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îndrăgostit de „Fata zilei"
Aurel Vlaicu (C.B.) - Un hunedorean și-a făcut tablouri cu fotografii ale fetelor careapar pe ultima pagină a ziarului Cuvântul

Din suflet pentru George

Liber. Pasiunea lui Ioan Hen- rich a apărut acum doi ani când cititorul notru s-a abonat la ziar. „Fata zilei”, nu este singura rubrică urmărită cu larg interes de Ioan Henrich. Rețeta zilei și remem- ber-ul sunt scrise de cititorul ziarului nostru pe un caiețel special. /p.3

Fug la unguri
Hunedoara (D.I.) - Ca urmare a invitației lansate de către Asociația Orașelor înfrățite Szom- bothely, în 13 mai o echipă de atleți din Hunedoara va reprezenta municipiul la cursa de maraton-ștafetă „Rigips Maraton Relay”, care se va desfășura în orașul ungar. Cheltuielile de deplasare vor fi supor- &te din bugetul local.

Președinte BEC
Deva (D.I.) - Desfășurarea referendumului pentru demiterea președintelui României va avea loc în 19 mai. La nivelul județului, a fost stabilit președintele BEC nr.22 Hunedoara în persoana lui Ioan Drăgan, judecător la Tribunalul Hunedoara. Lista cuprinzând numerotarea secțiilor din cadrul Circumscripției de votare nr. 22 Hunedoara va putea fi consultată la www.pre- fecturahtmedoara.ro.

Pe jos, 
că e mai 
sănătosHunedoara (D.I.) - 
CL Hunedoara a 
aprobat transfor
marea bulevardului 
Corvin, situat în cen
trul municipiului, în 
arteră pietonală. Aici 
s-au desfășurat și 
până acum cea mai 
mare parte a eveni
mentelor comunității, 
iar proiectul presu
pune crearea unui 
spațiu adaptabil pen
tru acest gen de ac
țiuni. Planul, ambiți
os, propune inclusiv 
renovarea fațadelor 
blocurilor și schim
barea asfaltului cu 
piatră. în acest mo
ment însă de-a lun
gul bulevardului sunt 
amenajate, la 
parterul blocurilor, 
numeroase spații 
comerciale. Pentru 
aprovizionarea aces
tora vor trebui con
struite alei de acces și 
va trebui redirecțio- 
nat traficul rutier.

Jurnaliști omorâți
0 sută de jurnaliști au fost omorâți în întreaga lume în cursul 
anului 2006, cel mai sângeros an de până acum pentru 
breasla jurnaliștilor.

- [â'f cu risc kanali&omorâfi ■

■ Tânărul George Scor
pie, din Simeria, și-a 
pierdut picioarele într-un 
tragic accident feroviar.

Simeria (S.B.) - Pentru George Scorpie din localitatea hunedoreană Simeria data de 5 noiembrie 2006 este una
Ld Geoagiu-Băi s-a dat " verde sezonului estival 2007 Ștrandurile și numeroase servicii de turism au fost .puse. în week-end, la dispoziția celor care doresc odihnă, relaxare și distracție la maxim, /p.6 

(Foto: T. Mânu)

Apa care poate face bani
■ Prin construirea a 2 
microhidrocentrale, apa 
potabilă din oraș va pro
duce energie electrică.

Hunedoara (D.I.) - Utilizarea energiei neconvenționale face tot mai mulți adepți și în județul nostru. Firma deveană Egreta Comimpex a propus CL Hunedoara realizarea unui proiect în participațiune, prin care să se exploateze potențialul hidroenergetic al municipiului. Scopul parteneriatu- lui este construirea a două 

nefastă. Avea doar 16 ani și se întorcea spre casă după ce vizionase un spectacol la Deva. în acea zi, nu știa că destinul îi pregătea o piatră de încercare. A ajuns prea * târziu la gară. A alergat după tren și... a căzut sub roțile lui. Și-a pierdut ambele picioare. Dar nu și-a pierdut speranța.

microhidrocentrale pe magistrala de apă potabilă a Hunedoarei, una la ieșirea din Te- liuc spre Cinciș, iar a doua în zona localității Hobița. în condițiile în care investiția totală se ridică la 1.200.000 euro, firma deveană a prezentat CL o scrisoare de bonitate bancară, prin care se.obligă să finanțeze întreaga lucrare. Participarea municipalității va consta în punerea la dispoziție a conductei magistrale de apă potabilă a municipiului Hunedoara, respectiv a conductei de aducțiune Cinciș și a con

Aceea că oamenii îl vor ajuta. Iar viața i-a demonstrat că, uneori, oamenii pot să ajute. Primul a fost fratele lui. Acesta s-a înscris la un concurs organizat de o televiziune privată cu scopul de a obține 30.000 de euro. Bani cu care George ar putea să-și achiziționeze o pereche de proteze 

ductei de aducțiune Hobița. Conform legii, rețelele de alimentare cu apă se află în domeniul public al localităților, și de aceea a fost nevoie de includerea în proiect a municipalității. Avantajele realizării acestei investiții sunt importante pentru Hunedoara: producția de energie electrică neconvențională prin cele două microhidrocentrale va reduce cu 30% costul de energie electrică la iluminatul public și în plus va aduce la bugetul local 20% din profitul net anual al societății. 

speciale fabricate în Germania. Treizeci de mii de euro. Bani care pot face diferența dintre un tânăr condamnat pe viață să fie dependent de cărucior și unul care poate păși din nou. Acesta este și scopul acțiunii care a avut loc, ieri, la Simeria. De a-1 ajuta pe George. /p.3

Creditul tău
Deva (C.P.) - Contractarea unui împrumut bancar se face în baza unei analize riguroase a ofertelor. Populația accesează frecvent credite pentru nevoi personale. Acestea pot fi oferite de bănci pe baza veniturilor solicitantului, la care se pot cere giranți sau ipoteci, în funcție de valoarea împrumutului. întrebarea care apare este: „Ce e mai avantajos, creditul în lei sau cel în valută?” /p.5

Irak j .................... .........__ .....4S

Accident grav cu bicicleta
Deva (T.S.) - Un tânăr de 29 de ani, din Deva, a suferit un accident cu bicicleta în urma căruia ar putea rămâne cu sechele toată viața. Accidentul a avut loc, ieri, în apropierea Pădurii Bejan, când tânărul a încercat să coboare o pantă pe bicicletă. „S-a dezechilibrat și

s-a rostogolit de mai multe ori. A căzut și a rămas fără suflare”, povestește unul dintre martorii oculari. Echipajul SMURD și cel al Ambulanței au sosit aproape în același timp. Tânărul a fost ridicat de echipajul SMURD și transportat la Spitalul Județean Deva.
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• Eliberată. Unul dintre cei doi ostatici francezi reținuți în Afganistan a fost eliberat sâmbătă, iar răpitorii au acordat autorităților franceze încă o săptămână pentru negocieri în vederea eliberării celui de-al doilea. Fosta ostatică a părăsit Afganistanul în noaptea de sâmbătă spre duminică, îndreptându-se spre Franța.

închisoare 
pe viață

Londra (MF) - Cinci cetățeni britanici, găsiți vinovați, luni, de complot în vederea comiterii unor atacuri inspirate de al-Qaida pe teritoriul Marii Britanii, au fost condamnați la închisoare pe viață.
Susținută de 
mujahedini

Bagdad (MF) Mișcarea de rezistență iraniană a Mujahedinilor Poporului (OMPI), care acționează din Irak, le-a cerut alegătorilor francezi să voteze pentru candidata socialistă Se- golene Royal. Mujahedi- nii Poporului afirmă în- tr-un comunicat că apelul a fost lansat în cursul unei adunări desfășurate la Ashraf, la nord de Bagdad, într-o bază pe care mișcarea o folosește drept cartier general. Organizația Mujahedinilor Poporului a fost inclusă, în 2002, în lista UE cu organizații teroriste.

Segolene Royal (Foto: epaj

Hillary Clinton
(Foto: EPA)

Depășită 
în sondaje 
Washington (MF) - 
Senatorul american 
Barack Obama a fost 
creditat pentru prima 
dată cu mai multe 
intenții de vot decât 
Hillary Clinton la 
alegerile primare din 
Partidul Democrat, 
cu opt luni înainte de 
primele consultări în 
vederea scrutinului 
prezidențial din SUA. 
Un sondaj de opinie 
realizat de institutul 
Rasmussen îl cred
itează pe senatorul 
de lllinois cu 32 la 
sută din intențiile de 
vot, față de 30 de 
procente obținute de 
senatorul de New 
York. Acest sondaj 
este o veste proastă 
pentru Clinton, care 
a avut surpriza să îl 
vadă pe Obama 
strângând cu un mi
lion de dolari mai 
puțin în cursa finan
țărilor campaniei 
electorale.

Abu Ayyub al-Masri
(Foto: EPA)

Liderul al-Qaida în Irak 
a fost ucis

Bagdad (MF) - Liderul organizației Al-Qaida în Irak, Abu Ayyub al-Masri, a fost ucis ieri, în timpul unei confruntări între mili- tanți, desfășurate la nord de Bagdad, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului irakian de Interne.O altă sursă din cadrul Ministerului de Interne a precizat că al-Masri a fost ucis. Khalaf a declarat că trupele americane nu au fost implicate în operațiunile care au dus la moartea liderului al-Qaida.Masri, de origineegipteană, și-a asumat conducerea grupării al-Qaida din Irak după moartea militantului iordanian Abu Musab al-Zarqawi, ucis în iunie 2006.Oficialii irakieni au criticat dur al-Qaida după distrugerea unei moschei șiite în localitatea Samara în urmă cu un an, un gest care a declanșat un nou val de violențe sângeroase, aducând Irakul în pragul unui război civil.Armata americană l-a descris pe al-Masri, cunoscut și sub numele de Abu Hamza al- Muhajir, drept un partener apropiat al lui Zarqawi. Autoritățile americane au oferit o recompensă de cinci milioane de dolari pen tru informații care ar fi dus la capturarea lui Masri.
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La Moscova, zeci de mii de persoane au manifestat la apelul sindicatelor proguvernamentale și al comuniștilor nostalgici ai epocii 
sovietice. (Foto: EPA)

Manifestații în lume, de 1 MaiA 1
■ Arestări și focuri de 
armă la Istanbul, marșuri 
pașnice ale formațiunilor 
de stânga în Rusia.Paris (MF) - Ciocniri, arestări și focuri în aer trase de poliție au marcat manifestațiile cu ocazia Zilei Muncii de la Istanbul, în timp ce în restul lumii ziua de 1 Mai a fost sărbătorită în principal de formațiunile de stânga, cu excepția chinezilor comuniști, care au plecat în vacanță, relatează AFP.Venezuela a anunțat încă de luni retragerea sa din Banca Mondială și din Fondul Monetar Internațional, în timp ce cubanezii așteptau o posibilă reapariție publică a lui Fidel Castro. Acesta nu- și-a făcut apariția.Incidente au avut la Macao, Teheran și Berlin, dar cele

mai grave s-au înregistrat la Istanbul.Poliția a tras focuri de a- vertisment, a lansat grenade lacrimogene și a folosit tunuri de apă împotriva grupurilor de manifestanți din mai multe cartiere. Guvernatorul Istanbulului a anunțat arestarea a aproximativ 600 de persoane.în Asia, la Macao, circa 1.000 de persoane au protestat împotriva imigranților clandestini chinezi, atrași de locurile de muncă din această zonă, unde avut loc o serie de confruntări cu poliția, care a tras focuri de avertisment, în timp ce o persoană a fost rănită.în Iran, câteva sute de muncitori au manifestat la 
Teheran pentru rițaPMiiîfltă dreptate și au criticătAfaafia- citatea autorităților de a ameliora condițiile de viață. Poli

ția a dispersat manifestanții după confruntări sporadice.
Ciocniri anualeîn Germania, poliția a arestat 61 de persoane în noaptea de luni spre marți la Berlin, în mai multe incidente. Ziua de 1 Mai se soldează în fiecare an cu ciocniri în capitala germană.în alte zone ale lumii manifestațiile sunt pașnice.în Italia, 100.000 de persoane au manifestat la Torino, oraș simbol al industriei, pentru a denunța accidentele de muncă ce provoacă anual moartea a 1.200 de persoane și rănirea altor 20.000.în Rusia, zeci de mii de persoane au manifestat la apelul sindicatelor proguvernamentale, al comuniștilor nostalgici ai epocii sovietice și al câtorva partide de opoziție, sub supravegherea forțelor de

ordine. în Indonezia, zeci de mii de persoane au cerut revalorizarea salariilor și au denunțat exploatarea mâinii de lucru locale, practicată de firmele străine.în Coreea de Sud o manifestație a reunit muncitorii din Nord și din Sud pentru prima dată de la separarea peninsulei.La Bangkok, circa 10.000 de demonstranți au cerut crește rea salariului minim și revt nirea la democrație, la șapte luni după o lovitură de stat militară.China comunistă a preferat să se consacre tradiționalei vacanțe de primăvară. Cei 150 de milioane de chinezi erau așteptați să ia cu asalt mijloacele de transport, deoarece sărbătoarea muncii marchează înainte de toate începutul uneia dintre cele trei mari săptămâni de vacanță din an.
10.000 de participanți la 
marșul PSD din Capitală
■ Social-democrații au 
organizat mitinguri și 
marșuri cu ocazia Zilei 
muncii.

