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Șosea de 
centură

Hațeg (C.B.) - începute 
te:um 17 ani, lucrările de 
finalizare a șoselei de 
centură a orașului Hațeg 
au intrat în linie dreaptă. 
Autoritățile anunță că, 
dacă vremea va fi fru
moasă, lucrările vor fi 
terminate în aproximativ 
două săptămâni. /p.6

Primiți 
fara 
armată
Deva (M.T.) - Dacă 
săptămâna trecută 
stagiul militar 
satisfăcut era obliga
toriu pentru a partici
pa la un concurs 
organizat de L)J 
Hunedoara, acum 
acest lucru a fost 
„scos din schemă". 
Orice tânăr care are 
împliniți 18 ani poate 
să participe la con
curs, pentru ocu
parea celor 26 de 
posturi vacante. Până 
ieri, numărul candi- 
dațibr era de peste 
80, iar înscrierile vor 
continua până inclu
siv duminică. 
Dosarele se depun 
până în data de 11 
mai, la sediul UJ 
Hunedoara, iar con
cursul va avea loc în 
perioada 21-23 mai.

La luptă, sau la birou?
București (MF) - Ministerul britanic al 

Apărării urmează să decidă dacă prințul 
Harry va mai fi trimis să lupte în prima 
linie sau se va ocupa de chestiuni birocra
tice în timpul misiunii sale în Irak. Harry 
a fost supus- deja unui antrenament special 

x - pentru a putea face fată
eventuale luări de 
tici în Irak și 
e apropiate prin
țului spun că 
acesta a amenin
țat că va părăsi 
armata dacă nu 
va primi permisi
unea de a partici
pa la o misiune 
într-o zonă de 
conflict, /p.12

Prevenirea abandonului copiilor
Numărul cspillsr abatidonaji în maternități a scăzut, ite 
la 5.130 în 2003 la 2.216 in 2006, datorită aplicării. din 
2004, a prevederilor legii privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului.
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Riscăm să ratăm banii UE
■ Dacă primăriile nu re
zolvă problema pășu
nilor pierdem milioane 
de euro subvenție.

Deva (C.P.) - Ajutorul UE pe 
suprafața de teren utilizată, 
adică 50 de euro/ha, se acordă 
și pentru pășuni. Circa 50000

ha de pășune se află în pro
prietatea primăriilor hune- 
dorene. Pentru a primi banii, 
primăriile trebuie să renunțe 
la taxa de pășunat și fie uti
lizează pășunile, fie le conce
sionează asociațiilor crescăto
rilor de animale ori compos- 
esoratelor. „Dacă primăria fo
losește pășunea, instituția va

face cerere pentru banii de la 
UE. Dacă le va concesiona sau 
închiria, cei care le vor folosi 
simt îndreptățiți să ceară aju
torul financiar. Nu toate 
primăriile au înțeles acest 
lucru. Există riscul de a 
pierde sume importante: 2,5 
milioane de euro anul acesta 
și dacă extindem, 10 milioane

de euro în anul 2013”, afirmă 
Roman Farca, directorul APIA 
Hunedoara. Sunt și primării 
care mizează pe banii 
europeni. La Brănișca, Petri- 
la și Densuș, primăriile au 
concesionat sau închiriat 
pășunile, iar cei care le folos
esc acum depun cereri pentru 
ajutorul financiar, /p.3

Ne îmbolnăvește praful din aer
■ în lipsa spațiilor verzi 
și a copacilor, praful a 
depășit valorile maxim 
admise, timp de 10 zile.

Deva (M.S.) - Măsurătorile 
efectuate luna trecută de 
Agenția de Protecția Mediului 
Deva arată o situație mai mult 
decât îngrijorătoare în Deva: 
în zece din cele 31 de zile ale 
lunii martie cantitatea de praf 
în atmosferă a depășit valorile 
maxime admise. Este vorba de 
pulberi cu diametrul mai mic 
de 10 microni, apreciate de

specialiști ca periculoase pen
tru sănătatea oamenilor din 
cauză că pot pătrunde în alve
olele pulmonare unde pot duce 
la inflamații ale acestora, a 
apreciat directorul APM Deva, 
Elena Bădescu. „în 14 și 19 
martie, valorile consemnate la 
aceste pulberi au fost duble 
față de concentrațiile maxime 
admise. Aceste particule influ
ențează negativ transparența 
aerului și duc la încălzirea at
mosferei”, a spus directorul 
APM. Poluarea cu praf a fost 
sesizată de consilierul local 
Doru Oană, care a cerut expli

cații actualului executiv, după 
ce a remarcat un fapt relativ 
simplu: praful se depunea pe 
mașinile devenilor în câteva 
ore după ce acestea erau 
spălate. Conform APM Deva, 
prezența masivă a pulberilor 
în aer este influențată de fap
tul că lângă Deva se află 5 
halde de steril și iazuri de de- 
antare, de coșurile de evacu
are, lipsa precipitațiilor. APM 
Deva a solicitat primăriei să 
stropească străzile, dar cel 
mai bun lucru ar fî plantarea 
a cât mai mulți arbori, care ar 
stopa curenții de aer.

Interviu cu 
noul șef PSD

Brad (M.S.) - Ales în 
fruntea organizației ju
dețene Hunedoara a Par
tidului Social Democrat, 
Florin Cazacu își pro
pune să-i aducă pe colegii 
săi în fruntea opțiunilor 
de vot ale hunedorenilor. 
în ultimii zece ani, Florin 
Cazacu a fost liderul 
sindical al minerilor de 
la mina Gurabarza, iar 
acum este primarul 
municipiului Brad, /p.6

Biblioteci cu iz de anticariat
Hațeg (C.B.) - Finanțarea 

Uniunii Europene în ceea ce 
privește înnoirea fondului de 
carte pentru bibliotecile din 
mediul rural este așteptată cu 
nerăbdare de bibliotecarii din 
județul Hunedoara. Mai multe 
biblioteci școlare și comunale 
din zona Hațegului suferă la 
capitolul „cărți noi”, lucru

care duce la o lipsă de interes 
pentru lectură din partea 
sătenilor. Cărțile vechi, cu iz 
comunist, au fost eliminate 
din bibliotecile sătești, dar pe 
rafturi încă se găsesc romane 
din literatura rusă editate în 
1949. Singurii clienți fideli ai 
bibliotecilor de la țară sunt 
elevii. /p.5
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• Coaliția, câștigătoare. Coaliția aflată 
la putere în Siria, Frontul Național Progre
sist (FNP), a câștigat, după cum era de 
așteptat, alegerile legislative desfășurate 
duminică în această țară. Scrutinul de du
minică a fost cel de-al doilea de la prelu
area puterii de către președintele Bashar 
al-Assad, în iulie 2000.

România corupe Europa

John McCain (Foto: epa)

Candidat oficial
Londra (MF) - Senato

rul american John Mc
Cain și-a anunțat oficial, 
miercuri, candidatura la 
alegerile prezidențiale 
din Statele Unite, din 
noiembrie 2008. McCain, 
în vârstă de 70 de ani, 
senator de Arizona, pro
vine dintr-o familie care 
a îmbrățișat cariera mi
litară. El susține puter
nic războiul din Irak, în- 
tr-un moment în care o- 
pinia publică americană 
cere retragerea trupelor 
din această țară.

Ultimul discurs
Moscova (MF) - Preșe

dintele rus Vladimir Pu
țin a apreciat, ieri, că 
este prea devreme pen
tru a anunța un testa
ment politic, subliniind 
însă că acesta este ulti
mul său discurs în fața 
națiunii. „Următorul 
discurs în fața națiunii 
va fi rostit de noul pre
ședinte”, a declarat Pu
țin în fața camerelor 
reunite ale Parlamentu
lui rus.

Paul Wolfowitz
(Foto: EPA)

PE îi cere 
demisia
Strasbourg (MF) - 
Parlamentul Euro
pean a cerut demisia 
președintelui Băncii 
Mondiale, Paul Wol
fowitz, sporind astfel 
presiunile exercitate 
asupra acestuia. Wol
fowitz s-a confruntat 
deja cu câteva cereri 
de demisie din func
ție, după ce a apro
bat o creștere salari- 
ală pentru o angajată 
cu care avea o relație 
afectivă. Politicienii 
au cerut liderilor eu
ropeni să exercite 
presiuni asupra Casei 
Albe referitor la acest 
subiect, în cadrul 
unui summit UE- 
SUA care va avea 
loc luni la Washing
ton. Ei au votat inclu
derea unui paragraf 
într-o rezoluție prin 
care solicită Germani
ei, ce asigură preșe
dinția UE, și Statelor 
Unite să ceară demi
sia lui Wolfowitz.

■ Tom Gallagher: Practi
cile dubioase est-europe
ne, existente în România, 
pun stăpânire pe UE.

Londra (MF) - Practicile re
trograde răsăritene sunt im
portate în inima Uniunii Eu
ropene după aderarea Româ
niei, unde oamenii de afaceri 
W...................................................

România se transformă într-un 
bazar din care practicile retrograde 

est-europene sunt importate în 
inima UE.

Tom Gallagher ....................w 
își apără interesele prin inter
mediul partidelor parlamen
tare, susține analistul Tom 
Gallagher, într-un comentariu 
publicat de Financial Times 
în ediția electronică.

Analistul Tom Gallagher îl

Geoană, „atacat" din 
cauza presei occidentale

Directorul închisorii, arestat
Bagdad (MF) - Directorul american al 

închisorii Câmp Cropper din Bagdad, unde 
este deținut Mohammad Munaf, a fost are
stat și întemnițat în Kuwait, în așteptarea 
unui eventual proces, a declarat ieri o 
purtătoare de cuvânt al armatei americane, 
care nu a precizat motivul acestei arestări.

William Steele conducea închisoarea de la 
Câmp Cropper, aflată în apropiere de aero
portul din Bagdad, unde a fost deținut și 
fostul președinte irakian Saddam Hussein.

■ Geoană califică drept 
„atac" modul în care 
presa străină reflectă 
criza din România.

București (MF) - Preșe
dintele PSD, Mircea Geoa
nă, califică drept „atac 
modul în care publicații 
străine, în special cele ger
mane, au reflectat situația 
din România și speră că 
Parlamentul va da o repli
că pe măsură.

Geoană a declarat, mier
curi, la finalul consultări
lor de la Cotroceni, că a ob
servat modul în care publi
cațiile străine, mai cu sea
mă cele germane, au reflec
tat situația din România. 
Liderul PSD a catalogat 
drept „atac” modul în care 
aceste publicații au scris 
despre situația din Româ
nia.

„Sper ca Parlamentul să 
fie în măsură să dea o re
plică pe măsura acestui a- 
tac”, a adăugat Geoană.

Mai multe publicații ger
mane au comentat criza po
litică din România, mate
rialele de presă fiind în ge- 

contrazice pe consultantul 
Guy Burrow care a descris, 
într-un articol publicat de Fi
nancial Times în 20 aprilie, 
criza politică din România 
drept o „dispută stupidă între 
președinte și premier”.
Practici retrograde

Sub titlul „Practicile dubi
oase est-europene pun stăpâ
nire pe UE”, Tom Gallagher 
comentează că majoritatea 
partidelor parlamentare im
plicate în criza politică de la 
București sunt doar un para
van al cartelurilor conduse de 
oameni de afaceri, ale căror 
interese și averi simt amenin
țate de reformele promovate 
de președintele Traian Băses- 
cu, în special cele care vizea
ză sectorul justiției.

Gallagher admite că Traian 
Băsescu este un populist, dar 
subliniază că președintele

Președintele PSD, Mircea 
Geoană . (Foto: EPA)

neral favorabile președin
telui suspendat Traian Bă
sescu.

Unul dintre cele mai in
fluente cotidiane germane 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung a comentat, în edi
ția de luni, că Traian Bă
sescu a fost suspendat ca 
urmare a meritelor sale și 
nu a slăbiciunilor, apreci
ind că la București are loc 
un „puci rece” organizat de 
Parlament, ai cărui mem
bri au acum cale liberă să 
schimbe procurori și jude
cători. 

suspendat al României este 
cel care a atacat această oli
garhie asumându-și un mare 
risc. Analistul britanic averti
zează că, în cazul în care jus
tiția română ajunge sub influ
ența acestor carteluri, atunci 
investițiile străine vor fi peri
clitate deoarece ele ar afecta 
interesele acestei oligarhii.

„Atitudinea lașă a UE în 
timp ce principalii săi aliați 
reformiști sunt sacrificați la 
București ar trebui să înlătu
re orice fel de iluzie potrivit 
căreia blocul comunitar re
prezintă un cavaler alb care 
poate impune regulile unui 
joc corect”, scrie Gallagher.

Tom Gallagher este șeful 
catedrei de Conflicte Interet- 
nice și Pace din cadrul Uni
versității Bradford, majorita
tea cercetărilor sale vizând e- 
voluția post-comunistă a țări
lor din Europa de Est.

Rusia versus NATO
■ Alianța Nord-Atlantică 
reiterează importanța 
Tratatului Forțelor Con
venționale din Europa.

Oslo (MF) - Secretarul gene
ral NATO, Jaap de Hoop 
Scheffer, a subliniat, ieri, im
portanța Tratatului Forțelor 
Convenționale din Europa, 
semnat la încheierea Războiu
lui Rece și din care Rusia a- 
menință să se retragă, rela
tează AFP.

„Este important ca Tratatul 
Forțelor Convenționale să fie 
ratificat

„Acordăm o mare impor- 
|gpță aaBstui Tratat și dorim 
W/ii^atificăm”, a subliniat 
Hoop Scheffer, fără a se referi 
la condiția fixată de NATO 
privind retragerea trupelor 
ruse din Georgia și Republi
ca Moldova înainte de ratifi
care.

După destrămarea URSS în 
1991 și dispariția Pactului de 
la Varșovia, Tratatul a fost 
modificat în 1999 sub egida 
Organizației pentru Securi
tate și Cooperare în Europa. 
Explicații, Rusiei

Scheffer a cerut explicații 
Rusiei pentru suspendarea 
obligațiilor care decurg din 
Tratatul Forțelor Convențio
nale din Europa.

Președintele Interimar, Ni- 
colae Văcăroiu (Foto: fân),

S-a autosus- 
pendat din PSD

București (MF) - Lide
rul PSD Mircea Geoană 
a anunțat, ieri, în cadrul 
unei dezbateri, că preșe
dintele interimar, Nico- 
lae Văcăroiu, a transmis, 
în cursul zilei, o cerere 
de autosuspendare din 
PSD pe perioada interi
matului său în funcția de 
șef al statului. Văcăroiu 
declara în urmă c.u o 
săptămână că nu-și va da 
demisia din PSD, pentru 
că legea nu-1 obligă.

„Mă aștept ca ministrul de 
Externe, Serghei Lavrov, să 
explice afirmațiile președinte
lui Vladimir Puțin”, a decla
rat Hoop Scheffer în cursul 
unei conferințe de presă.

Vladimir Puțin a afirmat 
ieri că statele membre NATO 
ignoră Tratatul Forțelor Cong 
venționale din Europa. " 

în replică, Hoop Scheffer a 
precizat că membrii Alianței 
Nord-Atlantice vor ratifica o 
versiune modificată a Trata
tului atunci când Rusia își va 
îndeplini angajamentele. 
NATO a cerut Moscovei de 
nenumărate ori să își retragă

Șeful NATO, Jaap de Hoop
Scheffer (Foto: EPA)

De cine se teme 
Băsescu?
Miron Beteg
miranbeteg@yahoa.com

„M uiți vor apărea la televizor 
în luna care urmează și vă vor 
spune minciuni despre mine", a 
rostit, încă de la primul miting, 
cocoțat pe niște lăzi, Traian 
Băsescu. Sună ca un mesaj biblic 
despre profeții mincinoși. Are, 
totuși, vreun temei teama preșe
dintelui, chiar așa, suspendat? 
Pot schimba emisiunile de tele
viziune oarece din opțiunile „po
porului"? Mai mult ca sigur că 
nu, cu toate că, pentru majorita
tea alegătorilor români, clasa po
litică e formată din cei câțiva - 
puțini - oameni politici care 
apar la diferite emisiuni televiza
te. La sate, multă lume nu-l per
cepe nici măcar pe primarul ales

ca fiind om politic. El nu e, să ’ 
zicem, pesedist sau penelist, ca 
să nu mai pomenim de faptul că 
nici nu le-ar putea trece prin cap 
că individul ar avea un cuvânt 
de splis în partid. Nici vorbă. 
Primarul e de-al lui Tăriceanu 
sau de-al lui Stolojan. De-al lui 
Vădim sau de-al lui Băsescu. 
Când vorbesc de membrii Gu
vernului, îi botează „ăla cu mus
tață" sau „aia cu gușă". Dacă ai 
noroc, te dumirești că e vorba 
de Miron Mitrea și de doamna 
Stănoju. Sunt destui oameni pen
tru care votul e o simplă formali

tate.

