. în 
medie, anual, sunt 20 de nunți, care se 
desfășoară în aceste cămine. (C.P.)

• Local de cultură. Anul acesta, prin grija 
administrației locale, Căminul cultural de la 
Zeicani va fi reconstruit din temelii. Căminul 
cultural de la Zeicani are o vechime de peste 
100 de ani, dar datorită intemperiilor vremii 
și a trecerii timpului, de trei ori a fost 
aproape de prăbușire. (L.L.)

DUpa intrarea în UE circulația acestor 
vehicule pe drumurile publice va fi 
restricționată. (Foto: Traian Mânu)

Fără mijloace de transport
Pui (C.P.) - Locuitorii celor 11 sate ce 

aparțin de comuna Pui se confruntă cu 
greutăți în a se deplasa din cauza lipsei

mijloacelor de transport în 
comun. „Firmele de trans
port nu sunt interesate pen
tru că, așa cum au declarat 
reprezentanții lor, traseele 
sunt nerentabile. Cu ceva 
timp în urmă o firmă din

Valentin Leja Hațeg a introdus microbuze, 
(Foto: M.Tămaș) dar la scurt timp a renunțat. 

Explicația a fost cea pe care 
v-am spus-o înainte. în plus, oamenii de aici
nu au suficiente resurse financiare. Majori
tatea supraviețuiește din veniturile din agri 

coi cultură, care nu sunt foarte mari. Con-
~ cedierile din minerit și din zona Hațeg ne- 

au afectat pentru că oamenii din comuna 
Pui care lucrau acolo au rămas fără surse
constante de Venit”, a declarat Valentin 
Leja, viceprimarul comunei Pui.

Caioadand îârgwfilot și jfafBtar
Perioada 16.05.2005 - 22.05.2005

16 mai Hațeg, târg ae animale și mărfuri

19 mai Brad, târg de mărfuri

Lupeni, târg de produse industriale

20 mai Vața de Jos, târg agroindustrial

Petroșani, piața Lunca, târg de prod. ind. 

Orăștie, târg de vite

Bălța, târg de animale

21 mai Băcia, târg de mărfuri

Teliucu Inferior, târg de animale și mărfuri 

Zam, târg de animale și mărfuri

Vulcan, târg de animale

Crișcior, piață alimentară

Hunedoara, târg auto-moto-velo

Ghelari, târg de animale și mărfuri

22 mai Turdaș, *târg de animale și mărfuri 

Ghelari, târg de animale și mărfuri 

Crișcior,- piață alimentară

Pentru că majoritatea tinerilor pleacă
de la sat datorită calității învățământului 
din mediul rural, învățământul este dator 
să-și asume partea de contribuție ce-i 
revine pentru a curma starea de lucru 
existentă. (Foto: Traian Mânu)

Pariul cu
agricultura
g O familie din comu
na Pui a investit un 
miliard de lei în utila
jele agricole.

Pui (C.P.) - Ceea ce nu au 
reușit guvernanții, a reușit o 
familie din comuna hune- 
doreană Pui. Cei cinci mem
bri ai familiei Bărbuț își 
câștigă existența din agricul-

Primul tractor
Pui (C.P.) - Banii pen

tru primul utilaj agricol, 
un tractor, i-a avut în 
1994. loan Bărbuț, a luat, 
pentru scurt timp, dru
mul străinătății, unde a 
lucrat în construcții, 
inclusiv la casa fostului 
ambasador al Olandei la 
București. Din banii câș? 
tigați a venit acasă cu 2 
mașini, una a păstrat-o, 
iar a doua a vândut-o. 
Suma nu era suficientă 
pentru a pune în aplicare 
planurile sale, așa că a 
mai vândut niște animale 
din gospodărie și cu 15 
milioane de lei a achizi
ționat primul tractor. De 
aici a plecat totul!

loan Bărbuț

tură. Și nu oricum! E proba
bil o poveste de succes. în 
spatele ei se ascunde însă 
multă muncă. Dar soții 
Bărbuț vorbesc de realizările 
lor cu modestie.
Totul mecanizat

loan Bărbuț a lucrat până 
în 1990 ca șofer. A plecat apoi 
la lucru în străinătate. Banii 
aduși acasă i-a investit în 
agricultură. După 11 ani, 
toată munca câmpului o face 
mecanizat.

„Am toate utilajele agricole 
necesare. Valoarea lor se 
ridică la circa un miliard de 
lei. Cu ele cultiv cele nouă 
hectare de pământ, pe care eu 
și soția mea le-am moștenit 
de la părinți. A fost greu la 
început. Cultiv cartofi și 
porumb. Anul trecut am 
obținut circa 30 de tone de 
cartofi și cam tot atâtea de 
porumb. Recolta o vând en- 
gros-iștilor din Valea Jiului, 
care toamna vin și cumpără 
marfa de aici de la mine de 
acasă”, povestește loan 
Bărbuț.

Soția acestuia, Minerva, se 
ocupă de gospodărie: „avem 
și animale la care nu am 
renunțat. Gospodăria e mare, 
dar ne descurcăm. La sfârșit 
de săptămână și în vacanțe,

Semințele de porumb vor fi semănate azi în câmp (Foto: m. Tămaș)

ne ajută și cele două fiice ale 
noastre care sunt eleve la 
licee din Deva”.
Cheia succesului

„Reușita în agricultură 
înseamnă organizare și mai 
ales încredere în Dumnezeu. 
Banii nu i-am depus la bancă, 
i-am investit.

Aș putea spune că la 
momentul potrivit! Și la toate 
se mai adaugă și priceperea 
soțului. El a construit casa, 
el conduce totul”, spune Mi
nerva Bărbuț.

Soțul acesteia este cel care 
a făcut singur lucrările de 
construcție necesare extin

derii casei bătrânești. A con
struit o casă nouă pentru cele 
două fiice ale sale, iar soției, 
i-a amenajat o bucătărie ul
tramodernă.
Ajutorul statului

Cele 2,5 milioane de lei 
oferite de stat cu titlu de sub
venție sunt insuficiente, con
sideră loan Bărbuț: „eu, ca să 
cultiv un hectar de pământ cu 
cartofi, chefuiesc în total 80 
de milioane de lei. în ultimii 
ani prețurile la motorină, la 
îngrășăminte, au crescut. Ori 
în aceste condiții valoarea 
subvenției este aproape un 
nimic”.

Minerva Bărbuț Casa pe care a construit-o Verificarea utilajelor

Lucrări agricole
Pui (C.P.) - Lucrările agri

cole de primăvară sunt 
întârziate din cauza ploilor 
abundente înregistrate în 
această perioadă. în alți ani 
la această dată campania 
agricolă se apropia de final, 
au declarat reprezentanții 
autorităților locale din comu
na Pui. în zonă nu s-au înre
gistrat inundații, dar vremea 
nefavorabilă nu a permis 
însămânțarea cartofilor și a 
porumbului. în zonă acestea 
sunt culturile de bază. 
Oamenii locului se mai ocupă 
și cu creșterea animalelor. 
Produsele, pe care le obțin în 
gospodării, asigură traiul zil
nic al familiilor, iar surplusul 
este comercializat în piețele 
agroalimentare, fiind prefe
rate cele din Valea Jiului.

Drumuri noi
Sarmizegetusa (L.L.) - Una 

dintre prioritățile actualei 
administrații locale din comu
na Sarmizegetusa este îmbu
nătățirea infrastructurii. 
„Numai așa vom reuși să 
devenim atractivi din punct 
de vedere turistic și să 
atragem cât mai mulți turiști 
în această zonă încărcată de 
istorie”, afirmă primarul 
comunei, Mihai Cornel To
doni. Ajutați de Consiliul 
Județean Hunedoara, anul tre
cut au fost obținute fondurile 
necesare pentru repararea a 
două drumuri comunale în 
localitățile Păucinești și 
Sarmizegetusa.

Cea mai curată comună
Sarmizegetusa (L.L.) - în 

localitățile care nu dispun 
de rampe amenajate pen
tru colectarea și depo
zitarea deșeurilor trebuie 
să se organizeze locuri spe
cial amenajate pentru depo
zitarea deșeurilor sau plat
forme de transfer.

Primarul Mihai Cornel Todoni

„Nu avem deocamdată 
serviciu de salubritate, dar 
am amenajt un depozit pen
tru deșeurile menajere.

Primăria a pus la dis
poziție un tractor și cu aju
torul oamenilor de la Le
gea 416, colectăm deșeurile 
menajere.

Activitatea se desfășoară 
gratuit, trei zile pe săptă
mână, Fiecare locuitor al 
comunei este răspunzător 
pentru curățenie și nimeni 
nu se abate de la reguli, 
mai ales că le-am făcut cu
noscut și cuantumul amen
zilor care sunt destul de 
piperate”, susține primarul 
comunei Sarmizegetusa, 
Mihai Cornel Todoni.

Pregătit de muncă

Relansare 
turistică în județ

Pui (C.P.) - Refacerea dru
mului de acces către locali
tatea hunedoreană Hobița ar 
permite repunerea în circui
tul turistic al cabanei Baleia. 
Până în prezent carosabilul a 
fost reabilitat pe porțiunea de 
drum ce leagă localitățile Pui 
și Râu Bărbat. Ar mai fi nece
sară refacerea unui segment 
în lungime de circa 5 km, a 
declarat Valentin Leja, vice
primarul comunei Pui. Aces
ta estimează că pentru refa
cerea infrastructurii de drum 
până la ieșirea din Hobița ar 
mai fi necesare aproximativ 
10 miliarde de lei. Cabana 
Baleia era până în 1990 unul 
dintre locurile preferate de 
recreere a hunedorenilor.

Cel mai 
important 
avantaj al 
integrării în 
UE, identificat 

J de tinerii din 
| România, este 
I garanția că, 
: în sfârșit, vor 
< putea călători 
liber în toate 
celelalte țări 

| europene, fără 
fc nici un fel de 
s opreliști.

(Foto: Raluca 

lovescu)
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Baku Dan Băneasă Răzvan Betea Răzvan Bobăilă Carina Bogdan Răzvan

Brănescu Bianca

In vizită la ziar
Deva (V.R.) - Dornici să afle 

cum se realizează un ziar de suc
ces, elevii clasei a IV-a B de la 
Liceul Pedagogic „S. Drăgoi” De
va ne-au vizitat, împreună cu 
înv. Emilia Gropean. Ca să aflăm 
și noi ce fel de elevi sunt în 
această clasă, dna învățătoare ne- 
a adus și colecția de diplome care 
atestă participarea la diferite în
treceri: concursul coral „Cristal 
2002”; atelierul francez de la Ti
mișoara; desene pe asfalt; cel mai 
frumos text dotat cu premiul 

„Primăvara”; Festivalul „Lu
minile Cetății”. La concursul de 
matematică „Cangurul”, Diana 
Diniș s-a calificat anul acesta la 
faza națională.

în 2003 Teodora Dubar și 
Daria Laioș au obținut Trofeul 
micului cititor. Iar Diana Fumea 
a terminat cursul de perfecțio
nare operare PC pentru copii al 
Centrului de Pregătire Informa
tică cu diplomă de merit. îi fe
licităm pe elevi și pe dascălul lor 
pentru rezultatele lor. înv. Gropean Emilia Cioran Vlad

Buză Sebastian Elevii clasei a IV-a B, Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi" Deva, ne-au vizitat la redacție. (Foto: Traian Mânu) Cismaș Laura

Diniș Diana Dubar Teodora Finyak Andreea Fumea Diana Igna Adina

r

Moisă MihaiLaioș Daria

Man Mirela Robac Răzvan Șelaru Georgiana

Moisă Bogdan

Toma Diana Tomulete Miruna



■ Vicecampioana a 
câștigat la scor meciul 
de care-i era frică la 
startul play-off-ului

ClPRIAN JVlARINUț
ciprian.marinut@lnformmedia.ro

uiaiicii

cu campioana
• Cupa Quasar. Echipa Colegiului Tehnic 
„Transilvania" a câștigat prima ediție a Cupei 
Quasar la fotbal în sală, competiție la care 
au participat formațiile a șapte licee devene. 
în finală, echipa lui Marius Simina a învins 
cu 6-5 formația CT Energetic, iar pe locurile 
3-4 s-au clasat Gr. Șc. Moisil și CNS Cetate. 
Pe larg în Pagina Sport de marți. (C.M.)

Clipa Cetății 
Ia sport aerobic 
a fost dominată 
de CSS Cetate 
Deva care în 
clasamentul ge
neral a devansat 
cluburile Farul 
Constanța și CSS 
Triumf 
București. Pe 
larg despre acest 
eveniment în 
Pagina Sport de 
marți.