București (MF) - Aproximativ o mie de social-de- mocrați, în majoritate membri ai organizațiilor de tineret din țară, s-au reunit, ieri, la sediul central al partidului, unde au început manifestările organizate de PSD cu ocazia zilei de 1 Mai.Secretarul general al PSD, Titus Corlățean, a preluat rolul de ghid și a făcut tururi de vizitare a sediului partidului cu grupuri de tineri social-democrați. Cor- lățean le-a arătat acestora sala în care se desfășoară ședințele Biroului Permanent Național al PSD, cabinetul președintelui partidului, Mircea Geoană, precum și alte birouri.Cei prezenți au fost îm- brăcați cu tricouri roșii, pe care este inscripționată sloganul „1 Mai mult pentru cei mulți!” și o furnică - noul logo al PSD.
Porți deschiseîn curtea din spatele clădirii este arborat un ban- ner pe care scrie „Prosperi

tate, solidaritate, demnitate”. Toate aceste acțiuni fac parte din evenimentul „Ziua porților deschise” organizată de PSD.Numărul participanților la marșul organizat de PSD în Capitală a ajuns, ieri la amiază, conform estimărilor jandarmilor, la peste 10.000.Coloana de aproximativ 2.000 de persoane care a plecat de la sediul central al partidului din bulevardul Kiseleff s-a unit, în capătul acestei artere, cu alți 2.000 de oameni veniți din filiala Ilfov și coordonați de Gabriel Oprea.Participanții la marș s-au mai întâlnit cu alți 4.000 de oameni, coordonați de liderul PSD București Marian Vanghelie, la Muzeul Național de Artă.Marșul s-a încheiat după prânz, cei peste 10.000 de participanți ajungând în Parcul Izvor.Marșul a decurs fără incidente.în Parcul Izvor, unde urmau să aibă loc un spectacol și o masă câmpenească, este amplasată o scenă. De asemenea, sunt amplasate numeroase corturi și standuri speciale pentru distribuirea de mici și bere.

Așteptat să demisioneze
■ Tony Blair va demi
siona la zece ani după 
preluarea funcției de 
premier al Marii Britanii.

Londra (MF) - Tony Blair intenționează să își anunțe demisia la scurt timp după ce va deveni, miercuri, al doilea premier britanic din ultimii 100 de ani care reușește să rămână la conducerea guvernului timp de 10 ani, comentează Reuters.El a câștigat alegerile din 1997 cu un avans confortabil și a devenit primul lider al Partidului Laburist care câștigă trei scrutinuri legislative consecutive, însă imaginea sa a fost puternic afectată de războiul din Irak, un scandal legat de finanțarea partidului și nemulțumirea alegătorilor față de serviciile publice.Blair își va anunța demisia, declanșând competiția pentru conducerea Partidului Laburist și, implicit, pentru funcția de prim-ministru. Principalul favorit în această cursă este actualul ministru al Finanțelor, Gordon Brown, autor, alături de Blair, al politicilor britanice din ultimul deceniu.
Realizări umbriteSurse laburiste afirmă că este de așteptat ca Blair să-și anunțe demisia după relansarea guvernării comune din Irlanda de Nord, programată pentru data de 8 mai și repre-

Blair, al doilea premier britanic 
din ultimii 100 de ani care a 
condus guvernul timp de 10 ani 

(Foto: EPA) zentând o concretizare a eforturilor lui Blair de a pune capăt mai multor decenii de conflicte în provincia britanică.Cele mai probabile date pentru anunțarea demisiei devin astfel 9 sau 10 mai.Unii parlamentari laburiști afirmă că realizările lui Blair au fost umbrite de sprijinul a- cordat pentru războiul din Irak și de sentimentul de dezorientare apărut după ce premierul a anunțat, anul trecut, că va renunța la funcție până în septembrie.Realizările lui Blair - un deceniu de creștere economică, scăderea șomajului și investiții masive în sănătate și educație - sunt considerate de e- lectorat drept ceva firesc, afirmă ei.
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• Vad salvate. Trei vaci au fost salvate ieri dffnmeață de pompierii, după ce au căzut într-o mlaștină, situată la ieșirea din Cristur. Localnicii au reușit să scoată la liman două dintre acestea, însă pentru ca și a treia să poată fi salvată a fost nevoie
i de ajutorul pompierilor. (M.T.)

Oamenii se ajută între ei

4
i

1
i

Pe Tăriceanu îl 
cam lasă. Nevasta

Tiberiu Stroia_______________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Intr-o țară în care rumânu' de rând nu 
poate dormi de sforăiturile din Parla
ment ale aleșilor sau nu-și poate dezlipi 

privirea din decolteul blondei de la 
Cotroceni, ziua de 1 Mai a căzut ca un 
trăsnet. Și asta nu pentru că electoratul e 
interesat sub ce formă poate să-și bage 
votul în cutiuța care-l va aduce pe Băse la 
Cotroceni. Ci pur și simplu pentru că a 
aflat cum că pe Tăriceanu îl cam lasă. Nu 
genunchii. Ci... nevasta. Și credeți-mă asta 
e cea mai tare campanie anti-PNL-istă. 
Pentru că nu poți să ai încredere într-un 
premier, aflat la a treia nevastă pe care n-o 
poate struni, că va reuși să conducă o 
turmă de 22 de milioane de iepuri.

■ Hunedorenii au su
flet mare. Fapt dovedit 
ieri, la Simeria, într-un 
spectacol umanitar.

Sanda Bocaniciu____________ •
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Simeria - Toată suflarea Simeriei a fost, în ziua de 1 Mai, alături de George. Ajutoare umanitare sosesc din partea sponsorilor, școlilor din județ și a persoanelor de suflet. „Fondurile se strâng cu greu, dar se strâng în contul deschis la o bancă. Până acum am primit, pentru fiul nostru George, 100 milioane de lei vechi din partea Primăriei Simeria, circa 50 de milioane de lei din partea școlilor și 1000 de euro prin participarea fratelui lui George, Cristian, la emisiunea „Dansez pentru

tine”. Sperăm ca în curând să adunăm fondurile necesare pentru achiziția protezei! Nu ne este deloc ușor și pot spune că cea mai mare dezamăgire în demersurile noastre a fost ieșirea lui Cristi din competiția de dans de la București. Avem însă promisiuni că vom primi totuși o donație substanțială, pe care nu dorim să o dezvăluim încă”, a precizat tatăl lui George, Cicerone Gicu Scorpie.
Spectacol umanitarIeri, pe Stadionul „CFR Marmosim” din Simeria, s-a derulat un spectacol folcloric umanitar intitulat „Din suflet pentru George”, inițiativă a Asociației Culturale „New Age” Simeria.Tribuna stadionului a fost arhiplină, Ia spectacol fiind prezente circa 500 de persoane.

Artiști din toată țara au venit să-l sprijine pe George wvwwc>ipPrețul unei invitații de participare a fost de 10 lei, iar fondurile colectate, 4400 lei, au fost înmânate tatălui lui George. Prezent la spectacol, tânărul a fost însoțit de Sorin,

Parc-o și văd pe tanti Leana cum, în 
timp ce spală ugeru' Iu Joiana, dă la o 
parte orice discuție legată de nu știu ce 

episod de telenovelă și comentează aprig 
I problema premierului Tăriceanu. Ai auzit 

tu, Mărie, îi va spune tanti Leana, cum 
motociclistu' ăsta chipeș de Tăriceanu o 
dădu de gard cu Ioana nevastă-sa? Cum 
care Tăriceanu? Ăla de se luptă cu balaurul 
corupției, de se lovi și la genunchi atunci 
când viră tare spre stânga unde îl aștepta 
Patriciu să-i alimenteze Harley-ul? Și asta 
pentru că întotdeauna băieții buni n-au 

Nici.măcar, cu,grupările d£ interese. 
Bjt-aie lui Băsescu. Cum care Băsescu?...

I

Regulile C.L. în campanieîn timpul campaniei electorale pentru referendum, Cuvântul liber va aplica un set de reguli privind reclama electorală, stabilit......pentru uzul tuturor 
n^MuVniiJuL Publicațiilor trustului de presă

"L1BW inform Media. Iată cele mai importante d intre aceste reguli:® Cuvântul liber va publica pe întreaga perioadă anunțuri, opinii sau declarații ale partidelor sau organizațiilor politice interesate de alegeri numai în regim de reclamă, fiecare articol publicitar în parte fiind însoțit de cuvintele „Articol publicitar” și de semnul P încercuit.

A

• Cuvântul liber nu se angajează, în contractele pe care le semnează cu partide politice sau firme desemnate de acestea, să asigure scrierea articolelor de către un anumit ziarist și nici nu va obliga ziaristul să semneze articolele scrise în scopuri publicitare.® Cuvântul liber își rezervă în mod public dreptul de a refuza publicarea oricărui articol publicitar care conține atacuri de natură calomnioasă, injurii sau orice informații de natură să aducă prejudicii altor partide politice, instituții publice, persoane juridice sau fizice.• Cuvântul liber va trata ca de obiceievenimentele legate de politica locală, internă sau internațională, actualități etc., indiferent de reclama electorală contractată.

George, Sorin și Cristian Familia lui George Mihai Petreuș (Foto: CL)

Sedus de fetele din 
cotidianul Cuvântul Liber
■ Un cititor al Cuvân
tului Liber înrămează 
pozele care apar la 
rubrica „Fata zilei".

CĂLIN BlCĂZAN_______________
calin .bkazan^Mfonamedu to

Aurel Vlaicu - Rubricile din ziarul Cuvântul Liber trezesc pasiuni „arzătoare” printre cititori. Fost maistru la Cugir timp de 40 de ani, la secția mașini-unelte, Ioan Henrich din comuna Aurel Vlaicu are o atracție cu totul specială pentru ziarul Cuvântul Liber. Rubrica pentru care cititorul nostru de 74 de ani are o adevărată pasiune este „Fata zilei”. Interesul pentru această rubrică este atât de mare încât Ioan Henrich decupează toate pozele cu frumusețile din ziarul la care este abonat de doi ani, pentru a le pune în ramă. „Sunt deja doi ani de când decupez pozele de la rubrica <Fata

o rinorCiriar 'idacă, ramele
zilei>. După ce tai ilustrațiile din ziar, le lipesc pe o planșă, le înrămez și le pun pe perete, costădestul de mult, aproximativ 35 de lei bucata, pentru mine nu contează”, spune Ioan Henrich, care afirmă că nu se poate decide care din fetele apărute până acum în Cuvântul Liber este cea mai frumoasă.„Toate sunt frumoase și n- aș putea să spun care este

Caietele pe care sunt trecute 
rețeta zilei și remember-ul

un alt băiat cu aceeași problemă, de 22 de ani, din Săulești, care va fi ajutat asemeni prietenului său de suferință.„La acest spectacol am invitat interpreți din întreaga țară. Toți au răspuns afirmativ. Eu aș face așa ceva întotdeauna pentru că-mi place să ajut pe toți cei pe care pot să- i ajut și cu tot ce pot", preciza interpretul de muzică populară Mihai Petreuș, care s-a ocupat de invitațiile pentru spectacolul „Din suflet pentru George”, în care protagoniștii au evoluat fără remunerație.

Ioan Henrich arată cu mândrie unul din tablourile saleaceea care îmi place cel mai mult. Sunt încântat de calitatea pozelor pe care le face fotograful Traian Mânu”.
Notează rețeta„Fata zilei” nu este singura rubrică urmărită cu interes de Ioan Henrich. Rețeta culinară și rubrica „Remem- ber” au o importanță aparte pentru el. „După ce decupez fata zilei, notez pe un carnețel special toate rețetele care au apărut în Cuvântul Liber de când sunt abonat. Am notate 148 de rețete. De asemenea, fiecărei pagini din caietul meu îi corespunde câte o zi din an, unde îmi notez tot ce apare la rubrica <Remem- ber>”, afirmă Ioan Henrich.

înfocatul cititor spune că nu a găsit până acum în ziar vreo rubrică pe care să nu o urmărească cu larg interes.
M..... ......
Chiar dacă o 
ramă de tablou 
costă 35 de lei, 
pentru mine 
prețul nu con
tează.

Ioan Henrich

............................... W„Nu există ceva la ziar care să nu-mi placă. Toate rubricile sunt interesante. De când primesc ziarul îl citesc de la prima pagină și până la ultima”, încheie Ioan Henrich.
Asalt hunedorean la... iarbă verde
■ Laolaltă cu mititeii 
PSD-iști și spectacolul 
PNL-ist, hunedorenii au 
serbat 1 mai.

Deva (T.S.) - Fără a ține cont de faptul că PSD-iștii și- au întins corturile și că PNL- iștii primarului Mircia Muntean le pregăteau hunedore- nilor concertul de muzică populară, sute de persoane s- au adunat cu mic cu mare la marginea pădurii Bejan din Deva pentru a sărbători ziua de 1 Mai. Practic, pentru mulți dintre cei prezenți ieri, această zi nu înseamnă altceva decât posibilitatea de a-și petrece o zi alături de familie. Nimănui nu i-a trecut prin minte că avem un președinte suspendat sau că PSD-ul este acolo pentru a poza în salvatorii națiunii. Practic, fircare

Micii și berea, "armament” de bază de 1 Mai (Foto: Traian Mânu)încerca să se simtă bine. Dincolo de mirosul micilor PSD- iști sau de concertul liberal. Cât despre democrați, ei... lipseau cu desăvârșire.Un scurt raid făcut de Cuvântul Liber printre hune

dorenii prezenți la marginea pădurii Bejan a arătat că fiecare încearcă doar să se bucure de o zi liberă. „Nu mă interesează ce fac ăștia în Parlament. Mai ales că nu fac nimic pentru noi. Pe mine

oricum nu mă ajută cu nimic. Eu știu doar că trebuie să muncesc pentru a-mi întreține familia. De 17 ani nu aud decât promisiuni. Dacă era să aștept după ei, cu siguranță nu aveam ce pune copiilor pe masă”, spune Doru Iordache din Deva.Politicienii din România nu fac decât să-și umple buzunarele cu bani, spune Diana Chiarăscu. „Nu mă interesează nici ce face PSD-ul și nici ceilalți. Aș vrea să văd că se face ceva cu adevărat pentru noi, cei tineri. M-am săturat de demagogie și minciună. Și astăzi, de 1 Mai, vin aici, la Bejan, ca să ne strice ziua liberă. Nu am nevoie să văd tricouri PSD-iste sau de la alt partid. De ce nu ne lasă în pace măcar acum când suntem liberi?” - se întreabă Diana.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


engtez Jerome K. Jerome (foto) LW într-o barcă" 
»n. 1927)._____________
MS3 - A matt George Barlțiu, om politic român, 
participant ta revoluția din 1948.