Când nu poți convinge un ță

ran că din România până în 
Franța nu ai de străbătut nici un 
ocean, nici o „apă mare", discur
surile despre acquis-ul comuni
tar, uniformizarea legislației și 
impunerile Uniunii Europene 
seamănă cu vinul turnat în apa 
de ploaie: te speli cu ea pe cap, 
dar lumea, în loc să-ți spună că 
ești curat, îți va spune că puți de 
la o poștă a bețiv. La sate, presa 
scrisă ajunge mai rar decât un 
an bisect, internetul e o groză
vie, iar telefonia celulară o fală 
de „bogotan". Numai aparițiile 
TV impresionează. Clasa politică 
e doar cea care apare la televi
zor. Din acest punct de vedere, 
eforturile Consiliului Național al 
Audiovizualului de a pune oare
ce ordine, în această lună, sunt 
salutare. Evident, legea va fi fen- 
tată cu grație, mai cu seamă de 
televiziunea publică. în cazul ei 

nu văd ce efect ar avea amenzi
le, cât de mari ar fi ele, câtă vre
me acestea sunt suportate de la

buget, din banii contribuabilului. 
Amendând televiziunea publică, 
membrii consiliului se amendea
ză pe ei înșiși, ca plătitori de 
abonamente radio-tv.

Ști ind acest lucru, partidele 

politice se bat să-și facă, și mas
cat, pe la emisiuni de divertis
ment, în care se vorbește despre 
ouă, sex și pantofi marca Albu, 
reclamă sau campanie. Emisiuni
le care s-ar vrea jucăușe, ușure
le, put de la o poștă a studio 
electoral, show-urile vorbite tra
sează coordonatele viitoarelor 
campanii grele. Sub pretextul că 
ne e prezentată (de parcă ar fi 
participat la primul ei bal, ca și 
cum ar fi fost introdusă în socie
tate), fostul ministru al Justiției, 
ieșită braț la braț cu Băsescu pe 
la manifestații, și-a plâns de milă 
(ei și justiției române) cam la 
toate televiziunile, deși restructu
rarea Guvernului n-a avut nimic 
de-a face cu suspendarea preșe

dintelui.

Parcă speriate de perspectiva 

care li se deschide, televiziunile 
nu fac decât să schimbe între ele 
invitații. Cred că sunt vreo zece, 
cincisprezece politicieni și trei, 
patru analiști politici care ar pu
tea cere introducerea în nomen

clator a meseriei de „invitat de 
televiziune". Știi dinainte ce va 
spune fiecare. Și atunci, de cine 
se teme Băsescu? Nu e normal 
să-i fie frică de minciunile celor
lalți. Dacă tot vorbește de televi
ziune, un singur lucru ar trebui 
să evite: propriile minciuni. Sunt 
singurele care ar putea schimbai 
ceva în acest circ al suspendării! 

demiterii care costă cât pâinea 
pe câteva luni pentru întreaga 
țară.

* *

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• Lucrările de asfaltare a
i drumuui comunal Fărcădin-Livezi vor fi 

finaătzate cel mai târziu la finele lunii mai.
i Vaoarea investiției este de 60.000 de lei,
i Dam ce provin din bugetul Primăriei 

comunei General Berthelot. (C.P.)

>------------------------

t
 Parlament

dictatorial?

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infornrniedia.ro

Niciodată prostituția politică din 
România nu a fost atât de evidentă.

Să stai și să te uiți cum PNL-ul lui 
Tăriceanu se giugiulește cu PSD-ul lui 
Geoană, după ce, în urmă cu doi ani și 
ceva, PNL-ul urla din toți rărunchii că va 
da la tot poporul Dreptate și Adevăr este 
de-a dreptul scârbos. Să vezi cum un întreg 
Parlament se screme să-i interzică lui 
Băsescu să revină la Președinție este de-a 
dreptul periculos pentru țara asta. Nu 
înțeleg logica PNL-ului care s-a aliat cu 
PSD-ul, dușmanul de moarte din campania 
electorală. Unde mama naibii sunt corupții 
din PSD pe spatele cărora și PNL-ul a 
câștigat alegerile? Cum poți să-ți permiți, ca 
partid, să stai la masa negocierilor și să te 
chinui să modifici Constituția doar pentru a 
fi sigur că președintele nu va mai fi unul 
jucător? Și că nu va avea curajul să arate 
cu degetul spre grupurile de interese de 
teamă că-i vei sări în cap că violează la 
Tanti Constituția?

Suntem vicecampioni la cereri
■ Un număr de 18.800 
de țărani hunedoreni 
au depus cereri pentru 
a primi 50 de euro.

Clara Păs____________________
clara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Deși s-au obișnuit 
mai greu cu cerințele euro
pene, mare parte a țăranilor 
hunedoreni a depus actele 
pentru a beneficia de plăți 
directe pe suprafața de teren 
cultivată, în sumă de circa 50 
de euro. Numărul mare de 
cereri ne plasează pe locul II 
la nivel național, a declarat 
Roman Farca, directorul 
Agenției pentru Plăți și Inter

Enciclopedie multimedia la Deva
■ La Biblioteca Jude
țeană „Ovid Densusia- 
nu" cititorii pot răsfoi 
„cărți vorbitoare".

Deva (S.B.) - în săptămâna 
dedicată pe plan național bi
bliotecilor și bibliotecarilor,

Cum vă explicați faptul că, la sus
pendarea președintelui, au venit 
puzderie de parlamentari să voteze, iar ieri, 

când trebuiau votate legi pentru românii 
care i-au trimis în Parlament, ședința a fost 
suspendată din lipsă de cvorum? Cum 
poate un astfel de parlamentar să ne mai 

V vorbească de interesul național? Practic, 
prin ceea ce a întreprins în aceste zile, Par
lamentul și-a furat singur căciula. Sunt si
gur că Băsescu va reveni la Cotroceni, dar 
nu știu dacă va avea puterea să reformeze 
clasa politică. Aici, și grupurile lui de 
interese știu de ce!

„Cartea vorbitoare” o noutate la Biblioteca Județeană

Minore date în urmărire
Deva (M.T.) - Două tinere de 16 ani, din 

Deva, au fost date dispărute după ce marți 
acestea au lăsat părinților bilețele în care 
spun că au plecat împreună. Priscila Andra- 
da Ursica și Alexandra - Flavia Pojoni au 
fost date în urmărire generală și în con
semn la frontieră. Persoanele care pot da 
relații despre cele două minore sunt rugate 
să anunțe cea mai apropiată unitate de 
Poliție sau să apeleze numărul de urgență 
112. PrisCila are o înălțime de 1,75 - 1,77 m, 
greutate 90 - 95 kg, față rotundă, ochi că
prui, păr castaniu, vopsit negru, lung peste 
umeri. Prietena ei Alexandra are o înălțime 
de 1,60 - 1,65 m, greutate 50 - 55 kg, față 
ovală, ochi verzui, păr șaten, tuns la nivelul 
umerilor. Fetele nu au semne particulare și 
nu se cunosc articolele de îmbrăcăminte de 
la data plecării de la domiciliu.

Stațiunea
A

■ Sezonul estival e în
tâmpinat de Geoagiu- 
Băi cu surprize pentru 
amatorii de relaxare.

Sanda Bocaniciu
sanda.hocaniciu@infarmmedia.ro

Geoagiu-Băi - Complexul 
Băile Daco-Romane își 
deschide porțile, sâmbătă, 28 
aprilie, și vine în întâm
pinarea dorințelor turiștilor 
cu o gamă largă de servicii de 
calitate. La deschiderea ofi
cială a stațiunii (ora 9.00) vor 
fi prezentate realizările de 
modernizare a Complexului. 
Printre acestea se numără 
extinderea și modernizarea 
ștrandului unde toate barele 
de susținere au fost înlocuite

Si ei au nevoie de vacanta
B Cel puțin 100 de de
veni aleg anual să-și ia 
animalul de companie 
cu ei în concediu.

Deva (D.I.) - Tot mai mulți 
hunedoreni aleg să-și ia ani
malul de companie cu ei în 
concediile petrecute în afara 
graniței, chiar dacă acest 

! - o cușcă de transport costă

între 70 și 400 lei, funcție de 

j dimensiunea animalului

• pașaportul de călătorie și 
microcipul ajung să coste 100 

lei

Simion Molnar

venție în Agricultură a 
județului Hunedoara. „Ar mai 
fi de primit circa 5.200 de 
solicitări. Oamenii se pot 
prezenta la centrele APIA 
până la data de 15 mai, 
indiferent dacă au fost sau nu 
programați. Vom lucra și 
sâmbătă și în zilele de 1 și 2 
mai. Solicitanții trebuie să 
aibă asupra lor actul de iden
titate, extrasul de cont de la 
o bancă comercială pentru a 
ști unde le vom vira banii și 
trebuie să cunoască mărimea 
suprafeței pe care o utilizează 
și ce culturi are pe aceste 
terenuri. Condiția esențială 
este ca solicitantul să uti
lizeze un teren agricol în 
suprafață de cel puțin 1 ha 

la Deva a apărut o noutate 
printre volumele Sălii de lec
tură. Este vorba despre 
supranumitele „cărți vor
bitoare”, adică despre cărți 
multimedia.

Cuprinse în Enciclopedia 
„Memoire de XX-eme siecle”, 
cele 11 volume sunt dotate cu 

Geoagiu-Băi își deschide porțile

Distracție și relaxare la Geoagiu-Băi (Foto: Traian Mânu)

cu bare de inox, iar lângă ba
zinul olimpic a fost amenajată 
o plajă cu nisip - una din sur
prizele pregătite de adminis
trația complexului, pentru 

lucru presupune cheltuieli și 
responsabilități suplimentare. 
Animalul are nevoie de 
pașaport, de vaccin antirabic 
făcut cu cel mult o lună 
înainte de plecare, trebuie să 
fie deparazitat, să aibă cușcă 
de transport și cip implantat, 
în total costuri de 600 lei. 
Prețul nu-i descurajează pe 
hunedoreni, mai mult de 100

Centrul Local Deva - Simeria, satul Sântandrel, Căminul Cultural____________

Centrul Local Brad, Str. Independenței, nr 3, tel. 613222____________________

Centrul Local Hunedoara, Str. Libertății, nr. 17, tel. 713250_________________

Centrul Local llia, Str. Libertății, nr. 56 _________

Centrul Local Qrăștie, Str. Plantelor, nr. 2b, tel. 245011______________________

Centrul Local Petroșani, str. Constructorul, nr. 14, tel. 540470_____________

Centrul Local Sântămăria Orlea, Str. Morii, nr. 167, tel. 772057

  

format din parcele agricole de 
minim 0,30 ha. Se primesc 
bani și dacă terenul este nelu
crat, dacă suma se va folosi 
pentru a curăța terenul de 
buruieni”, a adăugat direc
torul APIA.
Calculatorul va decide

Depunerea cu întârziere a 
cererii (în intervalul 16 mai- 

mini-CD-uri, incluse în pagi
ni. Aceste CD-uri se pot folosi 
acolo unde indică lectura. Ele 
pot fi audiate prin utilizarea 
unui aparat special numit 
memovox. Astfel, cititorii pot 
auzi vocile personajelor 
despre care citesc.

„Cei care au intrat în con
tact cu volumele multimedia 
au fost încântați și foarte 
mulțumiți. Enciclopedia va fi, 
cu siguranță, citită de foarte 
mulți deveni, care vor dori să 
audă pe viu vorbele perso
najelor. La bibliotecă vor ve
nit, în mod organizat, în
cepând chiar de săptămâna 
viitoare, clase întregi de elevi, 
care vor gusta noutatea”, 
specifica Luminița Vulcan, 
bibliotecară la Biblioteca Ju
dețeană. Enciclopedia a fost 
achiziționată cu suma de 33 
de milioane de lei vechi, 
adică trei milioane de lei pen
tru fiecare volum “vorbitor”.

acest an. Pe plajă sunt puse 
la dispoziție 500 de șezlonguri 
și 140 de cabine cu cheie. Au 
fost înființate mai multe spații 
de alimentație publică iar 

Dacă ies din țară, câinilor li se implantează un chip (Foto: cl)

de persoane apelând la un 
cabinet veterinar pentru 
pregătirea animalelor. „Nu aș 
avea unde să-mi las cățelul. 
Pentru călătoriile în țară îi 
fac o deparazitare înainte”, 
spune Sorin Tătoian, propri

11 iunie) va determina o 
reducere cu 1%/zi lucrătoare 
a sumei pe care fermierul are 
dreptul să o primească. Banii 
vor fi virați în conturile soli- 
citanților la finele anului. 
Pentru a testa corectitudinea 
declarațiilor, țăranii vor fi 
verificați. Calculatorul va fi 
însă cel care va decide la cine 
se va merge în control!

Curs școlar în 
derulare

Geoagiu-Băi (S.B.) - 
Ministerul Educației și 
Cercetării în colaborare 
cu Casa Corpului Didac
tic din Deva derulează, în 
stațiunea Geoagiu-Băi, 
până în 29 aprilie, prin 
Programul PHARE 
„Accesul la educație al 
grupurilor dezavanta
jate”, cursul „Metode 
interactive de grup”, de 
40 de ore. Participă 20 de 
educatoare din județ și 
opt inspectori pentru 
învățământul preșcolar 
din județele Harghita, 
Covasna, Sibiu și Dâm- 
bovița. Programul își 
propune creșterea cali
tății educației în învă
țământul preșcolar, în 
vederea stimulării îns
crierii copiilor în învă
țământul obligatoriu.

restaurantul a fost reamenajat 
la etaj, oferind 360 de locuri. 
De asemenea, începând cu 
data de 1 iunie, va fi deschisă 
și Pizzeria. Pentru cei care 
doresc, a fost amenajat un nou 
ring de dans. întreaga 
suprafață a ștrandului a fost 
mochetată, iar pentru cei mici 
a fost amenajat un parc de 
joacă și deschisă o cofetărie. 
Sâmbătă, se vor deschide 
bazinele mic și mijlociu ale 
ștrandului iar la 1 iunie va fi 
inaugurat și bazinul olimpic. 
Complexul Băile Daco-Romane 
din Geoagiu-Băi oferă, alături 
de distracție la maxim la 
bazine și în discoteca în aer 
liber, servicii medicale (cabi
net medical, cabinet de masaj, 
farmacie) și un serviciu Sal- 
vamar.

etarul unui caniche. Simion 
Molnar recunoaște, în 
schimb, că nu își ia câinele 
decât în călătorii scurte. „E 
un schnauzer uriaș, din cauza 
asta e complicat să-l iau cu 
mine”.

mailto:tiberiu.stroia@infornrniedia.ro
mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
mailto:sanda.hocaniciu@infarmmedia.ro
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Furnizări de

Lemn 
uscat

' 1521-A murit, ucis de băștinașii din Filipine, 

exploratorul Ferdmand Maqellan.
1791 - S-a născut Samuel Morse, inventatorul 

telegrafului și al alfabetului 

„Morse".
1820 - S-a născut filosoful brF 

tanic Herbert Spencer ■ 
1872 - A murit Ion Heliade 

Rădulescu, scriitor șl om politic 

român._________________________________

1900 - S-a născut creatorul de 

'desene animate Walter Lantz foto}, „părintele" 

ciocănitorii Woody. _________________________________
1932 - S-a născut actrița franceză Anouk Aimăe 

1938 - A murit filosoful Edmund Hussârl, fondatorul 

fenomenologiei (n. 1859).__________________________________

1989 - Studenții din Beijing ocupă piața Tien-an- 

Men din Beijing.

tomna
MtUWI 
de vacă

Vietate 
cu clești

Ujtțel

6°
minim

Ban 
din Iran

In serăl

rr-

Coș Șjlț

Muncitor 
în lemn

castan!

Furnizor 
de lemn

B0R0SC0P

Poate fi din 
lemn

Coada 
facall18°

maxim

Simt din

lemn

Cerul va fi variabil. Maxima va fi de 18°C, 
iar minima de 6°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer preponderent noros. Maxima 

va fi de 20°C, iar minima de 5°C.
Duminică. Cer parțial noros. Temperatura 

maximă va fi de 20°C. Minima va fi de 5°C.

Calendar Creștin-Ortodox________________________
Sf. Ier. Mc. Simeon al Ierusalimului, ruda Domnului

Tare
Compa

siune

FI

Calendar Romano-Catolic________________________
Sf. Zita fc.

Calendar Greco-Catoli^L_______________________ ,
S. Simeon, rudenia Domnului, ep. m.

nergie electrică

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 23 aprilie -19 mal, CL te provoacă 

la un nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate Integramele apărute în acest Interval, 
realizează o colecție șl trlmlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o tn cutiile speciale 
Cuvântul liber, până în 29 mai.

iN 30 MAI, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 RON Al CÂȘTIGAT!
f
I

I

î
I
I

!

i.

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

I
ț

........................ Tel..........................
Irealitatea ...................... ............
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

Berbec

Planetele Venus și Uranus favorizează Independenți 
vidualismul. Aduce și puțină instabilitate, mai ales pil 
sentimental.