(Foto: Traian Mânu)

Deva - Considerată la fina
lul sezonului regulat drept 
întâlnire cheie a luptei pen
tru titlul, partida CIP - Bodu 
și-a pierdut această valență 
după înfrângerile celor două 
combatante în primele șase 
etape ale play-off-ului. înain
tea meciului de la Deva, doar 
CIP mai spera la câștigarea 
titlului național, în vreme ce 
trupa lui Dragomir care mai

e doar umbra campioanei din 
sezonul trecut era practic ie
șită din cursa pentru trofeu.
Scor umilitor

Elevii lui Stoica au depășit 
problemele medicale și au ob
ținut o victorie de moral în 
perspectiva ultimelor etape. 
După o primă repriză în care 
CIP a punctat prin Molomfă- 
lean (min. 8) și ambele echipe 
și-au trecut în cont câte o ba
ră, după pauză CIP și-a pus 
adversarii la podea. Mâgu- 
rean (24), Stancu (26), Al-Ioani 
(37) și Molomfălean (37) au 
urcat scorul la 5-0, după care 
fiecare a mai înscris câte o 
dată, Bodu prin Matei (38), iar 
CIP prin Măgurean (39).

Andrei ConigAl-loanii (stânga), cel mai constant jucător

Faitol / Mvtata *

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 7 -a, 15-16 mai: 
Craiova 1-4; AS Od. Secuiesc - ACS3 Buc. 2-1; FC CIP

M. C-ța - Energo. 
- FC Bodu 6-1.

Clasamentul
1. Odorheiu 7 5 1 1 26-13 20
2. FC CIP 7 3 2 2 31-25 16
3. ACS 3 7 4 1 2 29-22 15
4. Enerqo 7 3 0 4 25-23 10
5. Constanța 7 2 1 4 14-27 10
6. FC Bodu 7 1 1 5 17-32 10
Etapa 8, 15-16 mai: Energoconstrucția Câraiova - FC iCIP Deva; FC Bodu
București - AS Odorheiu Secuiesc; ACS 3 București - Futsal M. C-ța.

Jiul a redevenit lider cu 
sprijinul arădenilor

Deva (C.M.) - Banii și relațiile excelente 
cu cluburile din județul Arad au reparat 
eșecul Jiului pe teren propriu cu FC Bihor 
și „minerii” au redevenit liderii seriei B3. 
Trupa lui Marin Tudorache a jucat slab în 
deplasare în compania „lanternei roșii”, 
ACU Arad, dar gazdele n-au forțat și... au 
fost învinse, răsplătind și astfel clubul din 
Vale pentru prima încasată în urma remi
zei cu Mediașul. O altă primă a acordat Jiul 
celor de la Tricotaje Ineu și echipa arădeană 
a smuls două puncte trupei lui Sabău (scor 
1-1), iar echipa patronată de Alin Simota 
și-a re...cumpărat fotoliul de lideră. Rămâne 
doar ca minerii să nu mai calce strâmb 
până la final sau conducerea să poată 
„repara” toate poticnelile jucătorilor.

15. ACU Arad

/ Pfrixh B ■ S«rh III
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Deva (C.M) - Rezultatele etapei a 26-a, sâmbâtâ, 14 mal;
ISC Turzii - Armătura Zalău 1-0; 
Oradea - UTA 2-1; ACU Arad - lit 
nicolau - C.S. Deva 2-0; Tricotaje 1 
1-1; Olimi i Satu Mare - Unirea

Liberty - Oașul 4-1; FC 
il 0-1 (Drida 78); U. Sân- 
neu - Gaz Metan Mediaș
Dej 1-Q; U. Cluj a stat.

Ohm*
1. Jiul Petroșani 24 16 5 3 49-17 53
2. Gaz Metan 24 16 5 3 41-18 53
3. FC Bihor 25 14 6 5 39-18 48
4. Olimpia S.M. 24 13 4 7 32-18 43
5. Liberty Salonta 25 9 9 7 32-31 36
6. Armătura Zalău 24 8 11 5 37-24 35
7. U. Cluj 24 10 4 10 37-30 34
8. ISC Turzii 25 9 7 9 25-33 34
9. UTA Arad 24 8 5 11 25-30 29

10. Tricotaje Ineu 24 8 5 11 33-46 29
11. U. Sînnlcblau 24 7 7 10 22-28 28
12. CS Deva 24 7 6 11 25-32 27
13. Unirea Dej 24 6 4 14 22-40 22
14. Oașul Negrești 23 6 1 17 18-46 19

1 9 15 13-39

Carta; (7) și Mitrea (10)

Sala Sporturilor Spectaon; 500. 
Evoluția scorului: 1-0 (min. 1); 
3- 6 (min. 8); 4-12 (min. 14); 
8-12 (min. 19); 12-16 (min. 30); 
16-16 (min. 34); 16-20 (min. 
38); 20-22 (min. 43); 25-27 
(min. S3); 25-30 (min. 58); 27- 
30 (min. 30).______________ ____
Cetate: Poenaru - 12 intervenții, 
Albeș - 3 intervenții; Mițrea - 
9; Carta; - 8; Nica - 6; Flip - 
2; Bordi și Șovar - câte 1. 
Antren r Marcel Șerban 
Rapid: Dogaru - 28 intervenții 
+ 3 x 7m; Busuioceanu - 13;
Vărzaru -11; Ivana, Gheorghe și 
Dobrin - câte 2; Antrenor - 
Gheorghe Covaciu.

Cetate a ratat startul și a
■ Elevele lui Marcel 
Șerban au pus presiune 
pe echipa adversă doar 
după pauză.

ClPRIAN MARINUț
ciprian.marinut@infornimedia.ro

Deva - Cetate putea încur
ca socotelile Rapidului care 
era obligată să câștige, pentru 
a rămâne în cursa pentru ti
tlu, dacă avea mai mult curaj 
și nu rata cinci dintre cele no
uă lovituri de la 7 metri de 
care a beneficiat.

Din păcate, elevele antreno
rului Marcel Șerban s-au tre
zit abia după pauză și după ce 
au pierdut prima repriza la 
patru goluri diferență au câș
tigat-o pe cea de a doua la un 
gol.
Tracul debutului

în debutul partidei, deven
cele s-au speriat de renumele 
adversarelor care pe vremea

în care nu era Tadici antre
norul naționalei aveau 5-6 ju
cătoare în echipa României, 
în consecință, Cetate a avut 
probleme în ofensivă și trac 
la aruncările de la șapte me
tri, iar Rapid a speculat orice 
eroare, marcând cel mai ade

sea pe contraatac prin exce
lenta Cristina Vărzaru. Cea 
mai mare diferență de scor s- 
a înregistrat la jumătatea re
prizei (4-12, min. 14), după ca
re, înțelegând că nu au ce 
pierde devencele au lăsat e- 
moțiile deoparte și au jucat

r o repriza 
de la egal la egal cu adversa
rele, la pauză tabela indicând 
scorul de 12-16.
Mobilizate de... lacrimi

După pauză parcă în teren 
au intrat alte echipe. Cartaș 
avea lacrimi în ochi, probabil 
din cauza criticilor antreno
rilor, iar coechipierele nu 
doar că au încurajat-o, dar s- 

, au și luptat în teren ca niște 
leoaice, pentru a-și proteja 
colega printr-un joc bun. Prin 
urmare, Cetate a înscris de 
patru ori consecutiv, egalând 
pe tabela de marcaj (16-16, 
min. 34), după care a pus pre
siune pe Rapid menținându- 
se la 2-3 goluri. Rapid ar fi 
pierdut, dar a avut noroc cu 
intervențiile portăriței Doga- 
ru - Cucuianu și cu plusul de 
experiență și valoare indivi
duală a 2-3 jucătoare. Astfel 
Cetate a câștigat repriza (15- 
14), dar a pierdut meciul din 
cauza evoluției modeste din 
debutul partidei.

Remin a pierdut punctele, 
dar și-a recăpătat încrederea

Deva (C.M.) - U. Remin a 
avut într-adevăr un suflu nou 
în meciul cu Tomis, după fu
ziunea cu Cetate, dar deven
cele n-au reușit minunea aș
teptată de suporteri. Cele 7-8 
zile de liniște și antrenamente 
cu loan Mătăsaru, s-au dove
dit benefice, dar insuficiente 
pentru a schimba fața echi
pei. Remin a început curajos, 
iar în minutul 20 tabela indi-

Mihaela Ivan

ca egalitate: 11-11. Pe finalul 
reprizei a avut însă o cădere, 
gazdele distanțându-se la șap
te goluri (19-12, min. 30), si
tuație care a continuat și du
pă pauză, când Tomis și-a ma
jorat avantajul la 10 goluri: 
23-13 (min. 35). A urmat o re
venire a U. Remin, între mi
nutele 35 și 42 devenecele 
marcând de șase ori consecu
tiv: 23-19. Diferența a scăzut 
la trei goluri, dar în ultimele 
minute, Tomis s-a desprins la 
cinci goluri: 33-28 (min. 60). 
„Am pierdut meciul, dar am 
câștigat la capitolul încredere. 
S-au remarcat Smedescu și 
Ialomițeanu, Ivan și Aiaco- 
boaie în defensivă, Vădineanu 
și Geană în atac”, comenta 
loan Mătăsaru.

■■■■bai / XsțMflalft înnitrini

Deva (C.M.)- Programul etapei a 23-a, 14 mai: HCF Piatra Neamț - Uni
versitatea Timișoara 35-13; Oțelul Galați - HCM Roman 21-14; Astral 
Poșta Câlnău - Silcotub Zalău 26-34; Tomis Constanța - U. Remin Deva 
33-28; Cetate Deva - Rapid CFR București 27-30: Rulmentul Brașov - 
Oltchim Rm. Vâlcea 28-29; Univ. Jolidon Cluj - Selmont Baia Mare 33-23.
Clasament

1. Silcotub Zalău 23 19 1 3 732- 575 39
2. Oltchim Rm. Vâlcea 23 16 5 2 658- 566 37

3. Rapid CFR București 23 17 3 3 : 732- 623 37
4. Tomis Constanța 23 16 1 6 .654- 577 33
5. Rulmentul Brașov 23 14 3 6 644- 539 31
6. Astral Poșta Câlnău 23 12 2 9 667- 649 26

7. Oțelul Galați 23 9 4 10 546- 539 22

8. Cetate Deva 23 8 3 12 560- 574 19
9. Selmont Baia Mare . 23 8 3 12 608- 656 19

10. HCF Piatra Neamț 23 6 3 14 602- 635 ts

11. HCM Roman 23 7 1 15, 563- 602 15
12. U. Jolidon Cluj 23 6 2 ; 15 573- 628 14
13. U. Remin Deva 23 6 2 15 563- 635 14

14. Univ. Timișoara 23 0 1 22 508- 802 1
Etapa a 24-a, 21 mal: Universitatea Timișoara - Univ. Jolidon Cluj; Sel
mont Baia Mare - Rulmentul Brașov; Oltchim Rm. Vâlcea - Cetate Deva; 
Rapid București - Tomis Constanța; U. Remin Deva - Astral Poșta Câlnău; 
Silcotub Zalău - Oțelul Galați; HCM Roman - HCF Piatra Neamț.

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)

I
I

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

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

■

or

CUM TE ABONEZI?

Strada

Abonamente

X.

Economisește cu abonamentulS

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. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

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)

Localitatea

Telefon (opțional)

I

4,

mailto:ciprian.marinut@lnformmedia.ro
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• Vânzări Clubul Galatasaray a vândut 
peste 7.000 de tricouri pe care se află scris 
scorul de 5-1, cu care echipa lui Hagi a 
câștigat finala Cupei Turciei, în fața lui 
Fenerbahce. (MF)
• învins Mihai Covaliu a fost învins în sfer
turile de finală ale concursului de la 
Varșovia, contând pentru Cupa Mondială, 
de către rusul Stanislav Pozdniakov, cu 
scorul de 15-8. (MF)

QndM W.8I ■ RtaultJrte înregistrate:
Apuluffi V. lacob '11, .22 șl !
ă H'S ; K
UC M «MiiShja 1-1(0- . Pleșan '82 /

______ ________ -SJS’SÎăilW Sdta 1-0

36 oBnjMffatty, __________
Ml 1-2(1-1). Gavatorta '13/ Sg.

Steaus-OT CufN^raci 1-0 (1-0). Rădoi '14 din 
penalty__ . . ,A ...................................... ........
Partidele Firul • FC Brașov și Dinamo - Rapid s-au 
desfășurat ( HKhfcterea ediției.
riAwmFKT
1. Steaua 26 16 6 4 42 - 16 54 t-15
2, Dinamo S I 8 45 - 27 49 +13
: *»F Jp C C A~i .~>A AQ 1O

FC Barcelona 
este noua 
campioană a 
Spaniei, după 
șase ani de 
la ultimul 
triumf.

| Catalanii au 
remizat cu 
Levante, cu 

; scorul de 1-1, 
' asigurându-și 
■ astfel titlul 

I de campioni, 
I cel de-al 
t 17-lea din i glorioasa 

' istorie a clu- I butul, onald- 
1 inho, cel mai 
| valoros jucă- 

t. tor al echi- 
| pei, exultă 

după partidaI cu Levante.
r (G.N.)