Maxima va fi de 16°C, iar minima de 2°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Cer preponderent noros. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 2°C.
Vineri. Cer preponderent noros. Temperatura maximă va fi de 18°C. Minima va fi de 4°C.
Calendar Creștin-Ortodox_____________________
Aducerea Moaștelor Sf. Ier. Atanasle al Alexandriei.

BerbecDupă-amiază plecați într-o ««■____ _ ____ __________ ___  _____că este o călătorie în Interes personal, care vă pc».e aduse beneficii materiale

. Ittf

Calendar Romano-Catolic________
Sf. Atanasie, ep.înv.

Calendar Greco-Catolic_________________________
Aducerea la Constantinopol a moaștelor S. Atanasiu 

cel Mare (în 373).

Soluția Integramel din numărul precedent: S-A-N-T- MENESTREL - RAZA - 
ERA - VENI - CANT - NI - TOL - I - LA - SOLEMN - DOINA - EA - CERC - CON - 
E - BUF - HUO - PP - IAD - ED - US - DUETE - APOLO - ANI - OZONA - ARIE

Energie electric*________ _____________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi tatreruptă, 
fatre orele:

9.00-15.00 în Deva, cartierul Dada. bL28; Simeria, 
Str. 1 Decembrie, bl.10, bl. 14;

8.00-14.00 în HunetaaH, str. Buituri. Wkânescu, 
Izvor, Pârvan, Lătureni, boilor, Canalului; ta 
localitățile Cârnești, Baru Mare, Văfioara, Râu de 
Mori;
8.00-15.00 ta localitățile Cîrjițl și Popești; Ggmău și 

Hărțâgani;

Valea Jiului:
8.00-15 00 în Petroșani, Str. Aviatorilor, bi.23 A, 

bl.238, str. Dănuțoni, Maleia;
8.00-14.00 fa Vulcan, Str. Preparatei, bl.F4, W.F5, 

bl.F6,bl.F7, antena ORANGE.

Gaz_______________________________ _______
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă ta 

Dcvs IntEs orele

9.00-15.00 pe str. Dorobanți, blocurile 19 și tSB.

Apâ ;; - ___________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi fa&eruptă între 

orele:
8.00-18.00 fa Deva pe b-dul Decebal, blocurile 5 și 

8, pentru lucrări de deviere rețea apă.
8.3Q-14.D0 fa Hunedoara pe str. G. Barițfa (parțial), 

B-dul Libertății și str. D. Gherea, pentru reparație 

branșament spart pe str. G. Barițlu.

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

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

In 38 MAI, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 RON Al CÂȘTIGAT!
j Nume.............................................. .«L
î Prenume....................................... I
i Adresa........................................... |
! .........................Tel.......................... !
■ Localitatea.................................... j
j Sunteți abonat la Cuvântul liber? j
! DA □ NU □

i cuvântul feiih-Mi ■
Reniilamant
La acest concurs nu pot participa angaja]! I Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc îh 30 mal, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

Cașcaval pane
Ingrediente pentru 5 porții: 500 g cașcaval, 50 g făină, 

150 g pesmet, 3 ouă, 150 ml ulei, 100 g salată verde. 
Mod de preparare: Cașcavalul se curăță de coajă, se 

porționează, se trece prin făină, prin ouă bătute 

spumă, prin pesmet și apoi se introduce în vasul cu 
ulei înfierbântat. în timpul prăjirii se întorc bucățile 

pe ambele părți pentru rumenire. Când sunt gata 

rumenite, se scot cu paleta și se așază pe o frunză de 

salată, pe farfurie său pe platou.

7M Jurnalul TVR. Sport 
730*feteMatinal 

1000 Pe ce dăm banii? 

1030 Trăsniți din Queens 

B(ep. 15, comedie, SUA 

2002). Cu: Kevin 
James, Leah Remini. 
R.: David Lftt, Michael 
J. Weithom

1100 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisi
une directă

1200 Garantat 100% (r) 
12:50 Integrame dițâ inte- 

pare
1300 Vorba lui Jfrn (s, 

□comedie, SUA 2003)
1330 Desene animate. Clei 

Dtsney
1400 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
1530 Oameni ca noi
16:00 Bagaj penliu... 

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități

17:00 Jurnalul TVR
17:15 Careu de... Doamne 
18:00 Dis-de-seară
1900 Jurnalul TVR

A.

t

Taur___ ________________________ _____ _________________După o perioadă de dezamăgi'' miăi sunteți plăcut surprins de succese nesperata ta domeniul financiar și ai relațiilor sentimental».
Gemeni

- - - ------------------------■ w...-*.»...»» jy ,în prima parte a ztai vă ocupați'de rez'Mrea unei pro^ bleme financiare. HMu aceasta, sunteți nevoit să plenafi într-o scurtă călătorie.
>

Racîncepeți să vă redresați fteandar. 8- că arimlțl u primă ca recompensă de la șef. Aveți suctes te tet ce faceți șl mai ales financiar. a
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Leuîn cursul dimineții Hoți © h nevoit să vă schimbați praj sprijinul. elliiși fa urma suntețigramal. in p,i»ten vă solicită
FecioarăSunteți anunțat că mâine -ți ilnsa fata-a âlfitarie în intern de serviciu. Această vesta vă cam land! planurile, dar puteți fi optimist.
BalanțăPuteți aborda probleme importante iln : -*meniul afacerilor și sunteți capabil să finalizați lUcrărl începute cu mal mult timp in urmă.
ScorpionSunteți foarte activ, ceea ce tavoriz» iză re re. Aveți probleme sentimentale, sar op' neavoastră este puternic.
Săgetător

i financiarul dum-
r — --Cu prilejul unei călătorii în interes personal, s-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană care vă poate deveni partener de afaceri.

CapricornSunt favorizate r _ le de colaborare, toate activitățile începute azi au mari șanse de reușită. Aveți succes în relațiile de colaborare.

I

VărsătorAu loc schimbări benefice In viața dumneavoastră; pe plan profesional. Metodele pe care le aplicați vă ajută sivă îndepliniți obiectivele.
BHft. jm.u».') ii? nnțz-non "nxigțagiga? _!Sunteți într-o formă intelectuală fââr® bună și cotabovațl excelent. Aveți succes te toate, activitățile legate de familie și de serviciu.

ACASĂ

Poftă bmK (Foto: arhiva)

2tt20 Neveste disperate
El(ep. 1, comedie amară, 

SUA 2004). Cu: Teri 
Hatcher, Marcia Cross, 
James Denton, Eva 
Longoria și Felicity 
Hufîman. R.: Charles 

McDougall, Ariene 
Stanfbrd, Larry Shaw 

31:15 Hello, Good-Byel 
Despărțiri și regăsiri 
copleșitoare în aero

port
2150 Odtiul magic 
2245 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Fără frontiere 

0:10 Tunelul morțil
(catastrofă, Germania, 

^2003). Cu: Aglaia 

Szyszkowitz 

155 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo 

300 Lovitwă ta inimă 
□(film, reluare) 

*45 Oglnda retrovizoare 
(r)

525 Parteneri de ureck- 
end (reluare)

I 
4 
I
1

I 
I 
t

I
1 
i 
f

I 
l 
I 
1
1 
i 
f

1

!
I 
t
1

i

i 
i

t 
i

l

700 Știrile ProTv 
Cesetatâmf 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea 
9:15 Tânăr șl neliniștiri (s,
Br)

10:15 Walker, polițist texan 
(s. r)

11:15 Academia de poliție 
B(r)

12:15 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, John 

[jMiddleton, Charlle 
Hardwick

1300 Știrile ProTv 
1330 virus mortal (thriller, 

SUA 2002). Cu: 
Michael Nouri, Marina 
Sirtis, Mattew Ewald 

1600 Tânăr și neliniștit (s) 
Știrile PmTv. Vremea 
Doi bărbați și 

jumătate (serial, come
die). Cu: Charlie Sheen 

18:B R&zboiul de acasă (s).
Cu: Michael Rapaport, 
Anita Barone

18:50 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2SD Academia de poliție
n (serial comedie, SUA 
“1997). Cu: Mart Bor- 

lenghi, Rod Crawfotd, 
Toby Proctor, Joe Fla- 
herty 
■ Campionii (studio - 
transmisiune în direct) 
UEFA Champions 
League: AC Milan - 
Manchester United 
(transmisiune în direct)
- Campionii (studio - 
transmisiune în direct)
- Știrile Pro Tv 

2400 Rezumat Champions
League

055 Omul care aduce 
cartea (r)

150 Știrile Pro Tv
200 UEFA Champions 

League: AC Milan - 
Manchester United (r) 

330 Rezunat Champions 
Leaaue (r)

430 Parte de carte (0
530 Te vezi te Știrite ProTv

(i)
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6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: 

Dimineața devreme 

cu Cristina Cioran 

și Dan Capatos
900 în gura presei 

(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

1000 Concurs interactiv 

11:00 V.I.P.
□(film serial) 

1200 Vocea inimii
□ (film serial) 

1300 Observator
cu Simona Gherghe 

13:45 Misiunea Casa 

(reluare)
1430 Din dragoste 

(emisiune de 

divertisment) 
(reluare)

16.00 Observator
17.00 9595, te învață 

ce să fad
1900 Observator

cu Alessandra Stoices- 
cu și Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

zt)30 Ziua Judecății
(divertisment)

2200 Vocea inimii (serial, 
gdramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Mana Din- 
ulescu

2300 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2400 Blestemul dragonului
□ (thriller, SUA. 2003). 

Cu: Tim Abell, Melissa 
Brasselle, Paul Logan. 
R.: Jim Wynorski 
Câteva creaturi trans
formate genetic într-un 
laborator de pe o 
insulă tropicală reușesc 
să evadeze.

200 Concus interactiv 
300 Închiderea programu- 

U. Revizie tehnică

f.
17:00 ABC... de ce? (r) 730 ! 700 Duelul pasiunilor (r) 900 
. Noile aventuri ale fiicei ocea- Gitanas (s) 11:15 Inocență 

nului (s) 8:00 Dinotopia (s); furată (s) 1330 Prizoniera (s) 
...................... ’ 1430 Iubire ca în filme (r) 

1520 Rețeta de acasă 1530 
Duelul pasiunilor (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet- 
ty cea urâtă (s) 1930 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 2030 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zor- 
ro (s) 2230 Poveștiri de

o 8:50 Științe aplicate (doc.)
*. 920 Jurnalul Euronews pen-; 
«tru România 935 Omul intre i 
s soft și moft (r) 10:10 Tono-s
* matul DP2 1200 Replay. Leg- < 
«endele fotbalului românesc
‘ 1230 Lege și ordine (r) 1330 <

* ABC... de ce? 1430 E-Forum
«15:00 împreună în Europa’ noapte (divertisment) 23:00
* 1600 Jurnalul TVR (r) 1620 Clona (s) 2400 Prizoniera (r) 

Descoperă românii 1630 ! 1:00 Poveștiri adevărate (r)
! Autostrada TVR. Magazin j 200 Iubire ca în filme (r) 300
* regional 1800 Jurnal region- Poveștiri de noapte (r) 330 
«al 1835 Lege și ordine (s) Rețeta de acasă (r) 3:45 Muz- 
*1930 Misterele monu-j ica de acasă 4:15 Extravagan-

mentelor (doc.) 2000 Bugetul
«meu. Prețul banilor 2030 
‘Bazar 21:00 Ora de știri 
s 22:10 Doar un strop (come-
* die/dramă, Franța, 2004)

23:50 Replay (r)

1 DEVA
063007.00 Observator (r)

735 Din nou acasă (comedie, 
Canada, 2006) 905 Selena 

(biografic, SUA 1997) 11:10 
Drumul de 12 mile (dramă, 
SUA 2003) 12:40 Mama mea 
(dramă, Finlanda, 2005) 1430 
Spanglish (romantic, SUA 
2004) 16:40 Magie pe rotile 

(comedie, SUA, 2005) 1830 
Peny, Buffala Biil d eu (aven
turi, Suedia, 2005)2000 Fraț 
Glimin (aventuri, SUA 2005) 

22:00 Anaconda 2: Goana 
după orhideea blestemată 

(horror, SUA 2004)

’ 6:00 Parker Lewis (s. SUA.
* 1990) 700 Poză la minut (s)
■ 800 Malcolm și Eddie (s) 900 ’ 
î Dimineața cu Răzvan și Dani i 
«110O Raven (s) 1130 Unhap-
8 pily Ever After (s, SUA. 1995) 
J 12:20 Look who is winningi 

a 14:30 Miezul problemei (r) >
* 1630 Bărbatul din vis (s). Cu: ț 
»Daniela Alvarado, Râul

Amundaray, Susana Bena- J 
; vides 1730 Naționala de bere 
î 18:30 Știri 20:00 Țara Iu' ‘
* Papură Vouă (divertisment)
* 20:30 Sărut mâna, mamă! 
‘ 2200 Miezul problemei