Taur
Aveți ocazia să faceți schimbări importante în viață, nâ 
ales- pe plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu p* 
soane importante.

Gemeni' , ' , ,1 , ' - '_____________

Parcurgeți o perioadă bună pe toate planurile. Aveți șanst 
de reușită pe plan financiar. Relațiile cu partenerul sun 
armonioase.

—£

Rac

Dimineață, un fost coleg cu care vă întâlniți întâmplător 
vă propune un nou loc de muncă. Vă sfătuim șâ nu vă gân
diți doar la câștiguri.

Leu _______ '_________ ' ’ ;■ ■ • ■ ~ .

Intenționați să terminați o lucrare începută mai demult în 
casă. O rudă vă ajută cu bani, dar încearcă să-șl Impună 
punctul de vedere.

Fecioară________ ____ : ■ ■ ■ ■ : . ■

Dimineață aveți ocazia să cumpărați o casă sau să faceți' 
un schimb. întreaga familie este de acord cu lnl|lațh/a dum~*. 
neavoastră.

Balanță : ■

S-ar putea să fiți puțin descurajat de câte probi . ....
Dacă reușiți să vă mobilizați, puteți face schimbări Intere* 
sante în casă.

—

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 

între orele:
9.00-15.00 ta Deva, cartierul Gojdu bl. Al, sc.î; 

cartierul Dacia bl.28; ta localitățile Ponor, Feueri și Oha- 

ba Ponor.
9.00-13.00 ta Deva, str. 1 ărăului, Traian Vuia, Ardealu

lui, Banatului, Munteniei;
9.00-16.00 ta localitățile Muncelu Mic, Muncelu Mare, 

Runcu, Valea Roatei, Merișor. Poienița tonii, Feregi, 

Dobra, Bătrâna și Cabana Căpâțâna;
8.00-15.00 ta localitățile Cigmău, Hărțăgani, Grălleștî 

și Luncoiu de Sus;
8.00-14.00 ta localitățile Cârpești. Baru Mare (str. Valea 
Streiului), Vălioara, Râu de Mori și Livadea de Câmp; 

Valea Jiului:
8.00-14.00 ta Petroșani, str. Aviatorilor, bl.23 A, bl.23 

B, str. Dănuțoni, Maleia; Petrila, str. Jieț; Vulcan, str. 
M. Viteazul, bl.A1, bl. 1M, sc 7, sc.8, str. N. Titules- 

cu, str. Dorobanți, bl.56, bl.57, bl.58, bl.59.

Gaz___________ __________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă ____________ __________ ________
Astăzi, furnizare a apei potabile va fi întreruptă tare 

orele:
8.00 - 15.00 ta Hunedoara, începând de la strada 

Suituri până la Blocming; în Deva, str, N. lorga, Aleea 

Crizantemelor, b-dul Decebal, A. lancu (parțial), D. 

Zamfirescu, b-dul M. Kogălniceanu (parțial} A. Șagu- 

na, Piața Centrală, din cauza unei avarii la rețea pe 

strada N. lorga. Sunt afectate următoarele puncte: 

termice: PT 5, PT 6, PT 18, PT 27, PT 28 și PT 20E.

. IflU '*!_
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II, 
Extragerea va avea loc în 30 mai, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

Ciorbă de pui
Ingrediente: 1 piept de pui, 2 gălbenușuri, 300 g de 

smântână, 3 linguri făină, 1 lingură oțet, usturoi, 

sare, piper, feliuțe de gogoșar.
Mod de preparare: Se fierbe pieptul de pui în 5 I de 
apă, apoi se scoate pentru a se tăia mărunt. între 

timp se pregătește un amestec din gălbenușuri, 

smântână și făină care se pune ta oala care-fierbe. 

Se adaugă apoi și pieptul de pui tăiat mărunt, sarea 

și piperul, iar la sfârșit 1 lingură de oțet și feliuțele 

de gogoșar și se mai dă un clocot.

Poftă bună! (Foto artwă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport \ 
Meteo

7:30 TeleMatinal
9:55 Artiiva de serviau. 

Vânătoarea de 

vrăjitoare
10:10 Suiprize, surprize... 

Anul 9... (r)
12:45 Celebritățile timpului

El tău (1 episod)
13:00 Nevastă-mea și copiii 

0(s, comedie, SUA,
2003) . Cu: Damon 
Wayans, Tisha Camp- 
bell, George Gore II. 
R.: Don Reo, Damon 
Wayans

13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopplng
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

Patrula de mediu
17:15 Interes general 
18:00 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Stele de...
5 stele

21:50 Spirala
"El(film serial, ep. 6, 

dramă, Franța, 2005). 
în distribuție: 

Grăgory Fitoussi,
! Caroline Proust

Philippe Dudos.
. Regia: Alexandra Clert,

Guy-Patrick Sain - 
derichin

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:20 Memoria unui ucigaș
B(thriller, Belgia/Olanda,

2004) . Cu: Koen De 

Bouw, Werner De 
Smedt, Jan Dedeir. R.: 
Erik Van Looy

130 Stele de... 5 stele (r)
255 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo

400 BoutiquMil U France 
Q (film, r)

535 Alun și Acun (0 
6t15 Helo, Good-Byel (r)

9:10 Omul care aduce
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Doi bărbați si 

jumătate (reluare) 
10:45 Războiul de acasă (r) 
11 :1£ Walker, polițist texan
” s, r)

12:15 Emmerdale - Afaceri 
“de familie (s, dramă, 

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock, John 
Middleton

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Crimele din Midsomen 
▼ H Dincolo de mormânt

(crimă. Marea Britanie) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

gCu: Eric Braeden,
Joshua Morrow

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați și 

«.jumătate (ep. 20, 
“comedie, SUA

1815 ' ăzboiul de acasă (ep. 
“2, comedie, SUA, 

2005)
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport. 

Vremea

O ?1 i * v i î"
6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 D.C. (s, dramă, SUA, 

g2000). Cu: Gabriel 
Olds, Kenneth Welsh, 
Todd Robert Anderson 

12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Opt reguli simple (s, 

—comedie, SUA, 2003). 
“Cu: Katey Segal, Kaley 

Cuoco, Amy Davidson, 
Martin Spanjers 

14:15 Copiii Dunei (ultima 
parte) (SF, SUA/Ger- 

Smani, 2003). Cu: Alee 

Newman, Julie Cocs 
16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

20:30 Dansez pentru tine
030 Legătură de sânge

H(acțiune, SUA, 2002).
Cu: Clint Eastwood, 
Jeff Daniels, Anjelica 
Huston, Wanda De 
Jesus. R.: Clint East
wood

350 Joc cu propria viață
H(dramă, SUA, 2001).
, Cu: Scott Bakula, 

Kathryn Morris, Antho- 
ny Alaa. R.: Anthony 
Aida

550 Crimele din Mid- 
Ejsomen Dincolo de 

mormânt (film, r) 
(crimă, Marea Britanie, 
1997).
în distribuție:
John Nettles, 
Daniel Casey, 
Jane Wymark, 
Laura Howard. 
Regia:
Jeremy Sitberston

630 Emmerdafe - Afaosi 
Bdefamfeta

20:30 Folclorul contraatacă
(divertisment)

23:30 încă un film despre 

l-a adolescenți?I (come
die, SUA, 2001). Cu: 
Chris Evans, Cyler 

Leigh, Jaime Pressly, 
Eric Christian Olsen. 
Regia:
Joel Gallen 

0 parodie la adresa 

tuturor filmelor cu a- 
dolescenți făcute până 

acum. Personaje pe 
care le-ați îndrăgit din 

American Pie sau 10 
things I Hate About 
You sunt luate la miș
to în acestă parodie 

care nu iartă nimic!
130 Concurs interactiv 

230 Observator
(reluare) 

3:15 Vivere 
0 (film serial)

5.15 9595
(reluare)

Scorpion ____________ _

Aveți succes în toate activitățile legate de cămin. S-ar pitea 
să câștigați o importantă sumă. După-amlază vă faceți pla
nuri de viitor.

Săgetător . ■ : ■ ■___ ;. ' ... ■. f

Aveți reușite pe plan profesional, dar cu prețul unor ore 
de muncă suplimentare. Atenție la un coleg invidios pe suc
cesul dumneavoastră!

Capricorn ........................

S-ar putea să aveți discuții destul de dur-= cu o femeie. Ba 
pare că persoana respectivă întârzie să-și achite o datorie 
mai veche.

Vărsător

Dacă plecați într-o călătorie, fiți prudent! Există riscul să fiți 
implicat într-un accident de circulație. Ar fl bine să evitați, 
întâlnirile.

Pești ______ _______ . " ' îi... ■-?

Partenerul de viață este nemulțumit pentru faptul © 
nevoit să vă împrumutați. Consultațl-vă cu partei 
viața.

8:00 Dinotopia (s) 8:50 Lecția ? 
de... sănătate. Sănătate șis 
asistență socială (doc.) 9:20 
Jurnalul Euronews pentru 
România 935 O lume nouă (r) 
10:10 Tonomatul DP2 12:00 
Replay. Legendele fotbalului 
românesc 12:30 Lege și ordine 
(r) 14:00 ABC... de ce? 14:30 
Gimnastică. Campionatul 
European. Rezumat din cali
ficări la feminin 15:00 împre

ună în Europa! Atlas etnic 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:20 
Descoperă românii 16:30 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 18:00 Jurnal regio
nal 18:35 Lege și ordine (s) 
19:30 Ray Mears 20:00 D'ale 

lui Mitică 21:00 Ora de știri 
22:10 Coolmea distracției 
23:10 Home made.ro 23:45
Escrocii (s) 0:45 Replay (r)

850 Love Joy (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s). 1130 Unhap- 
pily Ever After (s, SUA, 1995). j 
Cu: Frank Lloyd, Benjamin s 
Shelfer, Allan Trautman 13:00 ; 
Țara Iu' Papură Vouă (diver 
tisment) 14:30 Miezul proble
mei (r) 16:30 Bărbatul din vis î 
(s) 17:30 Pentru o cauză: 
dreaptă (s, SUA, 2000) 18:30) 
Știri 20:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) 20:15 
Cod Omega (acțiune, SUA, 
1999) 22:30 Prețul rătăcirii 
(dramă, SUA, 2003)

9:30 Merrie Melodies Show (r) 
10:00 Insula pierdută (aventuri, ! 
Canada, 1994) 11:45 Spitalul s 
de urgență (r) 12:45 Road Run- 

! ner-cea mai rapidă pasăre (s)
13:15 Merrie Melodies Show
(s) 13:45 Savoarea bucătăriilor; 
europene (doc.) 14:15 Ghid ce- 
mi place la tine (r) 14:45 
Simone (film, r) 17:15 Dum
brava minunată (fant.) 1950 
Seaquest (s) 2050 Entertain- 
merrt News 2020 Schimbul 
trei (s) 2130 Ghid ce-mi place 
la tine (s) 2250 Henry și June 
(dramă ps.K SUA '990}

o

*

■

a: M
r £ 5' a ' >I

7:00 Duelul pasiunilor (r) 950 ■ 
Gitanas (s). Cu: Ana de la i 
Reguera, Manolo Cardona, ‘ 

Dolores Heredia 10:00 
Culoarea păcatului (s) 1230 i 

Inocență furată (s) 1330 Pri
zoniera (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 1520 Rețeta de acasă 
15:30 Duelul pasiunilor (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s). Cu: 
Ana Maria Orozco, Jorge 
Enrique Abello, Natalia 

Ramirez 19:30 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 2030 Cân
tec de dragoste (romantic, 
SUA, 2000) 2230 Clona (s)

7:00 Camera de râs 7:30
Dragoste și putere (r) 8:25 
Imobiliare blitz (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 

1225 Quizzit-emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Condamnat la 

tăcere (dramă, SUA, 1998) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Umor... din greșeală 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs ( 
20:00 CSI - Investigații (s); 
21:00 4400 (s). Cu: JoeH 

Gretsch, Jacqueline McKenzie 
22:00 Trădați în dragoste ) 

23:00 Păianjeni 2 (thriller, 
SUA, 2001)

7:00 Matinal 710 10:00 
Euromaxx (reluare) 10:30. 
Azi, mâine 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme ) 
sociale 12:00 Știri 13:05 ș 
Euromaxx 13:35 Fabricat în ( 
Germania (reluare) 14:35 < 
Lumea cărților 15:35 Misiune i 
imposibilă (reluare) 16:00: 
Essentze (reluare) 17:00: 
Hobby Mix. Cu Irene Pârvu 
17:30 Pasul Fortunei 18:00 
6! Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 1950 Știri 
19:20 Hobby Mix 2050 
Trenul vieții. Cu Liana Stan- 
ciu 2250 High Life. Cu Mon- 
ica Stan 2350 Vedetele se 
întreabă (reluare)

0630-07.00 Observator (r) 

1630-16.45 Știri locale

HBO
725 Ce-ai ficut?l (comedie, 

SUA, 2006) 8:50 tn tocul el 

(comedie, Franța, 2004) 10:15 
Două ptțreze albi comedie, 
SUA, 2004) 1255 tn pas de 

flamenco (comedie, Marea Bri
tanie, 2006) 13:50 Spărgătorii 
de minți (comedie, SUA, 2005) 

15:50 Empire Falls (partea I) 
(dramă, SUA, 2005) 17:40 
Magie pe rotile (comedie, 

sua, 2005) 20:00 Cizme 
deocheate (comedie, SUA, 
2005) 21 >45 Două pupeze abe 
(comedie, SUA, 2004) 2335 
Un caz de exorcizare (horror, 
SUA, 2C-T5)

950 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 1050 Realitatea de 
la 10:00 11:00 Deschide 
lumea 1250 Realitatea de la 
12:00 13:20 EU, România 
1550 Realitatea de la 15:00 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
1750 Realitatea de la 17:00 
17:45 Editorii Realității 1830 
Realitatea zilei 2050 Reali
tatea de la 20:00 2055 Rea
litatea zilei 21:00 Realitatea 
de la 2150 21:50 Prima ediție 
2250 Tănase și Dinescu 2450 
Realitatea de la 24:00

l!
8:00 Istoria invențiilor Bara 
9:00 Automobile americane 
recondiționate 1050 Vânătorii 
de mituri 1150 VW Type 25 
1250 Cele mai mari superla
tive 1350 Meag-războaie cu 
fiare vechi. Orbecăind prin 
labirint 1450 Istoria nrenpkrr 
1550 Cum se fabrică tăverse 
lucruri? 1650 Curse 1750 5- 
a născut un 4c41M0 Moto
ciclete americane 19d00 Joaai 
vedeo, pasiune și fadusme 
2050 Cun se fataică Aietse 
lucruri? 2150 Lrmfmi mnrți 
2250 rtnomuKjWe 2MB 
Șofer de Grand Pnr MflO 
Ewrest Dmodto de Hte MB 
MOI Matl

made.ro
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* eu'o____________________________________________3,3104 lei

• polar american______________________________ 2,4314 lei

1 gram aur 53,5951 lei

221277.

Societatea
,w;-. .'v

Preț 
închidere

Variație 
țlel/acț)

SNP 0,5450 0
SIF1 3.1300 -0,32
SH 3,5500 -0,84
Hr 8.0000 -0.62
tOhn. CfRC. 0.1010 -1,94

SIF3 3.6400 -1,62
SIF2 3.1700 -0,31
BRD 23.0000 -0,43
nuorica rta uzita ot 
b-dal Dacabil, bl. I

i aviw ieo riiivwwM an
î, parter (lingă QUASAR), tel.:

Nici o carte nouă de zece ani
■ Bibliotecile din me
diul rural duc o lipsă 
acută de fond de 
carte.

CăLIN BlCăZAN__________________
Calln.blcazangilnforniniedla.ro

Hațeg - Atracția pentru lec
tură tinde să dispară la sat. 
Din cauza lipsei de „apetit” 
literar a sătenilor, activitatea 
bibliotecarilor din zona Hațe
gului este mult redusă. Prin
tre puținii amatori de carte 
care calcă cu preponderență 
pragul bibliotecilor se numă
ră elevii aflați in căutarea 
unei surse de documentare 
pentru efectuarea temelor. Pe 
lângă lipsa cititorilor, bi
bliotecile rurale se confruntă 
cu o altă problemă: vechimea 
fondului de carte. „Numărul 
de cărți din biblioteca Școlii 
Primare din Totești nu a mai 
fost îmbunătățit din 1998, iar 
cărțile pe care le avem sunt 
îmbătrânite. Din păcate nu 
putem oferi cititorilor apariții 
noi, cărțile noastre fiind de
dicate exclusiv nevoii școlare 
a elevilor”, spune Carmen 
Purtător, învățător al Școlii 
Primare Totești. Cu toate 
acestea, prin cele peste 8.000 
de volume deținute, bibliote-

Pragul bibliotecilor sătești nu e trecut decât de câțiva elevi (Foto: T.Manu)

ca comunală din Totești este 
mult mai bine dotată decât 
bibliotecile din satele vecine, 
„în evidențele noastre sunt 
Înregistrați peste 200 de citi
tori la o populație de 2.200 de 
cetățeni. Eu zic că e destul de 
bine având în vedere că avem 
ca rivali televizorul și calcu
latorul. Cel mai bătrân cititor 
al nostru e un domn de 70 de 
ani care îl citește pe Emil 
Cioran”, afirmă Tița Cozac, 

bibliotecarul comunei Totești, 
care a specificat că, de cu
rând, biblioteca s-a „îmbo
gățit” cu câteva cărți de enci
clopedie.

