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Vremea se menține frumoasă și

Dimineața La prânz Seara

Pitulescu este amenințat
Contestă demiterea

Deva (M.F.) - Viceprimarul Devei, democ
ratul Ioan Inișconi, eliberat din funcție 
miercuri, a înaintat, ieri, o plângere preala
bilă către CL Deva în care arată că acțiu
nea împotriva sa este ilegală. “Eliberarea 
mea din funcție nu are niciun temei legal

■ Generalul (r) I. Pitules
cu susține că a primit o 
scrisoare de amenințare 
de la Sever Mureșan.

Deva (T.S.) - Fostul șef al 
Poliției Române în perioada 
1993-1996, generalul în rezervă 
Ion Pitulescu, în prezent con

silier județean hunedorean, a 
declarat, ieri, în timpul șe
dinței Consiliului Județean 
Hunedoara, că a primit o 
scrisoare de amenințare de la 
Sever Mureșan. Declarația lui 
Pitulescu a fost făcută în tim
pul unei dispute cu președin
tele Consiliului Județean 
Hunedoara, Mircea Moloț,

căruia i-a reproșat că în luna 
august 2005 a încheiat un 
parteneriat public-privat cu o 
firmă din București re
prezentată de omul de afaceri 
Sever Mureșan pentru mo
dernizarea drumului județean 
Sântuhalm - Hunedoara la 
rang de autostradă și con
struirea unui aeroport pentru

□
avioane charter în localitatea 
Săulești. Contractul a fost 
reziliat anul trecut, după ce 
firma respectivă nu a început 
lucrările în termenul pre
văzut în parteneriat. Acuzele 
ridicate de fostul general au 
fost oprite de Mircea Moloț 
care i-a cerut să se adresezi 
justiției, /p.3și niciun motiv care să stea 

în picioare. Această plân
gere prealabilă este doar 
începutul. Mă voi adresa 
unui avocat pentru a

acționa hotărârea în 
justiție imediat ce voi fi 

înștiințat în scris de 
eliberarea din 

funcție”, a declarat 
Inișconi. El 
susține că își con
tinuă munca la 
Primărie.

puține
Deva (D.I.) - în acest 

an, în județ, o persoană 
a murit în urma pro
ducerii unui accident la 
locul de muncă. Alți 88 
de angajați au rămas cu 
incapacitate temporară 
de muncă în urma unor 
accidente similare. Ra-

•
portat la aceeași pe
rioadă a anului trecut, 
se constată diminuarea
cu 11 procente a nu
mărului accidentelor de
muncă, /p.5

Un oraș comun
Deva (M.S.) - Orașele 

Deva, Simeria și Hune
doara ar putea avea un 
plan urbanistic general 
comun în baza căruia 
dezvoltarea economică a 
celor trei localități să fie 
realizată într-un mod 
unitar. Proiectul va fi 
avizat la sfârșitul anului 
în curs, /p.3

Campanie
Deva (M.S.) - Echipe 
comune ale PD și 
PLD vor face cam
panie pentru 
susținerea președin
telui Traian Băsescu și 
vor împărți fluturași 
în zonele în care se 
adună hunedorenii în 
următoarele zile 
libere, fără să per
turbe acțiunile orga
nizate. Campania în 
favoarea președin
telui va fi coordonată 
de la sediul organi
zației județene PD 
Hunedoara, echipele 
formate din membri 
ai celor două partide 
urmând să orga
nizeze acțiuni prin 
care să-i determine 
pe cetățeni să se 
prezinte la vot cu 
ocazia referendumu
lui din 19 mai, a 
declarat vicepreședin
tele PD, deputatul 
Gheorghe Barbu.

Minori tâlhărit! pe Cetate
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■ Trei tineri ce se plim
bau pe Dealul Cetății 
au fost bruscați și au 
rămas fără mobile.

Deva (M.T.) - Trei elevi M. 
Z., de 15 ani, C. P., de 14 ani, 
ambii din Băcia și A. D., de 17 
ani, din Deva, au fost agresați 
și tâlhăriți pe Dealul Cetății 
din Deva de 5 tineri necu- 
noscuți. Elevilor le-au fost 
furate telefoanele mobile. 
Aceștia au anunțat polițiștii 
care au reușit în cursul ace
leiași seri să identifice și să-i

rețină pe cei cinci. Au fost 
recuperate și telefoanele mobi
le. Agresorii sunt din Deva și 
au vârste cuprinse între 18 și 
21 de ani, trei dintre aceștia 
fiind cunoscuți cu antecedente 
penale. Tâlharii au acționat 
spontan, profitând de faptul 
că, prin acea zonă nu trecea 
nimeni. Ieri, cei cinci au fost 
prezentați instanței care a 
emis pe numele lor mandate 
de arestare preventivă pentru 
tâlhărie. Trei dintre aceștia, 
care au fost prinși imediat de 
la comiterea faptei au primit 
mandate pentru 30 de zile, iar

ceilalți doi, prinși ieri dimi
neață, au mandate de arestare 
pentru 29 de zile.

Agresorii au fost prezentați 
justiției (Foto: Traian Mânu)

Amenințare
Bănița (M.T.) - în 

apropiere de Bănița, Da
niel G, din Hațeg, a fost 
amenințat cu un pistol de 
un tânăr, care a tras un 
foc de armă în plan ver
tical. Conflictul a fost 
generat de o altercație 
verbală între cei doi. 
Claudiu S., din Uricani, 
deținea în mod legal pis
tolul. Tânărul a primit 
însă o amendă de 2.000 
lei, iar pistolul găsit 
asupra sa a fost ridicat în 

I vederea confiscării.
ii site-urilor
ite-ufUi vW.basescu.ro & crescut de 42 de ori îft 

săptămâna suspendării. în ultimele șapte zile, cei mai 
accesat site din secțiunea Politica este cel al Guvernului, :

’.rx> (Guvern)

(iuipendarea lui Băsescu)

buriai.ro (Traian Băsescu)

priridrucy.ro (Președinție)
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Se poate schia în Parâng
Petroșani (M.S.) - în sta

țiunea montană Parâng, se 
mai poate schia în condiții 
bune pe trei pârtii, duminică 
fiind programat un concurs 
de slalom la care pot lua 
parte toți turiștii care vor 
urca la cota 2000 de metri. 
„Este zăpadă între cotele de

1500 și 2000 de metri. Ama
torii de sport pot schia în cele 
mai bune condiții pe pârtiile 
Parângul Mic, Europarâng și 
Pârtia B”, a declarat șeful Sal- 
vamont Petroșani, Dumitru 
Bârlida. Turiștii sunt sfătuiți 
să se îmbrace corespunzător 
sezonului rece.

NOU! NOU! NOU!

-faianța import
1S,9 RON MP

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic intens)

UȘI METALICE 16,5 RON/MP |
44» ROM S

ac- ruj

mailto:cuvantul@informmedia.ro
vW.basescu.ro
buriai.ro
priridrucy.ro


• Cinci din opt. Cinci din opt candidați 
la prezidențialele din 2008 din SUA au 
recunoscut că dețin sau au deținut o 
armă personală la domiciliu. Majoritatea 
candidaților, participând la o dezbatere 
despre masacrul de la Virginia Tech, când 
un student de origine sud-coreeană a ucis 
32 de studenți și profesori, au recunoscut 
că dețin cel puțin o armă de foc.

Summitul NATO, la București
A

Doborât 
de rebeli

Moscova (MF) - 17 
persoane au murit, ieri, 
când un elicopter care 
avea militari la bord a 
fost doborât în Cecenia, 
au declarat surse mili
tare. Elicopterul de 
transport tip Mi-8 a fost 
doborât de rebelii ce- 
ceni.

Sprijinit tacit
Londra (MF) - Cance

larul german Angela 
Merkel, președintele Co
misiei Europene Jose 
Manuel Barroso și pre
mierul britanic Tony 
Blair au discutat ideea 
unui parteneriat strate
gic cu Nicolas Sarkozy, 
candidatul de dreapta la 
alegerile prezidențiale 
franceze, relatează Fi- 
nancial Times. Liderii 
celor trei state conside
ră că Sarkozy este per
soana cea mai potrivită 
pentru a readuce o 
Franță reformată în a- 
cord cu principala ten
dință politică, transfor
mând această țară în cel 
de-al patrulea membru 
al unui puternic grup de 
state modernizatoare.

Nicolas Sarkozy (Foto, epa)

Tony Blair (Foto: epa)

Demisio
nează 
sau nu?

■ Scheffer se declară 
mulțumit și fericit că Ro
mânia este gata să orga
nizeze summitul NATO.

Oslo (MF) - Secretarul gene
ral al NATO, Jaap de Hoop 
Scheffer, a anunțat, ieri, că 
summitul NATO din 2008 va 
fi organizat în România.

„Există într-adevăr o deci
zie ca summitul NATO din 
primăvara anului viitor să ai
bă loc în România”, a spus el, 
după întâlnirea NATO de la 
Oslo.

România, aliat ferm în ope
rațiunile militare americane 
din Irak și Afganistan, a ade
rat la UE în 2007 și este 
membru NATO din 2004.

Secretarul general NATO 
s-a declarat mulțumit și feri

cit că România este gata să 
organizeze summitul NATO 
din 2008, despre care a spus 
că va fi important.

Principalul sprijin 
in toată această 
perioadă au fost 
Statele Unite, care 
au condus la acest 
consens.

Adrian Cioroianu

.................... M
Anunțul în legătură cu țara 

gazdă a viitorului summit 
NATO nu figura pe agenda 
reuniunii de la Oslo. în plus, 
Înainte de acest eveniment, 
au existat speculații conform 
cărora situația de la Bucu
rești ar fi determinat aliații 
să amâne acest anunț, însă

decizia se pare că a fost luată 
deja în urmă cu mai multe 
săptămâni, potrivit mai mul
tor surse oficiale.

Cel de-al 20-lea summit 
NATO, de anul viitor, care va 
fi organizat în România, va a- 
vea loc în perioada 2 ■ 4 apri
lie, a precizat ieri un oficial 
din cadrul Alianței Nord-A- 
tlantice.
SUA ne susțin

Ministrul de Externe, Adri
an Cioroianu, a declarat, ieri, 
că Statele Unite au fost prin
cipalul sprijin al României 
pentru obținerea unui con
sens în ceea ce privește găz
duirea summit-ului NATO 
din 2008.

El a precizat că, indiferent 
de ceea ce se întâmplă la Bu
curești și „în ciuda tonului pe

care l-a avut discuția din ț 
ră", din ultimele zile, dator 
sa a fost să-i convingă pe to 
aliații NATO, la Oslo, că R 
mânia este in continuare di 
ponibilă și pregătită să găzd 
iască reuniunea la nivel înal 
în primăvara anului 2008.

Ministrul de Externe, Adr 
an Cioroianu a explicat în ; 
cest mod și faptul că pe agei 
da turneului din iunie al pr< 
ședintelui american Georg 
W. Bush nu se regăsește ; 
România.

„Acest summit se va sold 
și cu vizita președinteli 
Bush. Evident că nu putea ii 
clude pe agendă Bucureștii 
anul acesta, în condițiile î 
care ar urma să vină în Rc 
mânia cu ocazia summit-i 
lui”, a insistat ministrul d 
Externe.

Londra (MF) - Tony 
Blair ar putea să tși 
prezinte demisia din 
funcția de președinte 
al Partidului Laburist 
înainte de alegerile 
locale programate 
pentru joi, într-o 
încercare de a limita 
anticipatul eșec elec
toral, relatează The 
Daily Telegraph. Cota 
de popularitate a 
premierului britanic 
este atât de scăzută 
încât demisia sa ar 
putea îmbunătăți 
șansele partidului în 
scrutinul din 3 mai. 
Majoritatea analiștilor 
au anticipat că Blair 
își va prezenta 
demisia după insta
larea noului Executiv 
nord-iriandez la 8 
mai. Guvernul de la 
Londra a dezmințit 
informațiile apărute 
în presă, conform 
cărora Tony Blair ar 
putea anunța de 
săptămâna viitoare 
data la care va 
renunța la funcția de 
prim-ministru.

Se tem de corupții noștri

A blocat răscumpărarea 
domeniului Peleș

București (MF) - Senatorul PSD Antonie 
Iorgovan a dat în judecată Ministerul Cul
turii și Cultelor (MCC) și Guvernul pentru 
a anula retrocedarea domeniului Peleș către 
Regele Mihai I, fiind blocat astfel procesul 
de răscumpărare, a declarat Adrian 
Iorgulescu, ministrul Culturii și Cultelor. 
Castelele Peleș și Pelișor, împreună cu 
terenurile aferente, au fost restituite, pe 1 
martie, regelui Mihai I, în urma unei 
decizii de retrocedare semnate de ministrul 
Culturii și Cultelor, Adrian Iorgulescu. în 
aceeași zi, conducerea Centrului European 
de Cultură Sinaia a semnat decizia de retro
cedare a centrelor Ceramica și Stăvilar.

■ UE, somată să adopte 
o poziție mai dură față 
de România și Bulgaria, 
din cauza corupției.

Bruxelles (MF) - Marea Bri- 
tanie și Franța au cerut Brux- 
elles-ului să adopte o poziție 
mai dură față de România și 
Bulgaria, din cauza corupției 
„grave” din aceste noi state 
membre, informează cotidi
anul Financial Times, în edi
ția electronică de ieri. Suedia 
și Olanda și-au exprimat te
merile potrivit cărora Comi
sia Europeană nu își respectă 
promisiunea de a exercita 
presiuni asupra celor două 
state pentru a realiza re- 
fomele prevăzute, subminând 
credibilitatea procesului de 
extindere a UE.
Frattini, luat la ochi

Reclamația oficială, formu
lată de statele membre în ca
drul unei întrevederi private 
din această lună, arată că 
Franco Frattini, comisarul eu
ropean pentru Justiție, s-a a- 
propiat prea mult de țările pe 
care le monitorizează. Decizia 
lui Frattini de a merge la 
schi, în februarie, cu Rumen 
Petkov, ministrul bulgar de 
Interne, a provocat consterna
re în mai multe capitale na
ționale și în rândul unor co
legi de la Bruxelles.

Purtătorul de cuvânt al co
misarului italian a respins 
„în cei mai duri termeni” ori
ce sugestie privind un conflict 
de interese.

Ambasadorii europeni au 
denunțat că evaluarea publică 
a lui Frattini privind progre-

Comisarul pentru Justiție, Franco Frattini, acuzat că s-a apropiat 
prea mult de țările pe care le monitorizează (Foto epa)

sele înregistrate în principal 
în Bulgaria nu reflectă ceea 
ce un diplomat a numit o si
tuație „foarte, foarte gravă”.

„Credibilitatea procesului 
de extindere este periclitată, 
deoarece dacă nu ne putem 
ocupa de această situație în 
mod adecvat, concluzia va fi 
aceea că nu putem admite ast
fel de țări pe viitor”, a expli
cat diplomatul.

Comisia Europeană și-a de
clarat ieri hotărârea de a-și

menține poziția fermă față de 
Bulgaria și România, respin
gând acuzațiile potrivit căro
ra ar adopta o atitudine mai 
îngăduitoare în ceea ce pri
vește corupția din cele două 
țări recent aderate la UE.

Executivul UE pregătește 
un raport „energic și indepen
dent” privind performanțele 
României și Bulgariei, care 
va fi publicat în iunie, a de
clarat un purtător de cuvânt 
al Comisiei.

Miting PSD 
anti-Băsescu

Cralova (MF) - Peste 
3.000 de oameni au parti
cipat, ieri, la primul mi
ting anti-Băsescu organi
zat de Partidul Social- 
Democrat în municipiul 
Craiova, la manifestații 
fiind prezent și liderul 
formațiunii, Mircea 
Geoană, care i-a în- L. 
demnat pe cei prezenți să 
iasă la vot în 19 mai și 
să spună DA la referen
dumul de demitere a 
șefului statului.