7:00 Camera de râs 730 
Dragoste și putere (r) 800 
Sport cu Florentina 825 Au- 
toforum (r) 9*45 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 1225 
Quizzit - emisiune interactivă 
1405 Dragoste și putere (s) 
14^0 Scandal de presă ■ 
(dramă, SUA 2000) 1625 Al 
7-lea cer (s) 1725 Trăsniți în i 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1930 
Camera de râs 2000 Cronica 
Cârcotașilor 2200 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
23:30 Poliția în acțiune (r) 
0:30 Focus (r) 130 Sunset 
Beach (s) 3:00 Trăsniți în : 
N.A.T.O. (r) 330 Mondenii (r)

REALITATEA

s 11:00 Viața la Casa Albă (r) 
1200 Teo(r) 13:15 RoadRun-

■ ner-cea mai rapidă pasăre (s) 
i 13:45 Merrie Melodies Show

1 (s) 14:15 Descoperă România l 
(r) 14:45 Icstrim Tivi 15:15

' Savoarea bucătăriilor europe- J 
«ne (doc.) 1630 Spitalul de 
(Urgență (s) 1730 Viața lai
* Casa Albă (s) 1830 Ghid ce- >
* mi place la tine (r) 1900 ;
* Seaquest (s) 2020 Boston
»Legal (s) 2130 Ghici ce-mi! 
! place la tine (s) 2200
‘Dragoste cu chirie (thriller,
■ SUA 1998)

im) Matinal 7101000 Auto
motor 1030 Euromaxx 11O0 ’ 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 1200 Știri 13:05 Briefing 
(reluare) 1435 Lumea cărților 
1535 Euromaxx (documentar) 
16:00 Nașul. Talk-show cu i 
Radu Moraru (reluare) 1800 
6! Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 Mira
colul (comedie. România,' 
1988). In distribuție: Florin 

Anton, Nicolae Praida. Regia: 
Tudor Marascu 2200 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
2400 6I Vme presa! (reluare) 
200 Miracolul (comedre, 
România, 1988) 400 Chat TV

7.*00 Bună dimineața, Româ- 
nial 900 Realitatea de la 900 
9:10100% (r) 11O0 Deschide 
lumea 1200 Realitatea de la 
12:00 13:15 EU, România 
15:15 Fabrica 1650 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 1700 Reafitatea 
de la 17:00 17M5 Editorii 
Realității 1800 Reafitetea de la 
18:00 1850 Realitatea zilei 
20:05 Realitatea zilei 2100 

Realitatea de la 2100 2150 
Ziarul Realității 2200 100%. 
Cu Robert Tunxsai 2300 Ulti
ma oră

DISCOVERY
800 Brainiac maniad al 
științei 900 Automofade ame
ricane recondiționate 1000 
Vânătorii de mituri 11O0 

Range Rover 1200 Manevre 
pe scară mare 1300 Megarâz- 
boaie cu fiare vechi 1400 

Brainiac 1500 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1600 Ciase 

1700 Constructorii de moto
ciclete 1800 Motoddete 

americane 1900 Vânătorii de 
mituri 2000 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2100 Everest 

Dincolo de limite 2200 Akme- 
care de noroi ta Cafifomia 

2300 Ciase 2400 Cum se 
fabrică Arerse lucnai*?
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Credit în lei sau în valuta?
■ Ofertele băncilor pe 
segmentul creditării 
sunt dintre cele mai 
variate.

wnrlaraunsiexDozmLroi iiwwv

WMVJ - IW Include calendarul «pozițional 
pkWtofaMru 16 orașe din România $1 Republica 
MoMav*. noi articole despre marketingul prin târguri 
șâ «gmeîlH, ponturi pentru participări reușite la târ
guri ^'je^oăfi. știri din domeniul expozițional.

1 euro 3,3272 lei

Clara Păs
clara.pasglnfomimedla.ro

1 dolar american___________ 2,4452 lei
1 gram aur 53,2972 lei

Rubrici realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

Deva - Contractarea unui împrumut bancar se face în baza unei analize riguroase a ofertelor. Populația accesează frecvent credite pentru nevoi personale. Acestea pot fi oferite de bănci pe baza veniturilor solicitantului, la care se pot cere giranți sau ipoteci, în funcție de valoarea împrumutului.întrebarea care apare este: „Ce e mai avantajos, creditul In lei sau cel în valută?”. Răspunsul variază de la caz la caz, însă pentru moment cert este faptul că împrumuturile în valută sunt cele mai „eficiente” pentru buzunarul solicitantului, dacă vorbim de un credit pe termen scurt. Dacă avem însă un credit pe termen mediu sau lung,
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Banca
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Produs Sumă 
de rambursat

DAE

1 .Bank Leumi Credit de nevoi personale 68,9 11,00% fixă 8467,0 12,60%

2.Credit Europe Bank Instant 60,4 7,90% fixă 8601,0 13,25%

3.Piraeus Bank Credit pentru nevoi personale 69,6 11,25% variabilă 8653,6 13.45%

4.Romexterra Bank Favorit 20.000 83,3 10,95% variabilă 9341,2 15,65%

5.Raiffeisen Bank FlexiCredit 87,2 9,50% variabilă 9381,1 16,15%

6.Banepost Credit Imediat Standard 77,0 8,50% fixă 3 luni 9800,7 17,45%

7.Banca Românească Promoție până la 31.05 81,1 10,00% fixă 1 an 10200,7 17.60%

8.Banca Românească Promoție până la 31.05 85,3 11,50% variabilă 10290,6 18,00%

9.BCR Divers 84,0 10,50% semestrială 10236,7 18.20%

10.Banepost Credit Imediat U$or 77,0 8,50% fixă 3 luni 10013,9 18,20%

11.BRD Expresso 93,2 12,75% variabilă 10463,4 19.90%
Surea: wwwxnraojn
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de bun-platnic 1
HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm*, non-stop, str. George Enes- 
lEUJdnr. 14.®-» 717659. Sfii ■’ m , •-

DEVA
Farmacia .Bella Farm*, non stop, b-dul Decebal, bl.

5. ®-» 231515.

■ Biroul de Credit va 
emite scrisori de boni
tate pentru cei care au 
credite bancare.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da
tă. De ase

menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

■npreună.

București (M.F.) - Biroul de Credit va putea emite în curând scrisori de bonitate pentru persoane fizice, după ce băncile au ajuns la un consens privind transmiterea și a informațiilor pozitive despre clienții instituțiilor de credit, a declarat președintele ARB, Radu Gratian Ghetea. în prezent, Biroul de Credit furnizează informații privind restantele persoanelor fizice care au contractat credite de la bănci, societăți financiare sau au achiziționat un produs în sistem leasing. Valoarea totală a restantelor la împrumuturile contractate de populație a ajuns la sfârșitul anului trecut la 419 milioane de lei, cea mai mare pondere fiind
2 6 1
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Noile norme de creditare

SoâuțSe jocurilor din mânând precedent
9 7 8 3 5 6 2 1 4 |7 16932845
21 4 987365 148276591 3
563412978 *935481627
142735896 Î8 2 4 5 9 6 7 3 1
835691427 1197243586
796824531 5 63178492
629148753 13 59614278
451273689 12 78359164
387569142 6 4 1 8 2 7 3 5 9

începători Avansați

■ BNR va discuta cu 
băncile comerciale pe 
tema noilor norme de 
creditare.București (M.F.) - Conducerile Băncii Naționale a României și ale băncilor comerciale se vor întâlni în această săptămână pentru discuții pe tema noilor norme de creditare a populației. Toate băncile comerciale care au depus la BNR normele de creditare elaborate potrivit noilor reglementări vor putea aplica respectivele norme în aproximativ o lună. BNR a primit documentația de la 11 instituții de credit, a declarat
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Banca Produs Rata Rata Tip Sumă de DAE
Ignarii dobânzii dobândă rambursat

1. Bank Leuml Credit de nevoi personale 137,8 11,00% ’ variabilă 16933,9 12,60%

■ 2. Credit .Europe Bank InstaSt: , 131,6 9,90% fixă i®IO 15,50%

3. CEC Ideal 15.000
- promoție până la 15 05 143,5 12,00» fixă 3 luni 19624,8 16,85%

4. Banca Transilvania Practic BT cu girant 155,3 14,00% variabilă 19372,5 17,05%

5. Banca Românească Promoție până la 31.05 162,2 10.00% fixă 1 an 20401,4 17,60%

6. Romexterra Bank Favorit 20.000 178,2 12,95% variabilă 20146,8 18,00%

7. Banca Transilvania Practic BT 161,3 15,00% variabilă 20113,6 18,25%

8. BCR Divers 170,5 10,95% semestrială 20704,4 18,40%

9. Ralffelsen Banii FlexICredlt 194,3 13,00% variabilă 21341,4 20,25%

10, Banepost Credit Imediat Standard 161,9 9,95% fixă 3 luni 21807,3 20,95%

11. Banepost Credit Imediat Ușor 161,9 9,95% fixă 3 luni 22255,3 21,70%

12. BRD Expresso 199,2 14,90% fixă 22575,4 22,55%
h. ta Divers 199,0 15,75% variabilă 24183,2 23,75%

decizia este influențată de capacitatea de a ne asuma o serie de riscuri. Cel mai important ar fi cel al fluctuației cursului de schimb valutar. Nu există o garanție certă că peste 10-20 de ani cursul de schimb leu-euro sau dolar nu va crește, fapt care ar duce la o majorare a datoriei față de bancă.
Analiză comparativăExpertii bancari susțin însă că persoanele care cer 

deținută de creditele de consum. Comparativ cu valoarea înregistrată în iunie 2006, de 220 milioane de lei, majorarea este de 90%, însă împrumuturile restante au pondere foarte redusă în creditul neguvema- mental, care însuma aproape 92 miliarde lei la finele anului trecut. Numărul de rapoarte eliberate de Biroul de Credit a depășit 10 milioane la finele lunii martie 2007, după ce a trecut de cinci milioane anul trecut, evoluția fiind determinată de creșterea activității de creditare a persoanelor fizice și integrarea în sistem a unor noi participanti.

Radu Grațian Ghețea

guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.La începutul lunii martie, banca centrală a decis să elimine obligativitatea avansului pentru creditele acordate populației, care se situa la 25% din suma împrumutată în cazul celor ipotecare și la 30% pentru creditele de consum, precum și valoarea maximă a gradului de îndatorare a persoanelor fizice.Regulamentul privind limitarea riscului de credit la împrumuturile destinate persoanelor fizice a intrat în vigoare la jumătatea lunii martie.Instituțiile de credit vor acorda împrumuturile pe baza 

un credit cu o perioadă mai mare de rambursare ar trebui să mizeze pe moneda națională. Dar momentan creditele în lei continuă să fie mult prea scumpe. Ca idee de bază atunci când suntem hotărâți să luăm un credit trebuie să analizăm care este dobânda anuală efectivă (DAE) pentru credit, care sunt ratele lunare și comisioanele ce trebuie plătite și cât vom plăti băncii la finalul contractului. în exemplele oferite am luat în

Creditul bunicului va fi 
plătit de nepoți?
■ Perioada de ram
bursare a creditelor 
bancare va crește în 
următorii doi-trei ani.

București (M.F.) - Sectorul de retail bancar din România va fi caracterizat în următorii ani de creșterea perioadei de rambursare a împrumuturilor, de dezvoltarea accelerată a cârdurilor de credit și a canalelor alternative de distribuție, a declarat, președintele Institutului Bancar Român, Petru Rareș. „împrumutul ipotecar va prinde, pe baza reducerii dobânzilor, a creșterii perioadei de rambursare și a veniturilor determinate de avansul economic fără pre-

reglementărilor proprii, care trebuie validate de către Direcția Supraveghere a BNR. Până la validare, instituțiile de credit vor opera potrivit reglementărilor în vigoare și vor aplica un nivel maxim de îndatorare de 40% din totalul veniturilor. Dacă băncile aveau norme interne care prevedeau un nivel de îndatorare sub limita maximă de 40%, vor aplica în continuare gradul de îndatorare utilizat, până la aprobarea noilor norme de banca centrală. Băncile vor fi obligate să includă în normele de creditare a populației veniturile eligibile, precum și o serie de cheltuieli minime care vor fi eliminate 

calcul un credit de nevoi personale pentru 10000 de lei, rambursabili în zece ani și un credit tot de nevoi personale pentru 5000 de euro, rambursabili în zece ani.

6¥ 93i

Analizați atent trei elemente ale 
creditului: DAE, rata lunară și 
suma totală de rambursat 
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cedent”, a spus Rareș. în opinia acestuia, băncile vor începe să dezvolte credite ipotecare pentru mai multe generații din aceeași familie și, de asemenea, să pregătească pachete de refinan- țare a împrumuturilor. Rețelele de ATM-uri și POS-uri se vor dezvolta în următorii ani și va crește numărul utilizatorilor de cârduri. Un alt segment care va impulsiona activitatea băncilor este cel al IMM-urilor, împrumuturile pentru firme urmând să crească în acest an cu 25-30%. în ceea ce privește finanțarea rurală, în momentul în care băncile vor avea infrastructurăși fonduri necesare, vom putea fi martori ai unui reviriment ,al acestui sector.

Mugur Isărescudin câștiguri pentru a calcula gradul de îndatorare, nivelurile maxime de îndatorare urmând să fie diferențiate pe categorii de clientelă. Astfel, gradul de îndatorare nu va mai fi calculat la totalul veniturilor familiale, ci la nivelul rezultat după scăderea anumitor cheltuieli.

clara.pasglnfomimedla.ro
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Geoagiu - Băi 
cu distracția 

la maxim!

• Inaugurare. Ștrandul Băilor Daco-Ro- mane - Geoagiu Băi, este, oficial, deschis pentru toți turiștii, de toate vârstele, oferind toate posibilitățile de relaxare și distracție căutate pentru sezonul estival. Administrația Băilor a pregătit pentru anul 2007 servicii la standard european. (S.B.)