Cărți vechi de 57 de ani 
încă se găsesc la unele bi
blioteci școlare rurale, dar 
izul comunist a fost eliminat. 
„Momentan mai avem doar 
4800 de volume pentru că 
multe cărți au fost scoase din 
cauza textelor cu propagandă 

politică”, afirmă Carmen 
Purtător. Alte școli din me
diul rural nu au nici măcar 
bibliotecă. „Pentru că suntem 
o școală mică avem doar un 
fond de carte, dar nu o bi
bliotecă propriu-zisă. Vom 
amenaja pentru anul școlar 
următor o sală de lectură în 
fostul cabinet de fizică”, 
spune El vira Ghemeș, direc
torul Școlii Primare din 
comuna General Berthelot.

Dispecerat apă rece___________________________ 227087
Dispecerat apă caldă__________________________ 217808

Dispecerat Electrica_________________________________ 929

Dispecerat gaz__________________________________ 227091

Informații CFR___________________________________ 212725

Urgențe________________________________________________112

Pompieri_______________________________________________981
Jandarmerie___________________________________________956

Poliție__________________________________________________ 955

O.J.P.C. HD______________________________________ 214971

Deranjamente lift_______________________________ 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Amplasa radarelor la data r'e 27 O4.2QO7:
- DJ 687: Irarcea llcă - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- ■■ k ton - Ma - limita Jad. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea $i 
Mihal Eminescu.

Aurul dacic, păzit de 
jandarmi

I IMRi' ’f.
Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună. 

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

9 8 5 2 6 3 7 1 4
6 2 7 1 4 9 8 3 5
4 1 3 7 5 8 2 9 6
7 3 2 5 9 6 4 <3 1
1 5 6 8 7 4 9 2 3|
8 9 4 3 1 2 5 6 7,

|5 6 8 9 3 7 1 4 2
2 4 1 6 8 5 3 7 9!
‘3 7 9 4 2 1 6 5 8

8 2 4 7 1 5 9 6 3
3 5 7 6 2 9 8 4 1
6 9 1 4 3 8 2 5 7
5 1 6 9 7 2 4 3 8
9 7 3 8 6 4 1 2 5
2 4 8 1 5 3 6 7 9
4 8 5 2 9 7 3 1 6
7 6 9 3 4 1 5 8 2
1 3 2 5 8 6 7 9 4

■ Reprezentanți ai 
UNESCO au cerut ca 
cetățile dacice să fie 
păzite de jandarmi.

Mihaela TAmaș________________
mUiM4a.UmM<tafonmMdUso

Deva Președintele
UNESCO a propus Ministeru
lui Internelor și Reformei 
Administrative ca toate mo-

W..............
Jandarmii vor 
păzi cetățile daci
ce aflate pe lista 
patrimoniului 
mondial UNESCO
Col. Viorel SAlan, 
Insp. Șef al IJJ 
Hunedoara

.............................. n
numentele aflate pe listă să 
treacă în paza jandarmilor. La 
nivelul județului Hunedoara 
există cinci astfel de monu
mente cuprinse în lista patri

Cursuri
Deva (C.P.) - Fermierii 

hunedoreni pot urma 
cursuri gratuite pentru a 
învăța care sunt tehnolo
giile ecologice în produc
ția vegetală și animală, 
în conformitate cu legis
lația europeană. Progra
mul de instruire este 
structurat pe cele trei 
măsuri de agromediu. în 
județul Hunedoara se va 
organiza un curs de ini
țiere în protecția biodi- 
versității. Cursul va dura 
cinci zile. Cursul se adre
sează în mod special 
celor care au proiecte 
SAPARD (aprobate/aș- 
teaptă avizarea/ respin
se) și celori care doresc să 
depună proiecte noi pen
tru alte finanțări. Cursu
rile se vor desfășura din 
7 mai. înscrierile se fac 
la DADR Hunedoara. 

moniului mondial UNESCO. 
Este vorba de cetățile dacice 
Sarmizegetusa, Costești - 
Cetățuie, Costești - Blidaru, 
Luncani - Piatra Roșie și 
Bănița. Rămâne de văzut, 
insă, dacă acest lucru va fi 
posibil, deoarece, In cazul în 
care acest proiect va „prinde 
aripi”, este nevoie de mai 
multe efective de jandarmi 
care să cuprindă întreaga 
suprafață pe care se întind 
aceste monumente. Așadar, ar 
fi nevoie de înființarea mai 
multor posturi de jandarmi 
dotați cu mașini de teren sau 
ATV-uri. Acest lucru implică 
o cheltuială care l-a determi
nat pe ministrul culturii să se 
gândească la supravegherea 
zonei cu camere video. Minis
terul Culturii și Cultelor a 
elaborat un proiect de strate
gie de protecție a patrimoniu
lui cultural mobil și imobil, 
proiect pe care l-a supus 
atenției Consiliului Superior 
de Apărare a Țării. „Este în 
atenția ministerului nostru,

Patru benzi spre Hunedoara
■ Vremea bună îi ține 
pe drumari în stradă: 
la lucrările de pe 
DJ687.

Hunedoara (D.I.) - Până în 
luna iunie 2008 modernizarea 
șoselei DJ687, care leagă Sân- 
tuhalm de Hunedoara ar tre
bui să fie finalizată. Valoarea 
totală a investiției se ridică la 
15.413.300 lei, până acum rea- 
lizându-se lucrări în valoare 
de o cincime din sumă.

Drumuri și Poduri SA De
va nu crede că ar putea inter
veni probleme majore care să 
conducă la eventuale întâr
zieri ale lucrărilor, peste 100 
de angajați și toate utilajele 
necesare fiind angrenate în 
această acțiune. Se lucrează 
în primul rând la lărgirea 
podurilor Macon și Cristur, a 
pasajului superior de la 
intrarea în Hunedoara și la 
tronsonul de șosea riveran

UNESCO a cerut pază la cetățile dacice (Foto: Arhivă)

urmează să fie elaborat un act 
normativ prin care toate o- 
biectivele cuprinse pe lista 
UNESCO să fie asigurate cu 
măsuri de protecție de către 
jandarmi. în prezent, există 
un post de jandarmi la Cos
tești, cu competențe în dome
niul ordinii publice pentru 

râului Cerna, unde a fost ne
cesară consolidarea terenului. 
Oricum, toți șoferii care par
curg acest tronson de drum le 
doresc constructorilor spor la 
treabă și vreme frumoasă, 
pentru ca să termine cât mai 
repede ceea ce au început. Și 
asta pentru că în actualele 
condiții circulația este infer
nală.

Nu vor interveni întârzieri

zona cetăților dacice”, a decla
rat inspectorul-șef al Inspecto
ratului de Jandarmi Județean 
Hunedoara „Decebal”, colonel 
Viorel Sălan. Pentru ca ce
tățile dacice să poată fi păzite 
de către jandarmi, Guvernul 
României trebuie să adopte o 
hotărâre în acest sens.

Hunedoara e 
un oraș tânăr

Hunedoara (D.I.) - în 
ultimul an populația Hu
nedoarei a crescut cu 
9%. Faptul s-a datorat în 
primul rând numărului 
mare de persoane care 
și-au stabilit domiciliul 
aici: peste 2400. Afluxul 
acestora a fost, o pe
rioadă, determinat și de 
diferențele de preț între 
apartamentele din Hune
doara și Deva. Mulți 
„tineri” pensionari de
veni și-au vândut aparta
mentele și s-au stabilit în 
Hunedoara, diferența în
tre ceea ce au încasat și 
ceea ce au plătit de- 
punând-o în bănci, pen
tru zile negre. Totuși 
Hunedoara nu poate fi 
numit un oraș îm
bătrânit.

Calln.blcazangilnforniniedla.ro
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pentru

Florin Cazacu, de la sindicalism până la administrație și politică

acestei misiuni, de președinte 
al organizației județene.

REPORTER: Care au fost 
motivele pentru care ați 
decis să candidați la șefia

R.: Cum o să îmbinați 
administrația CU politi
ca, la nivel de județ?

• Rezistență. Refugiul Salvamont ame
najat în stațiunea Parâng din fonduri 
Phare și pentru care au fost alocați 
150.000 de euro nu a rezistat nici măcar 
o iarnă, primul vânt mai puternic smul
gând bucăți din acoperișul de pe com
plex. (M.S.)

• Organe. Judecătorul loan Drăgan a 
fost desemnat joi, prin tragere la sorți, în 
funcția de președinte al Biroului Electoral 
de Circumscripție Județeană nr. 22 (BEJ) 
Hunedoara, în perspectiva referendumului 
național programat la 19 mai. (M.S.)

„Vreau primul 
PSD"

Audiați la DNA
Deva (M.S.) - Mai 

mulți consilieri locali 
din Deva au fost audiați 
ieri, ca martori, de 
procurorii Departamen
tului Național Anti- 
corupție (DNA) Alba, 
între ei s-a numărat și 
proaspătul viceprimar al 
municipiului Deva, Nelu 
Ardelean. Audierile au 
avut ca obiect tranzacțio
narea unui teren de 
peste 12 hectare destinat 
inițial pentru con
strucția de locuințe pen
tru tineri și vândut ulte
rior unor investitori ita
lieni. Aceștia se obligă 
să asigure toate utili
tățile pe cheltuiala lor, 
iar dacă timp de doi ani 
nu finalizează proiectul 
pentru care a fost vân
dut terenul, pământul va 
intra din nou în posesia 
Consiliului Local. Vice- 
primarul i-a rugat pe 
procurorii DNA să nu 
mute birourile consilier
ilor locali la Alba Iulia, 
în sensul că să nu-i 
cheme des acolo. Audie
rile sunt programate să 
se încheie pe data de 30 
aprilie.

Tezele 
pentru 
cls. a VII-a
Deva (S.B.) - Teza cu 

subiect unic la 

matematică va fi 
susținută de elevii 

din clasa a Vll-a pe 4 

mai 2007 sau pe 5 

iunie 2007 pentru 

elevii care au absen

tat prima oară, iar 

pentru limba și lite

ratura română pe 17 

mai. Acțiunea de 

preluare a 

subiectelor de pe 

website va începe la 

ora 6,00. Decriptarea 

și multiplicarea vari

antei de subiecte au 

loc în intervalul 6,00- 

8,00. Transferul 

subiectelor de la 

inspectorate la școli 

se va realiza între 

orele 7,30 și 11,00. 
Deplasările cu 

subiectele către cele 

mai îndepărtate 

puncte din județe se 

vor face între orele 

7,30-7,45. Multipli

carea materialelor în 

fiecare unitate 

școlară se va face în 

intervalul 11,00- 

12,00, iar ora de 

începere a tezei cu 

subiect unic rămâne 

ora 12,00.

Brad (M.S.) - Ales în fruntea 
organizației județene Hune
doara a Partidului Social 
Democrat, Florin Cazacu își 
propune să-i aducă pe colegii 
săi în fruntea opțiunilor de vot 
ale hunedorenilor. în ultimii 
zece ani, Florin Cazacu a fost 
liderul sindical al minerilor de 
la mina Gurabarza, iar acum 
este primarul municipiului 
Brad.

organizației PSD Hunedoara?
Florin Cazacu: Am fost foarte 

îngrijorat de poziția în sonda
je a PSD, în județul Hune
doara, eram pe locul patru. 
Simțeam că lucrurile nu merg 
bine în organizația noastră și 
existau anumite divergențe în 
cadrul acesteia. în urma unor 
discuții cu lideri de opinie ai 
PSD Hunedoara, primari, am 
decis să accept încredințarea

R-: PSD Hunedoara este 
cunoscută ca o filială în care

Șoseaua de centură, pe 
ultimii metri

Hațeg (C.B.) - începută din 1989, șoseaua 
de centură o orașului Hațeg se află în curs 
de finalizare. Deși lungimea șoselei nu a 
fost foarte mare, constructorii s-au văzut 
nevoiți să tergiverseze lucrările din cauza 
lipsei fondurilor, dar și din cauza litigiilor 
pe care primăria le-a avut cu proprietarii 
ale căror terenuri sunt străbătute de șo
seaua de centură. „încă nu putem estima cu 
exactitate când vor fi gata lucrările, dar 
dacă vremea este bună sperăm ca în două 
săptămâni să terminăm. Din cauza litigiilor 
cu proprietarii de terenuri din zonă am fost 
nevoiți să găsim alte soluții pentru a înche
ia lucrările la acest drum. Anul trecut s-au 
obținut fondurile de care mai aveam nevoie 
în cuantum de 2.300.000 lei”, a specificat 
Adrian Simeon, purtător de cuvânt al 
Primăriei Hațeg.

Șoseaua de centură a orașului Hațeg

Investiții pe obligațiuni
Orăștie (M.S.) - Autoritățile locale din 

municipiul Orăștie au stabilit lista 
proiectelor de investiții care vor fi începute 
în acest an și vor fi finanțate în baza unei 
emisiuni de obligațiuni municipale în va
loare de 12 milioane lei.între proiectele 
vizate se numără modernizarea a șapte 
străzi, extinderea sediului Primăriei Orăștie 
și construirea unei stații de gestionare a 
deșeurilor, a precizat Gabriel Stănculea, con
silier al primarului localității. Potrivit aces
tuia, cea mai mare finanțare va fi alocată 
pentru modernizarea străzilor din municipiu, 
valoarea investițiilor preconizate fiind de 9 
milioane de lei. De asemenea, pentru extin
derea imobilului în care funcționează actuala 
primărie s-au prevăzut 1,5 milioane lei, bani 
cu care va fi ridicat un nou corp de clădire, 
linit artiialul cpdiii

Audiat la DNA
Deva (M.S.) - Fostul

vicepreședinte al Consiliului 
Județean Hunedoara în 
perioada 2000-2004, Costel 
Avram, a fost audiat ieri de 
procurorii DNA Alba în cali
tate de făptuitor, el fiind 
acuzat de abuz în serviciu. 
Actualul consilier județean 
PRM, a declarat că toate 
învinuirile care i s-au adus 
sunt nefondate și că sesizarea 
făcută DNA aparține prefec
tului județului Hunedoara, 
Cristian Vladu. „Se spune că 
aș avea un apartament în 
Deva, o vilă în Retezat, că am 
dat bani la primării sau că am 
oferit o masă femeilor din CJ 
în stațiunea Vața de Jos, cu 
ocazia zilei de 8 martie. Toate 
acestea sunt neadevăruri, care 
se pot verifica. Nu aveam cum 
să dau eu bani la primării sau 
în alte scopuri, în condițiile în 
care toate bugetele sunt apro
bate de consilierii județeni”, a 
afirmat consilierul județean. 
El a menționat că între 
capetele de acuzare s-a mai 
numărat și alocarea unor 
sume pentru reparații la cen
trul social din Pâclișa, fapt 
negat de consilierul județean 
care a afirmat că banii nece
sari au fost oferiți de o fun
dație din Germania.
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R.: Ați anunțat destul de 
târziu candidatura...

F.C.: înainte cu trei zile, 
dar au existat discuții pre
liminare legate de necesi
tatea depunerii acestei can
didaturi. Decizia a fost 
greu de luat pentru că 
sunt și primarul Bradului.

F.C.: Am avantajul a 
două echipe bune: una la 
Primăria Brad, unde colegii 
îmi știu exigențele și unde mă 
bazez pe colegul meu vicepri
mar. Munca politică o voi 
desfășura tot într-o echipă. 
Secretul este acesta: munca în 
echipă.

R.: în Deva, Hunedoara, 
Petroșani, nu aveți primari...

Vrei să pui mâna pe niște premii la care ai curajul doar să visezi? Efortul tău este minim pen
tru a câștiga cu CL în 17 mai:
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au existat tensiuni și lupte 
interne. în ce măsură veți 
reuși să formați echipa?

F.C.: Eu zic că echipa este 
formată deja, dar i-a lipsit un 
lider. PSD Hunedoara are 
foarte mulți membri de aleasă 
calitate, oameni valoroși. Toți 
doresc să arate că PSD este un 
partid nou, reformat, care nil 
a meritat eticheta de partid 
corupt. Misiunea este destul 
de simplă, având în vedere că 
decizia mea de a candida pen
tru președinția organizației a 
fost sugerată de acești colegi 
ai mei, care au spus că mă vor 
ajuta. Am experiență acumu
lată ca lider de sindicat, ca 
primar al unui municipiu. 
Ori, toată această experiență 
o voi pune în slujba PSD, vom 
fi o echipă pentru a aduce 
social-democrații pe primul 
loc în intențiile de vot ale elec
toratului hunedorean.