„Azi la Craiova, mâine 
la Cotroceni!”: așa și-a 
început discursul Mircea 
Geoană, în aplauzele a 
circa 2.500 de simpati-L 
zanți și membri social- fi 
democrați, adunați în sa
la Casei de Cultură a 
Studenților din Craiova. 
Liderul PSD le-a cerut 
celor prezenți în sală să 
iasă la vot pentru a-1 de
mite pe președintele Tra- 
ian Băsescu. „Miza a- 
cestui referendum nu es
te soarta lui Traian Bă
sescu, pentru că el este 
terminat. Adevărata mi
ză este dacă ne apucăm 
să facem ceva pentru Ro
mânia. Noi avem nevoie 
de un președinte care să- 
i unească pe români, nu 
să-i dezbine, cineva care 
să nu dorească să distru
gă partidele politice. Noi 
suntem poporul și pe 19 
mai trebuie să ieșiți la 
vot”, a spus președintele 
Partidului Social-Demo- 
crat, Mircea Geoană.

OPINIA DE REZERVA
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Democtatură?

oncluzia la care filosofii 
lumii au ajuns de-a lungul 

timpului este că democrația con
stituie cel mai mic dintre rele. 
Ea, democrația, are la bază câte
va reguli, pe care fiecare trebuie 
să le respecte, chit că îi convine, 
chit că nu.

Se presupune - și așa și este
- că Parlamentul este cel 

mai democratic for al țării, pen
tru că a fost ales de popor. Se 
mai presupune și că toți cei tri
miși în Parlament acționează în 
baza mandatului primit de la 
alegători, pentru binele 
cetățenilor. Atunci când acest for 

uită sau se face că uită de intere
sul general și scoate pe bandă 
rulantă legi și hotărâri exclusiv 
în interesul propriu, democrația 
se transformă în dictatură. S-a 
ajuns la ceea ce am putea numi 
democtatură, adică o dictatură 
exercitată de către un for demo
cratic, respectiv Parlamentul.

Dictatura unui individ poate 
fi înlăturată prin procedee 
democratice. Suspendarea lui 

Traian Băsescu din funcția de 
președinte a fost perfect demo
cratică. Organizarea unui refer
endum pentru demiterea lui a 

fost de asemenea democratică. 
Ceea ce s-a întâmplat și se 
întâmplă mai departe, însă, este 
absolut năucitor. Cel mai demo
cratic for al țării calcă în 
picioare toate regulile 
democrației, în dorința de a-i da 
lovitura de grație dușmanului.

In momentul în care setea de 
putere a lui Băsescu - 
indiferent dacă a avut intenții 

bune, indiferent dacă a avut sau 
nu dreptate în perorațiile sale 
despre hidra corupției - a 
început să se manifeste la cote 

alarmante, a fost pedepsit prin 

metode democratice, după re
gulile democrației. Suspendarea 
lui Băsescu a dovedit că în 
România, mai ales acum, după 
aderarea la Uniunea Europeană, 
nu se mai poate ajunge la dic
tatura unui individ sau a unui 
partid, lată, însă, că este posibilă 
dictatura unei oligarhii transpa- J 
rtinice, lucru îngrijorător în cel | 
mai înalt grad pentru partenerii 
din Uniunea Europeană. Nu de 
dragul lui Băsescu lansează 
aceștia semnale după semnale, 
ci pentru că văd cum democrația 
este în pericol de a deveni o 
democtatură...

Cuvântul liber 
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Biroul Rorriân de 
Audit at Tirajelor.
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• .No^rte albă* în cadrul manifestării 
.Noapte albă", din 4 mai la Deva, la
Poalele Cetății, de la ora 20, se va derula 
un .Atelier de corzi", organizat de Clubul 
Sporturilor Montane și de Organizația 
Națională Cercetașii României - Centrele 
Locale Hunedoara și Deva. (S.B.)

„Moloț servește unui interes"

Ti1* W -W . W »'<• W W V * w w'« *'♦'

Guvernul lui 
„Doamne 
ferește!"
Adrian Sâlăgean
adrian.salagean@informmedia.ro

Guvernul face pe dracu' în patru să 
contracareze bonitatea de imagine 
pe care Băsescu o are în prezent. Atât e de 

urgentă nevoia miniștrilor de a „da bine" la 
popor, încât, de multe ori, călcatul în 
străchini devine sport de echipă în Palatul 
Victoria. De exemplu, am în față imaginea 
unui Traian Remeș, catastrofal ca ministru 
al Finanțelor CDR, actualmente resuscitat 
politic pe post de șef la Agricultură. în 

nota specifică abramburelilor de pe vremea 
lui Ciorbea, Remeș dă acum cu „Doamne 
ajută/ferește!" în înscrisurile oficiale ale 
ministerului ca un preafericit creator al ta
xei pe scaun. Nici ministrul de Interne și al 
Reformei Administrative (de unde scot titu
laturile astea ca o reclamă la Deroî), Cris
tian David, nu a nimerit-o mai bine. „Dus 
de nas" ca un prunc, ministrului i s-au 
arătat la inspecție niște mașini de pompieri 
trăsnet, vorba aia, de rutină, „de ultimă 
generație". De fapt, supercisternele erau 
aduse cu împrumut din altă parte, iar 
rablele adevărate ale unității zăceau 
ascunse pe o stradă lăturalnică. Cam 
jenant, nu? Dar nu chiar atât de jenant 
cum a pățit-o „fototeleradiogenicul" nostru 
ministru de Externe, domnul Adrian 
Cioroianu. A vrut și domnia sa să ne con
solideze încrederea în noua garnitură. Ce 
putea fi mai potrivit decât o fotografie de 
mână cu Condoleezza Rice? Bucta! Secre
tarul de stat american a ridicat din ymeri 
și-o fi zis: „Cioroianu who? Never neardl", 
adjță un fel de: „Mă Ieși, care Cioroianu?".

In rest Guvernul dă bine! Dă la toată 
lumea! Dă la păgubiții Dacia, dă zile 
libere, reduce CAS-ul și fiindcă data refe

rendumului se aproprie, vine vremea să 
primim și mici cu bere...

■ Pitulescu spune că 
Moloț i-a oprit alocu
țiunea fiindcă servește 
grupurilor de interese.

Tiberiu Stroia__________________
tiberlu.strola@lnformmedla.ra

Deva - Contactat de Cuvân
tul Liber fostul șef al Poliției 
Române a declarat că scrisoa
rea de amenințare pe care a 
primit-o de la Sever Mureșan 
există. „Nu vreau s-o fac pu
blică dar pot să o prezint 
oricând. Consider că președin
tele Consiliului Județean mi- 
a oprit discursul pentru că 
avea interesul să o facă. De 
ani de zile spun că România 
va fi mereu codașa Europei 
atâta timp cât vechile struc

O

Parcări
Hunedoara (D.I.) - Din 

cauza creșterii număru
lui de autovehicule în 
Hunedoara, locurile de 
parcate sunt o reală pro
blemă. Municipalitatea a 
început amenajarea unor 
parcări „în spic,, pentru 
a acoperi necesarul în 
zonele cele mai aglome
rate. Cele mai noi locuri 
de parcare vor fi finaliza
te pe bulevardul Corvin, 
în dreptul Școlii Nr.l. Pâ
nă acum, unul dintre sen
suri era ocupat de mași
nile parcate pe carosabil, 
ceea ce împiedica buna j 
circulație rutieră în zonă, i

Vor cânta pentru George

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 
Cuvăr tul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Geoigeta, din Hune

doara
- Cabinet medical tator Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

doara
- Farmacia veterinară SC. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- Cofee Savoya Snack, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter

■ Concert umanitar 
pentru ajutorarea tână
rului lipsit de picioare, 
din Simeria.

Simeria (M.S.) - „Din suflet 
pentru George” este genericul 
sub care se va desfășura 
marți. 1 mai, pe stadionul din 
Simeria, un spectacol de mu
zică populară, fondurile 
strânse din vânzarea biletelor 
urmând să fie donate unui 
tânăr de 16 ani care a rămas 
fără ambele picioare. La con
cert și-au anunțat prezența 22 
de soliști de muzică populară 
din mai multe zone ale țării, 
o mare parte dintre aceștia 
fiind nume consacrate ale fol
clorului românesc.

„Artiștii nu au cerut nici 
un ban pentru prestația lor în

A luat CNH-ul plasă?
■ O sesizare privind 
achiziționarea de utila
je a pus pe jar conduc
erea CNH Petroșani.

Lupeni (T.S.) - O anchetă 
internă, a fost comandată de 
conducerea CNH Petroșani 

Daniel Surulescu

turi continuă să conducă ța
ra”, a spus Ion Pitulescu. în 
replică, președintele CJ Hu
nedoara a negat faptul că Se
ver Mureșan ar fi fost acționar 
la firma luxemburgheză. „In
duceți oamenii în eroare. Ni
meni nu a încheiat vreun con
tract cu firme care ar fi apar
ținut lui Sever Mureșan. Con
tractul în cauză a fost încheiat 
cu o firmă din Luxemburg, la 
care Sever Mureșan nu era 
acționar”, a spus președintele 
CJ Hunedoara.
Puțină istorie

Consiliul Județean Hune
doara a încheiat un partene- 
riat public-privat cu firma 
Asset Management System 
SA București, care face parte 
din Groupe Fidelfin Luxem-

Referendum pentru conurbație
■ Cele trei orașe se vor 
dezvolta economic în 
baza unui plan urbanis
tic general comun.

Deva (M.S.) - Proiectul pla
nului de amenajare a terito
riului interorășenesc Hune- 
doara-Deva-Simeria a fost pre
zentat ieri într-o ședință publi
că la care au luat parte con
silierii locali din cele trei 
orașe și consilierii județeni. 
Proiectul a fost realizat de o 
echipă a Universității Politeh
nica Timișoara sub coordo
narea profesorului Radu Ra- 
doslav, doctor în urbanism. 
Coordonatorul lucrării a 

acest concert maraton. La o 
simplă invitație au acceptat 
să cânte, fără nicio reținere, 
și au spus că George este 
principala vedetă a specta
colului”, a declarat Lăcră
mioara Nistor, președintele 
Asociației Culturale „New 
Age”, organizatorul acțiunii 
umanitare.

Accesul la spectacol se face 
pe baza unor invitații care 
costă 10 lei bucata, dar pen
tru cei „cu dare de mână” au 
mai fost tipărite, invitații care 
pot fi cumpărate cu 50 sau 100 
de lei. Concertul va începe la 
ora 11.00 și este programat pe 
durata a șase ore.

Toate fondurile vor fi 
folosite pentru cumpărarea 
unei proteze complexe, la 
ambele picioare, a cărei va
loare este estimată la aproape 

care a dispus, ieri, efectuarea 
unui anchete la Exploatarea 
Minieră Lupeni, după ce a 
fost primită o sesizare în le
gătură cu achiziționarea unor 
materii prime și materiale de 
calitate îndoielnică, care ulte
rior au fost folosite în sub
teran. Potrivit directorului 
general Daniel Surulescu, 
există o reclamație potrivit 
căreia ultimul transport de 
plasă de sârmă livrat la 
Lupeni ar fi fost de slabă ca
litate. „S-a primit o sesizare 
telefonică anonimă și am dis
pus o verificare a plasei de 
sârmă livrată la EM Lupeni. 
Este vorba de o cantitate de 
aproximativ 16 tone, iar fir
ma acuzată are contract cu 
noi de un an de zile. Dacă 
într-adevăr vom constata 
acest lucru, firma riscă să 
rămână fără garanția de bună 
execuție depusă în contul 
CNH”, a spus Surulescu.

Mircea Moloț
bourg, al cărui acționar ma
joritar este omul de afaceri 
judecat pentru cazul „Dacia 
Felix”. Potrivit contractului, 
firma lui Mureșan trebuia să 
construiască în județul Hune
doara o șosea la rang de 
autostradă și un aeroport pen
tru avioane charter la 

menționat că prin unirea prin 
asociere pe proiecte sectoriale 
localitățile menționate vor 
putea concura cu alte conur- 
bații mari, fără să fie nevoie 
de o unificare administrativă. 
Primarul Devei, Mircia Mun
tean, a arătat, în intervenția 
sa, că mobilitatea forței de 
muncă existente deja între 
cele trei orașe arată legăturile 
create și a apreciat că există 
un interes pentru zonă din 
moment ce la granița celor 
trei localități se va construi 
unul dintre cele mai mari 
complexe comerciale din Ro
mânia. La rândul său, pri
marul orașului Simeria, Petru 
Păun Jura, a menționat că pla

50.000 de euro. Proteza este 
destinată tânărului George 
Scorpie care a rămas anul tre
cut fără ambele picioare, du
pă ce a alunecat de pe scara 
unui vagon de tren, aflat în 
mișcare.

George Scorpie

Mineri prinși la furat
■ Trei mineri au fost 
prinși de polițiști în 
timp ce încercau să 
vândă piese furate.

Aninoasa (T.S.) - Potrivit 
anchetatorilor, cei trei 
ortaci aflați în timpul pro
gramului de lucru au sus
tras din unitatea minieră 
mai multe subansamble ce 
se recuperau ca și piese de 
schimb, respectiv: un ax 
ventilator, un difuzor ven
tilator, două lagăre, o presă 
hidraulică, o macara cu 
melc și lanț și două cabluri 
cu inserție din cupru în 
lungime totală de șapte 
metri, pe care intenționau 
să le predea Centrului de 
Colectare materiale feroase 
al unei societăți comerciale 
din Aninoasa. „Făptuitorii

Ion Pitulescu
Săulești, investiții în valoare 
totală de aproximativ 1.300 de 
miliarde de lei vechi.

Până la urmă, contractul a 
fost reziliat, iar șoseaua Sân- 
tuhalm-Hunedoara este mo
dernizată de Societatea de 
Drumuri și Poduri SA Hune
doara.

nul de dezvoltare este „vital” 
pentru localitatea pe care o 
conduce. Primarul Hunedoa
rei, Nicolae Schiau, a declarat 
că va susține acest proiect, 
dar a menționat că va organi
za un referendum în rândurile 
cetățenilor orașului pentru ca 
ei să se exprime în cunoștință 
de cauză.

Nicolae Schiau

Premieră
Deva (S.B.) - Teatrul de 

! Artă Dramatică Deva a 
pregătit, timp de trei 
luni, o nouă piesă muzi
cală de teatru ce va avea 
premiera în data de 4 
mai, ora 19.00, pe scena 
Casei de Cultură „Drăgan 
Muntean” din Deva. Pre
miera „Opera de trei pa
rale” de Berthold Brecht, 
a fost pusă în scenă în 
regia lui Radu Olăreanu. 
Piesa nu este cu nimic 
mai prejos față de alte 
realizări de succes ale 
regizorului însă rezulta
tul obținut a venit, con
form celor afirmate de R. 
Olăreanu, după ce întreg 
colectivul a trecut „prin- 
tr-o adevărată școală de 
teatru”!

sunt cercetați sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de 
furt calificat, iar dacă vor 
fi găsiți vinovați ei riscă 
pedeapsa cu închisoarea 
cuprinsă între trei și 15 
ani”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al IJP Hune
doara, subinspectorul Bog
dan Nițu. Prejudiciul a fost 
recuperat, urmând ca va
loarea acestuia să se sta
bilească ulterior.