(Foto: EPA)

Stoica a agresat un suporter
8 11. 24

£ 25

■ Președintele executiv 
al Stelei a agresat un 
spectator în timpul par
tidei cu CFR Cluj.

București (MF) - în minu
tul 75 al meciului, câștigat de 
steliști cu scorul de 1-0, Mihai 
Stoica, însoțit de câteva gărzi 
de corp, a coborât în fugă de 
la tribuna oficială, gata să se 
împiedice pe scările de la ma

sa presei, și s-a dus la tribuna 
I, în mijlocul suporterilor, 
l-a lovit pe unul dintre aceștia 
cu pumnul în gură și apoi a 
urcat înapoi la lojă. Specta
torul agresat, Radu Ion, a 
afirmat că îl va acționa în 
instanță pe președintele ste- 
list. „Nu l-am înjurat pe el, 
dar i-am arătat obrazul, iar el 
a venit, mi-a dat un pumn în 
gură și mi-a spart buza”, a 
declarat suporterul lovit.

Spectatorii de la tribuna I 
au scandat apoi „Rușine să vă 
fie”, „Demisia” și numele foș
tilor jucători steliști Adrian 
Neaga și Vasili Hamutovski, 
și pe cel al tehnicianului Ma
rius Lăcătuș. Patronul Stea
ua, Gigi Becali, a dezaprobat 
gestul președintelui Mihai 
Stoica, dar a subliniat că nu 
va renunța la serviciile aces
tuia. „Nu a făcut bine Mihai 
Stoica, nu e normal. Dar ăla

(suporterul lovit de oficialul 
stelist - n.r.) era probabil infil
trat de cineva”, a spus Becali 
la finalul partidei.

în urma acestui gest, Mihai 
Stoica a fost amendat cu su
ma de cinci milioane lei de 
către jandarmi, pentru „pro
vocare și participare efectivă 
la scandal”. Ulterior, preșe
dintele Stelei și-a cerut scuze 
tuturor suporterilor steliști 
pentru fapta sa.

Superdrapel
Madrid (MF) - Pri

marul orașului Madrid, 
Alberto Ruiz-Gallardon, 
a anunțat că „cel mai 
mare drapel din lume” 
va fi etalat pe data de 5 
iunie 2005, în capitala 
Spaniei, în vederea sus
ținerii candidaturii a- 
cestui oraș la organi
zarea Jocurilor Olim
pice de vară din anul 
2012.

Drapelul Madrid-2012, 
cu o lungime de 2,5 km, 
va fi întins pe unul din
tre bulevardele emblem
atice ale Madridului, 
Paseo de la Castellana.

Vedete de 
cinema

Madrid (MF) - Jucăto
rul echipei FC Barcelo
na, Samuel Eto'o, și fot
balistul formației Atleti
co Madrid, Fernando 
Torres, vor apărea în 
serialul „Siete vidas” 
(Șapte vieți), realizat de 
postul Telecinco. Eto'o a 
fost prezent deja la stu
diourile Globo Media, 
pentru filmarea scenelor 
în care va apărea.

La rândul său, Tor
res, care are un rol ex
trem de scurt, el ur
mând să fie văzut în 
serial întrebând unde 
este un magazin, a par
ticipat la filmări.

Gheorghe Hagi
(Foto: arhivă)

Hagi 
preferă să 
rămână
Istanbul (MF) -
Gheorghe Hagi, 
tehnidanul echipei 
Galatasaray, a de
clarat că a primit mai 
multe oferte de la 
echipe din Europa, 
dar că preferă să 
continue la echipa cu 
care a câștigat recent 
Cupa Turciei. Vice
președintele Galatei, 
Turgay Kiran, consi
deră că Hagi va 
deveni un antrenor 
de mare succes, pre
cum Jose Mourinho. 
„Hagi este la fel de 
ambițios ca și Mour
inho, și cred că va 
obține, cu Galata
saray mai multe per
formanțe în anii care 
urmează. Suntem 
foarte mulțumiți de 
el și nu vrem să ne 
despărțim", a decla
rat vicepreședintele 
dubului.

Wiirtz a scăpat nevătămat
București (MF) - Pilotul de încercări al 

firmei MeLaren-Mercedes, Alexander Wiirtz, 
a scăpat nevătămat dintr-un accident petre
cut în timpul testelor de pe circuitul Paul 
Ricard, din Franța. Accidentul s-a produs 
pe cea mai rapidă porțiune a circuitului, 
mașina lui Wiirtz lovind parapetele de pro
tecție cu viteza de 270 km/oră. Din fericire, 
pilotul nu a suferit nici o leziune.

Figo revine în naționala Portugaliei
■ După ce s-a retras de 
la reprezentativă în anul 
2004, Luis Figo a decis 
să revină.

Lisabona (MF) - Jucătorul 
echipei Real Madrid Luis Fi
go a acceptat să revină în 
echipa națională a Portugaliei 
și a fost inclus pe lista fot
baliștilor convocați pentru 
următoarele meciuri din pre
liminariile Cupei Mondiale 
din 2006, a anunțat Federația 
Portugheză de Fotbal.

Luis Figo a acceptat să re
vină la echipa națională, în 
urma cererii formulate de 
președintele FPF, Gilberto 
Madail, și de selecționerul Lu
iz Felipe Scolari. Figo este, 
alături de Fernando Couto, 
jucătorul cu cele mai multe 
selecții în echipa națională,

Luis Figo (Foto: arhivă)

110. Prima selecție a lui Figo 
în naționala portugheză da
tează din 1991, mijlocașul e- 
chipei Real Madrid marcând

Ceremonie Fotbaliștii echipei Bayern Miinchen au
■ sărbătorit sâmbăta titlul cucerit, în cadrul unei festivități 

care a avut loc în piața Marienplatz din reședința 
Bavariei. Rogue Santa Cruz și Roy Makaay savurează 
bucuria celui de-al 19-lea titlu. (G.N.) (Foto: epa)

31 de goluri pentru această 
selecționată. Luis Figo și-a 
anunțat retragerea din echipa 
națională a Portugaliei, în 
luna august 2004, fără însă a 
exclude posibilitatea unei 
reveniri. Portugalia va întâl
ni în următorul meci din pre
liminariile CM 2006 echipa 
Slovaciei, pe 4 iunie, la Lisa
bona. Portugalia ocupă pri
mul loc în grupa a treia de 
calificare, cu 14 puncte, la fel 
ca Slovacia, care ocupă locul 
doi. Luis Figo este legitimat 
la Real Madrid, dar condu
cerea clubului madrilen a 
anunțat că nu-i va mai reîn
noi contractul, care expiră la 
finele actualului sezon.

www.bihon.r
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Cadouri
Londra (MF) - Jucăto

rii echipei Chelsea au 
strâns 100.000 de lire 
sterline pentru a le cum
păra cadouri manageru
lui Jose Mourinho și pa
tronului Roman Abramo- 
vici, în semn de recunoș
tință pentru sezonul foar
te bun al formației lon
doneze, a anunțat cotidi
anul The Sun.

în acest sezon, Chelsea 
a câștigat campionatul 
Angliei pentru a doua 
oară în istoria clubului, 
la 50 de ani după obține
rea primului succes. De 
asemenea, echipa pregă
tită de Mourinho a câș
tigat Cupa Ligii Angliei 
și a acces în Liga Campi
onilor până în faza semi
finalelor.

Metamorfoza lui Terry
■ John Terry, unul din
tre cei mai respectați 
fotbaliști din Albion, se 
confruntă cu probleme.

Londra (MF) - Necazurile i 
se trag de la mai multe poze 
compromițătoare ale sale care 
au apărut recent pe Internet.

Imaginile sunt surprinse în 
anul 2002, în barul Time and 
Envy din Romford, Essex, în 
care fotbalistul echipei Chel
sea poate fi văzut urinând 
într-o halbă.

înainte de incidentul din 
bar, Terry fusese amendat de 
conducerea clubului Chelsea, 
deoarece participase, pe 12 
septembrie 2001, la o zi după 
atentatele din Statele Unite, la 
o petrecere unde a ironizat 
câțiva turiști americani. De 
asemenea, John Terry a fost 
arestat și pus sub acuzare, iar 
apoi declarat nevinovat, după

John Terry (Foto: arhivă)

un conflict cu personalul unui 
club de noapte din Londra.

în prezent, John Terry este 
unul din jucătorii cei mai 
bine plătiți de la Chelsea, iar 
tehnicianul Jose Mourinho îl 
consideră un model demn de 
urmat. Terry, care are un 
salariu săptămânal de 90.000 
de lire sterline, a fost ales fot
balistul anului în Anglia.

http://www.bihon.r
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Vând ap. 2 camere (03) Vând case de vacanță (15) Imobile chirii (29)

• bine întreținut, zona Gojdu Deva, contorizări, 
preț negociabil. Tel. 0745/633375,224510.
• decomandate, 63 mp, bloc cărămidă, 
contorizări, parchet stejar, balcon închis, boxă, 
uscătorie, interfon, etaj 3 din 4, Deva, Titu

' Maiorescu, preț 1,3 mid. lei. Tel. 0741/210056.

• decomandate, repartitoare, contorizări, 
gresie, faianță, bdul Decebal, etaj 6, lângă 
farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. Tel. 
217413.
• Deva, preț rezonabil, urgent. Tel. 0720/437889.
• Hunedoara, lângă Hotel Rusca, 700 mii. lei. Tel. 
712052, orele 19-22,0722/698344.

■ • sau schimb, țn Deva, parter, pentru spațiu 
comercial, preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/335189.
• semidecomandate, etaj 1, Deva, Zamfirescu, 
parchet, gresie, faianță, zugrăvit, contorizări, 
ocupabil imediat, preț 880 milioane lei. Tel. 
213604,0720/061566.

• construcție 2002, D+P+E, stațiunea montană 
Straja, 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

• Deva, zonă centrală 45 mp. Tel. 0726/224002, 
0726/224003.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 100 mp, balcon închis, 2 băi, 
etaj 2 din 4, zona Lido, preț 1,4 mid. lei. Tel. 
234415,0745/084616.
• decomandate, Deva, 100 mp, zonă 
excepțională, amenajat integral, cu/fără garaj, 
preț negociabil. Tel. 0720/437889.
• Deva, Liliacului, etaj 2, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, lavabil, contorizări, repartitoare, hol și 
bucătărie mărite, parchet, vedere în 3 părți, preț 
negociabil. Tel. 223700,0723/973147,0721/980357.
• in Simeria, etaj 2, preț 900 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0727/844590. '

■ zona pieței, bloc acoperit, etaj 4, cărămidă, 
lavabil, parchet, 2 băi, interfon, centrală termică, 
aer condiționat, ocupabil imediat, preț 39.000 
euro. Tel. 233473,0723/712388.

Vând case, vile (13)
• 3 camere, bucătărie, cămară, hol central, apă 
trasă în curte, curent trifazic, 4 focuri gaz, preț 
1,950 mid. lei, negociabil, Deva, Călugăreni, nr 
131. Tel. 223176,0727/439632.
• casă in Deva, recent renovată, zonă ultracen
trală, 4 camere, bucătărie spațioasă, 2 băi, curte, 
grădină cu gazon și pomi fructiferi. Informații 
zilnic la tel. 229229,0726/972966. Exclus interme
diari.
• casă, in Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus intermediari.
• casă, ultracentral, pretabilă și pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972966.
• Deva, zona Oituz, 3 camere, baie, bucătărie, 2 
holuri, posibilități living, curte și grădină, 6000 
mp. Tel. 0720/437889.

• în Deva, zonă centrală, preț 119.000 euro. Tel. 
0723/335189.
• în Simeria, 3 camere, baie, bucătărie, centrală 
termică gresie, faianță garaj, curte pavată preț 
1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 0740/542296,262407.’

Vând case la țară (17)
Auto străine (37)

• 3 camere, anexe, curte, grădină fântână și 
mobilă cameră combinată în satul Lăpușnic, nr. 
179, preț negociabil. Tel. 215310.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații fa tel. 

0723/631756.

• vând Citroen BX 1,4, benzină af 1984, RAR 2006, 
roșu, asigurare decembrie 2005, rovignetă, 
alarmă, casetofon, stare bună, preț 1750 euro, 

negociabil. Tel. 0723/455092.
• vând Renault 25 Diesel, 2068 cmc, af 1987, 
stare bună de funcționare, preț 2000 euro. Tel. 
222120,0741/153075.