O stațiune la standarde europene (Foto: t. Mânu)

Geoagiu, straie noi în
Deschiderea oficială (Foto: t. Mânu)

în scurt timp toate șezlongurile vor fi ocupate

Sfințirea ștrandului

■ Complexul Băile 
Daco-Romane a deschis, 
în week-end, porțile 
sezonului estival.

Geoagiu-Băi - Sâmbătă, 28 aprilie, începând cu ora 9:00, la Geoagiu-Băi a avut loc deschiderea festivă a Complexului Băile Daco-Romane. Discursurile de deschidere, susținute de primarul Simion Mariș, precum și de alte personalități ale județului Hunedoara, s-au derulat după slujba de sfințire și au venit în întâmpinarea celor care doresc să aibă parte de o vară relaxantă. Modernizarea ștrandului, plaja cu nisip construită lângă bazinul olimpic, cele 500 de șezlonguri puse la dispoziție, un nou ring de dans, o cofetărie și un spațiu de joacă - special amenajat pentru cei mici, serviciul Sal-

vamar, precum și cel medical, toate acestea sunt pregătite conform standardelor euro- nifestările organizate cu acest prilej fiind gustate atât de tinerii hunedoreni, cât și depene. Vizitatorii? De toate felurile și toate vârstele!Seara a adus pentru toți cei prezenți multă distracție, ma-

cei sosiți la eveniment din alte județe. Un superb foc de artificii, precum și concertul susținut de trupa Fly Pro- ject au încălzit la maxim atmosfera. Cei dornici de distracție au *gosf» în număr foartemare la

Prima baie din sezon

2007
I deschidere, comparativ cu anii trecuți. Calitatea serviciilor, precum și frumusețea locului atrag din ce în ce mai multă lume.Ca o concluzie, putem spune că Geoagiu-Băi s-a îmbrăcat în straie noi. Aici se a- nunță o „vară incendiară”, dacă ar fi să cităm din ^gu- 

-rile anei cunoscute jKți| < românești! 'Printre surprizele pregătite în întâmpinarea turiștilor acestei veri se numără extinderea și modernizarea ștrandului unde toate barele de susținere au fost înlocuite cu bare de inox, iar lângă bazinul olimpic a fost amenajată o plajă cu nisip - una din surprizele pregătite de adminis^ trația complexului, pentri^ acest an. Bazinul olimpic a fost dat în folosință ieri, iar distracția de la Geoagiu Băi a continuat.(Foto: T. Mânu)



CUVÂm De pe podium la infirmerie
SPORT ■ Gimnastele au plătit 

medaliile obținute la 
europene cu 
accidentări serioase.

ClPRIAN MARINUȚ
clprian.marlnut@lnformmedla.ro

• Excluși. Jucătorii Jiului Alin Paleacu și Alin Lițu au fost excluși din lot, deoarece au refuzat să-și prelungească înțelegerile cu clubul din Petroșani. „Nu mai avem nevoie de ei din moment ce au declarat că nu-și mai prelungesc contractul. Ne vom baza pe un nucleu de jucători tineri", a spus managerul I. Sdrobiș. (C.M.)
„Război" cu Athletic

Deva (C.M.) - Campioana României, FC CIP Deva, are de trecut în drumul către cele două trofee pe care le are ca obiectiv în acest sezon de Athletic București. Cele două echipe se vor întâlni întâi în sferturile de finală ale Cupei României, azi, 2 mai, la București, în sistem eliminatoriu. Apoi, FC CIP și Athletic vor da piept în semifinalele play-off-ului Ligii I de futsal, după ce ocupanta locului patru la finalul sezonului regulat a câștigat cu 4-3 al treilea meci (cel decisiv) cu FM Constanta (locul V). Primul meci se va desfășura la finalul săptămânii la Deva, iar al doilea peste o săptămână la București. Al treilea joc se va disputa doar dacă va fi necesar, la Deva. înainte de începerea play-off-ului Athletic București s-a aliat cu Dinamo București și a anunțat că ca obiectiv câștigarea titlului.

Deva - început sub semnul notelor bune și al accidentării devencei Aluissa Lăcusteanu la antrenamentul oficial, Campionatul European de Gimnastică de la Amsterdam s-a încheiat cu medalii și... alte accidentări. Gimnastele din lotul de la Deva au cucerit patru medalii, însă nici una nu a fost de aur, iar băieții au completat colecția cu încă una.Sandra Izbașa s-a clasat pe locul doi la individual compus, iar în finalele pe aparate a obținut o medalie de argint la bârnă. Tot la bârnă, Ste- liana Nistor a obținut medalia
Minerii"

■ Căpitanul Jiului a 
marcat în propria 
poartă, ușurând astfel 
misiunea rechinilor.

ClPBIAN MARINUȚ_________________
clprian.marinut@informniedla.ro

Petroșani - Două greșeli, rare chiar și la nivelul eșalonului trei, care au generat un autogol și un gol, în doar două minute, au retezat Jiului speranțele de victorie
''—'Danciu a marcat două goluri importante

Suflet contra luciditateSimeria (C.M) - Olimpic Simeria a pierdut (scor 4-6) primul meci al barajului cu United Galați, dar mai crede încă în șansa sa de a promova, pentru că speranța moare ultima. Echipa antrenată de Carol Gal a „Jucat cu curaj și mult, mult suflet în parti-
- 4pha disputată duminică la Simeria, însă Uni-■ ted a fost superioară la experiență și luciditate. Gazdele au dominat prima repriză, dar defensiva și portarul oaspeților au făcut minuni, reușind să nu primească gol. Mai mult, United a deschis scorul pe contraatac, după o fază care a prins pe picior greșit apărarea Olimpicului. în repriza secundă, s-a jucat cu garda jos, iar meciul a crescut în spectaculozitate. Momentul psihologic al partidei a fost la scorul de 2-3, când Oimpic a ratat mai multe ocazii de a egala. Ratările s-au răzbunat și United a punctat de trei ori consecutiv fără să primească gol (scor 2-6), tranșând practic soarta partidei. Decizia asupra promovării a fost amânată până la meciul retur, pentru că Olimpic a înscris de două ori pe final (4-6) și mai speră că poate reuși minunea la Galați.

Motorul de căutare locuri de

(Foto: CL)de bronz, ea clasându-se și la paralele pe podium - locul 2. La masculin, singurul român care a obținut o medalie a fost Flavius Koczi, ocupant al locului trei în proba de cal cu mânere. în finala de la sol, unde după notele din calificări româncele erau favorite,

Gimnastele și-au făcut datoria, dar nu au strălucitIzbașa nu a mai participat, declarând forfait din cauza unei accidentări, iar Nistor s- a clasat pe locul cinci. Palmaresul e onorabil, dar e totuși departe de strălucirea de altădată, când România domina acest sport, cel puțin la feminin.

țDelegația României a fost măcinată de accidentări, prfe ma fiind cea a Aluissei Lă» custeanu la antrenamentul oficial, urmată de o luxație la gleznă a Sandrei Izbașa și o lovitură în zona cervicală suferită de Marian Drăgules- cu, în timpul exercițiului din finala de la sol. Actualul președinte ale ANS, fost antrenor- coordonator al lotului olimpic feminin de gimnastică crede că FRG trebuie să tragă niște concluzii și să găsească soluții după CE. „Dacă privim strict obiectivul, care a fost de 1-2 medalii, acesta s-a îndeplinit, îngrijorarea mai mare rămâne starea de sănătate a sportivilor. Accidentările au efecte majore în timp, iar timp nu prea este până la Mondiale”, a comentat Belu. în opinia lui Belu, în timpul rămas până la CM, este riscantă modificarea exercițiilor sau a notei de plecare.
s-au bătut singuriîn partida cu Farul, disputată duminică la Petroșani. Prima eroare, împumutată parcă din cascadorii râsului, a aparținut căpitanului Jiului, C. Dinu, și portarului Anton și a fost provocată de căpitanul Farului, Guriță, jucător care are ofertă de transfer de la Steaua. Guriță a scăpat singur pe culoar, fiind talonat de C. Dinu, iar Anton a ieșit în întâmpinare la marginea careului și a șutat în C. Dinu. Mingea s-a dus spre poartă, C.

șl Todoran '14.

jiui: i. Anton - rerrescu ueușan zz;, c. Dinu, Mihart (Bicfalvi '58), 14. 
Lungan - M. Gheorghe, Pâdeșan, Pintilil - Dulcea, Apetri, Borza (Spânoche 

'58). Antrenor: Gheorghe Poenaru.
Farul: Vlas -1. Barbu, Gheară, Șchiopu, L. Florea - Todoran, Păcuraru (Băcilă 

70), Otvoș (M. Nae '46), I. Apostol (FI. Maxim '63) - T. Moldovan, Guriță. 

Antrenor: Basarab Panduru.

Dinu a alergat după ea pentru a respinge de pe linia porții, însă mingea șutată de el a lovit bara și a intrat în plasă. Gafa a încețoșat parcă nunțile minerilor și la faza imediat următoare, defensiva Jiului a păcătuit din nou și scorul a devenit 0-2. Todoran a profitat de erorile de marcaj din careu și a înscris, de la 5 m, după o centrare a lui Guriță.
Acuză arbitrajulMinerii și-au revenit în repriza secundă, când au controlat jocul, însă nu au avut suficiente resurse pentru a întoarce rezultatul. Jiul a reușit doar să reducă din diferență prin Apetri, cel mai activ jiulist, care a înscris de la cinci metri, după o acțiune colectivă și o pasă a lui Dulcea. Pe lângă gol, la final când au asediat careul marinarilor,

Apetri a fost cel mai activ 
jucător al Jiului (Foto: cl)minerii au mai solicitat 2-3 penalty-uri, dar arbitrul nu s- a lăsat înduplecat. Din acest motiv, la final, jucătorii, oficialii și spectatorii de deasupra tunelului de acces la vestiare i-au reproșat lui Anton Heleșteanu maniera de arbitraj, centralul părăsind terenul escortat de jandarmi-. „De-aia nu* mai-.stau -^u pe bancă că o să-dmor ah arbitru din ăsta”, a fost remarcă managerului general al Jiului, Ioan Sdrobiș. „Mi-e rușine să- i spun arbitru”, a spus Simo- ta care l-a calificat pe Heleșteanu ca fiind „un killer”.

Olimpic Simeria - United 
Galați 4-6 (0-1)_____________
Sala Școlii Gen. Nr. 2 Simeria. 

Spectatori: 150.
Au marcat: Dandu (25 și 37), 

Mihăiescu (29 și 39) / Bădărău 

(13), Bratosin (23), Grecu (28 și 
35), Gherghișan (34), Pleșu (36). 

Olimpic Simeria: Deak, Szocs - 

Mihăiescu, Moț, Moglan, B. 

Buta, O. Buta, A. Popovici, Filip, 

Danciu. Antrenor - Carol Gal.
United Galați: Crâiescu - Di- 

mitriu, Gherghișan, Bratosin, 
Grecu, Pleșu, Marcu, Viorean, 
Bădărău.
Arbitri: Bogdan Sorescu (Pitești); 

Cătălin Popa (Pitești); Bogdan 

Ciolacu (Pitești). Observator: Nicu 

Neagoe (Craiova)

muncă potrivit pentru tine !

Sc.____Ap.______

Numele_____
Prenumele _
Adresa: Str.
Nr._____ Bl..
Localitatea.
Telefon_____
DA □ vreau sâ primesc In flecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

DA □ vreau sâ devin ABONAT, sau sâ Îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.
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< Alîl INIIL1IMIII r. I UNI Nil AII I Osl AI-.ON TU A ' "VANIIIL 
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Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber Iți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:
MAI IEFTIN PRIN NOD
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru ci 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a râmas 
același, pe rețeaua proprie de distribuție!

]• 1 lună=10,llei• 2 luni=20,2 lei• 3 luni= 303 lei• 6 luni= 60,6 lei• 12 luni=121,2 lei
DISTRIBUȚIE

PROPRIE:• 1 lună=8,9 lei• 2 luni= 173 lei• 3 luni=25,9 lei• 6 luni= 48,9 lei• 12 luni=893 lei

mailto:clprian.marlnut@lnformmedla.ro
mailto:clprian.marinut@informniedla.ro
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Scandal in ciclismul mondial• E liniștit. Rutierul italian Ivan Basso, 
care și-a reziliat contractul cu echipa Dis- covery Channel a afirmat că are conștiința împăcată, în ciuda suspiciunilor care planează asupra sa, privind implicarea în cazul de dopaj sangvin din Spania.
• Ironie. Ionel Ganea a declarat că îi recomandă finanțatorului stelist Gigi Becali niște ceaiuri și niște calmante și l-a sfătuit pe acesta să meargă la doctor, după ce oficialul a afirmat că nu mai poate să doarmă până nu vede Steaua pe locul doi.

Borna 100
București (MF) - Jucătorul echipei Rapid București, Marius Constantin, a bifat meciul cu numărul 100 din carieră în partida pe care formația sa a câștigat-o, luni, cu scorul de 3-0, în fața Politehnicii Iași.

La judecată
Sofia (MF) - Fotbalistul echipei ȚSKA Sofia, Eugen Trică, a amenințat că 11 va da în judecată pe jucătorul formației Lokomotiv Sofia, Kaloyan Karadzhinov, dacă acesta nu își va cere scuze pentru că l-a făcut „țigan român”.

Trică (Foto: FAN)

Vali Badea 
(Foto: FAN)

tn familie
București (MF) - Pri
ma reprezentativă a 
României a învins, 
marți, cu scorul de 
1-0 (1-0), echipa de 
tineret antrenată de 
Emil Săndol, într-un 
med amical disputat 
la Mogoșoaia. 
Golul a fost înscris de 
Vali Badea, în minu
tul 38. Semeghin a 
executat un corner 
de pe partea 
dreaptă, Stancu a 
recentrat în fața 
porții, iar Badea a 
înscris cu capul cfin 
patru metri.