F.C.: în Deva electoratul s-a 
orientat spre liberali, dar cred 
că este momentul ca oamenii 
să încerce și un alt gen de pri
mar. După două-trei mandate, 
cetățenii ar putea vedea că 
există și variantă mai bună, 
social-democrată. în Hune
doara s-ar impune mai mult 
un primar PSD pentru că este 
un oraș greu încercat de 
restructurarea economică. 
Bineînțeles că vom încerca să A 
oferim electoratului pe cei mai 
credibili candidați la funcțiile 
de administrație publică.

R.: în Hunedoara nu ați 
convins la ultimele două . 
tururi de scrutin...

F.C.: Strategia PSD prevede " 
un sondaj de opinie realizat în 
localitățile mari unde :
intenționăm să câștigăm £
alegerile. în funcție de rezul
tatele acestuia ne vom adapta ™ 
și vom lansa în cursa elec
torală pe cei mai buni candi
dați.

«

Coste! Avram (Foto: cu
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Start bun, dar și ghinion

'J
• Responsabilitate. Din partea domnu
lui Constantin Nenu, antrenor al echipei 
Dacia Orăștie, am primit un memoriu în 
care își asumă întreaga responsabilitate 
pentru rezultatele slabe ale echipei din 
ultima vreme. Tocmai din această cauză 
tehnicianul și-a dat demisia. Vom reveni 
cu amănunte. (V.N.)

• Jiul în doliu. Componenții echipei Jiul 
vor juca în partida cu Farul cu banderole 
negre pe braț, în semn de omagiu față 
de fostul internațional Florea Dumitrache, 
care a decedat joi la vârsta 59 de ani. 
„Suntem șocați de veste. Dumitrache a 
fost unul dintre marii jucători ai Jiului", a 
declarat managerul loan Sdrobiș. (C.M.)

Dinamo, invitată la Hunedoara
Hunedoara (C.M.) - Dinamo București, 

lidera la zi a clasamentului Ligii I, formație 
care are aproape asigurată câștigarea titlu

lui în acest sezon, a 
fost invitată să susțină 
un meci amical la 
Hunedoara cu Corvinul 
2005. „Am discutat în 
acest sens cu portarul 
naționalei, Bogdan 
Lobonț, care și-a 
început cariera la 
Corvinul Hunedoara. 
Lobby ne-a spus că 
dorește să joace în fața 
iubitorilor fotbalului

din orașul natal și că va insista pe lângă 
oficialii dinamoviști pentru perfectarea par
tidei”, afirma Ion Bădin, purtătorul de 
cuvânt al Corvinului 2005. Un alt personaj 

care au apelat oficialii hunedoreni pentru 
wanjarea acestui amical este antrenorul 
câinilor-roșii, Mircea Rednic, care a evoluat 
și el la Corvinul sub comanda lui Mircea 
Lucescu. „Și Rednic a spus că în principiu 
este de acord, astfel că rămâne doar să se 
găsească o portiță în programul clubului 
bucureștean și să se stabilească data meciu-
lui. Cel mai probabil partida se va disputa 
în luna mai”, au spus oficialii Corvinului.

Deva (V.N.) - Delegări de arbitri șl observatori pentru 
etapa a XVI-a, din 29 aprilie a.c.: CFR Marmoslm - Glo
ria Geoagiu, Cristian Lazăr, centru, Daniel Konicika șl 
Ionel Cîrstea (Petroșani), asistenți. Observator, Doru 
Tonta.
Aurul Brad ■ Agrocompany Băcla, Florin Anca, centru, 
Goțjmin Dandu și Marlus Necșulescu, (Deva), asistenți, ' 
Observator, Grigore Macavel.
Minerul Aninoasa -Victoria Călan, Emilian Petrlșor, cen- ‘ 
tru, Nicolae’Albuîeșcu-și Stellan Chjrlță, (Brad), asis
tenți. Observator, Petru Spărios. |
Retezatul Hațeg -iKtfir jPetrflB, DanfeaMarinescu, cen
tru, Consfcntln SitM (Hunedoara) șlFlorin EWIan 
(Deva), asistenți. Observator, Lazăr Kelemen 
Colegiul Matei Corvln - Metalul Crișcior, Adrian Lina, 
centru, Aurellan Panalte (Hunedoara) și Sorin Corpadl 
(Deva), asistenți. Observator, Marian Dlma.

■ Trei dintre gimnastele 
României au debutat cu 
dreptul, iar Lăcusteanu 
s-a accidentat.

Nicolae Gavrea 
(corespondență îhn Amsterdam) 
Ciprian MarinuȚ

Amsterdam - Steliana Nis- 
tor, Sandra Izbașa și Andreea 
Grigore au avut, ieri, un start 
bun la CE Gimnastică de la 
Amsterdam, însă Aluissa Lă
custeanu d$ la CSS Cetate 
Deva a avut ghinion. Nistor 
ocupă primul loc, fiind ur
mată de Izbașa, de ucrainean- 
ca Alina Kozici și de Grigore, 
după primele două subdivi
ziuni ale calificărilor in finala 
la individual compus și pe 
aparate. în schimb, Lăcus
teanu nici nu a apucat să con
cureze. Deveanca s-a acciden
tat la prima sesiune de antre
namente, fiind imposibilă 
recuperarea sa, dar și schim
barea cu o altă sportivă, ast

Gimnastele noastre au șanse la medalii europene

fel că lotul feminin al Ro
mâniei este nevoit să alinieze 
doar trei gimnaste.

Președintele FR Gimnastică, 
Adrian Stoica, a declarat, ieri, 
că este foarte mulțumit de 
prestația gimnastelor. “Fetele 
și-au făcut treaba foarte bine 
și acum așteptăm încheierea 
concursului, care este doar la 
jumătate, pentru a vedea ce 
loc vor ocupa exact la final. 
Deocamdată, Steliana Nistor

este lider, Sandra Izbașa 
ocupă locul doi, iar Andreea 
Grigore e pe locul 4. Sper să 
rămână pe aceleași poziții 
până la final, deși mai sunt 
cam 5-6 gimnaste cu pretenții 
la locuri fruntașe în ultimele 
două subdiviziuni”, a declarat 
Stoica.

în prima subdiviziune, 
Andreea Grigore a încheiat pe 
locul doi, cu un total de 56,975 
puncte. în subdiviziunea a

doua, Steliana Nistor a adunat 
60,075 puncte, iar Sandrâ 
Izbașa 59,925 puncte, dar parcă 
arbitrele au cam tras în jos 
notele. Concret la bârnă, arbi
trele din Rusia și Belarus au 
acordat note mai mici decât 
media brigăzii, lucru care a 
contat la total.

în subdiviziunea a treia vor 
intra în concurs două pre
tendente la medaliile euro
pene, italianca Vanessa Fer- 
rari, deținătoarea titlului la 
individual compus, și britani
ca Elisabeth Tweddle, dar și 
ucraineanca Daria Zgoba, în 
ultima subdiviziune. în finala 
la individual compus se califi
că primele 24 de clasate, iar in 
finala pe aparate, gimnastele 
de pe primele opt locuri din 
fiecare probă.

Finala feminină la indivi
dual compus va avea loc 
sâmbătă, iar duminică, in ulti
ma zi de concurs, sunt pro
gramate finalele pe aparate. 
Același program este și în 
cazul probelor masculine.

Olimpic Simeria atacă Liga I
■ Campioana județea
nă din 2006 dispută 
barajul de promovare 
cu United Galați.

Simeria (C.M.) - Echipa de 
futsal Olimpic are șansa de a 
realiza cea mai importantă 
performanță din istoria spor
tului din Simeria. Olimpic 
(locul II în Liga a Il-a) poate 
deveni prima echipă din Sime
ria care evoluează în Liga I, 
dacă va câștiga duelul din cele 
două meciuri de baraj cu Uni
ted Galați (locul 12 în Liga I). 
Prima partidă se va disputa, 
duminică, de la ora 11.00, la 
Sala de sport a Școlii Generale 
Nr. 2 din Simeria, iar returul 
peste o săptămână la Galați.

înființată în 2003, echipa de 
futsal Olimpic Simeria a 
reușit prima performanță no

tabilă în sezonul 2005 - 2006 al 
Campionatului Județean, când 
a câștigat titlul de campioană 
județeană, performanță care i- 
a dat dreptul de a evolua în 
liga secundă.

La primul sezon în eșalonul 
doi, Olimpic și-a depășit statu
tul de nou-promovată și a 
ocupat locul II în seria I. în 

-J^urma acestei performanțe, 
echipa din Simeria joacă me
ciuri de baraj pentru pro
movare pe prima scenă cu 
United Galați, adversară ce i- 
a fost repartizată prin tragere 
la sorți dintre cele două 
echipe de pe locurile 11-12 din 
Liga I. Carol Gal, antrenorul 
echipei Olimpic, susține că ju
cătorii săi au încredere în 
forțele proprii și speră că pot 
promova. „Băieții sunt opti
miști și nu se tem de adver
sari. Nu vom cădea însă în

Olimpic își dorește promovarea în Liga I de futsal (Foto: cd

extrema cealaltă să tratăm 
superficial meciul, pentru că 
e clar că United e o echipă 
mai experimentată decât noi. 
Sperăm însă să compensăm 
prin organizarea jocului și 
devotament și să fim avanta
jați de faptul că sala noastră 
e mai mică, iar adversarii nu 
sunt obișnuiți cu suprafața de 
joc”, comenta tehnicianul 
Olimpicului. Nu doar jucă
torii, ci toată suflarea Sime-

riei e conectată la importanța 
barajului cu United, dovadă 
că și primarul Petru Păun 
Jura e alături de echipă. 
„Susținem echipa și spiritual 
și financiar. Dacă vor pro
mova, vom rectifica bugetul 
pentru a-i putea sprijini să 
joace în Liga I. Indiferent de 
rezultatul barajului, am făcut 
demersuri la Guvern pentru 
construirea unei noi săli de 
sport”, afirma edilul Simeriei.

Orgolii locale
Deva (V.N.) - Partida de 

astăzi dintre Dacia Orăștie și 
Mureșul Deva este una a 
„orgoliilor locale”. Așa a 
apreciat-o tehnicianul deve- 
nilor, Gică Barbu. Noi am 
spune că este importantă pen
tru ambele echipe. Pentru 
gazde, adică pentru cei din 
Orăștie, este importantă pen
tru că au mare nevoie de 
puncte (se află în partea de 
jos a clasamentului), iar pen
tru deveni pentru că vor să- 
și consolideze locul doi în 
clasament. „Mergem la victo
rie. Se simte la noi o schim
bare de atitudine și o 
prospețime fizică” - a mai 
spus Barbu.
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Mourinho a trecut de Benitesscut
• Va reveni. Medicul formației Dinamo, 
Liviu Bătineanu, a declarat că fundașul 
Ștefan Radu, accidentat, miercuri, în parti
da cu Farul Constanța, a suferit un trau
matism cranian, dar se află în afara 
oricărui pericol și este apt de joc, 
duminică, în meciul cu Gloria Bistrița.

Lajos, criticat
Constanța (MF) - Unul 

dintre acționarii clubu 
lui Dinamo, Vasile Tur- 
cu, a criticat arbitrajul 
lui Tiberiu Lajos la me
ciul cu Farul Constanța, 
scor 1-1, spunând câ cen
tralul „este ultimul ce 
mai face parte din 
cooperativa arbitrilor”.

Șanse mici
Piatra Neamț (MF) - 

Președintele de onoare 
al grupării Ceahlăul Pia
tra Neamț, Gheorghe 
Ștefan, a admis că, deși 
echipa sa păstrează șan
se matematice pentru a 
se salva de la retrogra
dare, jocul nu este deloc 
unul Încurajator, și că 
formația nemțeană tre
buie să se pregătească 
de revenirea în eșalonul 
secund.

Gheorghe Ștefan (Foto: fan)

(Foto: EPA)

Stabil
Buenos Aires (MF) - 
„Deoarece în presă 
circulă zvonuri, vă 
informăm că Dlego 
Maradona este în 
stare clinică stabilă șl 
că starea sa de 
sănătate nu prezintă 
complicații de nidun 
fel. El continuă trata
mentul stabilit", au 
anunțat medicii de la 
clinica Avrll din 
Buenos Aires, într-un 
comunicat.
Presa locală a notat, 
miercuri, că 
Maradona, în vârstă 
de 46 de ani, ar fl 
suferit un Infarct. 
Alte surse au susținut 
chiar că fostul fotba
list ar fi decedat

■ Chelsea a câștigat, la 
limită, cu Liverpool, pri
ma manșă a semifinalei 
din Champions League.

Londra (MF) - Tehnicianul 
Jose Mourinho consideră că 
Chelsea are șanse mari de ca
lificare în finala Ligii Cam
pionilor, după ce a învins, 
miercuri, pe teren propriu, cu 
scorul de 1-0, formația Liver
pool, în prima manșă a semi
finalelor competiției.

„Simt mulțumit de jucătorii 
mei. Rezultatul este pozitiv. 
Conducem. La începutul me
ciului vom fi în situația de a 
conduce. Sunt sigur că a fost 
un henț al lui Arbeloa. Nu pot 
să spun dacă a fost în supra
fața de pedeapsă sau în afara 
acesteia, dar sigur a fost 
henț” ■ a spus Mourinho.

Jose Mourinho crede că în 
prima repriză s-ar fi putut 
Înscrie două sau trei goluri. 
„Ne-am prezentat bine pe con
traatac. Un gol In plus ar fl 
fost justificat. Mulți vor spu
ne că este un rezultat care le 
dă șansa de a merge In finală, 
însă eu cred că este un rezul
tat care ne dă nouă o șansă 
de a merge In finală. Adver
sarii noștri vor juca acasă, ei 
au acest avantaj istoric al

Antrenor superstițios
Sheflleld (MF) - Tehnicianul echipei 

Sheffield United, Neil Warnock, crede că 
este, probabil, cel mai superstițios antrenor 
din campionatul Angliei.

„Trebuie să port aceeași cravată și 
același costum dacă am câștigat, să folosesc 
același traseu spre casă și să opresc la ace
leași semafoare, chiar și dacă este verde. 
Dacă cineva intră în joc și pierdem, 
săptămâna viitoare nu mai joacă. Nu merg 
la toaletă până când jucătorii nu intră în 
teren. Sunt 300 de superstiții”, a explicat 
Warnock.

Colaborarea Intre Penescu șl Munteanu, la final (Foto: fan)

Munteanu a fost demis
Pitești (MF) - Patronul 

echipei FC Argeș, Cornel 
Penescu, a anunțat, mier
curi, că a încetat colabora
rea cu antrenorul-jucător 
Dorinei Munteanu, în urma 
rezultatelor slabe din ulti
ma perioadă. „Am încheiat 
colaborarea cu Dorinei Mun
teanu, deoarece atunci când 
un antrenor nu are rezul
tate și echipa nu merge 
bine, trebuie un șoc. în lo
cul său l-am numit ca inte
rimar pe Constantin Cârstea 
și sperăm că această schim
bare va fi benefică pentru

Record mondial invalidat

Egalul lui Constantin. Fotbalis- I 
tul echipei Dinamo, Ionel Dănciulescu, 
a înscris, miercuri, în meciul cu Farul.
Constanța, scor 1-1, al 149-lea gol în 
Liga I și l-a egalat astfel, în privința 
numărului de reușite în primul eșalon, 
pe Gheorghe Constantin. Dănciulescu 
ocupă, datorită acestui gol, locul 12 în 
clasamentul general. (Foto: kpa)
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Sydney (MF) - Federația In
ternațională de Natație (FINA) 
a refuzat să valideze recordul 
mondial la 100 metri liber sta
bilit de sportiva australiană 
Lisbeth Lenton, la 3 aprilie, 
la Sydney, deoarece perfor
manța a fost realizată în ca
drul unei probe de ștafetă 
mixt nerecunoscută de forul 
mondial, informează AFP.

Lenton a parcurs cei 100 de 
metri în 52 de secunde și 99 
de sutimi, îmbunătățind re
cordul anterior al înotătoarei 
germane Britta Steffen (53.30), 
în cadrul unui duel la ștafetă 
4x100 m liber între Australia 
și SUA, întâlnire tradițională 
organizată în fiecare an între 
cele două națiuni.

Lisbeth Lenton, in vârstă

Jucătorii Iul Chelsea au fost mal abili decât adversarii de la Liverpool, așa că au prima șansă de 
merge fn finală (Foto: ep.

experienței competiției de 
mai multe decenii. Următorul 
lor meci important este împo
triva noastră, în timp ce Chel
sea are «o finală» cu Bolton, 
în acest weekend. însă repet: 
avem șanse mari”, a precizat 
tehnicianul.

De cealaltă parte, antreno
rul Rafael Benltez consideră 
că pentru Liverpool este un 

echipă”, a declarat Penescu. 
Cornel Penescu a chemat 

jucătorii formației FC Ar
geș la sediul firmei sale 
pentru a-i anunța de schim
barea antrenorului.

Dorinei Munteanu a ve
nit la FC Argeș în luna oc
tombrie a anului 2006, după 
un scandal cu fosta sa 
echipă, CFR Cluj.