Mineri la ieșirea din șut

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:tiberlu.strola@lnformmedla.ra


1928 - S-a născut artistul francez Yves Kleln (foto), 
considerat părintele picturii monocrome. In colabo
rare cu un chimist, a realizat o nuanță strălucitoare 

de ultramarin, patentată sub 
denumirea IKB - Albastru 
Internațional de tip Kleln. 
1937 - S-a născut Saddam 
Husseln, președintele Irakului 
(1979-2003). ______________
1945 - A murit Benlto Mus- 
solinl, lider fascist Italian. 
1969 - Charles de Gaulle

demisionează din funcția de președinte al Franței,
I 1990 - Consiliul Europei adoptă o declarație
I comună, prin care hotărăște extinderea relațiilor cu 

țările Europei Centrale șl de Est, ____________
2002 - A murit americanca Ruth Handler, creatoarea

Prognoza pentru astăzi
Cer parțial noros. Maxima va fi de 21°C, 

iar minima de 8°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Averse de ploaie. Maxima va fi 

de 20°C, iar minima de 6°C.
Luni. Pe alocuri ploi (dimineață). Tempe

ratura maximă va fi de 19°C. Minima va fi 
de 4°C.
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Soluția Integramel din numărul precedent: M - G - TAC - COPACI - ST - 
BUTUCI - A - VITEI - POM - LEJER - AP - CAR - RAC - L - A - NU - MASA 
- LAITA - BAR - CC - RIAL - FA - ESENȚA - JAR - DEAL - SUR - N - I - 
ACU - VICII - MILA

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Ap. din cei 70: lason și Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, 
Cvintilian și Dada.

Calendar Romano-Catolic______ ______________ _____
Ss. Petru Chanel, pr.m.; Ludovic M. Grignion de Mont- 
fort, pr.

Calendar Greco-Catolic___________________________
Ss lason și Sosipatru, ap. dintre cei 70. Ss. Dada, Ma
xim și Quintilian, m.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 23 aprilie -19 mal, CL te provoacă 
la un nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate Integrantele apărute în aceast 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 în cutiile speciale 
Cuvântul liber, până în 29 mal.

In 34 MAI, cvvAmtol liber
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!

; Nume...........................................
! Prenume....................................
| Adresa.......................................
I ........................ Tel....................... |
> Localitatea................................. >
i 
I 
I
• 
I 
I
I 
I

Sunteji abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT
Energie electrică___________ __ _______________ ■
Începând de astăzi până pe 1 mai, inclusiv, 
furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă.
Miercuri, 2 mai, furnizarea energiei electrice va fi 
întreruptă, între orele:
9.00-15.00 in Deva, cartierul Dacia, bl.28; Simeria, 
Str. 1 Decembrie, bl.10. bl.14;
8,00-14.00 în Hunedoara, str. Buituri, Vulcănescu, 
Izvor. Pârvan, Lătureni, Eroilor, Canalului; în 
localitățile Cârneștl, Baru Mare, Vălioara, Râu de 
Mori;
8.00-15.00 în localitățile Cîrjiți șl Popești; Cigmău și 
Hărțăgani;
Valea Jiului:
8.00-15.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl 23 A, 
bl.23B, str. Dănuțoni, Maleia;
8.00-14.00 în Vulcan, Str. Preparației, bl.F4, bl.F5, 
bl.F6, bl.F7, antena ORANGE.

Gaz_________________________ ,________________________
începând de astăzi și până pe 1 mai, inclusiv, 

furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă _ ______________________________________ _____
începând de astăzi și până pe 1 mai, inclusiv, 
furnizarea apei potabile va fi întreruptă doar în 
cazuri neprevăzute, de avarie.

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

REȚETA ZILEI
.......................... '— —'—■ — - '......................... Jvv - .

Plăcintă cu mere
Ingrediente: 4 ouă, 12 linguri zahăr, 12 linguri ulei, 
12 linguri făină, 1,5 kg mere, 1 praf de copt, puțin 
oțet, zeamă de lămâie, 1 pliculeț cu zahăr vanilinat. 
Mod de preparare: Se pun într-un vas mare 12 lin
guri de zahăr, 4 ouă, 12 linguri de ulei, 12 linguri de 
făină, praful de copt stins cu puțin oțet și zahărul 
vanilinat. Toate acestea se bat bine cu telul și apoi 
se pun merele tăiate în feliuțe foarte mici. Compo
ziția se pune în tava unsă și tapetată cu făină.

7:30 Heidi (ep. 1, aventuri, 
El Anglia, 2005)

8:00 La Zoo
(doc. Australia)

8:10 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

9:00 Phil din viitor (serial
H comedie, SUA)

9:30 Hai Hui prin Europa 
10:00 Arca lui Noe 
10:30 Cursa spațială (doc.

Anglia, 2005)
11:30 Cinemaniadi 
12:00 Cartea europeană.

Club 27
12:35 0 vedetă populară 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:20 Premiile Clubului 

Român de Presă 
(partea a ll-a)

15:25 Vile și palate celebre 
(doc.)

16:00 Drumul spre Helsinki.
16:30 Parfum de glorie: 

Cristina Pfrv
17:00 La poliție sau la 

mănăstire (s)
180 Teleencidopedia 
19:00 Jurnalul TVR.

Meteo

20:10 Surprize, surprize...
Anul 9... Partea I.
Prezintă Andreea 
Marin Bănică

21:50 Jurnalul TVR 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a
23:10 Profesioniștii 

0:10 Ultima secundă
(film artistic, thriller, 
Statele Unite ale 
Americii, 2001). 
în distribuție: 
Tom Sizemore, 
Dennis Hopper, 
Steven Seagal.
Regia:
Albert Pyun

1:50 Jurnalul TVR (reluare). 
Meteo. Sport

240 Memoria unui udgaș 
O (film, reluare)

445 0 vedetă populară 
(reluare)

6:05 Arhiva de serviciu.
VI Itoarea de 
vrăjitoare (r)

7:00 Prăjiturică (d.a.) 
8:00 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă doctore? 
10:15 Războiul de acasă (r) 
10:45 Doi bărbați și 

jumătate (r) Charlie
HHarper este un burlac 

înstărit, care se bucură 
de toate beneficiile 
unei vieți comode și 
fără griji. Are o carieră 
de succes: este autor 
de jingle-uri, are o vilă 
superbă în Malibu, și 
fiecare seară și-o 
petrece alături de o 
altă femeie. Ce și-ar 
mai putea dori? Pe 
fratele său, Alan sau 
pe fiul acestuia, Jake, 
care să-i facă viața 
amară zilnic, din te 
miri ce...

11:15 ProMotor 
12:15 Campionii 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:15 Mesaje de dincolo (s) 
18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport.

2030 Ultimul samaritean
E8(acțiune, SUA, 1991). 

Cu: Bruce Willis, Halle 
Berry, Damon Wayans, 
Chelsea Field. R.: Tony 
Scott

2245 Rechinii ucigași
Hfthriller, SUA, 1999). 

Cu: Thomas Jane, Saf- 
fron Burrows, Samuel 
L. Jackson, Jacqueline 
McKenzie. R.: Renny 
Harlin

1:0O Istoria față In față cu 
Hjustiția (dramă, Cana- 

da/Germania, 2005). 
Cu: Wendy Crewson, 
John Corbett, Stipe 
Erceg, William Hurt, 
Michael Murphy. R.: 
Charles Biname

3:00 Ultimul samaritean
IQ (film, r) 

530 Pro Motor
(reluare)

630 Stilul Oana Cuzino
(reluare)

630 Copiii Dunei (film, r) 
830 în gura presei, cu 

Mircea Badea. Revista 
presei

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
1030 Opt reguli simple 

(reluare)
11:00 Desene animate: 

Animax: Slimer 
și vânătorii 
de fantome; 
Proiectul G.e.el^e.r.

12:00 Desene animate: 
Jetix: Copiii de la 402; 
Prințesa Sissi

13:00 Știri 
13:15 Felida 
14:00 Opt reguli simple

B (s, comedie, SUA 
2003).
în distribuiție: Katey 
Segal, Kaley Cuoco, 
Amy Davidson, Martin 
Spanjers

1430V.I.P. (s) 
1530 Folclorul contraatacă

(divertisment)
1830 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

20:30 Polița de asigurare
3 (thriller, SUA, 2001). 

Cu: Erika Eleniak, Ge- 
rald Kroll, Paul Win- 
field. R.: Brad Marlowe 

2230 Am fost cândva sol-
Odați... și tineri (război, 

SUA, 2002). Cu: Mei 
Gibson, Madeline 
Stowe, Sam Elliott, 
Chris Klein, Keri Rus 
sell. R.: Randall Wal- 
lace 
TAȚI. FRAȚI. SOȚI Șl 
FII.
în 1965 a avut loc pri
ma bătălie dintre 
americani și viet
namezi. 400 de soldați 
americani au pătruns 
pe teritoriul vietnamez 
și s-au trezit înconju
rați de 2000 de ina
mici.

200 Concurs interactiv 
300 Observator (r) 
345 Vrvere (s)

Berbec

Dimineață sunteți măcinat de sentimente contradictorii, dar 
o temele mai în vârstă din familie vă ajută să vl le clarifi
cați.

Taur

Aveți tendința să exagerați în privința sentimentelor ți a 
afacerilor. Fiți mal moderat, pentru că rlscațl să vă 
dezamăgiți prietenii.

Șamani
S-ar putea să aveți o zi proastă. Aveți o mare capacitate 
de comunicare șl puteți să depășiți toate neînțelegerile cu 
partenerul.

Rac
Dimineață este posibil să suferlți o dezamăgire, motiv pen
tru care sunteți Indispus. Vorbiți deschis, ca să evitați toate 
neînțelegerile,

Leu

Pe plan sentimental, s-ar putea să aveți probleme din cauza 
orgoliului. Ar fi bine să dațl dovadă de mal multă răbdare 
cu Iubita.

EMloaci
Dimineață nu sunteți mulțumit de nimic ți aveți tendința 
să criticați pe toată lumea. Nu vă enervați pentru nimi
curi. Calmațl-văi

Balanță
Nu este momentul să începeți noi activități, pentru că nu 
sunteți într-o formă bună. S-ar putea să întâmpinați câte
va obstacole.

Scorpion
Aveți succes în toate activitățile legate de cămin. S-ar putea 
să câștigați o importantă sumă de bani, dintr-o afacere mai 
veche.

Săgetător
Este posibil să aveți probleme acasă, dar se pot rezolva 
rapid. Pentru a evita o ceartă, nu trebuie decât o vorbă 
bună sau un gest tandru.

Capricorn
Dimineață s-ar putea să fiți confuz, ceea ce vă poate afec
ta relațiile. Vă recomandăm să fiți calm ți să nu provocați 
o ceantă.

Vărsător
Nu este momentul să vă ambiționați să rezolvați pro
blemele, pentru că s-ar putea să nu aveți succes. Accep
tați ajutorul familiei!

Pești j

Dimineață sunteți nemulțumit ți nervos pentru că nu reuțiti Tp 
să plecați într-o excursie. Cei din jur nu sunt obligați să vă ' 
suporte ieșirile.

830 Megatehnicus 9:00 Arta 
supraviețuirii (r) 930 Natură 
și aventură (r) 10:00 D'ale Iu' 
Mitică (r) 11:00 Liber pe con- 
trasens 12:00 EU-RO Case (r) 
1230 Lumea azi 13:00 Gim
nastică. Campionatul Euro
pean. Rezumat din calificări la 
masculin 13:30 Gimnastică. 
Campionatul European. Indi- 

s vidual compus, feminin. Trans
misiune directă din Amster
dam 15:45 Superlativele tur- 

s ismului românesc 16:00 Bazar
(r) 16:30 Gimnastică 19:05 
Verdict: crimă! (s) 19:50 
Europa altfel 20:10 Unitatea 
specială 2 (s) 21:00 Ora de 
știri 22:10 Martorul tăcut (ep. 
5) 23:10 Eu cu cine mă mărit? 

, (comedie romantică, SUA,
2001) 1:00 Liber pe con- 
trasens (r)

10:00 Dragul nostru Charly (s) 
11:00 Raven (s, SUA, 2002) 
1130 Agenția de turism 12:00 
Ghem, set și meci (s, Cana- 
da/Franța, 2004) 1230 Fit & 
Chic 13:00 Țibanu' 13:30 Pet 
Zone 1400 îngeri în terenul de 
țintă (comedie; SUA, 1997) 

i 16:00 0 vacanță la Roma 
(comedie, SUA, 1990) 18:00 
Baronii (s) 1830 Știri Națion
al TV 20:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (div.) 20:15 Blow Dry 
(comedie) 2230 Poveste din 
Bronx (dramă, SUA, 1993) 
0:45 Emmanuelle (s erotic)

11:45 Dumbrava minunată 
, (film, r) 1330 Ghici ce-mi pla- 
, ce la tine (r) 14:00 Savoarea 

bucătăriilor europene 1430 
Savoarea bucătăriilor europe
ne (ep. 9-10) 15:45 Cinci dintr- 
o lovitură (ep. 1-2, comedie, 
SUA, 2004) 16:45 Colierul de 

f turcoaze (acțiune) 1900 Viața
lângă Fran (s) 20.00 Entertain- 

•. ment News 20:20 Point Plea-
sant (s) 2130 Ghici ce-mi place 
la tine (s) 2200 în ring cu Rocky 
(s) 23:00 Trei culori: albastru 
(dramă, Franța/Polonia, 1993)

700 Duelul pasiunilor (r) 9:00 
Un medic în familie (s) 11:00 
SOS, viața mea! (s) 1330 Pri
zoniera (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 1530 Duelul pasiu
nilor (s) 17:30 Poveștiri adevă
rate 1830 Betty cea urâtă (s). 
Cu: Ana Maria Orozco 19:30 
Tequila cu suflet de femeie (s). 
Cu: Angelica Rivera, Eduardo 
Yanez, Joana Benedek 2030 
O scrisoare pentru tine (diver
tisment) 23:15 Clona (s). Cu : 
Murilo Benicio, Giovanna 
Antonelli 0:15 Prizoniera (r) 
1:15 SOS, viața mea! (s) 345 
Muzica de acasă 4:15 Extra
vaganta Anastasia (s)

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

7:30 Desene animate 8:00 
Quizzit - emisiune interactivă 
9:00 Copiii de la 402 (d. a.) 
930 Sport, dietă și o vedetă 
10:00 Imobiliare Blitz 11:00 
Autoforum 11:40 Tele RON 
13:00 Camera de râs 13:15 
Interviurile Cristinei Țopescu 
14:15 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:15 Nuntă în 48 de ore (r) 
1630 Schimb de mame (r) 
18:00 Focus 1930 Mondenii 
(r) 20:00 Megastar - live. 
Marea finală 23:30 Dorință 
fatală (dramă, SUA 1995). Cu: 
Alicia Silverstone 1:30 Secrete 
de dormitor (erotic) 3:30 Au
toforum (r)

1135 Pe platourile de filmare 
12:05 Meciul vieții (dramă, 
SUA, 2005). 13:45 Burețelul 
Bob și coroana regelui Neptun 
(aventuri, SUA, 2004).15:15 
Hitch (comedie, SUA, 2005). 
17:15 Casanova (comedie, 
SUA, 2005). 19:05 Divorțul 
(dramă. Franța, 2003). 21UO 
Gool! (acțiune, SUA, 2005). 

23:00 Peștera (acțiune, SUA, 
2005). 0:40 Londra (dramă, 
SUA, 2005). 2:10 Predator 
(acțiune, SUA, 1987). 3:55 
C.RA.Z.Y. (dramă, Canada. 
2005).