• ofer iubitorilor de animale 2 cățelușe, vârsta 6 
luni, bune de curte, talie mică, efectuez trans
portul. Tel. 233582.
• vând 2,5 ha lucernă în Cristur, asigur cosit. Tel. 
0788/357747.

Instrumente muzicale (60)

Camioane, remorci (39)

• vând pian lakob Cazapka Sohn Jahare, 1842, 
Wien, placă bronz, corzi încrucișate, cu coadă, 
preț foarte avantajos. Tel. 611145, după ora 20.

• casă modestă în Sântandrei, nr. 101. Tel. 
217.469,0724/106.136.
• casă bătrânească, în Bârsău, 10 km de Deva, 
de cărămidă o cameră, bucătărie, hol, curent 
electric, fântână, grădină 1000 mp, preț 10.000 
euro. Tel. 229034.
• casă cu curte 845 mp și grădină 3507 mp, 
Tâmpa, lângă Simeria, apa, gaz, canalizare la 
poartă. Tel. 0788/469152,0254/212803.

• vând remorcă monoax, capacitate 1500 kg, 
p»"tru tractor 45 CP, preț 15 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 683091.
• vând remorcă Transilvania 300-AE pentru 
Dacia. Tel. 0254/648052.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Altele (61)

• Societate autorizată vinde și-în 12 rate 
lunare tahografe fabricate în Scoția la 
prețul de numai 1.700.000 lei pe lună: prețul 
include montaj, verificare și calibrare. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/561964,0269/228707.

Vând garsoniere (19)
• cartier Dada, parter, parchet laminat, gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
lavabil, ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. 
Tel. 0745/356077.
• confort 1, suprafață de peste 35 mp, dec., 
contorizări, balcon închis, bdul Decebal. Tel. 
227542, seara.
• decomandată confort 1, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
zona Artima. Tel. 227542 seara.
• în cartierul Dacia, bl. 4, etaj 1, gaz și apă
contorizate. Tel. 230592, 0723/807419,
0720/400439.
• zona Gojdu suprafață 32 mp și garsonieră 28 
mp, etaj 1, Dacia, ambele amenajate în stil occi
dental. Tel. 0745/253413,218234 seara.

• vând semănătoare de porumb, tip românesc, 
SPC 4, SPC 6, SPC 8 rânduri. Tel. 0744/391242.
• vând tractor li 650, înmatriculat, cu plug, 
Mărtinești, 56. Tel. 246342,0746/031049.
• vând utilaje PVC, noi, Germania. Tel. 
0254/261711,0722/210711.

Prestări servicii (72)
• organizăm mese festive, nunți, botezuri, 
prețuri avantajoase. Tel. 0724/428559.

Vând terenuri (21)
• 1779 mp teren, Deva - Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel. 210869,223783.
• intravilan in Deva, zonă rezidențială, preț 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.
• intravilan, 900 - 1800 mp, zonă de agrement, 
lângă Deva. Tel. 0720/437889.

Cumpăr terenuri (22)
• agricol, plan, ofer 500 - 600 euro/ha. Tel. 
0722/161644,225640.

Vând spații comerciale (25)
• vând spațiu comercial, 55 mp, apă canal, elec
tricitate, parter, zona Mărăsti, Deva. Tel. 
0744/644320.

E vremea pentru lucrul 
cu motocoasele STiHLI
PROMOJIRE IN PERIOADA1 Mai - 30 Iunie

Detalii la distribuitorii SfflHl:

Tour Impex SRL, Bd. Decebal BL I parter, Deva
Tour impex SRL, Bd luliu Maniu BL J parter, Deva 
Tour Impex SRL, Bd- Corvin Nr. 9 , Hunedoara
Tour Impex SR , Aleea Poporului Nr. 3 , Petroșani 
Tour Impex SRL, Str. Avram lancu Nr. *3, Bract

Nr.1 Mondial 5TIHL

Piese, accesorii (42)
• vând punte spate, lunetă si cutie viteză 4 
trepte Dacia 1300. Tel. 260412.

• farmaciile Sensibili Deva, Piața Victoriei, 
nr, 1, program non - stop și Sensiblu Hune
doara, bdul Corvin, program zilnic 8 • 22, 
eliberează rețete compensate și gratuite.

Mobilier și interioare (47) Oferte locuri de muncă (74)

£ ' , t’ -4

• vând pătuț din lemn, pentru copil de până la 3 
ani, preț negociabil. Tel. 217689.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene .de 
satelit digitale, începând cu 6,5 milioane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești și 600 străine, cu și 
fără abonament, montarea și deplasarea 
incluse în preț. Informații tel. 0723/481776 
sau 0745/840474.

• vând CD ■ RW Extern „Asus” în garanție, preț 
avantajos. Tel. 0744/567736.
• vând videorecorder Sharp și amplificator 
Technics, convenabil. Tel. 0745/253413, 218234 
seara.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând ap. foto Minolta profesional 800 SL cu 
accesorii Tel 0723-981-071

Calculatoare si accesorii
, . *

• vând copiator Minolta A4 - A3, prețuri foarte 
bune, garanție, consumabile ieftine. Tel. 
0723/335189.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de seară model cu corset + voal,
culoare deschisă mărime reglabilă preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/939993.

Materiale de construcții (53)
• vând ieftin 15 pereți din prefabricate (12 mari 
pentru exterior și 3 mici pentru interior), pentru 
construcții de casă, cabană. Tel. 260412.

Electrocasnice (56)
• vând frigider Zill, 3.500.00 lei și ladă frigorifică 
Arctic, 5 sertare, în stare foarte bună de 
funcționare, 3.500.000 lei, negociabil. Tel. 
0726/679065.

I-------------------------- !
j PRIMĂRIA COMUNEI j 

BULZEȘTII DE SUS
. Jud. Hunedoara

Organizează în data j
■ de 17.05.2005, ora IO, ■ 
I licitație publică I 
j pentru vânzarea ;

unui autoturism
, RENAULT 21

NEVADA. ’
| Relații la tel. 682631. |
■ ■

- intra in rețea ■ http://kissdeva.tk --
... in fiecare seara de la ora 21,30 voteaza 

piesa ta preferata la adresa de mai sus iar 
apoi ascult-o in DEVA P® 89,3 FM I-

HIT MUSIC STATION DEVA - 89,3 FM

• companie româno - germană vă oferă șansa 
unei cariere cu câștiguri financiare deosebite. 
Ocazie excelentă ca job suplimentar în timpul 
dumneavoastră liber. Tel. 0746/054005.
• vrei să câștigi între 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria. Nu vei regreta.

• Școala Generală Nr. 11 Hunedoara orga
nizează concurs pentru ocuparea postului 
de secretar școală (1/2 normă), în data de 
19.052005.

• firmă producătoare de echipament spor
tiv angajează mecanic întreținere utilaje. 
CV-urile se depun la sediul firmei din Deva, 
Str. Gri vitei, nr. 34 (fostul abator), între orele 
15 -. 17. Informații la tel. 0746/851423.

• SC Dariane Instal SRL Deva angajează 
personal pentru magazin de instalații și 
amenajări interioare. CV-urile se depun in 
clădirea Cepromin, etajul 1 camera 312. 
Relați suplimentare la teL 02S4/220311

• producător și distribuitor național de 
produse alimentare angajeaza agent 
comercial pentru zona Hunedoara Cerințe: 
studii medii, permis de conducere cat. B, 
stagiul militar satisfăcut. CV la telefax 
0254/230498 sau 0741/249030.

• societate comercială angajează inginer 
sistem, analist programator, ospătari, 
barmani debarasator, șoferi distribuitori 
permis cat B, C, E, muncitori necalificați, 
vânzătoare, Deva, Brad. Informații la tel/fax 
0254/219300.

• transport marfă local și interurban cu 
camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

• societate comercială angajează director 
executiv, cu studii superioare în manage
mentul firmei, limită de vârstă 40 de ani. 
Relații la tel. 221424.

Laura Contra 0721 - 513 875
Mihaela Flore 0721 - 513 871
Gabriela Buzzi 0720 - 400 438
Sorin Flori 0720 - 487 389

CUVÂ®

%

ANTENA 1 DEVA
angajează personal 

pentru compartimentul 
marketing-publicitate.

CV-urile se primesc la sediul redacției, Deva - 
clădirea CEPROMIN, etaj 5 sau prin fax. 

235043, până în data de 23 mai.
Vor fi contactate doar persoanele selectate în 

urma studierii CV-urilor.
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I Clift. ROMMfB 
improsna cu 

distribuitorul sum awtorisat 
DUAL COM TECH 

vă invită în Deva la
EVENIMENTUL CIEL

18 mai 2005
între orele 10.00 - 18.00. la
CAMERA DE COMERȚ

INDUSTRIE HUNEDOARA
- Sala mare de Conferințe - 
Str. 1 Decembrie nr. S3, Deva

L
I

1 Dcmr in ziua fi IH locul 
EVBIMINTULUi CIEL

: 25 % REDUCERE! :
< la aplktitiile CIEL actualizate 
» pentru LEUL GREU!

NU UITAȚI: în baza contractului de abonament 
beneficiați și de trecerea la LEUL GREU!

Contractul de abonament se încheie anual pentru 
fiecare modul în parte și asigură:
- asistență tehnică telefonică (număr nelimitat apeluri);
- actualizări legislative si îmbunătățiri funcționale.CIEL FINANCE MilfiER 4fD€ rerafune Standard —*■ OFERTĂ SPFCiALĂ: €3 t0

OftKTĂ specială: £454

MODUL CIEL +■ CONTRACT DE ABONAMENT 2<d€ 177€

DUAL COM TECH
distribuitor autorizat
GIEL ROMÂNIA 
Telefon: 0254 230.499, 
Mobil: 0744 510.948, 
Bd. luliu Maniu, Bl. C, 
parter. Deva

Oferta este disponibilă pentru județele 
Hunedoara si Alba.

f

PACHETUL Dl PROGRAME CUPRINDE 
URMĂTOARELE MODULE:

t CIEL CONTA
Preț Iktâ <140
OF&TM SMOALA: t1 OS

CIEL I5ESTONE COMERCIALA
Preț ațslkatfe Standard
OFERTĂ $MClALĂ:t1OS

CIEL SALARII
Prct Ihfâ: «Ml apfaxtâe tedîMmfâ Standard 

OFERTĂ SFFCMLA; C 705

CIEL MOBILIZĂRI
Preț C MO aptktrtte Standard
OFERTĂ SPECIALĂ: €105
CIEL REGISTRU CASA
Preț tktâ: C7H apHratte mdMthială monapost 
OFERTĂ SPECIALĂ: €55

tx. ;r>>rf/n iV.Aa Wv'fo** SHinjard
Oti.'îrt ri»? pițf.aj •’»*«*»:' .VrfxAMvv

COMANDĂ? DOCUMENTAȚIE GRATUITĂ? 
Conectați âjistrihwkanjî autorizai OEL 

mentionat mai jos sau direct h numărul 021 -201.53.04;
www.ciel.ro ,

RECLAM

http://kissdeva.tk
http://www.ciel.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)

• t—uiciMi»,suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat central, 
Simeria. Tel. 0722/524091. (Casa Grande)

• caneeri cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavaoa, cniuverâ in camera, preț S mii, iei, nego
ciabil Tel 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• nm l Maniu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet 660 mii. neg. Tel 219470, (Multiprima)

• rană centrală, gresie faianță, parchet, mobi
lată. ocupabilă imediat. Preț 17,500 euro neg. 
Relații tel. 219470. (Multiprima)

• dtc, zom Mărăștiul Nou, gresie, faianță, 
balcon închis, preț 670 mil lei. Tel. 0788/497615. 
(Agenția imobiliară Nr.l Deva)

• garsonieră, mm Gojdu, etaj bun, dec., par
chet gresie, faianță, apometre, preț 19,000 euro. 
Tel. 0788M97615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• cântat 1, dec, bucătărie, baie mare, balcon 
închis, contorizări, ocupabilă imediat zona b-dul 
Decebal Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)

• contort 1, dec., st 35 mp, balcon închis, 
ocupabilă imediat, b-dul Decebal. Tel. 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• mm Gcjdu, et, 1, modificată, 40 mp, contori
zări apă gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță, tavan fals, spoturi, parchet mochetă, bine 
întreținută, tel. 0723/251496,074^302200. (Fiesta 
Nora)

• mm Sala Sporturilor, cu balcon, et interme
diar, parchet gresie, faianță, contorizări, preț 
530 mii lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200.’(Fiesta Nora)

• zom KogăMctMw, semidec., balcon închis, 
apometre, tară modittcan, preț Too mii. iei, nego
ciabil, tel. 0745/302200,232.808. (Fiesta Nora)

• mm Gojdu, et 3, dec., ST 48 mp, hol central, 
parchet gresie, faianță, rigips, spoturi, frumos 
renovată, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zom Zamfirascu, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat preț650mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

• mm M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• zom Dada, bloc cărămidă, et. 1. dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• mm Mărăsti, dec, mobilată balcon închis, et
1,700 mii. lei. '235208,0721/744514 (Rocan 3000)

• zom Mărăștl vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

• zom Dada, dec, mobilată et. intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei. Tel. 
0254/234401,0727706515, (Rubin’S Home)

• zom Mărăștl etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet mochetă ușă din lemn masiv, st 25 mp. 