Pe de altă parte, atacan
tul Alex Bălțoi a fost trimis 
la echipa a doua, deoarece 
evoluțiile sale din ultimele 
etape nu au fost convingă
toare.

i

natele Mondiale de natație de 
la Melbourne, obținând cinci 
medalii de aur: 50 m liber, 100 
m liber, 100 m fluture, 4x100 
m liber, 4x100 m mixt.

de 22 de ani, a concurat în 
această probă împotriva ame
ricanului Michael Phelps.

Lenton a fost cea mai ti
trată înotătoare de la Campio

Lisbeth Unton s-a bucurat degeaba (Foto: b>aj

avantaj faptul că joacă parti
da retur cu Chelsea, din semi
finalele Ligii Campionilor, pe 
teren propriu și că echipa sa 
poate învinge formația antre
nată de Jose Mourinho. „Am 
jucat slab în prima repriză. Le-am 
cedat prea ușor mingea și le-am 
oferit ocazia să contraatace. 
Faptul că jucăm returul pe 
Anfield este un avantaj, însă 

Montoya -
Daytona Beach (MF) - Fos

tul pilot de Formula 1 Juan 
Pablo Montoya, care în pre
zent concurează în campiona
tul american de stock-car, a 
fost amendat de NASCAR cu 
sunu ie 10.000 de dolart^en-' 
tru că a făcut un gest obscen 
în direct la televiziune, săptă
mâna trecută, informează pre
sa din Statele Unite.

Montoya, care se va afla 
sub supraveghere până la fi
nalul anului, a arătat degetul 
mijlociu la o cameră de luat 
vederi, la finalul ședinței de 
încercări de săptămâna tre
cută, de pe circuitul Phoenix

știm că Chelsea este excelent 
pe contraatac. I-am învins î 
campionat și putem să o facei 
din nou. Drogba este foarte pi 
ternic și greu de ținut d 
apărare”, a spus Benltez.

Echipa Liverpool a fost îr 
vinsă, miercuri, în deplasare 
cu scorul de 1-0, de Chelset 
în prima manșă a semif: 
nalelor Ligii Campionilor.

I

amendat
Internațional Raceway. Ofi 
cialii echipei lui Montoya ai 
afirmat să acesta a făcut ges 
tul în glumă și nu și-a da 
seama că Imaginea era trans 
misălft djrect. „îmi pare ri 
că s-stWlan|Hfct așa ceva. Ap 
vrut doar să fie o glumă adre 
sată unuia dintre prieteni 
mei. înțeleg perfect punctu 
de vedere al NASCAR și de 
cizia sa”, a declarat Montoya

Același gest a fost făcut de 
Tony Stewart către Jimmie 
Johnson, în timpul unei curse 
ce a avut loc, în luna martie 
la Atlanta, dar atunci nu s-s 
decis nlcio penalizare.

Dumitrache 
a decedat

București (MF) - Fos
tul internațional Florea 
Dumitrache (59 de ani) 
a încetat din viață, ieri g 
dimineață, la Spitalul | 
Universitar de Urgență 
București, unde era in
ternat de trei săptămâni, 
în urma unui atac cere
bral.

Fostul atacant dina- 
movist Florea Dumi
trache a fost supus, la 
Spitalul Universitar de 
Urgență, unei interven
ții chirurgicale în ca
drul căreia i-a fost înlă
turat un hematom cere
bral.
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• Bea, ■■ Case ae cultură, etaj 2,
Hncs a-erajat preț 50,000 euro, nego- 
ăani. ’e. ^22 792209. (10/24.04)

• cadM L Dera. zona Miorița, contorizări apă
^■ța.3rsTJMK lei TeL 223336 (D

• Dea, aed centrali amenajat și 2700 mp 
tera- intravilan, Str. Cascadei, nu sunt 
agent TeL 0755/562060. (3/24.04)

• gamei flzică vând apartament în Azuga, 
centrat la 10 minute de pârtie, cu toate utilitățile, 
vedere splendidă ideal pentru vacanțe, preț 
86000 euro, negociabil. Tel. 0722/424190. (T)
• senidec, CT, balcon, parter, zona Gojdu, preț 
1103X0 Ron, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al).
• dec, etaj intermediar, zona Piața centrală, 
balcon mare închis, CT, interfon, preț 140.000 
Ron, tel 0726/710903. (Al)
• sdec, balcon închis, parchet, gresie, faianță 
st 46 mp, zona Minerului, preț 27.000 euro, neg., 
teL 0742/019416 (Al)
• ugent, tn zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• agent, în zona Kogălniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț 44000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dacia, et 2, baie, bucătărie, semidec., 
amenajări deosebite, ocupabil imediat, preț 
75.000 RON, tel, 215151,215800. (A2)
• Aleea Păcii, et. 3, hol șl bucătărie mărite, 
gresie, faianță arată bine, termopane, reparti
toare, preț 130.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• Ulu Malnu, et 8/10, dec., bale cu geam, parchet 
contorizări, balcon mare la bucătărie șl sufragerie, 
preț 126000 RON, tel. 215151,215800. (Ă2)

• Alea Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
ameanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)
• Strelulul, et 3/10, dec,, baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 215151,215800. (A2) 
decomandate, 56 mp, cu balcon mare, zona 
Zamfirescu, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, bloc nou, 60 mp, str. Eminescu, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată preț 147000 ron negociabil,

■ tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
_ • ultracentral, etaj 2, decomandate, cu balcon, 

termopan, centrală termică, modificat și bine 
amenajat, preț 53000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la parter, zona bună ideal pt. birouri, spațiu 
comercial sau de locuit, 50 mp, cu centrală 
termică bucătărie modificată parchet, ocupabil 
în 48 ore, preț 43000 euro neg., tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)

Cu un destgn dinamic ș> iimsări extrem de precise ale caroseriei și interiorului. Noul Polo arată mai bine ca nk «dată Iar prin oferta 
Polo I ta ppy.îlpoți avea cu un pachet generos dedotăn standard, launpreț incredibil de 9.762I:uro, cu foaie taxele incluse.

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!

Fiecare sâmbătă iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate In următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
A Intersecția Zamfirescu ■ 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

OrâștLe ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

lila ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
L SC Oscar Company (lângă 
stadion);
1 SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)

Sîntuhahn ■ SC Mureș Aliment

Stmeria ■ Librăria situată in
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
pereoanele fizice. _«

8

• legeni, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 | 
balcoane, tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43000 euro negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• zona Trident, 58 mp, etaj 3, centrală termică 
parchet, gresie, faianță bucătărie mare, 
cămară modificări, balcon mare, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu - ANL, gresie, ușă metalică 
faianță, contorizări, preț 90000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentral, Deva, cu 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• cu Intrări separate, zona Dacia, cu balcon, 
centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
115000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Bălcescu, etaj 3, balcon mare, fără 
modificări, centrală termică parchet, preț 
118000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță balcon închis, etaj 2, zona ■ 
Zamfirescu Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță, 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
•dac, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg., tel. 231.800 (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj i
1, Bd. Decebal Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317.314. (A9)
• Brad, semldecomandate, termopane, ușă 
metellcă zona Peste Luncol, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, bucătărie, bale, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, serrildecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483, (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/156483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/156483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• ap. 2 cam., urgent, Deva, plata imediat, tel. 
215212. (Al)
• tn urlet zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, cu plata urgent, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• legeni dec, etaj intermediar, zona Liliacului,
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel., 
0740/317 314. (A91

Vând ap. 3 camere (05)
• dec., et 2, zona Cuza Vodă 2 balcoane, 2 băi, 
CT, îmbunătățiri, ST 98 mp, garaj, boxă, preț 
100.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• sdec., balcon închis, termopan, CT, parchet, 
gresie, faianță zona Kogălniceanu, preț 15 mld., 
neg., tel. 0742/019416 (Al)
• dec, bucătărie, 2 băi, balcon, etaj intermediar, 
zona Progresul, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, hol central, bucătărie, baie, boxă garaj, 
zona T. Malorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, hol central, bucătărie, 2 băi, faianță + 
gresie, balcon, CT, boxă garaj, zona împăratul 
Traian, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, neamenajat, etaj intermediar, zona CEC, 
preț 61X100 euro, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, 2 băi, faianță + gresie, CT, etaj 
intermediar, zona M. Eminescu, preț 62.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• ataj 1, zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță, centrală termică vedere in față preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandata, «tal intermediar, bld. Decebal, 
cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 băi, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată centrală termică cu încălzire prin 
pardoseală, preț 170.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zonă ultracentrală etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic și fonic, modificat și amenajat 
modern, centrală termică climă preț 70000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, centrală 
termică 2 băi, termopan, amenajat și modificat, 
bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, totul nou, 
poziție deosebită preț ?3000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251496 0745/302200,232809. (A4)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj Intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu 
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băl, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/156483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366. 0788/040.490. 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi. îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

imo

• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/156483.
AW)

• dec, sau semidec. etaj intermediar, zona Liliac
ului, Dorobanți. Creangă tel. 0740/317313. <A9)

vând ap, 4 camere (07)

• dec., hol central, CT, et 3, zona Progresul, preț 
55.000 euro, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• dec., hol pătrat mare, zonă centrală 2 
balcoane, 2 oăi, CT, parchet, garaj și boxă sub 
bloc, CT, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, preț 1,6 
mld., neg., tel. 0742/019418. (Al)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare mo
dificări, îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub 
bloc, etaj 2, preț 80.000 euro, neg., tel. 
0745/159608,206003. (A7)
• B-dul L Manlu, în L-uri, s=120 mp, amenajat 
living, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpațt etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159606 0745/164633. (A7)
• semidec., amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil Imediat, zona 
Miorița Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

ÎXUri xiandard I 2/S5CP, 4 u?i, act condiționat 
rad» (IJ-piavcr. dublu Atrbag Livrare din Xtoc.

Acum și cu prima de casare!

M<<tnzai« 121 >MCP, «rame 00 t>1») cM uont«m c wbwâM (11 UD kmr 5 X • Wet cu TVA «du»

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Calea Lugojului, bifurcatie aeroport, telefon; 0256-289892, 287316

A- SOCIETATEA DE

AURORA I.F.N. S. A.
Ofertă pentru societăți comerciale șl persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• Demararea unor afaceri o Capital da lucru o Investiții
Pot. enefieia de credite și firmele nou înființate șl fără activitate I

fa<MWȘrt<:fl25<21»n2,2igB0,O72B>223889.0726A18355

8d. RUSCA nr 17 (in spatele hotelului Rusca; 
u.-l /fax 0254/716 586 0746/262 816

• semidec., 2 băi (gresie, faianță), hol central, 
CT, geamuri termopan, etaj 1, zona Zamfirescu 
Deva, preț 60.000 euro, tel 0740/317314 (A9)
• dec., 2 băl, (gresie, faianță), hol central, CT, 
etaj 1, zona Progresul Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• garaj, 150 mp, scară interioară, 2 băi, 2 
balcoane, CT, termopane, 95.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

• șl garai, scară interioară 2 băl, 2 balcoane, 
centrală termică termopane, 150 mp, amenajat 
occidental, 95.000 « ro, tel. W? '■ (Al)

Vând case, vile (13)

• casă 4 camere și etaj, 2 holuri, 2 terase, 
poduri, pivniță situată în centrul orașului 
Călimănești, județul Vâlcea. Tel. 
0720/969035.(2/20.04)

NeHwyfc 9.762 Euro1

AICI POATE 

FI RECLAMA 

TA!
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S3 S.C. SEWS-ROMANIA DEVA S.RL

CONFEC TIONERI CABLAJE AUTO
\onmt:

• C^ifk<e la locui * muncă prlntr-ui program de șwtertarepnxAi;
■ • Contract de rmjrxâ permanent;

• Cre suplimerta-e paste cktolu;
‘ • Sper de noapte;

• Transport subvenționat;
• Cantnj și cabinet medical,

î > Ccndițji <fe kjcnj a standarde ocddtrtale, Intr-cn mediu ftts noxe,
| • Posibilități de promovare;

• Txrete de masă.

enuNjEs
• OfspontiMate pentru munca in 3 schimburi;
• MWmSciase; , g
• Stare tună de sănătate; |
• Dtspcritilitate pentru munca in picioare:; *
• IrrfemS-tare, flexfcilltate, seriozitate

Persoanele irteresate sunt așteptate <le luni pana clneii, intre orei» 88-16:36 la Poarte 

l Fabricii din DEVA, CALEA ZARANDDLUI, NR. 166 (DN 7), pentru a participa la un 

interviu.

Informații suplimentare puteți obține la numărul da telefon 206600.

S.C. ACTIVE-POWER 
SOLUTIONS

Angajează:

Consultant telecomunicații, 
pentru Județul Hunedoara 

CV-urile se pot trimite pe fax 0257/278.188 sau pa 
mall la rizvan.clatchlncaps.ro

(91096)

a casă In satul Târnava, comuna Brănlșca. 
Informații latei,0765/2445T (8/25.04)________

Vând garsoniere (19)

• cad D+P+l, în Deva, construcție nouă, 
suprafață construită 700 mp, pretabllă 
pentru sediu firmă ■ bancă ■ pensiune • 
grădiniță de copii. Pentru detalii vizitat! 
www.casasuper.home.ro. Tel. 0766/935328. 
(12/27X13)

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, poziție centrală, în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. (T)

• casă In Orăștle, compusă din subsol, 
parter, etaj, mansardă dotată cu toate 
utilitățile. Relații la tel. 0254/241426, 
0721/186996. (4/4.04)

• Deva, 3 camere, dec., hol, bale, buc, garaj 300 
mp, teren, canalizare, apă gaz. preț 82.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• vllătn Batlz, livlng, 4 dormitoare, buc., 2 băl, 
CT, garaj, teren 800 mp, preț 95.000 euro, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, 3 cam., baie, buc., curte 900 mp, zona 
bună preț 410.000 ron, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• zona Emkwscu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, bale, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 bă, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp. sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabll Imediat, preț 118000 
euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Bmkwcu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabl I firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăroni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Sknaria, P+M, s=190 mp, la parter: livlng, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare. 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170900 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• In lăntaata, 5 camere, bale, bucătărie, livlng, I 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST-400 
mp, preț 90000 eiro neg, tel. 0745/511.776 (A9)
• latent bl Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva preț 150.000 euro neg, tel. 231300; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366 0788/040480 (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

■ Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, tel. 
0254/613,366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșclor, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490, (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (Alo)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină șl 2 ha teren, zona Herteștl, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, livlng, anexe, garai, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613.366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tei. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel, 0254/613366, 
0708/1 0 0,0788/158486. (AM)

Cumpăr casă (14)

imo
• casă cu grădină Deva sau Simeria. plata 
imediat tel. 215212 (Al'

Case de vacanța (15)
• P+l cu terasă In stațiunea Geoaglu-Băl. 
Informații la tei ’41044 duo* ora 17. (T)

Vând case la țară (17)

• casă cu grădină în comuna Vața de Jos. 
Relații la tel. 0746/053875. (9/20.04)

• casă cărămidă satul Mada, (la 10 km de 
Geoagiu), șură grajd, grădină șl 2 ha de teren 
agricol. Tel. 0723/146649. (T)

• casă curta șl grădină în Urol, nr. 21, preț 
150X00 lei. Relații la tel. 0723/494952. 
(7/1804)

Companie naționala de distribuție 
produse metalurgice angajeaza

REPREZENTANT! VÂNZĂRI

pentru județele: Arad, Timiș,Bihor, 
Hunedoara, Caras Severin.