10:45 Ziarul realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:10 
Tănase și Dinescu (talk-show) 
(r) 13:10 Money Express 1500 
Realitatea de la 15:00 1520 
Fabrica 1600 Realitatea de la 
16:00 1630 3 x 3 1705 3 x 
3 18:00 Realitatea de la 18:00 
1845 Jurnal sport 19:15 Ediție 
specială 2000 Realitatea de la 
20:00 20:10 Eurosceptid 2200 
Realitatea de la 22:00 2300 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Jurnal de mare audiență 2400 
Realitatea de la 24:00

I

900 Top FanX(r) 10:00 Vis de 
vacanță 1030 La limită. 
Autoshow 11:00 Campionatul 
național de fotbal în sală. 
Transmisiune în direct 1230 
Documentar Cinema 1300 Fan 
X 14:00 Destinații la cheie. 
Călătorii în străinătate cu 
Theea 1430 Pasul Fortunei (r) 
1600 Esentze 1700 High Life 
(r) 18:00 Briefing. Retrospecti
va săptămânii 19:00 Sosesc 
păsările călătoare (comedie, 
România, 1984). Cu: Emil Hos- 
su, Ștefan Mihăilescu-Brăila. R.: 
Geo Saizescu 21:15 Direct în 
pat 2145 Trenul vieții (r) 2345 
Calea europeană (r)

1000 Curse 1100 Motoddetej 
americane 12:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 13:00 
Dependenți de cascadorii 
1400 Manevre pe scară mare: 
încărcare mare 15:00 Vână
torii de mituri 1600 Brainiac 
17:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 18:00 Jocurile video, 
pasiune și industrie 1900 
Automobile americane recon
diționate 2000 Gigantul aeru
lui: Construirea Airbus-ului 
380 21:00 O pradă mortală 
2200 Vinovat sau nevinovat? 
2300 Orgasmatron 2400 La 
un pas de moarte: în irwna 
întunencului
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Amnlasarea radarelor în data de 2B.Q4JJPO7:
- DN 7: Tătărăștl - llia - limita judi Arad; DN 66: Băcia
- Călan; Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. 
Horea și M. Emlnescu.
Amplasarea radarelor data de 29.04.2007:
■ DN 7: Slmerlă - Orăștle - limita jud. Alba; DN 7: 
Sețel - lila - limita jud. Arad; DN 68A: Dobra - limi
ta jud. T mlș; Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, 
str. lîoroe $1 M. Emlnescu.
Amplasarea radarelor în data de 30.04.2007:
- DN 7: Zam -lila - Leșnlc - Mintia - limita jud. Arad;
DJ 687: Bârcea Mică - Crlstur - Hunedoara - Hășdat; 
Dew: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. Horea și ’ 
Mlhal Emlnescu. |
Amplasarea radarelor în data da 01.05.2007;
■ DN 86: Băcia - Călan; DN 7: lila - Burjuc - Zam; j
Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. Horea șl j 
Mlhal Emlnescu. I

Reguli:

în flecare 
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.

Începători

■ Primăria afirmă că 
până la sfârșitul acestui 
an 80% din străzi vor 
fi reabilitate.

CăuN BicAzan 
calin.blca2an@ln1ormmedla.ro

Deva - Primăria Deva a 
demarat un program de 
reparare a străzilor munici
piului. în program sunt 
incluse 60 de străzi pe care se 
va turna covor asfaltic sau 
care vor fi reparate. Bulevar
dul Decebal, strada Mihai 
Eminescu, străzile aferente 
Minerului și Bejan, Aleea 
Armatei sau strada Viilor 
sunt doar câteva din locațiile 
care vor fi „vizitate" de primă
rie. „Săptămâna aceasta s-au 
început lucrările la strada Si- 
mion Bărnuțiu pentru că de 
aici s-au primit la primărie 
cele mai multe reclamați] de 
la locatari. De săptămâna viit
oare vom ataca strada Depo
zitelor până la ieșirea din 
Deva pe un tronson de 2,4 kilo
metri. Vor fi reabilitate trotu
arele, bordurile și tot ce mai 
trebuie”, spune Florin Oancea, 
viceprimarul municipiului De-

Viceprimarul Oancea promite că așa ceva nu vom mai găsi pe trotuare. CL promite că va 
monitoriza activitățile pentru a vedea dacă promisiunile devin realitate

va, care mai menționează că 
nu doar străzile sunt incluse 
în planurile de reabilitare. 
„Problema trotuarelor și a a- 
leilor dintre blocuri va fi re
zolvată până la sfârșitul aces

tui an, iar 80% din străzile De
vei vor fi reabilitate. Avem 
trei echipe care se ocupă de 
reparații în mai multe locații 
odată, în așa fel încât să nu 
fim nevoiți să întrerupem lu

crările dintr-un loc numai ca 
să începem în altul”. Primăria 
Deva afirmă că pentru toate 
problemele de infrastructură 
au fost alocate în acest an 20 
de milioane de euro.

7 3 8 4 5
5 3

5 8 1 6
8 9 6 7

3 1 7 2
9 6 1 2

2 3
6 4 1 2 9

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
9 6 7 2 5 3 8 1 4
5 4 8 1 9 6 3 7 2
2 3 1 7 4 8 6 5 9
1 8 6 9 2 7 4 3 5
3 5 2 8 6 4 7 9 1
4 7 9 3 1 5 2 6 8
7 1;3 4 8 9 5 2 6
6 9 4 5 7 2 1 8 3
8 2 5 6 3 1 9 4 7

ncepători

3 2 4 5 9 ’ 8 6 ?
56783214 9;
89176452 3!
4 3 5 2 7 9 6'8 
782156394!
9 1 6.4 8 3 7 5 2 
15 9*3 48276 

673925481
2 4 8 6 1 7 9 3 5

Avansați

Se judecă cu Băsescu și Macovei
■ Cererea de trimitere 
în judecată va fi depu
să săptămâna viitoare 
de parlamentarii PRM.

Deva (M.S.) - Mai mulți 
senatori și deputați ai Par
tidului România Mare (PRM) 
sunt dispuși să-j dea în jude
cată pe președintele Traian 
Băsescu și pe fostul ministru 
al justiției. Monica Macovei, 
pentru acuzele făcute împotri
va parlamentarilor atunci 
când s-a discutat proiectul de 
lege referitor la sprijinirea 
producătorilor autohtoni de 
bere. „Ne-au făcut pe toți par
lamentarii mafioți, oameni 
care aparțin de anumite 
grupuri de interese și care 
votează legi pentru infractori. 
De la doamna ministru Ma

covei aveam pretenții foarte 
mari. A fost ministru al 
justiției și știe că nu poate 
acuza fără probe. Vom merge 
in instanță să ne arate și 
nouă care sunt probele, dacă 
nu, să plătească”, a declarat 
ieri, la Deva, deputatul Lia 
Olguța Vasilescu. Cererea de 
chemare în judecată va fi 
depusă în cursul săptămânii 
viitoare, iar parlamentarul 
PRM nu a exclus solicitarea 
unor despăgubiri morale, pre
cizând însă că nu are nevoie 
de banii celor doi.

în opinia deputatului Lia 
Olguta Vasilescu, în perioada 
de suspendare a președintelui 
Băsescu ar trebui redeschis și 
dosarul „Flota”, despre care 
parlamentarul PRM afirmă că 
se va prescrie în luna sep
tembrie a acestui an. „Sunt

acuzații foarte grave în acest 
dosar, pentru că România a 
avut a cincea flotă din lume”, 
a mai spus deputatul PRM.

Dublă respon
sabilitate

Deva (D.I.) - în județ 
i numărul accidentelor de 

muncă a scăzut în ulti
mii ani pentru că sec
toarele în care acestea a- 
veau loc (minerit, side
rurgie) și-au diminuat 
activitatea. "Este impor
tant să se schimbe însă 
și mentalitatea angajato
rilor, să fie mai respon
sabili fată de viata oame
nilor”, spune Alexandru 
Radu, șef serviciu Secu
ritate și Sănătate în 
Muncă din cadrul ITM 
Hunedoara. Data de 28 
aprilie este desemnată de 
către OIM ca Ziua mon
dială a securității și 
sănătății în muncă.

Lia Olguța Vasilescu

(hMi tb arii
Deva. Galeria de Arte 
„Forma". Expoziția de pic
tură a artistei Doina 
Reghiș lonescu, membră 
activă a Filialei Deva- 
Hunedoara a UAP.
Hunedoara. Galeria de 
Arte Hunedoara. „Expozi
ția de Modă” ce etalează 
o feerie a designului, pli
nă de culoare și extrem 
de interesantă, organiza
tă de Primăria Municipiu
lui Hunedoara în colabo
rare cu Universitatea Na
țională de Arte București. 
Expoziția este prezentată, 
celor interesați de ulti- 
-ee idei de design ale 
sajoenjior artiști, pe trei 
□eoartamerte: - fashion-

- expoziția pro- 
prij-zsă Pe inodă (cro- 
triur pe —oaă. desene 
exoermert porjrete. Re- 
-ațcere. accesorii): - o- 
sxecse testamentare (îm- 
pettLT neoStăce. veșmin
te medievale, veșminte

Petroșani. Teatrul Dra- 

~atc ,I.D. Sârbu”. 
Sâmbătă, ora 18.00 va 

a»ea «oc premiera spec

tacolului cu piesa „Sinu
cigașul" de Nikolai Erd- 
man. Piesa a fost 
interzisă timp de 50 de 
ani în fosta URSS.

Deva. Cinema „Patria". în 

perioada 27 aprilie - 3 
mai, rulează filmul „Era- 
gon”, producție SUA , zil
nic, de la orele 13, 16 
și 19. Prețul biletelor 
este de 3,5 RON (primul 
spectacol al zilei) și 5 
RON, următoarele.
- „Eragon”. Atunci când 
Eragon (Edward Spe- 
leers), băiatul unui fer
mier sărac, descoperă în 
pădure o piatră albastră, 
minunat șlefuită, bucuria 
lui nu cunoaște margini. 
Tot ce poate crede este 
că va reuși să cumpere 
toată iarna de mâncare 
pentru familia lui. Dar pia
tra se dovedește a fi un 
ou de Dragon... iar oul se 
va sparge, din el ieșind 
Saphira, o Dragoniță care 
este legată într-un fel 
magic de Eragon... iar el 
a devenit astfel moșteni
torul unui destin miste
rios... în curând el va fi 

prins într-o aventură cum 
nu și-ar fi putut imagina 
cu doar câteva zile în 
urmă. Dușmani fără de 
număr îi pornesc pe 
urme, iar singurele lui aju
toare sunt o sabie veche 
și sfaturile unui povesti
tor bătrân pe nume Brom 
(Jeremy Irons). Iar lumea

pe care trebuie să o 
■înfrunte este una a 
magiei și a puterilor 
nebănuite.

Hunedoara. Cinema „Fla
căra". în zilele de 27 - 29 

aprilie rulează pelicula cu 
filmul „Apocalipto”, de la 
orele 13, 16 și 19. Prețul 
biletelor este același cu 
cel de la „Patria”.

Speciaesli
Lelese. Căinelu de Sus.
Vâlcele. în perioada 28-

29 aprilite va avea loc 
Sărbătoarea națională a 
artiștilor populari „Din 
toată inima”. Acțiunea va 
avea loc sâmbătă, la că
minul cultural din comuna 
Lelese, în zona Pădure
ților, iar duminică, în 
satele Căinelu de Sus - 
comuna Bălța și Vâlcele 
- comuna Bretea Româ
nă. Pe parcursul' mani
festărilor vor fi prezentate 
expoziții de pictură ale 
unor artiști populari, lan
sări de volume de poezie 
populară și vor avea loc 
spectacole folclorice. 
Densuș. în data de 1 

Mai. Nedeia densușiană, 
Festivalul „Fiii satului" și 
sărbătoare de hram la 

Biserica ortodoxă ..Sfân
tul Vco-ae" d!" iccaitate.

Fiii satului din comuna 
Pui sunt invitați să ia 
parte la Nedeia Den
sușiană, care va avea loc 
în zilele de 30 aprilie - 1 
Măi, în satul Densuș. Cu 
acest prilej va avea loc și 

sărbătoarea hramului bi
sericii ortodoxe din loca
litate. Manifestarea se va 
încheia cu un spectacol 
folcloric.
Simeria. Stadionul „CFR 
Marmosim”. în data de 1 

Mai, ora 11.00 va avea 
loc un spectacol folcloric 
umanitar intitulat „Din 
suflet pentru George”.
Geoagiu-Băl. Astăzi, în 

incinta ștrandului, la ora 
22.00 va avea loc un 
concert susținut de Fly 
Project. urmat de un foc 
de ariificii. în același loc.

pe 1 Mai, ora 22.00, va 
concerta formația „Activ".

Hunedoara. Grădina zoo
logică din municipiu, si
tuată în zona „Ciuperca”, 
oferă relaxare în mijlocul 
naturii alături de animale. 
Aceasta este deschisă 
zilnic, între orele 8.00 - 
20.00, iar prețul biletului 
este de 0,50 de lei pen
tru copii și 1,20 lei pen
tru adulți.

Spait
Stațiunea Parâng. Salva- 
montiștii din Petroșani 
vor organiza sâmbătă și 
duminică Cupa Salva- 
mont Memorialul „Bacu 
Antoniu”, la care sunt 
așteptați să participe 50 
de salvatori montani din 
județele Hunedoara și 
Gorj. Cu acest prilej, 
sâmbătă sunt progra
mate probe de salvare 
montană, iar duminică va 
avea loc concursul de 
slalom de la cota 2000 
de metri. în minivacanța 

de 1 Mai, turiștii pasio
nați de sporturile de iarnă 
sunt așteptați în stațiu
nea Parâng, unde vor fi 
puse în funcțiune și insta
lațiile de transport pe 
cablu.

Turism
Pasul Vâlcan. Una dintre 
atracțiile Văii Jiului care 
prinde din ce în ce mai 
mult contur, stațiunea 
Pasul Vâlcan, situată la 
1440 m altitudine în 
Munții Vâlcan, la 20 de 
km de Petroșani, dispune 
de pârtie de schi, recent 
omologată, cu o lungime 
de 680 m și de instalație 
de teleschi. Stațiunea 
oferă turiștilor prețuri 
extrem de avantajoase. 
Ca să ajungeți în Pasul 
Vâlcan trebuie să porniți 
către localitatea Vulcan 
de unde, după un drum 
de munte de 7 km, se

ajunge în stațiune.
Popasul Narciselor (loca
litatea Sălașu de Sus), 
pe drumul spre Cârnic.
Casa de vânătoare Câm- 
pușel (pe Valea Jiului de 
Vest), accesibilă dinspre 
Câmpu lui Neag.
Cabana Cheile Buții (900 
m), cu confort turistic ridi
cat. Restaurant, cazare 
civilizată, 28 de locuri, 
curent electric, apă cu
rentă, piscină. Cu apro
bare, pot fi folosite can- 
toanele silvice, casele de 
vânătoare, casele Acade
miei de la Gura Zlata, 
taberele de copii de la 
Brădățel. Se poate cere 
adăpost în colonia To- 
measa. în drum spre ca

bana Gura Zlata întâlnim 
cabana Dumbrăvița: ca
zare în condiții civilizate, 
apă curentă, curent elec- 

. trie, restaurant. Numai în 
cazuri dificile se poate 
solicita ajutor la Casa-la- 
borator Gemenele din 
cadrul Rezervației știin
țifice.
Centrul Salvamont Petro
șani îi anunță pe turiști 
ca, în caz de rătăcire sau 
accidentare, să apeleze 

' numărul de telefon 

I 0725-82.66.68.

mailto:calin.blca2an@ln1ormmedla.ro
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Construcțiile - mină de aur
•Ocupații. Un număr de 150 de per
soane, în majoritate femei, sunt angajate 
ale Centrului de Plasament Păclișa, a 
declarat primarul comunei Totești, Ionel 
Cozac. Restul locuitorilor apți de muncă 
se ocupă cu agricultura în lipsa unei alter
native. (C.P.)

• Angajări. Un număr de 33 de persoa
ne din comuna General Berthelot sunt an
gajate de primărie pentru a efectua lucrări 
comunitare, în baza contractelor încheiate 
cu AJOFM. Aceste persoane efectuează 
lucrări de curățare a rigolelor, reabilitări 
de drumuri sau reparații la biserici, 
cămine culturale și sediul primăriei. (C.P.)

Mai multe 
job-uri

București (C.P.) - Nu
mărul de angajați din 
companii va crește în 
toate domeniile în peri
oada aprilie-iunie esti
mează managerii ches
tionați recent de INS. 
Industria rămâne singu
rul domeniu în care 
numărul de salariați va 
stagna. Managerii din 
construcții anticipează, 
pentru următoarele trei 
luni, o creștere cu 28%. 
Angajatorii prognozează 
o tendință de ușoară 
creștere cu 10% a nu
mărului de salariați în 
sectorul de comerț cu 
amănuntul. Managerii 
estimează o creștere a 
numărului de salariați 
în următoarele trei luni 
cu 13% în sectorul'ser-: 
viciilor.