Preț 630 mii lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin’s Home)

• zom Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet, 
dec Preț 15,000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• zom Eminescu, dec, st 35 mp, balcon, că
mară et intermediar, contorizări, recent ame
najată Preț 520 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727706515. (Rubin’s Home)

• zonă bună dec., amenajată frumos, liberă, 
preț 695 mii., negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• tata 22 Decembrie, dec, 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)

• zom Gojdu, amenajată modificată cu living, 
parchet laminat gresie, faianță contorizări, 48 
mp, et. 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)

• b-dul L Maniu, sdec, contorizâri, preț 730 mii. 
lei negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• zom Dada, et. 3, mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)

• zom Eminescu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată gresie, faianță 
parchet contorizâri, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)

• Dada, parter, dec., contorizâri, amenajată, 
parchet laminat gresie, instalații sanitare noi. 
Preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0720-437889; 
0720-348089. (Green Contact)
• dec. gresie, faianță zona Dacia, preț '450 mii., 
neg Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)
• decomandată parchet laminat, instalații 
sanitare noi, zona Dacia, preț 520 mii. negociabil. 
Tel. 235589,0720/062014 (Casa Grande)

• neamenajată zom Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974 (Casa Grande)

• decomandată etaj intermediar, Eminescu, 
contorizări, instalații sanitare noi, preț 470 mii. 
Tel. 253589,0722/624091, (Casa Grandej

• decomandată suprafață foarte mare, gresie, 
faianță, geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014 (Casa Grande)

• 2 camera ♦ baie, gresie, faianță parchet con
torizări, repartitoare, Dacia, preț 470 mii. nego
ciabil Tel 23SS880720/362014 (Casa Grande)
• ultracentral, Dera, contorizări, balcon închis, 
mobilă bucătărie, foarte frumoasă preț 620 mii. 
lei, negociabil, tel. 215212. (Prima-lnvest)

• bel bală bucătărie, living, cameră, cămară, 
mortificări interimare, multiple impunâtățirî, re
partitoare, st 48 mp, etaj intermediar, zona Goj
du. Preț 880 mii. neg Tel 235019. (Casa de Vis)

• garsoniera 2 camere, gresie, faianță contori
zări, superamenajată zona Dacia. Preț 570 mii. 
lei negociabil. Tel. 235019. (Casa de vis)
• semidec, bMcot bucătărie, cameră, baie, 
gresie, faianță parchet zona Dacia Preț 415 mii. 
negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• zom KogăWceenu, etaj 2, amenajări Inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil Tel 
0723/660160, 0745/253662. (Ag Evrika).
• mm Docta, et. 1, complet mobilată și utilată 
contorizări, cu îmbunătățiri, preț 470 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag, Evrika)

• cu 2 camere, contorizări, gresie, faianță 
repartitoare, parchet, bale cu cabină de duș, 
recent renovată Aleea Romanilor. Preț 500 mii. 
ROI 50.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. 
(CasaBetanla)
• coma ită superb amenajată gresie, 
faianță, contorizări, balcon închis, mobilată 
modem, utilată cu tv. color, combină frigorifică, 
mașină de spălat automată Aleea Saturn. Preț 
720 mii, ROI 72.000 RON. neg. Tel. 0724-169303, 
0743-103622. (CasaBetanla)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată In blocurile din spatele 
complexului Romarta,în bloc cu 4 etaje. Decebal. 
Preț 780 mii. ROL 78000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688,0720-370753, (Casa Betania)
• etaj 1, decomandată, balcon închis, conto
rizări, bine întreținută Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL 49.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724-169303. 
(CasaBetanla)
• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• contorizări, parchet, gresie, faianță ocupabilă 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag Imob. Ella)
• zona Eminescu, etaj Intermediar, gresie și 
faianță noi, lavabll, parchet, balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Elfa)

• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel 747798 0742/872106,0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• Hunedoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută, preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798 0742/872108 0742/902488 
(Tina Tema Mia Hunedoara)

• zom Union, et. 4 convector + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
• zom parc Gambrinus, amenajată convector 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)
• zom Flacăra, et 9, convector+boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Union, etaj intermediar, 
parchet lăcuit, balcon închis, gaz contorizat, 360 
mii. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• zom Parâng, convector, lavabll, gresie, 250 
mii., negociabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• In Deva,zonele: Progresul, Piață Gojdu, Micro 
15, cu sau fără îmbunătățiri, se acceptă și ia 
ultimul etaj. Plata se face imediat, evaluare la 
fața locului, relații la tel. 0745/302200,232.808. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• zom 22 Decembrie, semidec., parchet, gresie, 
faianță contorizări, et.3, ocupabil imediat, preț 
17.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• zom Minerului semidec., parchet, gresie, 
faianță, contorizări apă și gaz, et. intermediar, 
preț 660 mii. lei, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• urgent, b-dul N. Bălcescu, et. 2, st 62 mp, 
balcon mare închis, ușă metalică, jaluzele exte
rioare, contorizări complete, gresie, faianță 
multiple îmbunătățiri, preț 1 mid., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Satu Mare

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional

• Caracter deschis, comunicativ, hotărât

• Disponibilitate pentru program flexibil

• Disponibilitate pentru călătorii în țară și străinătate

• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office

• Permis de conducere categoria B

Oferim:
• Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr

• Un loc de muncă modern și sigur

• Posibilitate de training și perspective de avansare

• zom Caia de Cultură, parchet, gresie, faianță, 
apometre, gaz contorizat, preț 880 mil. lei, tel 
0722/564004. (Prima- invest)
• zom MIcmcu sdec. balcon închis, cetralâ 
termică, gresie, faianță, parchet. Preț 830 mii 
neg. Relații latei. 219470. (Multiprima)
• zonl contrail, sdec., gresie, faianță, parchet, 
contorizări, bloc total acoperit. Preț 890, mii, 
neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)
• zom Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
Imediat, et. 4, stare bună, preț 800 mil lei, nego
ciabil, tel,0745/159573. (Mimason)

• b-dul N, Bălcescu, dec., 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență, 820 mil lei, 
negociabil, tel 0745/640728 (Mimason)
• dec, amenajat CT, aer condiționat, termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1,530 
mid. lei, tel 0745/253413,206003. (Mimason)

• bl H str. Caragiale, dec., et. 2, preț 35.000 euro, 
tel 0745/640725. (Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat, complet mo- 
zleffffi mil tel negaT^5d^072v^256. 

(Rocan 3000)

• zom Dada, bloc cărămidă, contorizări, 
parchet, gresie, faianță, apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mil, negociabil. Tel 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, împăratul Tralan, parchet, 
modificat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208 0721/744514 (Rocan 3000).

• ocazie, zom piață, decomandate, etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil Imediat, preț 28000 
euro, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zom Mkra 15, etaj Ifterrredlar, parchet, bate, 
gresie, faianță, cabină duț, balcon închis, preț 
480 mii, negociabil Tel, 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zom H, Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii 
lei, neg, Tel 235208 0721/985256, (Rocan 3000)

• zonă centrală, l. Creangă, et. 1, decomandate, 
centrală termica, amenajat, preț negociabil. Tel 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• GoWu, el 3, semldecomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri. Preț 900 mil tel Tel 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zom Mațe centrală, et.2, semidecomandate, 
contorizări, ocupabil Imediat. Preț 980 mil tel 
Tel. 224296,0788/361782. (Garant Consulting)

• Scărișoara, parter, amenajat, totul nou, posi
bilitate privatizare. Merită văzut. Preț la vedere, 
ocupabil Imediat. Tel 224296, 0788/361782. 
(Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Creangă. Tel. 0741-154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• decomandate, 2 balcoane, etaj intermediar, 
ocupabil Imediat, zona Liliacului Tel 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting)
o zom Udo, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări, preț 1,02 mid. lei. Tel 0740-013971, 
231121. (Garant Consulting)
• zom Creangă, decomandate, contorizări, preț 
1,130 mid. lei. Tel. 0740-013971,231212. (Garant 
Consulting)
• zom Dada, etaj intermediar, amenajări, 
contorizări, preț 570 mii. tei. Tel 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)

• unitecdate, In zona Al Armatei, et.3, 
complet mobilat, contorizări, ocupabil imediat, 
preț 750 mii. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• semldecomandate, etaj 2, bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut, 830 mii. tei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• etaj bun, zona AL Crișului, gresie, faianță, 
lavabil, termopan, apometre, gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negociabil. Tel 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• In Dada, ST 50 mp, podele laminate, gresie, fa
ianță, balcon mare (2x6), centrală termică, aer 
condiționat, living, ușă nouă. Preț 950 mii. lei, 
neg. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• semldecomandate, Dada, etaj bun, parchet, 
gresie, faianță, lavabil contorizări, preț 620 mii. 
lei. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• semldecomandate, zom Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță, convector, apometre, preț 
550 mii. lei. Tel. 0745/786578. (Agenția Imobiliara 
Nr.l Deva)
• etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut. Bălcescu. Preț 900 
mii. ROL 90.000 RON. neg. Tel. 0724-169303,0743- 
103622. (CasaBetanla)
• etaj 3, decomandate, balcon închis, conto
rizări, bine întreținut. Aleea Neptun. Preț 1,2 mid. 
ROL 120.000 RON. Tel. 0742-005228, 0720-387896. 
(Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, gresie, faianță, parchet 
laminat, balcon închis, merită văzut, st. 65 mp. 
Dorobanți. Preț 32.000 euro. Tel. 0741-120722, 
0724-169303. (Casa Betania)
• modificări Interioare, gresie, faianță, parchet 
laminat, balcon, contorizări, bine întreținut. 
Aleea Crișului. Preț 650 mii. ROL. 65.000 RON. Tel. 
0724-169303,0743-103622. (Casa Betania)

• zom Bălcescu, decomandate, 55 mp, et. 2, 
vedere la stradă, parchet, centrală termică, 
balcon, ocupabil imediat, preț 990 mii. lei, tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, modificări, 
transformat în 3 camere, vedere în două părți, 
termopane peste tot, parchet, stare bună, gre
sie. faianță, balcon închis, contorizări, reparti
toare, boxă, se dă cu bucătăria mobilată, preț 
1250 mii. lei neg., tel. 0788/165703,232809. (Fiesta 
Nora)
• zona Bejan, decomandate, balcon, et. inter
mediar, faianță vedere în două părți, contorizări, 
preț 400 mii. lei, negociabil tel 0745/302200, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zom Micro 15, et. intermediar, decomandate, 
balcon închis, centrală termică parchet nou, 
gresie, faianță rigips, spoturi, ușă metalică, 
centrală termică preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (Fiesta Nora)
• zom Miorița, decomandate, et. 3/4, modificat, 
55 mp, bucătărie modificată contorizări. hol 
central mare, balcon, preț 32.000 euro, nego
ciabil, tel. 0722/362364,232809. (Fiesta Nora)
• zom Liliacului, decomandate, parchet nou, 
gresie, faianță, lavabil, ușă de lemn masiv, 
contorizări, renovat recent, tel 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zom Micro 15, etaj Intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii, tei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag, Imob, Ella)

• zom Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob, Ella)
• zom Uzo Balcan, semldecomandate, coto- 
rlzărl, gresie, faianță parchet laminat, lavabll, 
jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, negociabil 
Tel 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• parchet, balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță, zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel 223540,0722-566938,0721-268668  
(Ag. Imob. Ella)
• Mmktecomandate, zom Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. tel, 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodern, 
parțial mobilat, merită văzut, 1,250 mid. tel, neg. 
Tel 0722-566938,0745-653531. (Ag. Intob. Ella)

• In Hunedoara, semldecomandate. gresie, 
faianță contorizări, usă schimbată ocupabil 
Imediat, preț 340 mil leljtel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Em)
• In Hunedoara, semldecomandate, zugrăvit, 
Contorizări, etaj Intermediar, ocupabil Imediat, 
zonă bună, preț350 mii lei. Tel 0745-653531.(Ag. 
Imob, Ella)
• ocaziei zom Minerului, decomandate, et. 1, 
bloc de cărămidă, îmbunătățiri, parchet, modifi
cări Interioare, centrală termică preț 820 mil. lei, 
negociabil. Tel. 0745/253662,211587. (Ag.Evrlka)
• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă, preț 1,1 mid. 
negociabil Tel 0723/660160. (Aflivrlka)