■ Rutierul american 
Floyd Landis acuză 
USADA, el riscând o 
suspendare de doi ani.New York (MF) - Rutierul american Floyd Landis a afirmat că probe importante au fost șterse de pe calculatoarele Laboratorului Național de Depistare a Dopajului (LNDD), care a efectuat în Franța testarea eșantioanelor sale de urină prelevate în timpul Turul Franței în 2006.„Simon Davis, consultant tehnic al lui Landis, a raportat că probe importante stocate în fișiere electronice au fost șterse și că mai multe informații de bază au fost distruse”, a explicat Landis într-un comunicat dat publicității de purtătorul său de cuvânt, Michael Henson.Landis a precizat că Davis a fost prezent, joi, la sediul LNDD de la Chatenay-Ma- labry, împreună cu reprezentanți ai Agenției Americane Antidoping (USADA) pentru a asista la extragerea datelor.însă potrivit lui David, LNDD a făcut această operațiune înainte de sosirea sa, profitând de ocazie pentru a șterge date și dovezile de autenticitate a probelor provenind de la analiza pozitivă a eșantioanelor prelevate în etapa a 17-a a Turului Franței.După acel control, Landis
Finala pentru locul trei

La Dinamo? Fostul antrenor al I echipei de rugby Contor Group Arad, Ovidiu Șerban, ar putea fi numit director tehnic la Dinamo CONCAS București, informează surse din cadrul grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare.
(Foto: Arhivă)

■ Răzvan Lucescu 
afirmă că Rapid va lupta 
până la capăt și meciul 
cu CFR Cluj va fi decisiv.București (MF) - Antrenorul Răzvan Lucescu a declarat, după victoria cu Poli Iași, scor 3-0, că în meciul CFR Cluj- Rapid se va juca locul trei, dar a subliniat că rapidiștii vor lupta până la capăt și pentru locul doi.„Nu a fost ușor să trecem peste dezamăgirea de la Bistrița, unde am aruncat două puncte aiurea, de aceea era extrem de important să câștigăm acest meci, care până la urmă putea să se încheie la o diferență mult mai mare. Ne așteaptă un meci extrem de greu la Cluj, unde, după părerea mea, se joacă locul trei. Este un meci direct pentru locul trei, pentru că echipa care va câștiga își va asigura locul trei. Dar noi ne vom bate până la capăt și pentru locul doi, asta chiar dacă o vom face fără ajutor, chiar dacă pierdem puncte

Grevă, la finală? |I 
Atena (MF) - Ministrul elen de Interne le-a cerut, luni, polițiștilor să renunțe la planurile de a face grevă în ziua de 23 mai, când va avea loc, la Atena, finala Ligii ICampionilor, pentru ca securitatea în perioada evenimentului să nu fie compromisă.Sindicatele polițiștilor au anunțat că au i în vedere o grevă în data de 23 mai, pentru j a-și susține solicitările privind salarii și condiții de lucru mai bune, ca urmare a mai multor atacuri asupra polițiștilor în i ultimele săptămâni.Peste 17.000 de polițiști ar urma să fie mobilizați în mod normal pentru a asigura securitatea în Atena în ziua finalei Ligii Campionilor. Fabien Barthez, in ziMe Iul buna (Foto: epa)

Au trecut vremurile în care Floyd Landis (în dreapta) era felicitat de adversari (Foto: epa)și-a bazat apărarea pe neglijența laboratorului francez.Floyd Landis a efectuat opt controale antidoping în iulie 2006. Unul dintre ele, cel din etapa a XVII-a, a avut rezultat pozitiv după analiza eșantioanelor A și B. Celelalte șapte eșantioane A au avut rezultat negativ.

Răzvan Lucescu pare încrezător în șansele Rapidului (Foto: epa)aiurea, cum pierdem noi. Dar am făcut-o întotdeauna singuri și cu asta ne mândrim”,, a spus Lucescu. Tehnicianul rapidist consideră că este normal să existe o amărăciune când s-au pierdut atâtea puncte pe acest gen de erori pe care le-au făcut portarii Rapidului.„Pentru ce a arătat pe te

însă USADA a autorizat, recent, o analiză a eșantioanelor B de la celelalte șapte controale. Săptămâna trecută, unele din aceste analize au dezvăluit, de asemenea, prezența testosteronului. Convocat de USADA la 14 mai, Landis riscă doi ani de suspendare. Floyd Landis se sim

ren, Rapid trebuia să fie mai sus în clasament. Noi am pierdut pe mâna noastră, iar exemplul cel mai bun este meciul de la Bistrița, dar și cel cu Pandurii, Vasluiul și Steaua. Evident am fost și împinși sau «ajutați», dar noi mergem înainte”, a declarat Răzvan Lucescu.
Agresiune premeditatăParis (MF) - Portarul Fabien Barthez, al cărui contract cu FC Nantes a fost reziliat, luni, la cererea sa, a fost victima unei agresiuni premeditate și planificate după meciul cu Rennes și va depune plângere, a declarat avocatul său, Philippe Pech de Laclause.„Nu este vorba de o altercație între Fabien Barthez și suporteri, ci de o veritabilă agresiune premeditată și planificată de circa zece indivizi”, a spus Pech de Laclause.Avocatul portarului își sprijină această afirmație pe informații concordante conform cărora „toate ieșirile din stadion au fost supravegheate”. „în același timp, unul 

te persecutat și se gândește la varianta unei proceduri la Departamentul American de Justiție. Rutierul afirmă că vrea să știe dacă USADA, pe- care o acuză că încearcă si îl sancționeze cu orice preț, nu a încălcat statutele folosind fonduri federale în ancheta privind dosarul său.
Pe liber

București (MF) - Patronul ^NSTlPGlci Becali a ? declarat că, la-afârșitul * campionatului, portarul brazilian Andrey și fundașul israelian Klemi Sa- ban vor părăsi echipa Steaua.„Andrey e luat împrumutat până-n vară, când trebuie să mă hotărăsc dacă dau bani pe el, deci pleacă. Și Saban cred că ( o să plece”, a spus Becali.Fundașul Klemi Saban a semnat un contract pe patru sezoane cu Steaua în iulie 2006, iar în ceea ce-1 privește pe Andrey se anunțase, in ianuarie 2007, că va semna un contract pe trei sezoane și jumătate.

Klemi Saban (Foto: fan)

dintre coechipierii lui Fabien Barthez i-a spus acestuia că a auzit că se pregătește o agresiune împotriva lui. Ei au deschis ușa de la mașină, l-au agresat pe Fabien Barthez și J l-au amenințat cu moartea”, aW spus avocatul, precizând că aceste persoane au amenințat și că se vor duce la domiciliul fotbalistului, unde se afla familia sa.Portarul a ieșit din stadion la mult timp după ceilalți, deoarece membrii securității clubului se temeau să nu riște o agresiune, a adăugat Pech de Laclause.Barthez a părăsit localitatea Nantes, duminică, alături de familia sa și a obținut rezilierea contractului



Vând ap. 2 camere (03)

imo.
• Deva, zona Casei de Cultură, etaj 2, 
frumos amenajat, preț 50.000 euro. nego
ciabil. Tel. 0722/792209. (10/24.04)

• Deva, zonă centrală, amenajat și 2700 mp 
teren intravilan, Str. Cascadei, nu sunt 
agent. Tel. 0765/562060. (3/24.04)

• semidecomandate, centrală termică, balcon 
închis, parchet, ST 52 mp, zona Gojdu, preț 1,1 
mld., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie + faianță balcon 
închis, ST 54 mp, zona Bălcescu, preț 115.000 ron, 
negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• in circuit, centrală termică, etaj 3/4, balcon, 
parchet, gresie, faianță tavane false, ST 47 mp, 
amenajat, preț 103.000 ron, tel. 0726-710903. (Al)
• circuit, centrală termică parchet, gresie, 
faianță tavane false, et. 3, Dacia, preț 100.000 
ron, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• urgent, în zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, 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)

• Aleea Păcii, et. 3, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță arată bine, termopane, reparti
toare. preț 130.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• luliu Mainu, et 8/10, dec, baie cu geam, parchet 
contorizări, balcon mare la bucătărie și sufragerie, 
preț 128.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• Alea Bejan, et. 2, semidec, balcon închis, baie, 
ameanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)
• Streiului, 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,1 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)

• an Eteaca - AM, gresie, ușă . 
tentă, contorizări, preț 90000 ron negodabd, 
t£± 0730/474275,0740535095 (A4)

' • 9 mp, etaj 2, zonă ultracentral, Deva, cu 
j 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, camera 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. 
231800. (A9)
• semidec, camera cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)

• dec, camera cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona PietroasaDeva, preț neg., tel. 231800 (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, Bd. Decebal Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317.314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613365 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 modem, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040490, 
0788/158.483. (A1O)
• 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, 
0788/155483. (A10)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613.366, 
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. 0742/019415 (Al)
• decomandate, et 2 zonă bună parchet balcon 
închis, centrală termică termopane, totul nou, 
renovat preț 145000 ron, teL 0726-710905 (Al)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!

Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 29 
aprilie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul unui

Fii Abonatul lunii
Aprilie! 
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!

REGULAMENT: La acest concurs nu 
pot participa angajațri S.C. inform 
Media 5.R.L. și mc ; rudele acestora 
de gradele I si II. Extragerea se va 
iesîasura la redacția' Cuvântul 

. iber, în 29 aprilie, ora 14 si se va 
‘.-1 u i-i mod abator. din Ld/a rin 
;:îî‘j a abonaților CI Reldtii stipk-

JURNAL

ri

■ dic iii, tiulinzări, 2 Balcoane, ST 55 
mp, zona Lido. preț 40300 eiro, 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, neamenaiat 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)
• etaj 1, zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță, centrală termică, vedere în față, preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, bld. Decebal, 
cu vedere în 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)
■ zonă uHracențraiă, etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic și fonic, modificat și amenajat 
modem, centrală termică, climă, preț 70000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, centrală 
termică, 2 băi, termopan, amenajat și modificat, 
bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, totul nou, 
poziție deosebită, preț 73000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu 
Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă, cu îmbunătățiri, lângă Poștă, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (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. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/155483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec» sau semidec., etaj intermediar, zona Lilia
cului, Dorobanți. Creangă, tel. 0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, b-dul Decebal, et. 2, ST 100 mp, 
2 balcoane, 2 băi, 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)

scMATRIBY-COM,.
PIESE AUTO

-DACIA
1310, LOGAN,
SOLENZA

-alL)

•IMPORT
CAMION. RABA. 
TRACTOR î

Bei RUSCA nr.17 (în spatele hotelului Rusca) 
tvi/fax 0254/716.586 și 0746/262.816

• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0745/159608,206003. (A7)
• B-did L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec, neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță, CT, termopane), ocupabil imediat, zona 
Miorița Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)

• semidec, 2 băl (gresie, faianță), hol central, 
CT, geamuri termopan, etaj 1, zona Zamfirescu 
Deva, preț 60.000 euro, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, 2 băi, (gresie, faianță), hol central, CT, 
etaj 1, zona Progresul Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317.314. (A9)

Finanțare pentru afaceri mic! Și mari

Credit European pentru IMM 
de la Ralffeisen Bank

■ între 3.000 ți 250.000 Euro (echivalent în Lei), indiferent cât de mied este 
afacerea ta*

■ dobândă promofională 0,5% + Bubor 1 lună pe tot parcursul anului 2007
■ perioada de rambursare de până la 5 ani

* împrumutul te acordă IMM-urilor (companii cu cifra de afaceri de pină la S milioane de Euro) care 
îți dedățoară activitatea In localități cu mai puțin de 50.000 de locuitori

* * pentru facilllățile de credit aprobate în perioada 23.04.2007 - 30.06.2007

Produs European

Raiffeison 
BANK

Banca ta de încredere.

RaifMwn Direct pwvtni IMM

021 302 91 41
3MO| t*t***»O' IMC

♦flwtitdirociOfib.rowww.rollfaiMn.ro

RECLAME

%25e2%2599%25a6flwtitdirociOfib.rowww.rollfaiMn.ro


miercuri, 2 mai 2007 Z*

S.C. SEWS-ROMANIA DEVA S.R.L

CONFECTIONERI CABLAJE AUTO
ma/i

• CaMcane la loaJ de muriprinfr-tr> p-oyan oe jcotartearspropriu;
• Contact de muxJ permanent;
• Ore sjjHmertie BiWte Abiu
• Spor de noapte;
• Transport subvenționat;
• Cantlng șl ciAnet medical;
• Cordțl de luau la standarde occidentale, Irfr-un mediu fW no»;
• PcsWUțl de promovare;
• Tkhete de ma»â

pertu muxj In SscNmburl ;
• MWmSclase; .
• Stare birt de sănătate;
• DisporttffiWB pertu rruroă In plclote;
• IndemSwe, flexbllltate. aerlozltate

Persoanele interer tuni așteptate de luni nană vineri, intre orele 9814:30 la Poarta 

Fabricii din DEVA, CALEA ZARANDULUI, NR166 (DN 7), pentru ■ particip» la un 

intervin.

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 206600.

• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negxlabll, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură, grădină șl 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)

• Brad, casă cu 5 camere, llving, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negxiabll, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, rom. 
Bucureșcl, preț negxiabll, tel. 0254/613366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zpna A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negxlabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negxlabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B. curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă cană, preț negxlabll, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788058483. (A10)

• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)Cumpăr teren (22)
• 5 hectare intravilan, la sosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al) ________Vând spații comerciale (25)

Vând ap. 5,6 camere (09)
imo

• ai 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)
• zonă buri Deva, 3 camere decomandate, hol, 
baie, bucătărie, garaj, canalizare, apă, 
gaz+curent, 85.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 1 orara bucătărie, bale, renovată tn 2006, 
curte, teren 500 mp, preț 150.000 euro, tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al)
• rana I ku, 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)
• mm Matroana, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament In zonă 
bună * diferență ocupabll Imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• mm Mnescu, 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)

• mm Căluglrană 2 corpuri. încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• bl Ibneria, P+M, s=190 mp, la parter: llving, 
bucătărie, bale, dormitor, garai, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băl, 2 dreslng, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170300 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7>
• tolMriwbn, 5 camere, bale, bucătărie, llving 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400 mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• wgent ki Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
bale-bucătărle-hol-terasă încălzire centrală 
garai, curte, piscină preț neg, tel, 231800, 
0740/317314 (A9)
• bi Den, 3 camere, bucătărie, bale (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vița, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațurl preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040490, (A10)
• Brad, cată șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, preț negxlabll, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0786/048498 (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșdor, preț 
atractiv, preț negxlabll, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)

Cumpâr casâ (14)
• urganl crai cu grădină Deva sau Slmerla, 
plata Imediat, tel 215212 (Al)Case de vacanță (15)
• HI cu terasă In stațiunea Geoaglu Băl. 
Informații la tei. 241044 după ora 17. CT)Vând case la tara (17)
• casă M*. grajd, grădină 86 ari, anexe, 
comuna Brănlșca, satul Rovina, nr. 84, preț 
negociabil. Tei. 242994 CO____________________Vând garsoniere (19)

sAucOnfumtA
Roou-service 

mAsaj

Sauna

Telefon

Internet 
cazarE

Com S.R.L. Orăștie 
metalice, industriale și pentru terți, 

de ridicat, 
prin așchiere, instalații electrice, 

aer condiționat. 
ISCIR, PTA 1 și PTC 9. 

la
Fax 0254- 243334

• găsiți ceea ce câutați! 
Vă așteptăm!

• Dwa, briri luliu Maniu, 34 mc, balcon închis 
cu temiopan, parchet, gresie, faianță, convector 
gaz, 67300 ron, teL 215212 (Al)
• urgent, to zona M. Eminescu, etaj 2 balcon, 
contorizări, preț 61000 RON tel 0748013971. (A2)
• urgent, zona Dece , st=38 mp, modernizări, 
preț 38000 euro, tel 074MI13971. (A2)
• urgent, In zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări modeme, preț 98300 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dada, et 4 semldec, s=26 mp, bale șl 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59300 

RON, tel 0745/3678S3. (A2)
• 22 Daombria, dac, et 1/8 sM8 mp, balcon 
amenajat, contorizări, termopene, preț 115.000 
RON, teL 0745/367891 (A2)
• Bataatăsvfodac, balcon. 2 focuri, preț
55000 RON, ttL O7«3B7m (Â2T

■ Dada, orari de cămin, parter, amenajată 
mobilată contatoi preț 28 0 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• 9drik«bu*fcta, baia repartitoare, balcon, 
■MprețKgnKKM0MMO891(A2)
• ■ «p, «ai rtarnwăer. contorizări totale, 
parchet, greața, toartă, bine Hrednută preț 
080 ron nagod& tal 0730/474275, 

WriTUW (AC

Dta'(7738/474275

DNfoS5DB.(M)
• mm bine de cărămidă etaj Interme- 
dte, decomandră aporatra repartitoare, gaz 
2 focul prattel fort mod .preț 76000 ron 
negoctori. to W3NQC75,07MVS35095. (A4)
• ta Dtafe parter, dac. pantei gresie, faianță 
ușă metrică, coraortrirt preț 6L500 lei, neg, teL 
M60B,Z3BM(A7)
• mm Moaca, etaj 1 semidec, laminai 
zugrăvit vopst, fcer, preț 68400 lei neg. tel. 
0745'1634C,2PBB.(A7)
• Dadă palK cu balcon Închis, contorizări. 
gresie, fătată. preț 62300 M. neg. teL 
0746/164633.28803. (A7)
• Brad, garaontaa, cont L axa peste luncol 
preț atractiv, teL 0254/611366. 0788/040490 
0788b «MK A10)Cumpăr garsoniere (20)192239)

• bl «ta zonă a Devei cu sau fără modificări, 
idiferent de etai sau amenajări, ofertă de preț la 
vedere, cu plata Imediat tel. 0730/474275, 
0740/53509. (A4)
• dac, mm Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți 
Deva ofer prehi pieței teL 23L8080740/317314 
(A9)Vând terenuri (21)

ÎMPREUNA in afaceri

• grădbri to Brad, str. Decebal Intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, facilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• Hrav i, DN 7, zona ștrand, ST 900 mp, FS 40 
m, preț 80.000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231300, 
0745/511.776. (A9)
• zom Palan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300: 0745/511.776, (A9)
• zom SânUiabn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776 
(A9)
• Mravlan in Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
<A9)
• urgent, Hravlan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, F-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• ureant, bifravflM Deva, 6000mp, la DN7, 
utilități, preț 65 Euro/mp, tel, 0745/511.776 (A9)
• pareeU tom Intre 550-800 mp, zona de case 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158^3. (A10)
• Brad, pădtrt fag, 6 ha, zona Blăjenl, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișclor, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/048498 (A1O)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă In satul 
Dudeștl (Dealul Mare), preț atractiv, teL 
034/613366,0788W8498 (A10)
• Brad-Dsra. 1800 mp intravtan, acces la șosea, 
certificat de utarism, preț negodebl M 
0254/H1», aTSMNMOUm/lSAB. (AX

• hală 1600 mp + teren 5600 mp, apă curent, 
130.000 euro, tel. 215212. (Al)
• urgent, dbi apartament 2 camere, parter de 
bloc. 54 mp, zona piață vad foarte bun, 40.000 
euro, tel. 0722/968910. (Al)
• hala In Deva, zonă industrială S-2400mp, teren 
S-7000mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177 (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil In Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)Cumpărări spatii comercial (26)
• In Deva, zonă centrală S-60 mp, ofor preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)Vând alte imobile (27)

!/mo
■ hală 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. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0738/158483. (A10)Imobile chirii (29)

• ofor epro închiriere spațiu comercial 
dotat cu camere congelare șl refrigerare, 60 
respectiv 70 mc, situat In Săntuhalm, nr. 67. 
acces parcare, vad bun (Atacret). Informații 
la tll. 0744/841645,0721/261429. (12/2634)

• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 0254/215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212, (Al)
• apartament 1 camere, mobilat șl utilat, preț 
500 ron/lună tel. 0740/210780. (Al)
e apartament 1 camere, nemobilat, decoman
date, zona Spar - piață cu centrală termică 
termopan, parchet, gresie faianță cu cheltuell 
incluse, pentru firme, birouri, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• mm Deian, s= 70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
toi tămplârle aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lel/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)

«rata iwtolă fSMBu^AVP sanitar, 
termopane, CTr preț lâf. esro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zom Mkul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabll din 1 aprilie. (A7)
• apj camere, ultracentral, rontorfzat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zom Mk Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zom lătasoi 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)
• mm Mmm str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0746/164633. (A7)
• MM Uc Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• i camera, dec., rontorlzat Integral, amenajat 
mobilat și utilat integral (Inclusiv TV color, 
mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună tel. 0740/317314. (A9)
• dac, contorizări Integrale, amenajat mobilat 
și utilai, zona Kogălnlceanu Deva, 500 Ron/lună 

tel. 0740/317314. (A9)
• 1 camera dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil șl pentru birouri (Intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amoMjal S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate șl compartimente, tel. 
231300; 0740/317314 (A9)
• IwM, 8-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231300; 0740/317314 (A9)Auto românești (36)
best iuto.ro
• vând Dada break 1310, af 1987, In stare bună
Tel, 216756,0741/740047,0720/632545. (T)Auto strâine (37)

• toaMta Germania șl aduc la comandă 
mașini, motxlclete. scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope șl 
mobilă la un preț avantdos. Tel. 
00491731782201 sau 0726/389978(4/1134)

Mobilier și interioare (47)
• vând urgent bibliotecă mare, covor persan 
3/4, blbllotecft mică birou, fotolii cu măsuță 
aragaz, lustră sobă teracotă la curent canapea 
tel, 0723/851439, (T)Materiale de construcții (53)

• vM atașe brad. 6 bucăți, 8 m lungime, 
și o ușă perttu hol fri 2 carate 23Q/L50 m, 
preț converabiL Deva. Eroilor, nr. 15. 

I 0/2434)

Alege CL pentru anunțul tău

Pierderi (62)
• ptenhit fățMuaă pechlneză cu pul, 
culoare maro, ambii cu handicap, In Deva, 
zona ceangăi - Casa armatei, răspund la 
numele Peghl șl Blmbo, ofer recompensă 
Tel. 230053, 0740/496002, 0727/883524, 
0752/673554(5/2604)Matrimoniale (69)

• cetățean Italian cu domiciliul în Germania, 
vârsta 53/170/73 doresc să cunosc o doamnă 
simplă șl drăguță pentru o relație de prietenie • 
căsătorie, vârsta 40 - 45 de ani, înălțimea 
maximă 168 Tel, 00491627353044. (5/11.04)Prestâri servicii (72)

• abordabil framport zilnic, Ieftin, 
persoane Italia-90 auro,Spania■ 110euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, 
cu mașini comode, cllmanzate, modeme. 
Tel. 0748/218237,0726/500804 0765/465835. 
(17/1233)

• mă ofer să fu menaj șl alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer șl 
pretind seriozitate. TeL 0723/851439. (T)
• transport mobUer cu auto acoperit de 1,21 șl 
14 mc volum, asigur șl demontare șl încărcare 
la mutări, Tel. 0254/225578, 0744/934462, 
0726/551701. (T)Oferte locuri de munca (74)
• K DaiMa Company SRL, cu sediul In Deva 
Str, Rândunlcll, nr, 6, angajează trlcoterl șl 
mecanici pentru mașini de tricotat, Tel 
0745/231867.(9/26.04)
• IC OariaM Instal SRL angajează manipulam 
mărfuri. Informații la sediul societății din Deva 
str. N. Bâlcescu, bl. 12A sau la tel./fax 
0254/220313. (1/2804)
• societate comercială angajează vânzătoare 
pentru chioșc non-stop In Deva Relații la tel. 
0722/148473.(3/27.04)
• aedelMe omeniilă angalează în Deva
barmarvospâtar (femele), cu domiciliul tn Deva 
informații la tel. 0780^665751. (4/2634) .
• arare ccmhcM, Deva 2 posturi, data limită 
30.ua Tel. 213244 orele 9-18
• agent comercial Slmerla 1 post data limită 
30.06. Tel. 213244 orele 9 -16.
• agent de asigurare, Petroșani, 20 posturi, data 
limită15.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• agent de asigurare, Petroșani 6 posturi, data 
limită 15.05. Tel 213244 orele 9-18

• agent de pază In Incinte, Petrlla 2 posturi, 
data limită 15.05. TeL 213244 orele 9 -18

• agent de pază control acces, ordine șl 
intervenții, Brad, 13 posturi, data limită 3138, 
perioadă determinata Tel. 213244 orele 9 -18
• agent de pază control uces, ordine șl 
intervenții, Hunedoara, 13 posturi, data limite 
20.05. Tel. 213244 orele 9 -18
• agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Lupeni, 1 post data limită 805 Tel. 
213244 orele 9-18
• agent vânzări, Brad, 1 post, data limită 31.08 
Tel. 213244 orele 9-18
• agant vânzări, Călan, 1 post, data limită 1808 
Tel. 213244, orele 9-18
• ajutor maistru țesător, tricoter, Deva 10 
posturi, data limită 20.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• ambalata manual. Călan, 10 posturi, data 
limită 25.05. Tel, 213244 orele 9-18
■ ambalata manual Lupeni, 1 post data limită 
1805. Tel. 213244 orele 9-18
• angalez personal pentru stână cu ol, salariu 
atractiv. Tel. 0720/008739. (3/27.04)
• ai entmedtal generallst Brad, 1 post data 
limită 30.05 Tel, 213244 orele 9-16
• aitoent medtal generallst Slmerla 2 posturi, 
data limită 3038 Tel. 213244 orele 9 • 18
• ailstent medtal Slmerla 1 post, data limită 
30.08 Tel. 213244 orele 9-18
• barman, Călan, 2 posturi, data limită 3035 Tel. 
213244 orele 9-18
• barman, Călan, 2 posturi, data limită 3005 Tel. 
213244 orele 9-18

• uimii Cătai 6 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244 orele 9-18
• barman, Deva 1 post data limită 15.05 Tel 
213244 orele 9-18
• barman, Deva 2 posturi, data limită 1735 TeL 
213244 orele 9-16.
• barman. Den, 2 posturi, data limită 19.05.,/T 
perioadă determinată. TeL 213244 orele 9-15 '

• barman, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.06, Tel. 
213244 orele 9-18
• barman, Orăștie, 1 post data limită 505, 
perioadă determinată, fel. 213244 orele 9 ■ 18

• brute, Drad, 3 posturi, data limită 31.08 Tel 
213244, orele 9-16.
• tente, Drad, 3 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244 orele 9 -16.
■ brute. Den, 5 posturi, data limită 30.08 TeL 
213244 orele 9-18
• brute, Lupeni, 1 Post, data limită 1505. Tel. 
213244, orele 9 -18
• bucăte, Drad, 2 posturi, data limită 31.05 Tel.