Condiții 
elvețiene 
București (C.P.) - 
Cetățenii români 
care intenționează să 
rămână în Elveția 
pentru mai mult de 
trei luni trebuie să 
obțină autorizația de 
ședere, fie personal, 
fie prin intermediul 
angajatorului, 
informează OMFM. 
Autorizația se 
eliberează de către 
Oficiile cantonale 
pentru migrație. 
Există trei tipuri de 
autorizații: 
autorizație de scurtă 
durată (sub un an), 
autorizație de ședere 
(până la 10 ani) și 
autorizație de sta
bilire definitivă (cu 
durată nedetermi
nată). Cel care 
găzduiește un străin 
trebuie să declare 
acest lucru1 autorității 
competente în ter
men de o lună de la 
sosirea oaspetelui. 
De asemenea, 
străinul este obligat 
să anunțe imediat 
autoritățile cantonale 
sau comunale com
petente dacă 
părăsirea Elveției nu 
se poate face la ter
menul aprobat.

■ Produc și vând 
tuburi din beton pentru 
a face bani cu care să 
t,lumineze" satele.

Clara Păs______________________
clara.pastlnformmedla.ro

Gen. Berthelot - Angajați! 
Serviciului Public al Primă
riei din comuna hunedoreană 
General Berthelot aduc veni
turi la bugetul local de câte
va zeci de mii de lei anual 
producând tuburi pentru fân
tâni și dale pietonale din be
ton. Banii obținuți sunt fo
losiți pentru înlocuirea ilu
minatului public din comună 
și satele arondate, a declarat 
Marina Huzoni, primarul co
munei. Anul trecut din aceas
tă activitate s-au realizat veni
turi de aproximativ 10000 de 
lei, iar anul acesta se esti
mează că ele vor crește cu 
50%. Oamenii din cadrul Ser

Se caută constructori și 
asistente pentru Germania

în construcții vor fi slujbe 
vacante

■ Hunedorenii pot 
depune acte pentru a 
munci în Germania în 
construcții și Sănătate.

Clara Pâs
clara.pas@nfarmmedia.ro

București - Oficiul pentru 
Migrația Forței de Muncă 
prelungește până în 31 mai 
acțiunea de preselectare a 
șplicitanților de locuri de 
muncă în Germania, pentru 
lucrători oaspeți. Contractele 
sunt pentru o perioadă de un 
an cu posibilitatea de pre
lungire încă 6 luni.

Domeniile pentru care se 
poate opta sunt construcții 
mașini și medical-ortopedie. 
Pentru domeniul construcții 
mașini se pot prezenta numai 
persoanele care au diplomă

Tuburile de beton au adus 10000 de lei bugetului local (Foto: cl)

viciului Public au experiență 
în domeniul construcțiilor, 
iar produsele lor se vând 

de calificare pentru urmă
toarele meserii: frezor (cu 
experiență în mașini cu co
mandă numerică) - calificare 
profesională încheiată ca fre
zor, maxim 40 de ani, cu
noștințe bune de limba ger
mană, cu o vechime de mi
nim 2 ani în activitate, do
vedită prin cartea de muncă 
și/sau adeverință de muncă, 
imediat anterior anului 2007; 
strungar (cu experiență în 
mașini cu comandă 
rică) - calificare profesionălă 
încheiată ca strungar, maxim 
40 de ani, cunoștințe bune de 
limba germană, cu o vechime 
de minim 2 ani în activitate, 
dovedită prin cartea de mun
că și/sau adeverință de mun
că, imediat anterior anului 
2007. Acțiunea se va des
fășura la sediul OMFM din 
București, str. Valter Mără- 

bine. Tuburile de beton au 
fost cumpărate de oamenii 
din zonă pentru fântânile pe

BOCVimHU nCKSAAK ta BOSM
- Copie B.l. sau C.I.;_______________________________________________________
- Copie pașaport cu valabilitate de min. 6 luni;____________ _______________
- Fișă personală (tipizat OMFM); _______ __ _________________________
- C.V. în limba română (tipizat OMFM) și germană;________________ _____
- Copie legalizată a certificatului de: absolvire și/sau calificare și separat
traducerea acestuia în limba germană, efectuată de un traducător auto
rizat;_________________________ ._______ __________________________ ___________
- Copie legalizată a cărții de muncă (toate paginile scrise) și separat tra- 
ducerea acesteia în limba germană, efectuată de un traducător autorizat;
- Certificat de sănătate (conform HGR nr.850/2002);______________________
- Cazierul judiciar în original care să ateste că nu are antecedente penale
(termen de valabilitate 6 luni);______________________________________ ______
- Declarație pe propria răspundere, legalizată notarial din care să rezulte
că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate;___________________
- Declarație pe propria răspundere din care să reiasă dacă solicitantul are
sau hu minori în întreținere, legalizată la un notar public;____________ .
- Dovadă emisă de Serviciul Public pentru Asistență Specială/primar, din
care să rezulte că părintele solicitant de locuri de muncă în străinătate a 
notifiqat acestora intenția de a lucra în străinătatea jț___________
- 2 "fotografii tip pașaport.

cineanu, nr.1-3, sector 1.
Pentru domeniul medical- 

ortopedie se pot prezenta asis
tente medicale (cu experiență 
în chirurgia articulațiilor 
ortopedice, medicină sportivă 
sau chiroterapie) - calificare 
profesională încheiată ca asis

care le au în gospodării 
puțurile de apă din cui 
Primăriei și a școlii gene 
sunt realizate tot cu aa 
tuburi. O parte din da 
pietonale de beton au : 
folosite pentru reface 
aleilor de la două bisei 
sătești. „Cu banii pe care i 
încasat anul trecut din v 
zarea tuburilor și dalelor 
cumpărat becuri economic 
am rezolvat problema ilu 
natului public în corni 
General Berthelot. Anul ac 
ta avem deja 4200 de lei, su 
pe care o vom investi în 
tul Tuștea, ai cărui locuit 
vor avea și ei iluminat put 
economic. Am încercat 
îmbinăm priceperea oai 
nilor din acest serviciu 
nevoile financiare ale bui 
tului local și necesitatea i 
bunătățirii condițiilor de ta 
ale locuitorilor din zonă”, 
conchis primarul Mari 
Huzoni.

tentă medicală, vârsta maxin 
40 de ani, cunoștințe bune di 
limba germană, cu o vechimi 
de minim doi ani în activi 
tate, dovedită prin cartea di 
muncă și/sau adeverință di 
muncă, imediat anterior anu 
lui 2007.

SX. SEWMIOMAMU DEVASJLL

Societate comercială

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

Angajează:
- Șofer profesionist categoriile C+E,

* muncitori necalificați, 
pentru depozit Deva (9i363>

Angajează:
Consultant telecomunicații, 

pentru județul Hunedoara 
CV-urile se pot trimite pe fax 0257/278.188 sau pe 
mail la răzvan.detchinaaps.ro

(91096)

S.C. ACTIVE-POWER 
SOLUTIONS

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

Ești elev, student sau pensionar? 
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe: ■

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

Oferim:

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga,

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

Trei păți simpli pentru 
o carierfi de succes:

- SIMPLU f
- RAPID

GRATUIT

clara.pastlnformmedla.ro
mailto:clara.pas@nfarmmedia.ro
r%25c4%2583zvan.detchinaaps.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro


Speranțe pentru medalii

• Ultimul meci. Cetate Deva (locul 10) 
susține, duminică, de la ora 11.00, ultima 
partidă din actuala ediție a LN de hand
bal feminin în compania formației HC 
Zalău (locul 12). Indiferent de rezultat, 
echipa nu se poate clasa pe un loc care 
să asigure participarea într-o cupă euro
peană. (C.M.)

Jiul vrea banii înapoi
Petroșani (C.M.) - Curtea de Arbitraj pen

tru Fotbal din cadrul FRF a reanalizat joi 
litigiul existent între U. Craiova și Jiul 
Petroșani privind transferul jucătorului 
Alexandru Bădoiu, de la Jiul la Poli Timi
șoara, și a decis că gruparea hunedoreană 
nu are nici o datorie față de clubul craio- 
vean. Curtea de Arbitraj pentru Fotbal a

■ Nistor și Izbașa, ca
lificate în finala la indi
vidual compus și în 
patru finale pe aparate.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
clprian.marlnut@informmedla.ro

Amsterdam - Gimnastele 
Steliana Nistor și Sandra 
Izbașa s-au calificat în finala 
la individual compus de la 
Campionatele Europene de la 
Amsterdam și în patru finale 
pe aparate. în calificări la 
individual compus, Steliana 
Nistor s-a clasat pe locul doi, 
iar Sandra Izbașa pe trei, fiind 
devansate în clasament de ita
lianca Vanessa Ferrari, cu 
61,175 puncte, care este dețină
toarea titlului european la in
dividual compus. A treia gim
nastă din lotul României, An
dreea Grigore, nu va partici
pa la finala de la individual, 
deși a obținut punctajul nece

admis, astfel, cererea de revizuire înaintată 
de Jiul și a modificat în totalitate o hotărâ
re dictată tot de CAF pe 13 decembrie 2006. 
în luna martie a acestui an, Jiul Petroșani 
a. fost obligat, printr-o decizie a Comisiei 
pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF, 
să achite suma de 150.000 de dolari plus 
TVA clubului U. Craiova, reprezentând 25 
la sută din transferul jucătorului Alexandru 
Bădoiu de la Jiul la Poli Timișoara.

„în sfârșit s-a făcut lumină în acest caz. 
Vom cere CAF să pună în aplicare hotă
rârea, pentru ca în cel mai scurt timp să ne 
Recuperăm datoria de 180.000 de dolari”, a 
spus Marian Spiru, vicepreședintele clubu
lui Jiul.

Criză de puncte și jucători

Deva (C.M.) - Programul etapei a 27-a, sâmbătă, 28 
aprilie, ora 11.00: Building Vânju Mare - Unirea Dej; 
Auxerre Lugoj - Minerul Lupeni; FC Caracal - Poli II 
Timișoara; Unirea Alba lulia - FC Baia Mare; FC Târ- 
goviște - ISC Turzii; FC Bihor - 'Dada Mioveni; FCM 
Reșița - Corvinul 2005 Hunedoara; CFR Timișoara - Gaz 
Metan Mediaș; CSM Rm. Vâlcea - U. Cluj.
Clasamentul
1. U. Cluj 26 16 6 4 39-20 54
2. Dacia Mioveni 26 13 7 6 30-17 46
3. CSM Rm. Vâlcea 26 14 4 8 31-24 46
4. Minerul Lupeni 26 14 3 9 33-25 45
5. Corvinul 2005 26 9 11 6 37-25 38
6. Poli II Tim. 26 10 8 8 37-25 38
7. ISC Turzii 26 10 8 8 23-22 38
8. FC Târqoviște 26 10 7 9 21-24 37
9. FCM Reșița 26 10 6 10 29-22 36
10. Unirea A.l. 26 9 8 9 21-22 35
11. CFR Timișoara 26 10 5 19 29-34 35
12. Gaz Metan 26 10 4 12 30-28 34
13. FC Caracal 26 10 3 13 27-30 33
14. FC Bihor 26 7 9 10 27-34 30
15. FC Baia Mare 26 7 7 12 19-39 28
16. Buildinq V.M. 26 7 6 13 16-26 27
17. Unirea De] 26 6 6 14 23-44 24
18. Auxerre Lugoj 26 4 8 14 19-30 20

■ Jiul are cinci indis
ponibili, iar Farul nu va 
putea conta pe serviciile 
a șase jucători.

ClPRIAN WlARINUȚ_________________
ciprian.marinut@informmedia.rc

Petroșani - Jiul și Farul se 
prezintă ca doi luptători de K1 
cu mâinile și picioarele în 
ghips, dar care sunt obligați 
să câștige lupta, la partida 
programată duminică, în eta
pa a 29-a a Ligii I, la Petroșani 
de la ora 17.00. Motivul? Jiul 
nu va putea conta pe servici
ile a cinci jucători - Constan- 
tineșcu, Găldeanu, Kalai, Dri- 
da și Bădoiu - căre/sunț acci
dentați. La rândtfi său, Farul 
are șase fotbaliști la infir
merie: Vlas, Tibor Moldovan, 
Senin, Teekloh, Guriță și Nae. 
Chiar în aceste condiții de 
criză la nivelul lotului, ambele

Surpriză la derby
Orăștie (C.M.) - Derby-ul 

Ligii a IH-a seria a V-a, dispu
tat, ieri, la Orăștie, între Dacia 
și Mureșul Deva, s-a încheiat 
cu un rezultat mai mult decât 
surprinzător. Echipa gazdă, 
ajunsă într-o situație de criză 
(locul 16), a renăscut parcă din 
propria cenușă și a reușit o 
victorie neașteptată, scor 1-0.

Sandra Izbașa are mari șanse să prindă podiumul

sar, pentru că regulamentul 
prevede ca doar 2 gimnaste 
din fiecare țară să concureze.
Dominăm la sol

Judecând prin prisma no
telor din concursul prelimi
nar, în finalele pe aparate ro
mâncele au mari șanse la 
medalii la sol și la bârnă.

echipe trebuie să câștige. 
Minerii pentru a face punctele 
necesare îndeplinirii baremu
lui, iar marinarii pentru a 
evada din zona periculoasă a 
clasamentului.
Pe viață și pe moarte

Antrenorul Jiului, Gheor- 
ghe Poenaru consideră că par
tida cu Farul va fi una încrân
cenată.

“Ambele echipe au nevoie 
de victorie și totul va fi o 
luptă contra cronometru. Sunt 
convins că jocul va fi unul 
încrâncenat, dar și echilibrat. 
Noi jucăm pe teren propriu și 
trebuie să luăm cele trei 
puncte pentru că avem nevoie 
de ele ca de aer. Farul este un 
adversar dificil care nu merită 
să fie pe locul care este”, a 
explicat tehnicianul. Și 
antrenorul marinarilor, Ba- 
sarab Panduru, știe că-1 aș
teaptă un examen dificil. “Va 

Steliana Nistor a obținut cali
ficarea în finala la paralele (cu 
nota 15,225, de pe poziția a 
patra), bârnă (15,650, locul 3) 
și sol (14,775, locul 3). Sandra 
Izbașa s-a calificat în finala de 
la sărituri (14,125, locul 6), 
bârnă (15,700, locul 2) și sol 
(15,350, locul 1). Cea de-a treia 
gimnastă din lotul României,

Partida Jiul - Farul se anunță încrâncenată

fi destul de greu la Petroșani. 
Au schimbat antrenorii, iar 
Sdrobiș și Poenaru se vede că 
au schimbat ceva la echipă. 
Dacă vom juca la fel ca și cu 
Dinamo, vom reuși un rezul
tat bun, dacă vom juca pre
cum cu Naționalul nu avem 
nici o șansă. Este un moment 
prielnic să aducem puncte, iar 
dacă nu vom reuși să câști

la CE
care a concurat în calificări 
Andreea Grigore, va fi a treia 
rezervă a finalei de la paralele 
(nota 14,200). Lotul feminin al 
României a fost nevoit să ali
nieze doar trei gimnaste, după 
ce Aluissa Lăcusteanu s-â 
accidentat la genunchi în tim
pul primei sesiuni de antrena
mente, fiind imposibilă recu
perarea sa, dar și schimbarea 
cu o altă sportivă. Președin
tele FR Gimnastică, Adrian 
Stoica, a declarat că este mul
țumit de prestația gimnaste
lor. “Fetele au fost la înălțime 
în concursul preliminar și 
sper să repete evoluțiile buițe 
și în finale”, a comentat Stoi
ca. Finala feminină la indi
vidual compus va avea loc 
sâmbătă, de la ora 13.30, iar 
duminică, în ultima zi de con
curs, sunt programate finalele 
pe aparate, săriturile și para
lelele, începând cu ora 12.00, 
iar bârna și solul, începând cu 
ora 16.00.

găm, se complică lucrurile”, 
a spus Panduru.