• zom Dorobanți et 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări Interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil 
Tel 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zom Al Streiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt preț 450 
mii lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• zom Dada, et 2, amenajări interioare, ocu
pabil Imediat, preț 600 mil,lei. Tel 0745/253662. 
(Ag.Evrlka)
• zom L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, gresie șl faianță in baie, 
faianță în bucătărie, vedere în două părți. Preț 
1,150 mid. lei. Tel. 0254/234401. (Rubin's Home)

• zom IctKu, et. 2, dec., CT, ușă metalică 
vedere la stradă Preț 1,05 mid. tel Tel. 
0254/234401,0727724551. (Rubin’s Home)

• zonă centrală etaj 2, parchet, gresie, faianță, 
apometre, bate cu geam, balcon, gaz contorizat 
■ 1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. lei. Tel. 
0254/234401, (Rubin’s Home)
• zom l Creangă, etaj 1, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată mobilat. Preț 1,560 mid. lei Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• ultracentral dec, et. Intermediar, 2 balcoane. 
Preț 1,3 mid. lei. Tel. 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin’s Home)
• zom Dada, contorizări, repartitoare, bloc de 
Cărămidă Preț 650 mil. lei. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin’s Home)
• zom Kogălniceanu, în circuit, et. intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0254-234401,0727706515. (Rubin’s Home)
• str. M. Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, CT. Preț 785 
mii. lei. Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green 
Contact)
• zom Astoria, parter, amenajat, faianță gresie, 
marmură, bun și ca spațiu comercial. Preț 730 
mii tei, negociabil. Tel. 0720437889; 0720-348089. 
(Green Contact)

• Str. Mineralul etaj 4, transformat hol ■ 
bucătărie, parchet, faianță gresie. Preț 780 mii. 
lei. Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green 
Contact)
• Dada, etaj intermediar, faianță gresie, 
instalații noi, contorizări. Preț 585 milioane lei. 
Tel. 0720 437889; 0720-348089. (Green Contact)

• faianță In baie și în bucătărie, zugrăvit, 
apometre, zona Dacia. Preț 530 mii. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• semidec, contorizări, gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat, etaj intermediar, zona Aleea 
Armatei. Preț 750 mii. negociabil. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)
• decomandate, pardwl gresie, faianță zugră
vit, balcon închis, ocupabil imediat, zona Gojdu. 
Preț 800 mii. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• urgent, zonă bună, dec, et. 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel 0726/826624. (Temporis)

• dec, et intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• semldecomandate, gresie, faianță, conto
rizări, etaj intermediar, zona UZO Balcan, preț 
550 mii, neg. Tel. 253589, 0722/624091. (Casa 
Grande)
• decomandate, bloc de cărămidă, centrală 
termică parchet et. 2/4, preț 960 mii. Tel. 253588, 
0720/062014. (Casa Grande)
• circuit etaj intermediar, bloc de cărămidă, 
zona Dacia, preț 750 mii. negociabil. Tel. 235589, 
0724/142072, (Casa Grande)
• semidecomandat Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet, preț 260 mii. lei. Tei. 710129, 

0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, zom Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică, preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, Micro 5, gaz contorizat, 
parchet, 250 mii, negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zonă ultracentrală, CT, 
alte îmbunătățiri, etaj intermediar, 875 mii, 
negociabil. Tel. 0741/130438. (Profil Expert Hune
doara)
• Micro 7, et. 1, contorizări, CT, parchet, balcon, 
preț negociabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)

• semktecomandate, zom gării, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică, bun pentru privatizare, 550 
mii., neg, 0724/379377. (Profil Expert Hunedoara)
• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Micro ă modificat, etaj Intermediar, zonă 
bună, boiler, preț 275 mii tel, negociabil, Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488, (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• zom Bârfi, confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă, gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798 0742/872106, 
0742/902488 (TIna Terra Mia Hunedoara)

• zom fiuasl etaj 2, centrală 640 mii,, nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom Bucsol fără îmbunătățiri, 450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zom Teatru, decomandate, centrală, 800 mii. 
negociabil. Tel, 718706,0746/354575, (Ag.Omega 
imobiliare Hunedoara)

• zom Micro 6, et. 1, ușă metalică, 430 mil., 
negociabil, Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
imobiliare Hunedoara)
• zom Micro 5/1, et. 1, centrală, amena|at, 720 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag, 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• zom Artima, et. 3, ușă nouă, 620 mii. nego
ciabil. Tel, 718706, 07^/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zom 0M> parter înalt, 700 mii, centrală. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cuinpâr ap. 2 camere (04)
• do pratorintâ decomandate, etaj Intermediar, 
cu balcon. Tel 211587, (Ag.Evrika)

• zom Gojdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn, Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• urgent zonă liniștită plata imediat, tel. 215212 
(Prima-lnvest)

• urgent doc, zonă ultracentrală, contorizări, 
mobilat complet, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• In zonei»: Gojdu, Dacia, Mărăștl, Cuza Vodă ■ 
cu garaj, Avram lancu. Se oferă preț bun, cu 
plata imediat. Tel. 0723/251498, 232.809. (Fiesta 
Nora)
• urgent zom împăratul Traian, Gojdu, et. 1,2. 
Ofer plata pe loc. Tel 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent doc, zona pieței, parter, vad comer
cial, Ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tei. 0726/826624. (Temporis)
• zom Dorobanți parter, ST 90 mp, centrală 
termică, transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băl, gresie, faianță parchet nou, ușă 
metalică bale mare cu cadă pe colț. Preț 48000 
euro, nșg., telefon 0788/165703, 0745/302200. 
(Fiesta Nora).

• zom Sola Sporturilor, et 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet, ocupabil 
Imediat. Se acceptă șl variante de schimb, 850 
mii. lei, neg. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zom luHu Maniu - Decebal, decomandate, et. 
intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită, parchet stare bună, ocazie 
unică tel. 0723/251498 232809. (Fiesta Nora)

• zom Dada, decomandate, et. 2, parchet, 
gresie, faianță centrală termică, mobilă de 
tineret preț 800 mii. lei, negociabil, tel 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zom Zamfli decomandate, cu 2 băi, par
chet, gresie, faianță loc de parcare, vedere în 
două părți, contorizări, interfon, preț 1.600 mii. 
lei, neg. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zom împăratul Traian, superamenajat, 
contorizări, aer condiționat, gresie, faianță, 
parchet, 2 balcoane, et. 2, preț 1,5 mid., nego
ciabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zom Dada, transformat în ap. 2 camere, 
ocupabil imediat, preț negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zom piață bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă, amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă, amenajat, centrală 
termicăocupabil imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 3000)

• urgenți zom Liliacului, decomandate, parter 
înalt, balcon mare închis cu termopan, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță modificări inte
rioare, 2 băi, termopane la camere, preț 1,38 
miliarde negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• zonă ultracentrală superamenajat, CT, bloc 
de cărămidă ocupabil imediat, preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160: (Ag. Evrika)
• semidecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 650 mii. lei. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zonă centrală, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tel. 
228540,0722-566938,0721-268668. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zom Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 mid. 
lei. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat, centrală termici parchet, 2 băi, boxă 
bucătărie modificată. Preț 1,350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

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

• zom Progresul et. 2, amenajat, contorizări,
Preț 1,2 mid. lei. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)
• zom Bălcescu Nou, amenajat, contorizări, Preț
1,6 mid. lei. Tel. 0254-234401,0727724551. (Rubin’s 
Home)
• zom Ottuz, et. 1, dec., boxă, garaj. Preț 63.000 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubin's Home)

• Simeria, ultracentral parter, decomandate, ( ■ 
bar, living, parchet, faianță gresie, tavan fals, 
spoturi. Preț 135 mid. lei. Tel, 0720-437889; 0720- 
348089. (Green Contact)
• zona EmlMicu, semidecomandate, conto
rizări, preț 850 mii, lei. Tel. 0740-013971,231212. 
(Garant Consulting)
• zom Decebal decomandate, 2 băl, 2 balcoane, 
amenajări, CT, preț 40.000 euro. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• zom Patria, semidecomandate, amenajări, 
contorizări, preț 13 mid. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• zom Prograsulul, decomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri, preț 1,35 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• zonă centrală sdec., balcon închis, faianță 
parchet centrală termică Preț 1.350 mid. neg. 
Relații la tel. 219470. (Multiprima)
• gratie, faianță parchet, balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări interioare, 
mobilat, zona Titu Maiorescu. Preț940 mii nego
ciabil. Tel 235019. (Casa de Vis)
• modificai termoMM peste tot parchet, gre
sie, faianță forme rigips cu spoturi, boxă repar
titoare, parțial mobilat, zona loan Corvin. Preț
1,250 mid. negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mihai Viteazul.
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• eta| 3, decomandate, contorizări, parchet 2 
băl, 2 balcoane, Mărăștl. Preț 1,7 mid. ROL. 
170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet, bloc acoperit. Decebal. Ultracentral.
Preț 1,250 mid. ROL 125.000 RON. Tel. 0742-005228, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. negociabil.
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• eta| 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Micro ă modificat 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom FabricH de Tricotaje, centrală, 850 mii, 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 3, 2 balcoane, etaj 2, 
convertor, gresie, preț 725 mii. lei, negociabil. * 
Tel. 747798 0742/872106,0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 miliarde 
lei, negociabil. Tel. 747798, 0742/872106, 
0742/902488 (TinaTerra Mia Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat, gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metalică
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare . 
Hunedoara)
• MU Viteazul modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică, 
bucătărie mobilată preț 38000 euro, neg. Tel. 
710129,074fl/I46ramil Imofflîîare Hunedoara)

• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală preț 525 mii. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• Transilvaniei etaj 2, convectoare, boiler, 780 .
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Tralan, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)

• Micro 6, etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zom Union, etaj 3, centrală 
termică, faianță, 880 mii., negociabil. Tel— 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• Deva, zom Uzo Balcan, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 850 mii, negociabil sau schimb cu 
casă în Ghelar, plus diferență. Tel. 0722/973569. 
(Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• zom Împăratul Traian, cu garaj, Gojdu, Emi
nescu (poliția județ), piața centrală Plata se face 
urgent, tel. 0723/ 251498,232809. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva,bd. Decebal, etaj intermediar, decoman
date, amenajat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889,0720/348089. (Green 
Contact)
• decomandate, centrală termică proprie, 
balcon închis, zona Poliției Județene. Eminescu'. 
Preț 45.000 euro neg. Tel. 0742-005228,0720- 
387896. (Casa Betania)
• zom 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)
• zom Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie faianță bucătărie modificată vedere în 2 
părți, zonă liniștita, preț 57.000 euro negociabil. 
Tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)

• zonă centrală garaj, gresie, faianță parchet, 2 
balcoane, 1 închis, centrală termica, boxă bloc 
acoperit cu țiglă Preț 2,150 mid. neg. Relații la 
tel. 219470. (Multiprima)
• zom Băle tu, etaj 3, st 110 mp, 2 băi, parchet, 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubin’s Home)
• zom Eminescu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băi, parchet. Preț 45.000 euro, negociabil. Tel 
0254/234401. (Rubin’s Home) c

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Loredana Ghejan, E-mail: 
loredana.ghejan@informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0726/275877.

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV în 
limba engleză la:

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
lichidator al S.C. VICTORIA TRANS EXIM SRL Petroșani - în Faliment 

ORGANIZEAZĂ LICITAȚII
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI DIN PATRIMONIUL

S.C. VICTORIA TRANS EXIM SRL:
•clădire, teren și stație Peco 450.000.000 
lei + T.V.A.

•Autoremorcher Tatra 6x6: 306.000.000 
lei + T.V.A.

•Remorcă RP60M trailer: 99.000.000 lei + 
T.V.A.

•Autotractor Iveco Fiat cabină dublă:
360.000.000 lei + T.V.A.

•Semiremorcă transport ciment: 
180.000.000 lei + T.V.A.

•Autospecializată Raba ca rasată: 
81.000.000 lei + T.V.A.

•Autospecializată cisternă petrol: 
108.000.000 lei + T.V.A.

•Automobil mixt 8FMP1A-LEA:
31.500.000 lei + T.V.A.