Condiții de angajare:

- studii superioare sau medii
- experiența in activitatea de vanzari 

constituie un avantaj

CV-urile se vor depune pe adresa de mail
Resurseumanewmairon-ealati.ru

sau fax: 0236/471.411 (91129)

• casă pMnă șl teren agricol în localitatea
Bretea Mureșană, nr. 224 și 225. Informații Herbel 
loan, localitatea Leșnlc, nr. 151. /(3/26O4)

• casă In construcție, locuibilă 2 camere, 
hol, baie, beci, 3 camere la mansardă lângă 
șoseaua Deva-Brad, în Fornădie. Relații la 
tel. 0744/935020. (1/17.04)

• casă In satul Bretea Mureșană la 18 km de
Deva, preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

• casă la 5 km de Deva, 2 camere, curent, 
fântână 1000 mp teren Intravilan. Tel. 
0722/258472.(7/19.04)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

a urgent, 34 mp, renovată șl mobilată, Deva, 
Bdul luliu Manlu, totul nou, preț 67.000 lei. Tel. 
0722/968910, (T)
a Deva, bdu-l luliu Manlu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie faianță, convector 
gaz, 67.000 Ron fix, tel. 215212. (Al)
a urgent, în zona M. Emlnescu, etaj 2, balcon, 
contor Izărl, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. (A2) 
a urgent, zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 30.000 euro, tel, 0740/013971. (A2)
e urgent, în zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări moderne, preț 98.000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
a Dacia, eb 4, semldec., s=26 mp, bale șl 
bucătărie, balcon închis, contorlzărl, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
a 22 Decembrie, dec,, et. 1/8, s=46 mp, balcon 
amenajat, contorlzărl, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
a Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
a Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată, 
mobilată contorlzărl, preț 28.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 4, bucătărie, bale, repartitoare, balcon, 
Izolat, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
a 30 mp, etaj Intermediar, contorlzărl totale, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținută preț 
82000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
a zona Dada, decomandată bloc de cărămidă 
28 mp, contorlzărl, parchet, gresie, faianță, preț 
63000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
a zona Go|du, bloc de cărămidă etaj Interme
diar, decomandată apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără modificări, preț 76000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4) 
a In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică contorlzărl, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
a zona Emlnescu, etaj 3, semldec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
a Dada, parter, cu balcon închis, contorizărl, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003.(A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.4A3. (A10)

• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10) 
a Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0 R8/ido.w3.(A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, teren intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
a Deva, b-dul luliu Maniu, bl. CI, parter. 
Informații la magazinul de încălțăminte. Tel. 
0744/593967,0744/556050.(16/25.04)
a halăfOOmpcu birouri, CT, apă, post trafo, DN 
7, zona Orăștle, 120.000 euro, neg., tel. 
0722/564004. (Al)
a hală bl Deva, zonă industrială S-24O0mp, teren 
S-7000mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177 (A9)
a urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nlvel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil In Deva, zonă bună, pretabll pentru 
pensiune, sediu firmă, Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg,, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

a în Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 07 0/317.314. (A9)

Vând alte imobile (27)
a Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
-'954/613 366.07RR/rv " 490.07RH/158.4O1 (AM)

Imobile chirii (29)

a casă In Deva D+P+l, construcție nouă, 
suprafață 700 mp, pretabllă pentru sediu 
firmă, bancă pensiune, grădiniță de copil. 
Pentru detalii vizitați www.casasu- 
per.home.ro. Tel. 0766/935328. (12/27.03)

Cumpâr garsoniere (20)
a n orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
Id tferent de etaj, sau amenajări, ofertă de pretla 
vedere, cu plata imediat, tel. 0730/474275. 
0740/53509. (A4)

a dec, sm Zamfirescu, Mâiăștl Dorobanți Deva, 
ofer prețul pieței, tei. 231800; 0740/317314 (A9)

Vând terenuri (21)
a extravilan la capătul străzii Bălata, din Deva, șl 
teren extravilan la Ieșirea spre Simeria, 4700 mp, 
flecare. Tel. 0256/459498 sau 0747/974947. (T) 
a grădină In Brad, str. Decebal, Intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. (T)
a Intravilan la 10 km de Deva, livadă teren 
arabil, loc de casă fântână curent, 15.000 mp, 
preț 10 euro mp, negociabil, Tel. 0727/669509. (T) 
a Intravilan, uilIttAtl, 650 mp, fs 9 m, preț nego
ciabil, str. D. Sturdza. Tel. 0726/114989. (T) 
a Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, FS 22 m, utilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
a Intravilan, DN 7, zona Ștrand, ST 900 mp, FS 40 
m, preț neg., tel. 0740/210780. (Al)
• bl Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
a zona Bajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhabn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. (A9) 
ahlnwian bl Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, F-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9) 
a urgent, Intravilan Deva, 6000mp, la DN7, 
utilități, preț 65 Euro/mp, tel. 0745/511.776 (A9)
• paredă teren între 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,078^158483. (A10) I

a ota 4>re închiriere spațiu comercial 
dotat cu camere congelare șl refrigerare, 60 
respectiv 70 mc, situat tn Sântuhalm, nr. 67, 
acces parcare, vad bun (Atacret). Informații 
la teL 0744/841645,0721/261429. (12/2804)

a ofer spre închiriere pe termen lung 
garsonieră în Deva, ultracentral, mobilată 
utilată totul nou, preț 150 euro/lună plus 
garanție. Tel. 0726/224003,0726/224003. (T) 
a garsonieră Deva, complet mobilată îoo 
euro/lună tel. 215212. (Al)
a apartament 2 cam., Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
a garsonieră CT, mobilată șl utilată zona Gării, 
preț 150 euro/lună, tel. 0740/210780. (Al) 

a apartamant 1 camere, nemobilat, decoman
date, zona Spar - piață, cu centrală termică 
termopan, parchet, gresie faianță cu cheltueIi 
incluse, pentru firme, birouri, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
a zona Bajan. s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărle aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 10001el/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
a zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
a zona Micul Dallas, s=250 mp. 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7) 
o apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
.euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
a zona Mcul Dallas, hală s=100 mp, H=35 m, apă 
gaz, curent, canalizare, pretabil producție, depozit, 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7) 
o zona Bâlcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare; grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. (A7) 
a zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar + 130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
a zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 2 camere, dec., contorizat integral, amenajat, 
mobilat și utilat integral (inclusiv TV color, 
mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună tel. 0740/317.314. (A9)
o dec, contorizări integrale, amenajat, mobilat 
și utilat, zona Kogălniceanu Deva, 500 Ron/lună 
tel. 0740/317314. (A9)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimente, tel. 
231.800; 0740/317314. (A9)

in exclusivitate o minune dumnezeiască MAICA 
PARASCHIVA venită din Țara Sfântă la cererea credin
cioșilor cu cele mai puternice leacuri sfinte bisericești, 
talismane de noroc, uleiuri binefăcătoare aduse de la 
mormântul lui Isus Mântuitorul Amin.
Maica Paraschiva vă poate dezlega orice problemă ați 
avea: de farmece sau blesteme, indiferent de gravi
tatea cazurilor.
Sunt Anca și aduc mii de mulțumiri Maicii Paraschiva 
care mi-a dezlegat cununia și am reușit să mă căsă
toresc.
Sunt Viorel și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschiva pentru că mi-a alungat farmecele 
și blestemele din familie șl mi-a redat pofta de viață. 
Sunt Ion și n-am cuvinte sâ-i mulțumesc Măicuței Pa
raschiva care numai prin telefon mi-a ajutat soția și 
acum avem o fetiță.
Deschide Cartea Sfântă telefonic și rezolvă pe baza 
datelor de naștere și a numelui de botez, rezolvă 
garantat, tel. 0748946177.

(91460)

ANUNȚ
Primăria comunei Vețel anunță organizarea unui concurs pentru 

ocuparea a șase posturi

personal contractual în aparatul de specialitate al 
primarului - compartimentul de coordonare 

____________ a serviciilor comunitare.____________
Concursul va avea loc în ziua de 15 mai 2007, ora 10,00, la a 

sediul Primăriei din Vețel, str. M. Eminescu, nr. 256, jud. Hunedoara O 

și va consta într-o probă scrisă și un interviu.
Condițiile posturilor sunt:

- studii superioare de lungă durată tehnice sau economice pentru 
posturile de „inspector"
- studii medii pentru posturile de „referent"
- vechime în specialitate de cel puțin 2 ani

Cererea și dosarul personal vor fi depuse la secretarul comunei 
Vețel, până cel târziu în data de 14.05.2007, ora 10,00.

Informații suplimentare la telefoanele 237733 sau 237847.
(91828)

• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

Mobilier și interioare (47)

Imobile schimb (30)
• schimb apartamant 3 camere, semidecoman- 
date, parter cu apartament 3 ■ 4 camere deco
mandate, etaje superioare în Hunedoara. Tel. 
0720/930292,0746/157109, seara, orele 20 ■ 22. (T)

• vând canapea extensibilă, stare bună, preț 300 
lei, șl rotile nr. 39, preț 65 lei. Tel. 230459. CT)
• vând urgent bibliotecă mare, covor persan 
3/4, bibliotecă mică, birou, fotolii cu măsuță, 
aragaz, lustră, sobă teracota la curent, canapea, 
tel. 0723/851439. (T)

Auto românești (36)
Aparate foto si telefonice 
(50)

best .ro
• vând Metan Sagem MY 400, cameră foto, nou în 
cutie, preț 220 lei, negociabil. Tel. 0723/2031®. <T)

• vând Dada 1300 cu caroserie de 1310, în stare 
de funcționare, acte la zl, întreținută, preț 2000 
lei, negociabil. Tel. 0727/669509. (T)

Materiale de construcții (53)

Auto străine (37)

• vâr «nea1 nrad, 6 bucăți, 8 m lungime, 
și o ușă pentru >1, în 2 canate 2,00/1,50 m, 
preț convenabil. Deva, Eroilor, nr, 15, 
(1/24.04)

• loculaactn Germania șl aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope șl 
mobilă, la un preț avantajos. Tel. 
00491731782201 sau 0726/389976 (4/11.04)

Camioane, remorci (39)

• SC Agroal SRL Brad vinde autobasculante 
de 16 tone și 8,5 tone. Relații la tel. 
0744/517638,0741/142892.(5/23.04)

• vând autocamion tip RABA, dublă axă, 
stare bună de funcționare, preț avantajos. 
Tel. 0726/243460. (7/17.04)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând mașini de erblcldat 400 litri, mașini 
de scos cartofi, ambele în stare foarte 
bună, recent aduse din Germania. Tel. 
0723/237400,0723/378752. (3/18.04)

• vând plug 3 brazde de fabricație 
germană, pentru tractor de U 650, preț 1800 
lei. Tel. 0744/935020. (2/17.04)

• vând abrlcht cu circular șl motor, un cazan de 
fontă de 601 cu sobă, două sobe de teracotă din 
demolări, preț negociabil. Tel. 0254/263598 (T)
• vând abrlcht cu ridicătoare și motor trifazic, 
preț negociabil. Tel. 611439. (T)

Moto-velo (41)

• vând motorete Honda SCV100, af 2005,0 
km la bord. Tel. 0723/237400,0723/378752. 
(3/18.04)

• vând scânduri pentru construcție, deșeuri din 
scânduri pentru foc, fereastră nouă în 2 canate, 
dimensiuni 1,20/1,30 m, piatră de construcție^^, 
roabă defler, vană din tablă zlncată. Te^S
0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)
• vând boiler cu gaz tip ARD 10, pentru 
preparare apă caldă, stare foarte bună, preț 
negociabil. Tel. 211124. (T)
• vând ladă frigorifică 2401, stare foarte bună 
de funcționare, preț 450 lei; trusă sudură 
oxlacetllenă, noua, 600 lei, șl reductor sudură 
nou, 150 lei. Tel. 214504. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând M familii albine, comuna Vorța, nr. 
92, tel. 0788/257928(8/19.04)

■ vând N familii albine (8 rame puiet familia, 
foarte populați pentru primul cules, de la 
Calafat). Tel. 0258/842491, orele 20 - 22. (2/2804) 
• vând (0 familii albine, matcă selecționată, cu 
sau fără lăzi, verticale, magazie întreagă, 
folosite doar 2 ani, preț negocalbil. Tel. 
0724/341388CT)
• vând dNarițl pești exotici, acvarii șl plante de 
acvariu; efectuez acvarii complet dotate șl 
populate. Tel. 0729/955975,0743/855171. CT)
■ vând Iapă 10 ani șl mănz 1J ani, rasa Llplțan. 
Informații Herbel loan, localitatea Leșnlc, nr. 151. 
(3/26.04)

c
• vănd lapul de casă. Tel. 220993 după ora 18 CD
• vând ol cu sau fără miei, localitatea Ghergheș, 
nr. 66. Telefon 0254/220344. (5/25.04)
• vând vacă de 8 ani, Băltata românească, 
gestantă de 5 luni și o vițea Holsteln de un an, 
preț negociabil. Tel. 0727/397115. (T)

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

SC HERAL CONSULT IPURL 
Orăștie, lichidator al SC ALEXCOM SRL-în faliment, cu 
sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. 
Hunedoara, vinde la licitație publică:

- Corp principal de producție, platforme betonate și 
teren aferent în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, 
str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 
4670/7, nr. top (3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul 
de pornire a licitației este de 170.500 RON + TVA.

Licitația va avea loc în data de 01.06.2007, ora 12,00, 
la sediul Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din 
prețul de pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de 
plată sau chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul 
lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 
0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.

(91746)

S.C. SARMISMOB S.A.

a) Electromecanic cu experiență în domeniu
b) Tâmplari

c) Muncitori necallfIcațl, pentru calificare tn meseria de tâmplar

rasa
Deporwrpa C.V -urilor șl relații suplimentare, la serii. ’ ■

str. Dr. Victor Șuiaga, nr ? frA4 -

rizvan.clatchlncaps.ro
http://www.casasuper.home.ro
ealati.ru
http://www.casasu-per.home.ro


vineri, 27 aprilie 2007

»

!

cuvaw

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din domeniul 
importului, comercializării și distribuției de- produse de larg;' 

ctm surii

ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT COMERCIAL
(electronice, electrocasmice)

CERINȚE:
Studii medii, abilități de comnnieare» abilități de prezentate, 

cunoștințe operare calculator și permis ci© conducere ©ategoria .B 
(conatitue un avantaj X

SE OFERĂ:
Posibilii»tea de a lucra intr-o echipă tânără» într-vm mediu 

modern, profesional și în plină dezvoltare;
Pachet de beneficii motivant și în acord cu pcrfbrntwnpefe 

realizate.

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc sft-și 
depună candidatura pentru postii! scos la concurs sunt rugate să 
trimită pânfl cel târziu în 15705/21'107 CliV-ut cu. fiMogralte și 
scrisoarea <le Intenție în care sa se menționeze postul solicitat 
(prin poșta, fax snu c-mnil) în magazinul Quasar sau la adresa, de 
mai jos;_____________________________________________________________ (91684)

l».>v.s, - .n ?/ !»»*< tir 37. îelrton 0254 227 •)<)<>.
1.4X ?•! 1 . (_• ITIillI <•»<•« »•.;!! l«l

Caut spațiu pretabll pentru Urmă 
având spațiu de parcare auto 

în curte.
Tatafoana: 0254/219.790 mu 

0742/157.622.
(91761)

LICITAȚIE

(QQD^ÎIfuWttXIl Saî’aBala desemnată lichi
dator al S.C. TOMAS JUNIOR SRL, anunță vânzarea prin licitație pu
blică, în data de 16 mal 2007, ora 11,30, la sediul lichidatorului din 
Deva, str. Mărăștl, bl. D3, sc. 4, ap. 44, a unei Instalații de producere 
a alcoolului etilic compusă din: coloană de distilare alcool etilic rafinat 
cu o capacitate de 5.000 l/zl, coloană de distilare alcool etilic rafinat 
cu o capacitate de 4.500 l/zl, Instalație de producere $i rafinare alcool 
tehnic cu o capacitate de 300 l/zl, secție de alcool șl teren cu 
suprafață de 1.400 mp, situate în Deva, Str. Orizontului, nr. 2.

Prețul de pornire a licitației este de 2.338,302 RON. Garanția de 
participare la licitație este 30% din valoare șl se va vira în contul 
RO70 WBAN 2511 0000 2250 4583 deschis la Sanpaolo IMI Bank 
Deva, până în data de 15 mal 2007. Ofertanțli vor depune, până în 
data de 15 mai 2007, ora 16,00, la sediul lichidatorului, docu
mentele prevăzute în caietul de sarcini, care se achiziționează de la 
lichidator. în cazul neadjudecării, licitația se va repeta în zilele de 23 
șl 30 mal 2007, în același loc, la aceeași oră, Informații: 0254- 
"“51680,0)30009907

Societate comercială

(91653)

Angajează:
- Șofer profesionist categoriile C+E,

- muncitori necalificați,
pentru depozit Deva (9H

Informații la tel.: 232715, 226149, ora 8,00 - 18,00

Inperioada 3-5 mai se efectuează o campanie de 
Bata» a padențibr cu astm bronșic din Dewț, Hune- 

se va efectua gratuit o spirometrie pentru evaluarea 
bolii. Sphrametriile se vor efectua după următorul 
program:

- Hunedoara, joi, 3 mai, între orele 13.00-17.00, 
la Cabinet Medical DP<AXIMED, str. G. Enescu, nr. 52;

■î h Grâ**te. vineri 4 mai, între orele 13-17, la Cabi
netul Medical din Str. Pricazului, nr. 67, parter 1;

- în Petroșani, vineri 4 mal, între orele 12.00-17.00, 
la Sp. de Urcjență, Ambulatorul de specialitate, etaj 1, 
cabipet med. int. 59 (Bdul. 1 Decembrie 1918, nr. 
137^ '

- îh Deva, sâmbătă 5 mei, între orele 10-14, la CM 
OftaReum (in str. Simion Bărnuțiu nr. 12.

(91793)

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

Decese (75)

Cu inimile cernite de durere soția Maria și fiul 
Olimpiu anunță trecerea fulgerătoare în neființă a 
celui care a fost

OVIDIU ILIEȘ
de 48 de ani, din Deva, un minunat și iubitor soț și 
tată. Corpul neînsuflețit se află depus la Casa 
Mortuară din Deva, de pe str. M. Eminescu. înmor
mântarea va avea loc sâmbătă 28 aprilie, ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Comemorări (76)

11“

1?