Jiul va juca în partida cu 
Farul cu banderole negre la 
braț. în memoria lui Florea 
Dumitrache, decedat joi. Farul 
nu a mai reușit să obțină un 
punct pe terenul echipei Jiul 
de 18 ani, când „marinarii” 
reușeau un rezultat de egali
tate, 1-1, în 29.11.1989.

Fă casă bună cu HUON ...

vrem să-ți răsplătim fidelitatea, îți pro- 
urs. Totul este foarte simplu: în perioada 

*6 aprilie - 17 mai, intră pe www.huon.ro, setează pe calcula 
icrui tău HUON ca pagină de start, completeză formularul și 
rastiga DVD PLAYER-ui pus în joc.
— ~ guiament;
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n SCURT

• Vor banii. Vicepreședintele clubului 
Jiul, Marian Spiru, a declarat că gruparea 
din Petroșani va solicita Curții de Arbitraj 
pentru Fotbal să pună în aplicare decizia 
luată joi în litigiul cu Universitatea Craio- 
va, pentru ca în cel mai scurt timp să-și 
recupereze banii plătiți grupării craiovene 
pentru Bădoiu.

Werder, răpusă la Barcelona

Premieră
București (MF) - Teair 

Dakar România este pri
ma echipă românească j 
ce se va înscrie în Ra- j 
liul Dakar, ediția de j 
anul viitor a competiției j 
urmând să marcheze 
prezența la start în pre
mieră a unui echipaj i 
din România la clasa | 
auto. i

Aproape 
demis

București (MF) - Prin
cipalul finanțator al FC 
Rapid, Georghe Copos, a 
declarat, vineri, la ieși
rea de la ședința Adu
nării Generale a AFC 
Rapid, că a intenționat 
să-i ceară demisia direc
torului general, Cons
tantin Zotta, nefiind 
mulțumit de felul cum a 
fost gestionată activita
tea clubului în 2007.

Constantin Zotta (Foto: fan) ț

Dida (Foto: EPA)

La 
vânzare
Milano (MF) - Un fan 
furios al echipei AC 
Milan l-a scos la vân
zare prin licitație pe 
intemet pe portarul 
brazilian Dlda, cu 
câteva zile înainte de 
returul semifinalelor 
Ligii Campionilor, în 
care formația Italiană 
întâlnește pe Man- 
chester United, 
informează The 
Guardian.
Dida nu a atras prea 
mult interes pe eBay. 
Prețul maxim la care 
se ajunsese vineri, 
înainte ca oferta să 
fie scoasă de pe 
intemet, era de 71 
de euro, iar la licitație 
participaseră deja 25 
de persoane.

■ Antrenorii Valverde și 
Schaaf au adus în 
discuție greșelile, care 
au și decis meciul.

Barcelona (MF) - Tehnicia
nul echipei Espanol Barce
lona, Ernesto Valverde, a de
clarat că nu vrea să fie foarte 
încrezător în vederea returu
lui cu Werder Bremen, deși 
formația sa a învins în pri
ma manșă a semifinalelor Cu
pei UEFA, cu scorul de 3-0.

„Am făcut un meci foarte 
bun, dar în fotbal greșelile 
sunt hotărâtoare și ei au 
făcut prea multe. Am obținut 
un rezultat mare împotriva 
unei echipe excelente, dar ni
mic nu este hotărât. în acest 
sezon am făcut eforturi mari 
în Cupa UEFA și avem o mo
tivație deosebită. Am înscris 
goluri și suntem o echipă or
ganizată. Când conduceam cu 
2-0, am făcut un joc tactic și 
știam că de fiecare dată când 
adversarii noștri pierdeau 
mingea îi puteam surprinde 
pe contraatac. Nu vrem să 
fim foarte încrezători, totuși,

Spaniolii au fost, mai tot timpul, în fața porții adverse (Foto: epa

deoarece știm că va fi extrem 
de dificil în meciul retur”, a 
spus Valverde. De cealaltă par
te, antrenorul Thomas Schaaf 
a declarat că echipa Werder 
Bremen a făcut prea multe gre
șeli în meciul cu Espanol Bar
celona. „Va trebui să jucăm 
Incredibil și să facem un efort 
uriaș în meciul retur, dar știm

că putem întoarce un astfel de 
rezultat. Espanol a fost o for
mație foarte capabilă și tot ce 
a făcut i-a reușit. însă noi am 
făcut prea multe greșeli. Elimi
narea a fost o decizie corectă și 
a fost încununarea unei succe
siuni de greșeli ale noastre”, a 
spus Schaaf.

Werder Bremen a fost învin

să, joi, în deplasare, cu scoru 
de 3-0, de Espanol Barcelona 
în prima manșă a semifi 
nalelor Cupei UEFA. Golurile 
echipei gazdă au fost înscrise 
de Moises '20, Pandiani '50 ș: 
Coro '88. în minutul 58, por 
tarul echipei germane, Wiese 
a primit cartonașul roșu, fiind 
eliminat de pe teren.

Sămânță de scandal
Taipel (MF) - Comitetul Olimpic din Tai- 

wan a apreciat drept „inacceptabilă” tre
cerea flăcării olimpice a JO de la Beijing pe 
teritoriul său, deoarece acest lucru ar con
tribui la „desconsiderarea statutului său”.

„Autoritățile de la Beijing încearcă să 
facă din ștafeta flăcării olimpice un circuit 
național și ca acest lucru să contribuie la 
desconsiderarea statutului nostru. Este un 
lucru total inacceptabil”, a declarat 
președintele COT, Tsai Chen-wei.

Revine. Atacantul echipei Steaua, 
Nicolae Dică, a declarat, vineri, la
revenirea de la Bologna, unde a efec
tuat recuperarea, că speră să revină în 
ultimele trei - patru etape ale Ligii I, 
măcar din postura de rezervă. (Foto: epa)

Jucătorii de la Osasuna au fost peste cel de la Sevilla (Foto: epa)

Osasuna, peste Sevilla
Pamplona (MF) ■ Tehnicia

nul Jose Angel Ziganda crede 
că Osasuna Pamplona, dacă 
vrea să ajungă în finala Cupei 
UEFA, trebuie să joace în 
manșa secundă a semifinale
lor, cu FC Sevilla, la fel cum 
a făcut-o în meciul tur, câști
gat cu scorul de 1-0.

„Am jucat foarte bine în 
această seară (n.r. - joi seară).

torul suporterilor, evident că 
va face totul pentru a ne îrJ 
vinge", a spus Ziganda.

Dincolo, Juande Ramos a 
menționat, totuși, că rezulta
tul primei manșe „nu este 
pozitiv” și este „unul compli
cat în cupele europene”. „Am 
început bine și am controlat 
jocul la început, dar după 
câteva minute adversarii noș-

Nu este normal ca o echipă 
preia cdfitrftlul âW^râ* for
mației FC Sevilla așa cum am 
făcut-o noi. Rezultatul este 
bun, dar dacă vrem să ajun
gem în finală trebuie să ju
căm la Sevilla ca în această 
seară. Meciul retur va fi foar
te dificil, dar dacă vom în
scrie un gol, ei vor trebui să 
marcheze trei. Sevilla este o 
formație puternică și, cu aju-

^^ăceau la fel. OsasuaA: a 
jucaT^ine, a fost foartș py* 
ternică. Jocul nostru în atee 
nu a fost destul de bun, nu 
am avut multe ocazii și nu 
am reușit să le valorificăm pe 
cele pe care le-am avut. Spe
răm să câștigăm meciul retur, 
dar va trebui să jucăm mai 
bine ca să ajungem în finala 
de la Glasgow”, a precizat teh
nicianul echipei FC Sevilla.

Pedeapsă
Buenos Aires (MF) - 

Justiția a solicitat închi
derea stadionului La 
Bombonera, pe care evo
luează echipa Boca Ju- 
niors, după incidentele 
de la derby-ul campiona
tului Argentinei cu River 
Plate, din 15 aprilie.

„Un procuror din Bue
nos Aires, Martin Lapa- 
du, a ordonat închiderea 
stadionului Boca pentru 
fapte de violență surve
nite la Superclasico”, a 
anunțat postul de radio 
Continental.

Karel Poborsky,
la Federația Cehă

Praga (MF) - Fostul inter
național Karel Poborsky, care 
are cele mai multe selecții în 
naționalei Cehiei, a acceptat 
să devină director tehnic al 
primei reprezentative, a a- 
nunțat, joi, Federația Cehă de 
Fotbal.

Poborsky își va prelua 
funcția la meciul amical cu 
Austria, prevăzut în luna au
gust, dar el se va alătura se
lecționatei deja din 2 iunie, 
pentru a ajuta la pregătirea

5
partidei cu Țara Galilor, din 
preliminariile Euro-2008.

„Sunt încântat de această 
ofertă și am acceptat-o cu 
bucurie”, a declarat Pobor
sky, jucător aflat încă în ac
tivitate la echipa Ceske Bude- 
jovice, unde este și manager 
și președinte.

El s-a retras din echipa 
națională în luna iulie, după 
eliminarea Cehiei în primul 
tur al Cupei Mondiale din 
Germania.

I

Karel Poborsky (Foto: epa)

Copos e supărat
București (MF) - Acționarul 

majoritar al FC Rapid, George 
Copos, a declarat, vineri, 
înaintea Adunării Generale a 
AFC Rapid, că nici nu mai 
poate să se uite la fotbal, du
pă ce echipa sa a remizat, 
scor 3-3, joi, în partida cu Glo
ria Bistrița, în cadrul etapei a 
XXVIII-a a Ligii I. „Nu sunt 
supărat. Suntem cea mai bună 
echipă, avem cel mai bun joc, 
dar, în același timp, suntem 
cei mai mari fraieri ai acestui 
campionat. Nici nu mă mai 
pot uita la fotbal după ceea ce 
s-a întâmplat la Bistrița”, a 
comentat Copos.

Rapid a remizat, joi, la Bis
trița, în partida cu Gloria din

George Copos (Foto: fan)

cadrul etapei a XXVIII-a a 
Ligii I, scor 3-3, ocupând în 
prezent poziția a 4-a în clasa

ment, la 2 puncte în spatele 
Stelei și la 5 față de ocupan
ta locului doi, CFR Cluj.

Să plătească
Craiova (MF) - Condu

cerea lui „U” Craiova 
vrea să majoreze prețul 
biletelor la Peluza Sud a iii 
stadionului Ion Oble- 
menco, unde stă galeria 
formației craiovene.

Deranjați de faptul că, 
la fiecare meci, supor
terii prezenți la peluză 
adresează injurii atât ju
cătorilor, cât și conduce
rii administrative, ofi- 
calii craioveni sunt deciși 
să dubleze sau să tripleze 
valoarea unui tichet în 
acel sector, care acum 
este de 10 lei.
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• Ba» ■■ Pasa oe cultură, etaj 2, 
*-jncs rer^at oraț 50.000 euro, nego- 
cat* E72 ^2209. (10/24.04)

■ laajMă centrală, amenajat și 2700 mp 
teren rrawiar. Str. Cascadei, nu sunt 
ager» ~SL 52&562060. (3/24.04)

• MBdtaaaad*, centrală termică, balcon 
’mcnr -ar-nr ST 52 mp, zona Gojdu, preț 1,1 
trtc. regocwti, tel. 0742/019418. (Al)
• ■■Macaaaadate, centrală termică, 
tte-ccane. parchet, gresie + faianță, balcon 
incis. ST54 mp, zona Bălcescu, preț 115.000 ron, 
negocaol. tei. 0742/019418. (Al)
• te cnc*, centrală termică, etaj 3/4, balcon, 
parchet gresie, faianță, tavane false, ST 47 mp, 
amenajat preț 103.000 ron, tel. 0726-710903. (Al)
• cfroA centrală termică, parchet, gresie, 
faianță, tavane false, et. 3, Dacia, preț 100.000 
mn, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• ugerrt, In zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări. preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• trgent, în zona Kogălniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț 44.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dacia, et 2, baie, bucătărie, semidec., 
amenajări deosebite, ocupabil imediat, preț 
75.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)

RtCiUlAMEM

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îtî aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia
Cuvântul Liber, ca
c.Lc .'.CA. iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 29 
aprilie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul unui

• Aleea Păcii, et. 3, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, arată bine, termopane, reparti
toare, preț 130.000 RON, tei. 215151,215800. (A2)
• luliu Mainu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare la bucătărie și 
sufragerie, preț 128000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• Alea Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
ameanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)
• Straiului, 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)
• urgent, 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 - ANI, 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)
• dec, 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
1, Bd. Decebal Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelîcă, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (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 centrali tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212 (Al)
• In orice 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)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel., 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie+faianță, balcon închis, ST 86 mp, 
preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
■ decomandate, et 2. zonă bună, parchet, 
balcon închis, centrală termică, termopane, totul 
nou, renovat, preț 145.000 ron, tel. 0726-710903. 
(Al)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, ST 55
mp, zona Lido, preț 40.000 euro, tel. 0740/210780. 
(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. Maiorescu, 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 61.000 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)

HESTA NORA AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR 

ATESTAT Șl LICENȚIAT

D«vi, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 
Tel/fax 0254/215212

•au 0722-564004. 
www.prima-invest.ror (89045)

r ' 
t A

•> Garant Consulting
11 ani de experiență

www țir ac Lumulting de

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! f9a£7ț

Reprezintă servicii profesioniste de vânzări, cumpărări, 
închirieri și consultanță imobiliară.

Oferta imobiliară variată, parteneriatul cu bănci de renume, 
I experiența acumulată și profesionalismul consultanților noștri 

*■ imobiliari stau la baza unei viitoare colaborări de succes.
Și pentru că noi știm ce înseamnă un client mulțumit, suntem 

siguri că putem face față oricărei provocări.
în cazul în care doriți să începeți colaborarea cu agenția 

noastră, vă rugăm să ne contactați la sediul din Deva, clădirea 
CEPROMIN, camera 11/5, parter.

Tel./fax: 0254/231.800; 0254/212.141; 0723/619.177; 
0740/178.252 

e-mail: elitteimob@yahoo.com ; www.elitteimob.lx.ro
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OCOLUL SILVIC 
VALEA ORĂȘTIEI 

organizează, în data de 08.05.2007, de 
la ora 10,00, licitație de masă lemnoasă pe 

picior, producția anului 2007, pentru un volum total de 3.255 mc, 
după cum urmează:
- rășinoase - mc - fag - 2813 mc - qvercinee - 7 mc
- diverse tari - 424 mc - diverse mol - 11 mc
Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu strigare șl va avea 
loc în data de 08.05.2007, la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea 
Orăștiei R.A., cu sediul în municipiul Orăștle, strada Nlcolae 
Bălcescu, nr. 16 (în clădirea spitalului vechi din centrul Istoric, la 
etajul 1 dreapta), tel./fax 0254-247044.
Tot în data de 08.05.2007, de la ora 11,00 va avea loc licitația 
pentru prestări servicii silvice de exploatare pentru un volum brut 
de 1.529 mc, după cum urmează:
- rășinoase - mc - fag - 1509 mc - qvercinee - mc
- diverse tari - 20 mc - diverse mol - mc
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Ocolului Silvic. 
Preselecția agenților economici va avea loc în data de 04.05.2007, 
între orele 9,00 - 15,00.
Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația de 
preselecție se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea 
Orăștiei, până cel târziu 07.05.2007, ora 16,00, conform H.G. 
85/2005.