Licitația va avea loc în data de 16.05.2005, 
ora 12.00, la sediul lichidatorului din Deva, 
str. M. Kogâlniceapu, nr. 4, etaj. I cam. 18, 
jud. Hunedoara. în caz de neadjudecare, 
licitația se va relua la 19.05.2005, 
23.O5.2OO5, 26.05.2005 și 30.05.2005 ora 
12.00.
Informații la tel. 0254/231.279, 
0745/327.932.
Persoană de contact: Ghergus Dan
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• mu etaj 2, semidecomandate,
wn an i, parchet ■ tane moar căra 

faianță, gresie, contorizări, usi de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere In spate. Preț 1,5 
miliarde lei. Telefon 0254/234401. (Rubin's Home)
• tagent, ioni centrală, contorizări, gresie, 

\ faianță, s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj
20 mp, boxă, foarte îngrijit, preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona Macului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• Miă centrală, l. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• decomandate, modMcat, etaj Intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță, gresie, lavabll, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. imob. Ella)
• zona Dorobanți, decomandate, 2 băl, 2 
balcoane, hol central, et. 1, centrală termică, 
termopan, instalații sanitare noi, gresie, faianță, 
st 98 mp, preț 44.000 euro, tel. 0726/710903. 
(Prima- Invest)
• zona împăratul Traian, dec., hol central, 
balcon închis, contorizări, garaj sub bloc, preț 
negociabil, tel. 0740/210780. (Prima- Invest)

• doc, «t 95 mp, ultracentral, amenajat gresie, 
faianță, 2 balcoane închise, 2 băl, preț 1,6 mid., 
tel. 0740/126029. (Prima -Invest)

• zona bdul, Decebal, etaj Intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică, gresie, 
faianță, parchet ocupabH Imediat, preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• decomandate, amenajat stil occidental, CT, 
zona Dorobanți. Tel; 0741-154401,227542. (Garant 
Consulting)
• decomandate, 2 băl, amenajări, CT, b-dul 
Decebal. Tel. 0741-154401, 227542. (Garant 
Consulting)
• Macukd, contorizări, 2 băi, 2 balcoane, 2 boxe, 
lavabll, interfon, preț 1,6 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• Decebal, contorizări 2 băi, 2 balcoane, cu 
vedere în 2 părți, preț 1,5 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)

• Mkro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
• zona CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică, renovat, preț 930 mii. lei. Tel.- 710129, 

^0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

t • decomandate, zona Parâng, etaj intermediar, 
îmbunătățiri, 650 mii., negociabil. Tel.

' 0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

• samldecomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică interfon, 900 mii., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• In Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)

Vând ap. 5 camere (09)
• 220 mp, 2 băi, garaj, gresie, faianță parchet, 
alte îmbunătățiri. Preț 40.000 euro neg. Relații la 
tel. 219470. (Muttiprima)

Vând case, vile (13)
• oferim spre vânzare case in Deva și împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Âg. Evrika)

• casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st. 
1200 mp. Deva. Preț 100.000 euro neg. Tel. 0742- 
005228,0720-387896 (Casa Betania)
' Deva, 2 corpuri, 6 camere + 2 livinguri, 2 bal

coane, garaj + pivniță mare, centrală termică st 
1400 mp., preț 77.000 euro. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Zăvoi, 2 camere, cetrală termică s.c.= 
90 mp, s.t.= 154 mp. Preț 2 mid. neg. Relații la tel. 
219470. (Multiprima)
• zona Parângului, 4 camere p+1, casă 
cărămidă costrucție nouă, etajul în curs de 
finisare, centrală termică acoperiș de țiglă Preț
3 mid. neg. Relații la tel. 219470. (Multiprima)

• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)

• Deva, zona Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet, CT, teren 600 mp. Preț 75.000 euro 
neg. Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green 
Contact)

O

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

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

distribuitori de presă
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

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

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

• vM nouă, Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livinguri, 
2 băl, CT, garaj, plus încă uh corp: cameră hol, 
bucătărie, amenajate modem, curte șl grădină 
ST 1800 mp. Preț 79.000 euro, negociabil. Tel. 
0720-437889; 0720-348089. (Green Contact)
• Sbnoria, zonă centrală 3 camere mari, loc de 
baie, curte și grădină Preț 135 mid. lei. Tel. 0720- 
437889; 0720-348089. (Green Contact)
• zona Ceangăi, renovată complet, 3 camere, 
bucătărie, baie, podele laminate, gresie, faianță 
lavabll, centrală termică garaj - 2 mașini, ST 400 
mp, preț 68.000 euro, negociabil. Tel. 0788/ 
497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• zona parc, bucătărie, baie, parchet, gresie, 
faianță teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, neg. 
Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l Deva)
• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mlmason)
• zona Liceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină, 750 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă centrală 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, 13 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi, pentru demolat, curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• In Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 mid. lei. Tel. 0722- 
566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+ăRving de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona ChizH, 6 camere, suprafață utilă 220 mp
• clădire în curte, ST 1020, 58000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)

• zona canbul vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• M camera, anexa, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Cumpâr case vile (14)
• urgent caiă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, tel. 215212 (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Na-Deva-Simeria, 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300 mii. lei. Tel. 
0720-437889; 0720-348089. (Green Contact)
• casă nouă în Deva, 3-4 camere, bucătărie, 
baie, gaz, acces auto, teren minim 500 mp. Ofer 
85.000 euro. Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green 
Contact)

• zona Deva- Brad, aproape de sosea, teren 
minim 4000 mp. Ofer 470 milioane lei. Tel. 0720- 
437889; 0720-348089. (Green Contact)

Vând case la țară (17)
• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 1,7 
mid. lei, neg. 0745/253662,211587. (Evrika)

■ la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță, casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol, 
pivniță anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• casă 4 camere, 2 corpuri, curte și grădină st 
3.000 mp. pomi fructiferi și viță-de-vie, situată la 
10 km. de Deva Preț 30.000 euro neg. Tel. 0741- 
084668 0720-387896. (Casa Betania)
• regent, casă modestă cu teren, în zona 
Brănișca Ilia Șoimuș, Boholt, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)

• casă bătrânească 3 camere, anexe, grădină 
zona Bobâlna preț 400 mii. lei, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• Șoimuș, construcție 2004, din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, baie, CT pe gaz, 
fundație pt. încă 2 camere, grădină ST 1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei, negociabil. Tel. 0720-437889; 
0720-348089. (Green Contact)

• ta S km de Deva, 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, baie cu boiler, parchet, gresie, 
termopan, CT; al doilea corp: bucătărie, pivniță 
curte betonată anexe, grădină ST 1700 mp, gaz 
la poartă Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 0720- 
437889; 0720-348089. (Green Contact)
• Cristur, 2 camere, bucătărie, baie amenajată 
CT, apă canalizare, curte și grădină 800 mp. Preț 
1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 0720-437889; 0720- 
348089. (Green Contact)
• ta N km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• rom Călan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

Vând teren (21)
• In «xdwMtate parcele de teren intravilan, 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită supra
fețe cuprinse între 400-1000 mp, FS 24,5 m, cu
rent, gaz etc., preț 20 euro/mp. Telefoane 
0745/411449, 0723/191901. (Agenția Imobiliară 
Nr.l Deva)
• Prelungire* Vulcan, suprafață 600 mp, utilități, 
FS mare, preț 25 euro/mp, negociabil. Telefon 
0788/497615. (Agenția Imobil iară Nr.l Deva)
• In exclusivitate 900 mp teren intravilan, la DN7, 
situat vizavi de Biserica Baptistă FS 14,5 m, toate 
utilitățile, acces DN7 și calea ferată preț 99.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/411449,0723/191901. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• In txchHMtate 4300 mp teren intravilan, 
Prelungirea Vulcan, FS 24 m, utilități, preț 19 
euro/mp, negociabil. Telefoane 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• teren Intravilan, în Brad, ST 6300 mp, curent, 
apă. canalizare, preț 5 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• In Skntrta, la DN7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel. 078E/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• In D«va, ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent, canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Telefoane 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• zona depozitelor, 6700 mp, front la două 

’ străzi, toate utilitățile. Preț 15 euro/mp neg. 
Relații la tel. 219470. (Multiprima)
• Deva, Intravilan, ST=700 mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 15 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Sknatta DN 7, intravilan, ST=1900 mp, FS=16 m, 
apă curent, gaz pe teren. Preț 16 euro/mp neg. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Simeria, DN 66, intravilan, ST=3000 mp, FS=120 
m, utilități: apă curent, ga2. Preț6 euro/mp. Tel. 
0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• spre Costa, intravilan, livadă ST=800 mp, FS 
=12 m, curent electric, îngrădit. Preț 260 mii. ei 
neg. 0720/437889,0720/348089. (Green Contact)
• zona Zăvoi st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• IntravBan, central Deva, 1300 mp, fs 22 m, 
toate facilitățile, apă gaz, curent preț 30 
euro/mp, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extrav
ilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• Intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp., în zonă rezidențială toate facilități

le. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. neg. Tel. 
0740-914688,0724-169303, 223400 (Casa Betania)
• scos dn circuitul agricol, st 7900 mp. Front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gazul 
metan trece prin fața terenului, situat pe strada 
ce duce spre aeroport de la DN 7, în spatele noii 
fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. Telefoane 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• intravflan, st. 4000 mp. front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poateși parcela. Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tel. 
0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. imob. Ella)
• ta intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde și parcelat acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA 
■ societate ae rearșanizan și ucniuen juuicisre -

ANUNȚ, OP CREDITORII 
CA s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară șl faliment a 

SC ALEX PAN SR1 Hurmrtnara

Potrivit art. 76, alin. 1 din Legea nr. 64/1995 
modificată, termenul limită pentru irregistrarea 
creanțelor la grefa Tribunalului Hunedoara este 
data oe 03.0C2OO5. Pnma Adunare a creditorilor 
va avea loc la Tribunalul Hunedoara, în data de 
10.06.2005, cu următoarea ordine de zi:
1. prezentarea stadiului procedurii
2. analiza situației pasivului debitoarei
3. constituirea Comitetului creditorilor
4. deschiderea procedurii falimentului

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

tata

VARIANTE

Anunț Gratuit

DATE PERSONALE
NUME 2

1 apariție • 40.000 lei 
(4WnM)

5 apariții* 160.000 lei
(UMMl)

prima apariție

Preț 40.000 lei<4mnâî)|

LOCAȚII CUTII POȘTALE

I • chioșcul de ziare de lângă
: Cointir»;
i • chioșcul de. ziare din sMția
: de autobuz Orizont- Micro 15:
; • chioșcul de ziare de lângă
i Galeriile de Artă. Eoniw,
i • chioșcul de ziare de lângă
; Alimentara Dacia;
: • chioșcul de ziare intersecția . 
; Zamfirescu - B-dul Decebal.

• zona Cincfș, preț 11 euro/mp. Tel. 718706, 
0745/354575. (Ag. Omega imobiliare Hunedoara)

• construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega imobi
liare Hunedoara)

Cumpăr teren (22)
• zona Brănișca, Ilia, Șoimuș. Boholt, pentru 
construcție casă, 300-2000 mp, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)

■ urgent, S ha teren, intravilan, la șosea, Deva 
sau în împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata ne loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika'

Vând spații comerciale (25)
• două spață în zonă centrală modem amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)
• zona Sala sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)

• hală producție, Deva, 220 mp, cu platformă 
betonată de 1S0 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro negociabil, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Alte imobile (27)
• vând fermă 4 ha teren, 7 grajduri, magazii, 
șopron. 5,500 mid. lei. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• se vinde fermă zootehnică, teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, 5,5 mid. lei, 0745/640725. (Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere decoman
date, mobilat, utilat, C.T., zona pieței. 250 euro. 
Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat și utilat, pentru persoane străine, oferim 
300 euro/lună Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat 
apometre, zona pieței. Preț 80 euro. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, Decebal, 
mobilat, contorizări, preț 120 euro/lună Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)

• apartament 2 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, geamuri termopan, complet 
mobilat și utilat cu aragaz, frigider, tv. color, ma
șină de spălat automată Ion Creangă 250 euro/ 
lună 0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)

• casă 2 camere, centrală termică proprie, com
plet mobilată și utilată cu aragaz, frigider, ma
șină de spălat Zonă semicentrală 250 euro/ 
lună 0741-102722,0724-169303. (Casa Betania)

• apartament 2 camere, complet mobilat 
modern și utilat, contorizări. Gojdu. Preț 130 
euro/luna. Tel. 0741-120722,0720.370753. (Casa 
Betania)

• Ofer spațiu comercial pt. birouri, str. Horea, 
mobilat CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/mp, 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, et. 1, zonă ultacentrală 300 
euro/lună negociabil, tel. 230324. (Mimason)

• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pt. 
ABC, zona 1. Creangă 80 euro/lună, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit, trifazic, apă 130 euro/lună tel. 
0745/164633,230324. (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)

5. măsuri ce vor fi întreprinse în vederea 
continuării procedurii
6. aprobarea r®tr'huției lichidatorului în procentaj

7. diverse.
în conformitate cu prevederile Legi- 64/1995 

este admisibilă votarea prin scrisoare, 
cu legalizarea semnături.1 creditorului de către 
notarul public, comunicat prin orice ■ ■ 1 .
înregistrat la tribunal cu cel puțin 3 zile înainte die 
data fixată pentru exprimarea votului. (23217)

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

organizator 
abonamente

Condiții:

e cunoașterea foarte bună a localității in care 
domiciliază;
e capacitate de convingere
e seriozitate;
e abilități de comunicare.