(2/26.04)

Cu durere în suflet ne aducem aminte de părinții, 
socrii și bunicii noștri care de mulți ani nu mai sunt 
printre noi

VETATRIF
de 43 de ani și

col.r. TRAIAN TRIF
de 4 ani. Slujba de pomenire va avea loc în 29 aprilie la 
Biserica din satul natal Glod, județul Alba.

Odihnească-se în pace. 
Familia Viorica șl Florin Clobanu

Comemorări (76)

S-au scurs 6 săptămâni de lacrimi, tristețe și dor de la 
trecerea în neființă a iubitei noastre

MARIA TOMA
Ir Parastasul și slujba de pomenire vor avea loc sâmbătă

28 aprilie, ora 9, la Biserica ortodoxă din Șoimuș. 
Dumnezeu s-o odihnească.

Fratele Gheorghe, cumnata Maria, nepoții Ioan, 
Nicoleta și Alexandru

(9/25.04)

Familia amintește celor ce l-au cunoscut că se 
împlinește un an de la trecerea în neființă a celui care 

n a fost
J lng. ILIE NICOLAE

Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă 28 aprilie, ora 
9,30, la Catedrala în construcție „Adormirea Maicii 
Domnului” Deva.

(6/28.04)

(1/26.04)

Familiile Stânea și Burghelea, cu inimile Îndurerate 
anunță că in 29 aprilie se împlinește un an de când ne- 
a pârâsit pentru totdeauna iubitul nostru tată, bunic și
socru

STÂNEA NICOLAE
Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă 28 aprilie 
2007, ora 10, la Biserica Adormirea Maicii Domnului 
din Deva (lângă BCR).

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(15/26.04)

Fiul Ioan, nora Dorica și nepotul Tudor Călin anunță 
cu profundă durere în suflet că s-au împlinit 6 
săptămâni de când a plecat pe drumul fără întoarcere 
mama și bunica

MARIA TOMA
Parastasul și slujba de pomenire vor avea loc sâmbătă 
28 aprilie, ora 9, la Biserica ortodoxă din Șoimuș.

O vom păstra veșnic în inimile noastre. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Altele (61)

• ompăr acțiuni Casial Deva. Tel. 
0748/549490.(4731.03)

Pierderi (62)

• ptardut ctfdușt pechinezi cu pui, 
culoare maro, ambii cu handicap, ofer 
recompensă. Tel 230053, 0740/496002, 
0727/03524,0752/&3S4.(5/264)4)

(9/26.04)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Henciuța Simona Ionela. Se declară nul. (7/26.04)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Tomulescu Ana ■ Maria. Se declară nul. 
(10/26.04)
• pierdut legitimație călătorie transport local pe 
numele Cotuț Angela Raveca. Se declară nulă 
(11/26.04)

Matrimoniale (69)

• cetățean Italan cu domiciliul în Germania, 
vârsta 53/170/73, doresc să cunosc o doamnă 
simplă și drăguță pentru o relație de prietenie - 
căsătorie, vârsta 40 ■ 45 de ani. înălțimea 
maximă 168. TeL 00491627353044. (5/1L04)

Solicitări servicii (71)

Reamintim tuturor celor care l-au 
cunoscut că în data de 3 mai se 
Împlinesc 7 ani de la moartea 
fulgerătoare a celui care a fost

CRIȘAN AUREL
Comemorarea va avea loc duminică 
29 aprilie, la Biserica ortodoxă din 
Almașu Mic de Munte.

Te vom păstra mereu în sufletele 
noastre îndurerate.

Soția Livia, fiica Rodica și soțul 
Claudiu, nepoții Răzvan și Bogdan

• caut urgent femeie pentru îngrijire femeie 
bolnavă la domiciliul acesteia, permanent. Tel. 
0254/219934. (T)

Prestări servicii (72)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, 
cu mașini comode, climatlzate, modeme. 
Tel.0740/218237,0726/500804,0765/455835. 
(17/12.03)

■ Baza hipică Archia organizează cursuri 
de călărie cu cai de rasă și asistență de 
specialitate în condiții profesionale, pentru 
toate vârstele. Informații și programări la 
tel. 0726/325218 (8/5.03)

• Noull! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (87919)

• transport mobilier cu auto acoperit de 1,21 și 
14 mc volum, asigur și demontare și încărcare 
la mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462, 
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm agent comercial pentru produse 
textile (Uniconf și Adesgo), produse curățenie și 
cosmetice. Condiții: carnet conducere cat. B și 
minimă experiență în domeniu. Relații și CV-uri 
la tel/fax 0254/214947. (5/24.04)
• angajăm șoferi categoria D. Relații la tel. 
0254/231394, între orele 8 -16. (8/20.04)
• angajăm urgent pensionar activ, pentru 
muncă de 2 ore pe zi. Tel. 0354/801591, 
0722/261010. (7/24D4)
• angajez agent publicitate on-line pentru 
județul Hunedoara. Relații la tei. 0744/975725 
(L2/25JM)

(1/24.04)

o angajez menajeră, cameristă cu experiență, 
posibilitate carte de muncă Deva, centru. Tel. 
0721/661572.(9/2404)
• CMI dr. lordache Aurica din localitatea Certeiu 
de Sus angajează asistent medical debutant. 
Tel. 0742/202444. (8/26.04)
• Cieșa Go|du organizează concurs pentru 
ocuparea postului de bucătăreasă înscrierile se 
fac in perioada 26.04. -11.05.2007, la creșă Deva, 
Aleea Viitorului, nr. 5 (lângă Crucea Roșie). Tel. 
0254/230250.(2/25.04)
• Armă de soft caută informatician, economist 
sau inginer pentru testare, implementare și 
eventual proiectare programe. Detalii la 
www.elcomtur.ro. (4/23.04)
• Internațional lob Expert ■ agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare, transport gratuite, venit net 1650 - 2000 
euro. Informații tel. 0257/281818, 0747/771729, 
0724/497851, lnternațional@expertjob.ro, 
www.expertjob.ro, (90247)
■ Restaurant Fasf Food „Almi" angajează 
bucătar, ajutor bucătar, salarizare atractiva. Tel. 
0727/383878,0727/332442. (2/24.04)
• Restaurant Fast Food „Almi” angajează 
ospătar, barman, vânzător fast-food, salarizare 
atractivă Tel. 0727/383878,0727/332442. (2/2404)
• SC Danlelle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează tricoteri pentru 
mașini de tricotat. Tel. 0745/231867. (7/20.04)
• SC Dariane Instal SRL angajează manipulant 
mărfuri. Informații la sediul societății din Deva, 
str. N. Bălcescu, bl. 12A sau la tel./fax 
0254/220313.(1/26.04)
• societate comercială angajează în Deva, 
barman-ospătar (femeie), cu domiciliul în Deva 
Informații latei. 0788/665751. (4/26.04)
• societate comercială angajează urgent 
paznic. Relații la tel. 0722/319442. (8/24.04)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează urgent secretară cu cunoștințe operare 
PC, salariu motivant. CV la fax 0254/221424. 
Relații latei. 0724/269988. (7/24.04)

LEGENDĂ AGENȚII
IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A10 - Liliacul Multicom

•E—AME

http://www.elcomtur.ro
mailto:ional@expertjob.ro
http://www.expertjob.ro
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•Mandat de arestare. Un tribunal din 
nordul Indiei a emis, ieri, un mandat de 
arestare pe numele actorilor Richard Gere 
și Shilpa Shetty, care au stârnit proteste 
după ce s-au sărutat pe obraji la un 
eveniment din cadrul unei campanii anti- 
SIDA organizat în această țară.

Cea mai sexy femeie din lume

Operație fără cicatrice
Paris (MF) - O echipă de medici francezi 

a realizat cu succes „prima operație chirur
gicală fără cicatrice” din lume, la o 
pacientă in vârstă de 30 de ani căreia i s-a 
extras vezica biliară fără a i se face o 
incizie în piele. Intervenția chirurgicală a 
avut loc la Spitalul universitar din Stras- 
bourg, pe 2 aprilie, și a fost realizată de 6 
echipă de medici condusă de profesorul 
Jacques Marescaux. Medicii chirurgi au 
operat controlându-și mișcările cu ajutorul 
imaginilor transmise pe computer. Aceștia 
au utilizat un endoscop flexibil (un tub 
echipat cu o cameră video n.r.) dotat cu 
instrumente cu o lungime de 1,5 metri, 
introdus prin vagin. Astfel medicii au reușit 
să vadă ce se petrece în interiorul corpului 
și să extragă colecistul pacientei.

■ Jessica Alba este pe 
primul loc în topul celor 
mai sexy 100 de femei 
din lume pe 2007.

Londra (MF) - Actrița ame
ricană Jessica Alba (25 ani), 
este urmată în topul realizat pe 
baza voturilor cititorilor cele
brei reviste FHM, de mane
chinul Keeley Hazell și starul 
din serialul „Neveste disper
ate”, Eva Longoria. „Este ta
lentată, are succes, este o 
actriță frumoasă și cu un sex 
appeal”, a indicat editorul 
revistei, Chris Beli.

Câștigătoarea de anul trecut 
a topului FHM, Keira Knight- 
ley, a coborât pe locul al 12-lea, 
în timp ce colega sa de breaslă 
Siena Miller a înregistrat cea 
mai mare coborâre, de pe locul 
al 12-lea pe al 45-lea.

A devenit rezervație naturală
A ratat și 
Australia

Sydney (MF) - Rappe- 
rul american Snoop Dogg 
(35 ani), căruia în mar
tie i-a fost refhzată o viză 
pentru intrarea pe teri
toriul Marii Britanii, a 
primit o interdicție si
milară din partea autori
tăților australiene care 
au considerat că starul 
este „indezirabil” în 
această țară, transmite 
AFP. Cântărețul, pe 
numele său adevărat 
Calvin Broadus, trebuia 
să participe la sfârșitul 
săptămânii la ceremonia 
MTV Australian Video 
Music Awards.

S-au căsătorit 
în Mexic

Los Angeles (MF) - 
Cântăreața americană de 
muzică pop Anastacia 
s-a căsătorit cu bodyguar- 
dul care i-a asigurat pro
tecția pe parcursul 
ultimelor sale turnee. 
Autoarea hitului „I'm 
Outta Love”, în vârstă de 
33 de ani, și britanicul 
Wayne Newton s-au că
sătorit în Mexic, potrivit 
revistei germane Bunte.

CfUZ (Foto: EPA)

Cea mai 
populară 
Madrid (MF) - Șeful 
guvernului spaniol 
Jose Luis Rodriguez 
Zapatero și actrița 
Reneiope Cruz s-au 
situat pe primele 
locuri în topul 
celebrităților cu care 
spaniolii ar prefera să 
bea o bere, potrivit 
rezultatelor unui son
daj Ipsos publicat 
miercuri. Rezultatele 
confirmă populari
tatea de care se 
bucură Zapatero, 
care s-a situat pe 
primul loc în topul 
popularității și anul 
trecut. Sondajul, la 
care au participat 
2.000 de persoane, a 
fost realizat pentru 
asociația 
comercianților de 
bere spanioli.

■ Comunitatea interna
țională, îndemnată să 
aiute regiunile afectate de 
dezastr de la Cernobîl.

Cemobîl (MF) - La 26 aprilie 
1986, ora 1.23, miezul reac
torului numărul 4 al centralei 
nucleare de la Cernobîl a 
declanșat, în timpul unui test 
de securitate, cea mai gravă 
catastrofă din istoria utilizării 
civile a energiei nucleare.

Comunitatea internațională 
trebuie să actualizeze susți
nerea financiară, concretizată 
în asistență economică și 
socială, pentru regiunile afec
tate de accident, a declarat 
secretarul general ONU, Ban 
Ki-moon, citat de DPA. Peste 
300.000 de persoane au fost

Cel mai frumos om din lume
■ Actrița Drew Barry- 
more este prima în to
pul realizat de celebra 
revistă People.

Un leu de mare se odihnește pe o 
stâncă din Canalul Beagle, în apropiere 
de orașul argentinian Ushuaia.

Los Angeles (MF) - Actrița 
americană Drew Barrymore 
(32 ani) se situează pe primul 
loc în lista celor mai frumoși 
oameni din lume, realizată 
anual de revista People, reu
șind să surclaseze câștigători 
ai edițiilor precedente precum 
Nicole Kidman, Angelina Jolie 
și Julia Roberts. Barrymore a 
mai fost inclusă de patru ori în 
edițiile anterioare ale topului 
realizat de People dar, de obi
cei, nu este considerată una 
dintre frumusețile răpitoare de 
IaHollywood. Actrița apare pe 
coperta revistei, fără machiaj.

(Foto: EPA)

Hugh Grant a fost arestat
Londra (MF) ■ Actorul britanic Hugh 

Grant a fost arestat de poliția londoneză, 
fiind bănuit că a agresat un fotograf la 
începutul acestei săptămâni. „Acesta a fost 
eliberat pe cauțiune și va trebui să se pre
zinte din nou la poliție, în mai”, a precizat 
Scotland Yard.

„Cred că era într-o zi proastă, pentru că a 
început să mă înjure în stradă. M-a lovit cu 
piciorul de mai multe ori și m-a făcut să cad 
în genunchi”, a povestit acesta, precizând că 
actorul a aruncat apoi în el cu o conservă de 
iahnie de fasole, specialitate foarte apreciată 
de britanici. Scena a fost surprinsă de un al 
doilea paparazzo, iar fotografiile au fost pu
blicate în cotidianul LondonPaper.

Prințul Harry (Foto: epa)

Jessica Alba (Foto: epa)

Primele zece locuri ale cele
brului top sunt ocupate mai 
ales de actrițe: Scarlett Johans- 
son pe locul al cincilea, Hay- 
den Panettiere pe locul al șase
lea, Angelina Jolie pe locul al 
optulea și Elisha Cushbert pe 
locul al zecelea. Topul FHM al 
celor mai sexy 100 de femei din 
lume va apărea în ediția din 
luna iunie a revistei.

evacuate definitiv din zona 
Cemobîl, iar aproximativ 5.000 
de copii s-au îmbolnăvit de 
cancer tiroidian. Cu un nivel 
de radioactivitate periculos 
după explozia centralei 
nucleare, zona de 4.000 de kilo
metri pătrați a fost evacuată 
și închisă, transformându-se 
în rezervație unde natura și-a 
reintrat în drepturi.

într-o singură zi, un vi
zitator norocos poate desco
peri elani, vulpi, castori, mis
treți sau specii de păsări pe 
cale de dispariție. Labora
torul internațional de radioe- 
cologie de la Cemobîl a cata
logat recent 400 de specii 
diferite, dintre care 280 sunt 
specii de păsări, iar 50 sunt 
specii amenințate cu dis
pariția, în restul lumii.

Pentru Barrymore, succesul se datorează fericirii Interioare (Foto: epa)

spunând: „Nu mă aflu în 
atenția tabloidelor interesate 
de defectele fizice al vedetelor,

dar simt întotdeauna fericită 
să fiu fotografiată fără ma
chiaj”. Printre vedetele care

în prima linie, sau la birou
Londra (MF) - Ministerul 

britanic al Apărării urmează 
să decidă dacă prințul Harry 
va mai fi trimis să lupte în pri
ma linie sau se va ocupa de 
chestiuni birocratice în timpul 
misiunii sale in Irak, după ce 
insurgenții irakieni au ame
nințat că îl vor răpi pe mezi
nul prințului Charles, trans
mite DPA. Autoritățile militare 
au știut permanent că prințul 
Harry, al treilea în ordinea

succesiunii la tronul Marii Bri
tanii, constituie o țintă impor
tantă pentru teroriștii irakieni. 
Generalul Sir Richard Dannatt, 
șeful armatei britanice, va tre
bui să decidă rolul pe care 11 
va avea mezinul prințului 
Charles, deoarece detașamen
tul prințului urmează să plece 
în zona de conflict în câteva 
săptămâni. Prințul urmează să 
fie comandantul unei trupe pe 
blindate de recunoaștere. 

au mai fost fotografiate fără 
machiaj pentru a-și arăta fru
musețea naturală se mai 
numără Jessica Biel, Katha- 
rine McPhee și Eva Longoria. 
Barrymore a indicat că succe
sul ei se datorează fericirii 
interioare: „Cred că fericirea te 
face să arăți frumoasă. Punct. 
Oamenii fericiți sunt frumoși. 
Ei devin niște oglinzi care 
reflectă fericirea.”

Ediția din 2007 a acestei cele
bre liste mai onorează vedete 
precum Scarlett Johansson, 
Jennifer Gamer, Halle Berry, 
dar și britanica Helen Mirren 
(61 ani).

în ceea ce privește bărbații, 
în top au foșt incluși Matthew 
McConaughey, Brad Pitt și 
George Clooney, și Leonardo 
DiCaprio.

Avril Lavigne a 
primit un dublu album 
de platină la Tokyo, 
unde se află pentru a-și 
promova albumul „The 
Best Damn Thing”.

(ftta epa)