(91995)

OCNtOMAJ >ANDA«W»k«>>*AtAM

CĂTRE,
ASOCIAȚIA JlIOUȚEANĂ A vljfA TORIIXM SI nSVCAlllUM IKCTIVIHUNIDOAHA

U adrian dunuwaviwt* nr. 244 din 11 .04.2007, vi oomuniclm Aptul prin căra iMpwtonnil 
de Poliție Județean Hunatam ne lnșlun|mtl prin ndrau nr. 174011 din 19.04 2007, ol nu font 
restituite ptwaorilor pennlaele de pescuit tn «cop recreativ «porilv ta apele de mume, criIh de 
A J.V.P.S, care au fost ridicate cu octal* «liunlkn Imrapriiuo ta «tata de 14 fl 24 03 2007. .

:
I Cununi.

[Wtcroaui

(91948)

ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ „NOBIL" ZEICANI

ORGANIZEAZĂ
„licitație deschisă de masă lemnoasă pe picior"
Locul desfășurării: Sediul Asociației Composesorale „Nobil" Zelcani (Școala Generală)
Data: 2 mai 2007 - ora 16,30
Se licitează: masă lemnoasă pe picior, astfel:
- A.P.V. nr. 4001 PR - CO PODU ZIECANI, cu un volum brut de 705 mc, din care: 470 

mc fag și 235 mc carpen;
- A.V.P. nr. 4002 PR - CO PODU MARE, cu un volum brut de 300 mc, din care 173 

mc fag și 127 mc carpen;
- A.V.P. nr. 4004 PR - CO PODU MARE 2, cu un volum brut de 597 mc, din care 510 

mc fag, și 87 mc carpen.
Scrisoarea de intenție precum și taxa de participare se vor depune cu cel puțin o zl 

înainte de data licitației.
Sunt invitați să participe la licitație toți membrii Asociației Composesorale „Nobil" 

Zeicani.
In caz de neadjudecare, se va proceda la negociere directă.

(91757)

ÎM? 7.EUNĂ ÎN AFACERI
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68 de lei
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Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de: 
Administrator pesiune turistică și 
agrotu riști ci

• Manager în turism
înscrieri zilnic, intre orele 9-16.

teta UW kîJII la U până la data de: 26.04.2007

Adresa contact: Deva, BdaA 3 t*i Ml JS3
TeLTFaa; 0254 HSlllî &■—Bl nenreaDM*

I
I

<74253*

CONCESIONARE PARCELE 
„LIVADA SFATULUI" - RÂU DE MORI

Consiliul Local al Comunei Râu de Mori, cu sediul In localitatea Râu de Mori, nr. 1, jud. 
Hunedoara, tel./fax 0254/776.046 sau 0254/776.0467, cod fiscal 4633285, e-mail 
□rlmarlaraudemoriaivahoo.com. organizează licitație publică deschisă în vederea conce
sionării unul număr de 26 parcele, respectiv parcelele cu numerele:

75/1, 75, 3/2, 75/3/3, 75/3/4, 75/3/5, 75/3/6, 75/3/7, 75/3/8, 75/3/9,

75/2/1, 72/2/2, 75/2/3, 75/2/4, 75/4/1, 75/4/2, 75/4/3, 75/4/4, 75/5/1, 75/5/2, 75/5/3, 
75/5/4, 75/5/5, 75/5/6, 75/5/7, 75/5/8, 75/5/9, în localitatea Râu de Mori, jud.Hune- 
doara, din locul numit „Livada Sfatului", teren aferent domeniului public al comunei Râu 
de Mori, conform Titlului de Proprietate 90878/520/2005.

Documentația de atribuire se obține de la secretariatul Primăriei Râu de Mori, nr.1, 
Jud.Hunedoara, tel./fax 0254/776.046 sau 0254/776.047, prețul unui exemplar fiind în 
valoare de 30 lei, contravaloarea acestuia achltându-se la casieria Primăriei Râu de Mori.

Data-llmltă de solicitare a clarificărilor: 14.05.2007, ora 14,00.
Informații privind ofertele: data-limltă de depunere a ofertelor: 21.05.2007, ora 

10,00. Adresa la care se depun: Primăria Râu de Mori, localitatea Râu de Mori, nr.1, 
Jud.Hunedoara. Ofertele se depun de către ofertant în două exemplare, un exemplar tn 
original șl o copie. Ofertele se transmit în pilcuri sigilate, unul exterior șl unul Interior. 
Data șl locul deschiderii ofertelor: 21.05.2007, ora 12,00, la sediul Primăriei Râu de 
Mori, nr.1, jud,Hunedoara.

Eventualele litigii se soluționează de către Judecătoria Hațeg, str. M. Viteazul, nr.9.

Data transmiterii anunțului de licitație: 26.04.2007.
(92021)
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fostul magazin 
DEVASAT-SHOP

• «teii, zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță, centrală termică, vedere in față, preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, «taj Intermediar, bld. Decebal, 
cu vedere tn 2 părți, 2 balcoane, 2 băl, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, centrală termică cu încălzire prin 
pardoseală preț 170.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• ioni ultracentrala, etaj 2, decomandate, 2 băi, 
Izolat termic șl fonic, modificat șl amenajat 
modern, centrală termică climă preț 70000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți decomandate, etaj 2, centrală 
termică, 2 băl, termopan, amenajat șl modificat, 
bucătărie mare, se dă mobilat șl utilat totul nou, 
poziție deosebită preț 73000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809.  (A4)
■ doc, bata (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăștl Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• doc, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etal Intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel, 212,141. (A9)
• doc, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad,cu mobilă cu Îmbunătățiri, lăngă 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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (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)
• Brnd,2 terase închise, zona B. preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dac, aau semldec, etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Mul Decebal, et 2, ST 100 mp, 
2 balcoane, 2 băl, centrală termică parchet, 
gresie, faianță, boxă la subsol, preț 66.000 euro, 
tel. 0726-710903. (Al)
• decomandate, centrală termică hol central, 
et. 3, zona Progresul, preț 55.000 euro, tel. 0745- 
639022,0726-316796.(Al)
• ta Pdanp Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608, 206003. 
(A7)
• Mul L Manlu, în L-url, s=120 mp, amenajat, 
livlng, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpațl etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel.0745/159608,0745/164633. (A7)
• Mmldec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat, zona 
Miorița Deva preț neg., tel. 231.800. (A9)
• umMec, 2 băl (gresie, faianță), hol central, 
CT, geamuri termopan, etaj 1, zona Zamfirescu 
Deva preț 60.000 euro, tel. 0740/317.314. (A9)
• dac* 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)
• cu garai scară Interioară, 2 băl, 2 balcoane, 
centrală termică, termopane, 150 mp, amenajat 
occidental, 97.000 euro, tel. 0722-564004. (Al)

Vând case, vile (13)

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

• zonă bună Deva 3 camere decomandate, hol, 
bale, bucătărie, garaj, canalizare, apă, 
gaz+curent, 85.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, renovată în 2006, 
curte, teren 500 mp, preț 150.000 euro, tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al)
• zona EnJnucu, 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 Pletraara, construcție 2000, P+L, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență, ocupabil imediat, preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)

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

I

■ zona Emlnoicu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, bale, terasă, curte, grădină, 
st=500 mp, pretablI firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugărtnl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică, st=2U mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Slmaria, P+M, s=190 mp, la parter: livlng, 
bucătărie, bale, dormitor, țara], la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• In Mntuhalm. 5 camere, bale, bucătărie, livlng, 
terasă, construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400 mp, preț 90,000 euro neg., tel, 0745/511.776. 
(A9)
• uigtni In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
bale-bucătărle-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. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură, 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 na fănațurl, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, 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. 
0254/613366,0788/040.490. (AlO)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lăngă Primărie, preț negoclaol I, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, casă, 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (AlO)
• Brad, șură, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613-366. 0788/04OU19O. 
LA10)
• Brad, casă cu 5 camere, livlng, anexe, garai, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (AlO)
• Brad, 2 camere, grădină lăngă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșd, preț negociabil, tel. 0254/613.366 șl 
0788/090,040. (AlO)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (AlO)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (AlO)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.400.0788/158.483. (AM)

Cumpăr casă (14)

Subscrisa S.C. REAL 2003 S.A., cu sediul în Deva, b-dul 
Decebal, bloc 8, parter + mezanin, județul Hunedoara, înregis
trată la Registrul Comerțului sub nr. J2O/1295/2003, CUI RO 
1709788
Convocăm Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de 
la S.C. REAL 2003 S.A. Deva, pentru data de 29.05.2007, prima 
convocare, ora 13,00, la sediul societății, având următoarea 
ordine de zl:
1. Suplimentarea liniei de credit cu constituirea de garanții 
reale, mobiliare și imobiliare.
2. Stabilirea sediului societății în municipiul Arad, județul Arad, 
în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară nu poate 
adopta decizii din cauza lipsei cvorumului statutar, a doua 
Adunare Extraordinară se convoacă în data de 30.05.2007, ora 
16,00, la sediul societății, având aceeași ordine de zl.

(91711)

Case de vacanță (15)
• P+l cu terasă tn stațiunea Geoaglu-Băl. 
'nfnrmatll latei- 241ta dună ora 17. (T)

Vând case la țară (17)
• casă din cărămidă satul Mada, (la 10 km de 
Geoaglu), șură, grajd, grădină șl 2 ha de teren 
agricol. Tel. 0723/146649. (T)
• casă, ta comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil, Tel. 0727/386660. (T)
• casă In satul Târnava, comuna Brănlșca. 
Informații latei. 0765/244506. (8/25.04)
• casă, sură grajd, grădină 86 ari, anexe, 
comuna Brănlșca, satul Rovina, nr. 84, preț nego
ciabil. Tel. 242994. (T)

Vând garsoniere (19)

• Dtva, Miri lullu Manlu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță convertor 
gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)
• urgent, în zona M. Emlnescu, etaj 2, balcon, 
contorlzări, preț 63.000 RON. tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 30.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• irgent, In zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări mpdeme, preț 98.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dada, et 4, semldec., s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorlzări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 22 Decembrie, dec., et. 1/8, s=46 mp, balcon 
amenajat, contorlzări, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semldec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorlzări, preț 28.000 RON, tel. 
0745/367893, (A2)
• Gojdu, et. 4, bucătărie, baie, repartitoare, 
balcon, izolat, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)

t

• 10 mp, etaj Intermediar, contorlzări totale, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută preț 
82000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)-
• zona Dada, decomandată bloc de cărămidă
28 mp, contorizărl, parchet, gresie, faianță preț 
63000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Go]du, bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandată apometre, repartitoare, gaz
2 focuri, parchet, fără modificări, preț 76000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,074Q/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț61500 lei, neg., fK 
206003,230324. (A7)
• zona Emlnascu, etaj 3, semldec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68000 lei, neg., tel. ' 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
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, 
0788/158483. (AlO)

Cumpăr garsoniere (20)

• ta otice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
idiferent de etaj, sau amenajări, ofertă depteț la 
vedere, cu plata imediat, tel. 0730/<74îT5flB 

0740/53509. (A4)
• doc. zona Zamfirescu, Mărăștl, Dorobanți 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800:0740/317314, 
(A9)

Vând terenuri (21)

• arabil 130 ha, în satul Pojoga, comuna Zam, 
preț 50 lei/ar. Tel. 219314. (T)
• udravllan la capătul străzii Bălata, din Deva, șl 
teren extravilan la ieșirea spre Simeria, 4700 mp, 
fiecare. Tel. 0256/459498 sau 0747/974947, (T)
• grădină In Brad, str. Decebal, Intravilan, st 600
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau afe. 
0723/225229. (T)

• urgant, cană cu grădină, Deva sau Slmerla, 
plata imediat, tel. 215212. (Al)

1 O i wn In iM< 'Mii Al>1
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SJL, cu sediul în Deva, Bd.
Hunedoara, înregistrată

CUI:

Cția «£» societății pentra data de 29.05.200^, la 
sediul Social al societății, la ik cu următoarea 

ordine de zi:
1. Mutarea sediului social al societății.
în cazul nereălizârli cvorumului necesar prevăzut de 

$ lege $1 actele constitutive, a &oua adunare va avea loc

în data de 30.05.2007, or» 16,00 în același loc.

(3W
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SC MACON 
SA Deva 

ANGAJEAZĂ!

■ Laborant determinări fizlco- 
mecanlce
■ Inginer mentenanță
■ Inginer investiții
■ Metrolog
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Relații suplimentare la telefoanele 213930, 213931 înt. 100,116 și 117.

• Dwa, ion* rezidențiali, 6 parcele, 740 
mp/parcela, facilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravilan, DN 7, zona ștrand, ST 900 mp, FS 40 
m, preț 80.000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• In Deva, zona Vulcan, 5-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Ba|an, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231,800; 0745/511.776. (A9)
• zona Untuhakn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(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)
a Imobil tn Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)

a In Dava, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. ■■■740/317.314. (A9)

• uroent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600
mp, F-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)

•
 a urgent, Intravilan Deva, 6000mp, la DN7,

utilități, preț 65 Euro/mp, tel. 0745/511.776 (A9)

• parcelă teren între 550-800 mp, zona de case
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)• Brad, agricol U ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

a hal* șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp. 
prețuri negociabile. Tel. 0723/514133, 
0254/235570.0T)
a Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613368.0788/040 400 0788/158.483. (A10)

e Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăleni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
a Brad, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
07W040.490.0788/158483. (A10)
a Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crlșclor, lăngă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.491 (A10) .
a Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudeștl (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
a Brad ■ Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
a Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
a Brad, 05 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arleșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
.1/88/158.483. (A10

Cumpăr teren (22)
a 5 hectare Intravilan, la șosea Deva sau împre- 
Iurlmi, plata Imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

a hală, 1100 mp + teren 5600 mp, apă, curent, 
130.000 euro, tel. 215212. (Al)
a urgent, din apartament 2 camere, parter de 
bloc, 54 mp, zona piață, vad foarte bun, 40.000 
euro, tel. 0722/968910. (Al)
a hală tei Deva, zonă Industrială, S-2400mp, teren 
S-7000mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177 (A9)

/ riuno.ro

Imobile chirii (29)

• ofer tțn techteferș spațiu commdal 
raspadfv n mc, dtatlns£tuh*n,mn67, 

accm parare, vad bun (Atocrot). InformațS 
la M 0744/841648,0721/261429. (1126JJ4)

a ofer spre închiriere pe termen lung 
garsonieră, in Deva, ultracentral, mobilată, 
utilată, totul nou, preț 150 euro/lunâ plus 
garanție. Tel. 0726/224003,0726/224003. T
a ofer spre închiriere spațiu, 32 mp. termopar. 
centrală, grup sanitar, pretabil pentru sediu 
firmă, cabinet, în spatele Băncii Transilvaca, 
Bdul 22 Decembrie, 400 euro/iună Tel. 
0723/227569. (T)
a garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 0254/215212. (Al)
a apartament2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
a apartament 3 camere, mobilat șl utilat, preț 
500 ron/lună tel. 0740/210780. (Al)
a apartament 3 camere, nemobilat, decoman
date, zona Spar - piață, cu centrală termică, 
termopan, parchet, gresie faianță, cu cheltueli 
incluse, pentru firme, birouri, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
a zona Be|an, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărle aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
a zoni 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, ocupabi I din 1 aprilie. (A7)

în 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 lă 
mormântul Iul 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 și mi-a redat pofta de viață.
Sunt Ion și n-am cuvinte să-i mulțumesc Măicuței Pa
raschiva care numai prin telefon ml-â 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)

Caut spațiu pretabil pentru firma 
având spațiu de parcare auto 

în curte.
Telefoane: 0254/219.790 sau 

0742/157.622.
(91763)

• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3. mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m. 
apa. qaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633.206003. 
(A7)
• zona Bălcescu 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)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp. amenajat 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lunâ + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona tic. 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)
• dec, contorizări integrale, amenajat mobilat 
și utilat zona Kogălniceanu Deva, 500 Ron/lună, 
tel. 0740/317.314, (A9)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lunâ 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; 0740/317.314. (A9)
• 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)

• vând tractor U 445, remorcă monoax, plug cu 2 
brăzdare, grapă, container pentru tiranți, placaj 
marmură Rușchița 10 mp, mașină de cusut 
Ileana Tel. 241397,0722/502995, (T)

Moto-velo (41)

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

Mobilier și interioare (47)
• vând urgent bibliotecă mare, covor persan 
3/4, bibliotecă mică, birou, fotolii cu măsuță, 
aragaz, lustră, sobă teracotă la curent, canapea, 
tel. 0723/851439. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând comlșo brad, 6 bucăți, 8 m lungime, 
și o ușă pentru hol, în 2 canate 2,00/1,50 m, I 
preț convenabil, Deva, Eroilor, nr. 15. 
(1/24.04)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr fotografii alb-negru, preferabil cu 
negative, vechi de până în 1950, e-mail:kasler 
arpad@yahoo.com. Tel. 228108. (T)

Comemorări (76)

Imobile schimb (30) Electrocasnice (56)

• schimb apartament 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)

Auto românești (36)
• vând Dada break 1310, af 1987, în stare bună.
Tel. 216756,0741/740047,0720/632545. (T)

Auto străine (37)

• locuiesc In Germania și aduc la comandă 
mașini motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope și 
mobilă, la un preț avantajos. Tel 
00491731782201 sau 0726/389978. (4/1144)

• vând GoH Variant 1.9 TDi. 90 CP, af 2002, 
închidere centralizată cu telecomandă, abs, esp, 
4xairbag, alarmă, volan și scaune reglabile, 
servo, 8300 euro. negociabil, 0788/901702. (T)
• vând Trabant 601 combi break. cu motor și 
cutie ce viteze de rezervă și alte piese de 
schimb,' - >asf e. Tel. 0727/381316. (7)
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Camioane, remorci (39)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

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

Luni 30 aprilie 2007 se împlinesc 22 de ani de la 
moartea tragică de la Cluj Napoca a studentului medi
cinist eminent

MARIUS NEAGOE
Până în prezent, odiosul asasinat a rămas acoperit de 
mister. Dar acasă la Simeria, cei doi părinți așteaptă 
adevărul și dreptatea.