Oferim:
e lucru într-o echipă tânără și dinamică;
e mediu de lucru profesional și competitiv;
• salariu atractiv în funcție de realizări.

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

• spațiu cMnarctal zona piață parter, 22 mp, cu 
baie, amenajat occidental, 150 euro/lună nego
ciabil, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pont» închiriere garsonieră, dec., 
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer pontni închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonăfparte bună, preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• m ciută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Telefoane 235208,0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000)
• ST 45 mp, zpna Teatru, amenajat, 1,7 mid. lei. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

electrica SUCURSALA Deva 
INFORMEAZĂ:

în data de 16 mai 2005 vor avea
loc lucrări pentru înlocuirea izolației pe linia de medie tensiune 
20kV Ilia și derivațiile aferente acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării 
energiei electrice în rețelele S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, în 
localitățile: MICĂNEȘTI, VALEA și ALMAȘ-SĂLIȘTE.
Electrica S.A. asigură toți clienții săi că echipele care efectuează 
lucrarea depun întreg efortul pentru a limita durata de între
rupere în alimentarea cu energie electrică. în funcție de fazele 
lucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 8.30 - 
18.00.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Anunț public »"■■■■
Sindicatul Energeticienilor din Rețele Electrice - Jud. Hunedoara, cu 
sediul în Deva, str. G. Enescu, nr. 39, și Sindicatul Liber și Independent IRE 
Timișoara, cu sediul în Timișoara, Piața Romanilor, nr. 11, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru 
construcția, faza PUZ, a două case de odihnă și recreere - zona Roff, în sat 
Clopotiva, comuna Râu de Mori.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus 
pot fi consultate la sediul APM Hunedoara - Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, 
zilnic între orele 08-16.

(23041)

VARIANTA ALEASĂ

• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

Schimburi imobile (30)
• ichknb apartament 2 camere, et 1, zona Zam
firescu, semidecomandate, centrală termică 
modificări interioare, termopan, ușă metalică cu 
panel, balcon închis, lavabil, cu apartament 3-4 
camere, etaj intermediar, zona Progresului, bloc 
de cărămidă Ofer diferență de 150 milioane de 
lei. Telefoane 230479,0745/253662. (Evrika)

• schimb ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crișului, su
peramenajat, cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență. Preț negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)

RECLAME
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ew*KB Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu ișî asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Placată cu aur. Arheologii au scos la 
lumina zilei, în vestul Iranului, un sicriu din 
bronz care conținea un schelet cu fața aco
perită cu o mască placată cu aur și care ar 
putea avea o vechime de peste 2.000 ani.

J.K. Rowling le va citi copiilor

Pictorița Boliviana Noelia Saiquita (6 
ani) și-a vernisat cea de-a treia expoziție 
de pictură, vineri, în orașul La Paz.

Londra (MF) - Șaptezeci de 
copii vor asista la lansarea 
volumului șase al seriei Harry 
Potter, la 16 iulie, la castelul 
Edinburgh din Scoția, unde 
va fi prezentă și scriitoarea 
Joanne Kathleen Rowling.

Copiii cu vârste de 8-16 ani 
vor putea să o asculte pe cea 
care a scris „Harry Potter și 
Prințul Sânge-Mâl” citindu-le 
o parte a cărții, apoi vor pri
mi un exemplar al lucrării cu

Copii africani dați dispăruți

Pentru șase 
milioane euro

Londra (MF) - Unul 
dintre cei mai bogați 
oameni din Marea Bri- 
tanie, Philip Green, a 
angajat-o pe Beyonce să 
cânte la bar-mitzvah-ul 
fiului său, ceremonie e- 
vreiască ce a avut loc, 
week-end-ul acesta, în 
Franța. Green a cheltuit 
5,84 milioane de euro 
pentru a se asigura de 
prezența cântăreței la 
acest eveniment, scrie 
Times.

Philip Green a invitat 
la eveniment circa 200 de 
persoane, care s-au de
plasat la Grand Hotel din 
Cap-Ferrat, hotel de lux 
amplasat în mijlocul u- 
nui parc privat cu supra
fața de șapte hectare a- 
flat anume între Nisa și 
Monaco.

Vaccin cu 
nicotină 
Orlando (MF) - Fu
mătorii ar putea avea 
în curând un ajutor 
extrem de eficient 
care îi va determina 
să renunțe la fumat 
prin intermediul unui 
vaccin care este tes
tat de câteva com
panii, scrie Los Ange
les limes. Aproape 
60% dintre fumătorii 
care au înregistrat 
niveluri Crescute ale 
anticorpilor față de 
nicotină după ce li 
s-a administrat noul 
vaccin au renunțat la 
fumat pentru cel pu
țin șase luni de zile, 
conform unui studiu 
prezentat sâmbătă la 
o întrunire a Ameri
can Society of Clini
cal Oncology din Or
lando. Conceptul din 
spatele acestui vaccin 
este unul simplu. An
ticorpii nicotinei ac
ționează astfel îhcât 
întrerup atingerea și 
stimularea creierului 
cu acest drog. Fuma
tul este cauza a 30% 
din decesele provo
cate de toate forme
le de cancer și a 
87% din decesele 
provocate de can
cerul de plămâni.

■ Experții cred că aceș
tia fac obiectul unei for
me de trafic între Africa 
și Marea Britanie.

Londra (MF) - Poliția din 
Londra a descoperit, în cadrul 
unei anchete pentru crimă, că 
sute de copii de origine afri
cană au dispărut din școli din 
capitala Marii Britanii, a a- 
nunțat, vineri, Scotland Yard.

„Am descoperit că nu se 
mai știe nimic despre 300 de 
copii”, a declarat comisarul 
Will O'Reilly.

Unii s-au întors în țara de 
origine, totuși, există unii des

O sinagogă temporară 
a fost construită pentru 
această ocazie în
grădinile 
Grand Hotel 
Cap-Ferrat, 
stabiliment 
care i-a mai 
găzduit pe 
Charlie 
Chaplin, Win
ston sau 
Churchill.

Zâmbi, un elefant african, îșî plimbă [ 
puiul, născut pe 3 mai, la Parcul Natural 
din Gabarceno, nordul Spaniei. (Foto: epa)

Copii care dispar (Foto: epa)

Proiecții, dar și petreceri
■ Festivalul de la Cannes 
e un prilej de a vedea 
filme de excepție, dar 
înseamnă și distracție.

Cannes (MF) - Cannes a fost 
ieri centrul galaxiei, prin pre
zentarea, în avanpremieră mon
dială, a „Răzbunării Sith”, ul
tima parte a seriei Star Wars, 
care le-a arătat fanilor cum 
Anakin Skywalker a devenit 
Darth Vader. Creatorul lui 
Vader, George Lucas, a fost 
primit la Cannes pe ambar
cațiunea „Queen Mary II”. 
Gilles Jacob, președintele Fes
tivalului, i-a decernat, într-un 
cadru restrâns, trofeul festi
valului, o distincție onorifică.
Cancanuri

Festivalul este un prilej de 
prezentare a unor producții

„Pompei chinezesc" vechi de 700 de ani

„Noaptea muzeelor"
Paris (MF) - Ministrul francez al Culturii, 

Renaud Donnedieu de Vabres, a salutat 
sâmbătă, la Antibes (sudul Franței), „imen
sul succes” al primei „Nopți a muzeelor”, 
care a fost organizată în 1.200 de instituții 
de cultură din Europa, dintre care 700 în 
Franța. Cu ocazia „Nopții Muzeelor”, care 
au avut loc după „Primăvara Muzeelor”, 
eveniment lansat în 1999, toate instituțiile 
participante și-au deschis - gratuit sau con
tra unor sume simbolice - porțile între orele 
19:00 și 1:00 și au propus un program spe
cial, pe tema „Lumină în noapte”.

■ Satul descoperit pare 
să fi fost distrus integral 
de un violent cutremur 
de pământ.

Beijing (MF) - Arheologii 
chinezi au descoperit ruinele 
unui sat care e posibil să fi 
fost distrus de un cutremur 
în urmă cu 700 de ani, așa 
cum a fost cazul localității ita

autograful scriitoarei. Apoi 
va urma un banchet special 
la castel.

Duminică, 17 iulie, copiii 
vor asista la o conferință de 
presă în cadrul căreia îi vor 
putea adresa întrebări lui Row
ling. Copiii vor fi selecționați 
de 70 de ziare din Marea Bri- 
tanie, Irlanda, Canada, Noua 
Zeelandă și Africa de Sud, 
prin intermediul unui concurs 
care a început la 14 mai.

pre care nu este disponibilă 
nici o informație care să ex
plice dispariția lor. Registrele 
de imigrare nu fac posibilă 
urmărirea lor, însă nimic nu 
indică faptul că ar fi fost uciși.

Poliția a declanșat o anche
tă după descoperirea, în 2001, 
în fluviul Tamisa, a corpului 
dezmembrat al unui copil de 
culoare, despre care poliția 
consideră că era originar din 
Nigeria. Polițiștii bănuiesc că 
ar fi vorba despre o crimă ri
tuală.

Anchetatorii, care au încer
cat să stabilească identitatea 
copilului, au cerut școlilor din 
Londra să le semnaleze orice 
dispariție a copiilor de culoa
re cu vârste de patru până la 
șapte ani, produse între iulie 
și septembrie 2001.
Victime ale abuzurilor

Testele au arătat că victima 
a fost otrăvită. în intestine au 
fost descoperire bucăți de os 
și argilă amestecate cu cuarț 
și cu aur.

Experții însărcinați cu pro
tecția copilului se tem că 
mulți copii africani sunt mal
tratați și devin victime ale 
abuzurilor sexuale.

Hayden Christensen, Natalie Portman și Samuel L. Jackson, vedete 
„Star Wars" (Foto: epa)

de excepție, dar și un eveni
ment în timpul căruia dis
tracția este la mare cinste. 
Luc Besson a oferit, sâmbătă 
seara, o petrecere pe plaja 

liene Pompei, a anunțat dumi
nică presa oficială chineză.

Satul, necunoscut până în 
prezent, este situat în provin
cia Hebei (nord) și pare să fi 
fost un centru comercial pros
per în timpul dinastiei Song 
(960-1279), a anunțat agenția 
China Nouă.

Ca și în cazul localității 
Pompei, dispărută în anul 79, 
satul descoperit de arheologii

Ramona Năs 
cută în zodia 
Fecioarei, îi plac 
sportul, muzica, 
matematica, fizica 
și chimia.

(Foto: Traian Mânu)

Market, la restaurantul lui 
Jean Georges, cel mai celebru 
bucătar francez în Statele 
Unite. Printre persoanele in
vitate la această petrecere a 

chinezi pare să fi fost distrus 
integral de un violent cutre
mur de pământ.

Agenția susține că, dintre 
celelalte explicații posibile, 
face parte și ipoteza mai mul
tor inundații succesive care 
să fi afectat orașul. Satul a 
fost descoperit întâmplător, în 
timpul lucrărilor de excavație 
pentru construirea unei au
tostrăzi. 

fost Samuel Jackson, una din
tre vedetele „Star Wars, Răz
bunarea Sith”.

MTV a oferit una dintre ce
le mai frumoase sen ale festi
valului. Postul a investit cu a- 
ceastă ocazie în „Palatul Ori 
ental”. La marginea piscinei, 
o orchestră de jazz a deschis 
festivitățile. Mai mulți DJ-i 
renumiți, inclusiv Tom Med- 
dlelton și Robert Luis, au evo
luat cu această ocazie, în timp 
ce circa 3.000 de invitați au 
fost prezenți la eveniment. 
Mâncărurile au fost cu speci
fic asiatic, fiind servite de 
gheișe.

Azi, festivalul va prezenta 
două dintre cele mai așteptate 
filme ale competiției, „Man- 
derlay”, de Lars von Trier, și 
„A History of Violence”,, de 
David CronertDerg.

Șah pe apa Sâmbă
tă, la Nowiny (Polonia), a 
avut loc o întrecere de 
șah pe apă. Concurenții 
trebuie să înoate 50 de 
metri și apoi să joace 7 
minute șah. (Foto: EPA)
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