(4/27.04)

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

MARIATOMA
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.

• vând boilor cu gaz tip ARD 10, pentru 
preparare apâ caldă, stare foarte buna, preț 
negociabil. Tel. 211124. (T)
• vând Iad* frigorifică 2401, stare foarte bună 
de funcționare, preț 450 lei; trusă sudură 
oxiacetilenă. nouă, 600 lei, și reductor sudură 
nou, 150 lei. Tel. 214504. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Solicitări servicii (71)

(9/25.04)

• vând 30 familii albine, comuna Vorța, nr.
92, tel. 0788/257928 (8/19.04)

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

• vând 00 familii albine, matcă selecționată, cu 
sau fără lăzi, verticale, magazie întreagă, 
folosite doar 2 ani, preț negocaibil. Tel. 
0724/341388. (T)
• vând ol cu sau fără miel, localitatea Ghergheș, 
nr. 66. Telefon 0254/220344. (5/25.04)
• vând vacă de 8 ani, Bălțata românească, 
gestantă de 5 luni și o vițea Holstein de un an.

I preț negociabil. Tel. 0727/397115. (T)

Altele (61)

■ i, lUnlcdaftituijers
soane Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, cu 
mașini comode, cllmatlzate, modeme. Tel. 
0740/218237, 0726/500804, 0765/455835. 
(17/12.03)

• cumpăr acțkaii. Casial Deva. TeL
07*5494001 (43103)

• cumpăr lidlțt din plastic, pentru fructe, 
legume, deșeu, cantități nelimitate, plata pe loc. 
Tel. 0723/301857. (T)
• cumpăr palețl din plastic, plata pe loc, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857. (T)
• vând seturi de 2,3,4 lacăte cu aceeași cheie și 
lacăte speciale antiefracție import Germania 
ABUS. Tel. 0723/227569. (T)

• electrician autorizat execut orice lucrări la 
instalații electrice, la un preț foarte convenabil. 
Tel. 215654,0742/210071. (T)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• Nou!!! 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 șl 
14 mc volum, asigur și demontare și încărcare 
la mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462, 
0726/551701.(T)

Pierderi (62) Oferte locuri de muncă (74)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
Faur Agripina. Se declară nul. (1/27.04)

• pierdut cățeluș* pechinez* cu puL 
culoare maro, ambii cu handicap, In Deva, 
zona Ceangii ■ Casa armatei, răspund la 
numele Peghl șl Blmbo, ofer recompensă. 
Tel. 230053, 0740/496002, 0727/883524, 
0752/673554. (5/2644)

• angajăm agent comercial pentru produse 
textile (Uniconf și Adesgo), produse curățenie și 
cosmetice. Condiții; carnet conducere cat. B șl 
minimă experiența în domeniu. Relații și CV-uri 
la teiyfax 0254/214947. (5/24.04)

I • angajez agent publicitate on-line pentru 
județul Hunedoara. Relații la tel. 0744/976725.

' (12/25.04)

• angajez penonal pentru stână cu ol, salariu 
atractiv. Tel. 0720/008739. (3/27.04)
« companie Infemationalâ caută consultanți de 
vânzări care să se alăture echipei sale de succes 
din Deva și Hunedoara. Cerințe: pregătire medie, 
bune abilități de comunicare, aspect plăcut, 
atitudine independentă față de muncă. Tel. 
0723/518946,0748/670862. (2/27.04)
• Creșa Gojdu organizează concurs pentru 
ocuparea postului de bucătăreasă înscrierile se 
fac in perioada 26.04. -11.05.2007, la creșă Deva,

-Aleea VUtowlul, w. 5 flângă Crucea Roșie). Tel.
0254/230250.(2/25.04)
• In -natior lob Expert ■ agenție acreditată 

ngajeaza asistenți medicali în nordul Italiei.
Cazare, transport gratuite, venit net 1650 ■ 2000 
euro. Informații tel. 0257/281818, 0747/771729. 
0724/497851, internațional@expertjob.ro, 
www.expertjob.ro. (90247)
• Restaurant Fasf Food „Almi" angajează 
bucătar, ajutor bucătar, salarizare atractivă. Tel. 
0727/383878,0727/332442. (2/24.04)
• Restaurant Fast Food „Almi" angajează 
ospătar, barman, vânzător fast-food, salarizare 
atractivi Tel. 0727/383878,0727/332442. (2/24.04)
• SC Danielii 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 comerdal* angajează, în Deva, 
barman-ospătar (femeie), cu domiciliul în Deva. 
Informații latei. 0788/665751. (4/26.04)
• societate comercial* angajează vânzătoare 
pentru chioșc non-stop în Deva. Relații la tel. 
0722/148473.(3/27.04)
• societate comerdal* cu sediul în Deva anga
jează urgent secretară cu cunoștințe operare 
PC. salariu motivant. CV la fax 0254/221424. 
Relații la tel. 0724/269988. (7/24.04)
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• La locul de muncă. Aproximativ 
200.000 de persoane mor anual din 
cauza unui cancer contractat la locul de 
muncă, în urma expunerii la azbest, fum 
de tutun și vapori de benzen, potrivit 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Imobil prăbușit la Istanbul

Horticolă Ieri s-a deschis, în Gera 
(Germania), festivalul horticultorilor.

I Este pentru prima oară când acest festi
val are loc simultan în două locații, 
Gera și Ronnenburg. (Foto: epa)

Istanbul (MF) - Un imobil 
cu opt etaje din Istanbul s-a 
prăbușit, joij însă nu există 
informații despre eventualele 
victime, au declarat oficiali, 
citați de Reuters. Numărul 
persoanelor care se aflau în 
clădirea situată în districtul 
Sirinevler din zona euro
peană a Istanbului nu este 
cunoscut, însă mai multe 
ambulanțe au fost trimise la 
fața locului.

Echipele de salvare cer
cetau ruinele imobilului, care 
s-a prăbușit joi seară. Pri
marul orașului, Kadir Top- 
bas, a afirmat că nu se 
cunoaște motivul care a 
provocat dărâmarea clădirii. 
Televiziunile au transmis 
imagini de la locul inciden
tului.

Primarul orașului a anun
țat că lângă blocul prăbușit se 
desfășurau lucrări de demo-

Se caută printre dărâmături
(Foto: EPA)

lare a altui imobil. Guverna
torul orașului a declarat că 
majoritatea rezidenților au 
părăsit clădirea după ce au 
auzit zgomote suspecte pe 
acoperiș.

Ca și Gecko
Roma (MF) - Perfor

manțele Omului Păianjen 
ar putea deveni accesi
bile omului de rând în 
aproximativ zece ani, 
potrivit cercetătorilor 
italieni care lucrează la 
un proiect de combine
zon cu textură aderentă 
inspirat de o specie de 
șopârlă specialistă în 
cățărare numită Gecko. 
„Studiez de peste zece ani 
substanțele adezive și 
nanotuburile de carbon 
(tuburi concentrice sepa
rate de 0,35 nanometri, 
n.r.) și de peste un an 
această idee de combine
zon”, a explicat Nicola 
Pugno (35 ani), cercetător 
ia Universitatea politeh
nică din Torino. Per-
nuțele plasate sub labe 
vor fi acoperite cu 
„setae”, peri microscopici 
care oferă 
aderență 
foarte ridica 
pe diverse 
suporturi, pen
tru fixare sau 
deplasare.

Coboară 
în top
Loncka (MF) - Paul 
McCartney, fost mem
bru al trupei Beatles, a 
coborât un loc în top
ul celor mai bogați 
oameni din Marea Bri- 
tariie realizat anual de 
Sunday limes, pentru 
că s-ar putea să îi ofe
re soției sale Heather 
Mills o alocație de 
100 de milioane de 
lire sterline în urma di
vorțului. Paul McCart
ney se află în mijlocul 
unei aprige bătălii juri
dice cu soția sa Hea
ther Mills McCartney 
și, în duda speculațiilor 
din presă, cei doi au 
negat că ar fi ajuns la 
o rnțeiegere financiară, 

în impon
derabili
tate
Cape Caraeral (MF) - 
Astrofizidanul Stephen 
Hawking, paralizat din 
cauza unei maladii de
generative de peste 40 
de ani, a avut, joi, pri
ma sa experiență 'n im
ponderabilitate în ca- 
drul pregătii pentru ple
carea într-un voiaj în 
spațiu, transmite AFP.

Micul elefant s-a născut în 16
aprilie la grădina zoologică din Koln, 
Germania. (Foto: epa)

Cel mai vechi submarin
Santiago (MF) - „Flach”, unul dintre cele 

mai vechi submarine din lume, dispărut în 
urmă cu 140 de ani, a fost descoperit lângă 
portul Valparaiso din Chile. Submersibilul, 
un cilindru metalic cu o lungime de 12,5 
metri și un diametru de 2,5 metri, a fost 
descoperit la o adâncime de peste 40 de metri 
lângă portul Valparaiso, la 120 de kilometri 
de Santiago. „Flach” a fost descoperit din 
întâmplare de o echipă de scufundători con
dusă de regizorul chilian Juan Enrique Be- 
nitez. Pentru autentificarea unuia dintre cele 
două cele mai vechi submarine din America 
latină, scufundătorii nu au obținut autorizația 
din partea serviciului pentru monumente 
naționale. „Flach”. dispărut în apropierea por
tului Valparaiso pe 3 mai 1866, a fost primul 
submersibil construit in Chile, al doilea din 
America latină și al cincilea din lume.

Jolie cere mai mulți bani
■ Actrița Angelina Jolie 
cere comunității inter
naționale pentru edu
carea copiilor orfani.

Washington (MF) - Actrița 
americană Angelina Jolie a 
deplâns soarta orfanilor din 
lumea întreagă și faptul că 
aceștia nu simt ajutați destul 
de comunitatea internațională, 
în timpul unei vizite Ia Wash
ington.

„Numărul copiilor orfani și 
al celor defavorizați este 
înspăimântător... este enorm și 
dimensiunea problemei pare a 
fi o scuză pentru numeroase 
persoane de a nu face nimic”, 
a subliniat starul, care a adop
tat recent un al treilea copil,

dintr-un orfelinat din Vietnam. 
Jolie a spus că mulți copii 
orfani supraviețuiesc dar devin 
adesea sclavi, copii-soldați sau 
sunt obligați să se prostitueze.

Actrița a sosit la Washing
ton pentru a inaugura un nou 
sediu al Global Action for Chil- 
dren (GAC), o organizație inde
pendentă, fondată în 2003, care 
încearcă să obțină fonduri de 
la guvernul american pentru 
a finanța programele de aju
torare a copiilor arfani și a 
celor care trăiesc în zone pe
riculoase.

Potrivit GAC, Națiunile 
Unite estimează că este nece
sară o sumă anuală de 9,7 mi
liarde de dolari pentru proiecte 
de sănătate și de educație des
tinate acestor copii.

Andreea
Născută în zodia 
Taur, îi plac aven
tura, motocicletele 
și ieșirile în oraș.

www.huon.ro 
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Maeștri in arta escrocheriei
■ Rachel Weisz și Adrien 
Brody au filmat în Româ
nia pentru producția 
„The Brothers Bloom".

București (MF) - Actorii 
Rachel Weisz și Adrien Brody 
au filmat în România timp de 
cinci zile, pentru un film cu un 
buget de 20 de milioane.de 
dolari ce se turnează în 12 țări 
din Europa și Asia.

Cele două vedete, împreună 
cu actorii Mark Ruffalo și 
Rinko Kikuchi, cu scenaris- 
tul/regizor Rian Johnson și cu 
ceilalți membri ai echipei, au 
plecat din România joi, după 
nouă zile petrecute aici, a 
declarat Uri Moss, director de 
producție la filmările din 
România. în această perioadă,

Rachel Weisz și Adrien Brody (Foto: EPA)

ei au filmat timp de cinci zile 
în portul și la cazinoul din 
Constanța, la Castelul Peleș și 
pe drumuri din Comarnic și

Breaza, a adăugat Moss. „The 
Brothers Bloom” este povestea 
a doi frați care au făcut din 
escrocherii o artă. Unul dintre

ei vrea să renunțe la fărăde
legi, dar se lasă convins să mai 
accepte o sarcină - înșelarea 
unei persoane extrem de 
bogate.

Brody îl interpretează pe ’ 
unul dintre frații Bloom iar 
Weisz este misterioasa mi
lionară care îi transformă pe 
păcălitori în păcăliți.

Filmul este scris și regizat 
de Rian Johnăon, cunoscut 
pentru „Brick” (2005), care a 
câștigat premiul special al ju
riului la Sundance. Rolurile 
principale sunt interpretate de 
actori premiați la Oscar. în 
timp ce Adrien Brody a luat 
premiul pentru cel mai bun rol 
principal cu „Pianistul”, 
Rachel Weisz a fost premiată 
pentru rolul secundar din „The 
Constant Gardener”.

Bush bate toba (Foto: epa)

Bush în pași de dans african
Washington - Președintele 

american, George W. Bush, 
nu s-a sfiit să danseze, joi, 
alături de o trupă de africani, 
pe care i-a invitat la o con
ferință împotriva malariei, 
desfășurată la Washington, 
înainte de a urca pe scenă, 
șeful administrației ameri
cane a anunțat că va aloca 1,2 
milioane de dolari, în 
următorii cinci ani, pentru 
combaterea malariei, în

Africa. „America este o țară 
care oferă mâncare celor 
săraci, medicamente celor 
bolnavi și protecție celor 
amenințați. Pentru că așa e 
bine. Ziua de combatere a 
malariei îmi oferă ocazia să 
le mulțumesc americanilor 
care au făcut donații pentru 
această cauză și să-i îndemn 
și pe ceilalți să facă același 
lucru”, a susținut George W. 
Bush.

Amuleta Jatukam
Ramathep se spune că 
are puteri magice și li 
protejază pe cei care o 
poartă. Foarte cerută în 
Thailanda, costă 23.000 
de euro. (Fota epaj

http://www.huon.ro
milioane.de