'■ .refese
• bucâte, Cătat 2 posturi, data llmftă-M'Ot fel. 
213244 orele 9-18
• bocite, Călan, 2 posturi, data limită3036 Tel. 
213244 orele 9-18
• bucătar, Deva 1 post, data limită 15.05 Tel. 
213244 orele 9-16
• bucătar, Dwa 1 post, data limită 17.05 Tel. 
213244 orele 9-16
• bucătar. Den, 3 posturi, data limită 3808, 
perioadă determinată. TeL 213244 orele 9-16

rom
Alt I I:

_.' PORTAL NAȚIONAL DE LOCURI DE MUNCĂI

Companie ce activează în domeniul produselor fitoterapeutice începând din anul 1929, certificată ISO 9001, liderul național în producție de ceaiuri din plante medicinale,
angajează:

FARMACIST
PENTRU COMPARTIMENTUL CERCETARE DIN 

ORĂȘTIE

Dgqferea portului;-participă la elaborarea de produse noi-participă la determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale produselor nou realizate, în vederea elaborării standardelor de calitate-monitorizează rezultatele testelor de eficiență terapeutică a produselor elaborate, prin colaborarea cu clinici și centre medicale-participă la procesul de avizare a produselor nou create -participă la prezentarea produselor în reviste de specialitate, emisiuni radio și televiziune de profil și congrese de specialitate. 
Cerințe:- diplomă de absolvire a unei facultăți de farmacie- deschidere spre domeniul fitoterapiei- cunoștințe de operare PC■ abilități de comunicare- domiciliul în Orăștie, posibilitatea relocării domiciliului în Orăștie sau posibilitatea de navetă zilnică- cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj.
Se oferă:-specializare în domeniul medicamentelor de origine vegetală -lucrul într-o echipă multidisciplinară cu colaboratori de prestigiu la nivelul național-participarea la programe naționale de cercetare-condiții salariale deosebit de atractive -telefon de serviciu.

iuto.ro
30.ua


o companie puternică și m conUnuA ciezvoluire, din domeniul 
importului, comercializării și distribuției de produse de larg 

consum

ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT COMERCIAL 
(electronice, electroeasnice)

CERINȚE:
Studii medii, abilități de comunicare, abilitați de prezentare, 

cunoștințe operare calculator și permis de conducere categoria fâ 
(conatiruc un avantaj).

SEOFERĂ:
Posibilitatea de a lucra într-o echipă tttnfirâ» într-un mediu 

modem, profesional $i în plirtA dezvoltare;
Pachet de beneficii motivării și în acord cu performanțele 

realizate.

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai «iia și doresc «A-și 
depună candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate sfi 
trimită pânA cel târziu tn 15/05/2007 CV-ul cu tbtpgrafle și 
scrisoarea de Intenție în care sA se menționeze postul solicitat 
(prin po^ta, fax sa li e-mail) în magazinul Quiisar sau la adresa de 

(91684)

ANUNț ANGAJARE

SCMACON 
SA Deva 

ANGAJEAZĂ:

* Laborant determinări flilco' 
mecanice
■ Inginer mentenanță
■ Inginer Inveatlțll
■ Metrolog

Relații suplimentare la telefoanele 213950, 213931 int. 100, 116 si 117.

Angajează:
electronist, automatist
Condiții:

■ Studii superioare:
■ Experiența Tn domeniu con

stituie avantaj.
Relații la telefon g
0254/217.837, 8
CV la fax:0254/218.963 *"

• bueătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, ăhMria, 1 post data limită 30M Tel. 
213244, orele 9-16
• rălrăta roasă liniarii. Petroșani, 1 post data 
limită 15M Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• cartonagtot, M, 4 posturi, data limită 31M 

,5Teb#W44,oreie9-lă
• casier, Hunedoara, 2 posturi, daMUmăt25M>

vJe|i:UW44,orele9 ■lî . ' •

" • rlnntnltnr trenaatnr came, Brad, 1 post data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• dontodtoHranșata came, Călan, 3 posturi, 
data limită 20M Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• ckcutariet la tăiat lemne de foc, Orăștie, 2 
posturi, data limită 30M Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• contor, Huwdom. 2 posturi, data limită 30M 
Tel. 213244, orele 9-16
• cofetar, Petroșani, 1 post data limită 15.05.
Tel. 213244, orele 9-16
• cofetar, Petroșani, 1 post data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16

u •confecttoner-aiamblor articole din textile,
Zi an, 1 post data limită 31.12. Tel. 213244, orele 

Z9-16.
• contocțiOMr-asainblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16
• eontocttoner-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 25.05. Tel. 213244, 
orele 9-16

r • confecttoMMuambtor articole din textile, 
Călan, 4 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16

1- • - I «

• conficțtonor-asamblor articole din textile,
Deva, 17 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16
• contocțtaMr-asamblor articole din textile, 
Deva, 20 posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
• eontocttoner-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, dată limită 29,07. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecțtoneNMunbta articole din textile, 
Hunedoara, 48 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• eontocțtoneiMaambtor articole din textile, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• eontocttaw-asambtor articole din textile,
Petroșani?60 posturi, data limită 5M Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner iritata din piele șl înlocuitori, 
Brad, 3 posturi, data limită 31M Tel. 213244, 
orele 9-16
• conaler adntatoMto publică. Deva, 2 
posturi, data limită 18M Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• canal* MMI publice, Brad, 3 posturi, dala 
limită 15M Tel. 213244 orele 9 ■ 16

• coralar, usert, Inspector, referent Hune- 
doară lpost, tata limită31M Tel. 213244, orele

< c-»-■*) .u. i g, , i,». i i u > ’1

• consultant In management Petroșani, î pdst 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• contaH-șif, Deva, 1 post data limită 30.06 
Tel. 213244, orele 9-16
• contabl, Dwa, 1 post data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16
• cnHorștatator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limita 31M Tel. 213244, orele 9 -16
• craltoMtantatar piese încălțăminte, Hune
doara, 8 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
• croitor, Hunedoara, 3 posturi, data llmltăBlM 
Tel. 213244, orele 9 -16
• cusător plasa din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 31M Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• cusător ptaae din piele șl înlocuitori, Deva, 40 

. posturi, data limită 17.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
• droctor economic, Orăștie, 1 post data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.

}

în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 și ale actului constitutiv al societății cooperative Albina Coop Orăștie, Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor cooperatori, la Cantina Miorița, pentru data de 18 mal 2007 ora 11.00, având următoarea ordine de zi:1. Modificarea actului constitutiv prin majorarea capitalului social.2. înființarea și desființarea unor unități ale societății cooperative.3. Ipotecarea, gajarea, după caz transmiterea în folosință sau înstrăinarea imobilizărilor corporale aparținând societății cooperative.în cazul în care la data și ora convenită nu se întrunește cvorumul de ședință prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru fiecare din zilele lucrătoare următoare, în același loc și la aceeași oră, având aceeași ordine de zi, până la atingerea cvorumului legal statutar.
(92237)

Societate comercială

Angajează:
- Șofer profesionist categoriile C+E,

- muncitori necalificați,
pentru depozit Deva (91363)

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

• lăcătuș mecanic de înteținere și reparații, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• tata mecanic Brad, 5 posturi, data limită 1.06, 
perioada deteminată Tel. 213244, orele 9 -16
e lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
e lăcătuș mecanic, Deva, 4 posturi, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
e lăcătuș mecanic, Deva. 8 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.

ț

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

Al - Prima Invest
A2 - Garant Consultîng 
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason 
A9 - Elitte
A10 - Liliacul Multicom

• distribuitor presă, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• drublst, Deva, 2 posturi, data limită 19.05. Tel. 
213244, orele 9-16
• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Dwa, 3 posturi, data limită 20.05. tel. 
213244, orele 9-16
• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 19.05. Tel. 
213244, orele 9-16
• dulgher, Hunedoara, 10 posturi, data limită
10.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Petroșani, 5 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e dulgher, Petroșani, 5 posturi, data limită 5.05, 
Tel. 213244, orele 9-16
o dulgher, Vulcen, 20 posturi, data limită 18.05., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o electrician de întreținere șl reparații, Deva, 1 
post, data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

o electrician do întreținere șl reparații, Deva, 2 
posturi, data limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16 
e electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 17,05., perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
e electrician de întreținere șl reparații, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 2.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
o electrician in construcții, Deva, 1 post, data 
limită 20M Tel. 213244, orele 9 -16
o etodrictan to construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 15M Tel. 213244, orele 9 ■ 16
o decMmeento mașH șl echipamente elec
trice, Hunedoara, 1 post acta limită 15M Tel. 
213244, orele 9-16
o ■tcavedertot ponta excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Deva. 1 post data limită 30M 
Tel 213244, orele 9-16
o fetontor, tari. 2 posturi, data limită 30M Tel. 
213244, orele 9-16
e tolantar, Huwdoan. 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16

M tanMdKeiMolu,&wa,34MwlidaWlhiiltă 
17.05. Tel.«nU breton 16 ■

o femele do serviciu, Hunedoara, 1 post data 
limită 10M Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o HanrMontat Deva, 2 posturi, data limită 
20M Tel. 213244. orele 9-16
• genrMwtot Hațeg, 1 post data limită 1606 
Tel. 213244, orele 9-16
• Herar-betontat Hațeg, 2 posturi, data limită 
19M Tel. 213244, orele 9-16
o taar-betontot Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 10M Tel. 213244, orele 9 -16
e flenwbetontat Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16
• flerar-betonlst, Vulcan, 20 posturi, data 
limită 18.05., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• Mor udimnaL Deva, 1 post data limită 30M 
Tel. 213244, orele 9-16
• frizer, Huiedoara, 1 post data limită 30.06 Tel. 
213244, orele 9-16
• gestionar depozit Deva, 1 post, data limită 
25.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• IgMst, LivenL 3 posturi, data limită 11.05. Tel. 
213244, orele 9-16

e Infirmieră, Hunedoara, 1 post, data limită
15.05. Tel. 213244, orele 9-16
o Mrmtarăăkmria, 2 posturi, data limită30.06. 
Tel. 213244, orele 9 -16
e Inginer construcții civile, industriale șl agri
cole, Deva, 1 post, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o Inginer construcții civile, Industriale șl agri
cole, Deva, 2 posturi, data limită 20.05. tel. 
213244, orele 9 -16.
o Inginer construcții civile, Industriale șl agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05,, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o Inspector asigurări Petroșani, 4 posturi, data 
limita 15.05, Tel. 213244, orele 9 -16.
e Inapector de reintegrare socială, Brad, 1 post, 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

a Instalator isțele de distribuție, transport,
Călan, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Ipsosar, Hațeg, 1 post, data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
a Incărcttor-doecăicător, Călan, 3 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Ingrfftoare la unități de ocrotire socială, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-1&
oto Na la unități de ocrotire sodalLLupenl.l 
post data limită 1 IM Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Ingrftor anbnala, Deva, 1 post data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9 -16
• Mftor sRdM. Hațeg, 2 posturi, data limită 
3605. Tel. 213244, orele 9-1&
• Ingrftor dădM Orăștie, 13 posturi, data 11 mită 
IM Tel. 213244, orele9-16
• ăaftai ilăAI, Slmeria, 2 posturi,data limită 
30M Tel. 213244, orele 9-16
• taftorapctl verzi, Deva, 1 post data limită
3 IM Tel 213244, orele 9-16
• taborant dotonahnări ftoco-mecanlce. Deva.
1 post data limită 15M Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• lăcătușconobudlmetalice șl nsvslLHjpe-

•(’^bgțg,.7 .posturi, JUa UmWUlM Tal. 213244, 
or»le1-i«. i .

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

Ești elev, student sau pensionar?
Al dori să câștigi un ban in plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor

pentru Deva
presă

Cerințe:

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

Oferim:

o program de lucru flexibil;
o venituri tn funcție de realizări;
o 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@lnformmedia.ro

I SlUflaTirii

A
MITSUBISHI 

MOTORS

* "(32135)

M CAR TRADING S.R.L.
DISTRIBUITOR GENERAL MITSUBISHI MOTORS 

PENTRU ROMÂNIA CAUTĂ:

DISTRIBUITOR ZONAL
pentru comercializarea produselor 

Mitsubishi Motors

Cerințe minime:

experiența comercială similară;
management și echipă de vânzări
dedicate acestei activități;
disponibilitate de investiție

Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la tel 021/202.64.51 sau să 
ne trimiteți scrisorile de intenție la fax 021/202.64.65 sau 

e-mail: networkmitsubishi@tiriacauto.ro 
Asigurăm deplina confidențialitate a aplicațiilor.

Numai candidații corespunzători cerințelor vor fi contactați.

(7
55
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mailto:camelia.gaga@lnformmedia.ro
mailto:networkmitsubishi@tiriacauto.ro


miercuri. 2 mai 2007

A survolat jumătate de glob
: «Locuințe nesigure. Peste 70 de familii! nu s-au putut întoarce, duminică, la locuințele lor după ce autoritățile le-au , avertizat cu privire la nesiguranța imo- * bilelor în urma celui mai puternic cutremur .. produs în Marea Britanie în ultimii cinci ani, cu magnitudinea de 4,3 grade.

Ziua reginei Olandezii au sărbătorit ca m fiecare an, luni, la Amsterdam, ziua reginei Beatrix. (Foto: epa)

Din nou la 
arest

Londra (MF) - Boy George a fost arestat de poliția londoneză după ce un bărbat care lucra la o companie de escortă pentru gay a declarat că starul pop britanic l-a sechestrat și l-a legat cu cătușe de un zid.
Volum de ver
suri

New York (MF) - Versurile cântate de Sting, de la melodiile de pe albumele Police până la cele mai recente, vor fi publicate într-o carte, în luna octombrie. „Lyrics by Sting”, care va fi publicată de Dial Press, va include versurile a peste 100 de melodii, fotografii, comentarii și o introducere semnată de Sting.

Courtney (Foto: epa)

■ Un pilot britanic orb a 
aterizat, luni, după ce a 
zburat cu un avion de 
mici dimensiuni.Sydney (MF) - Pilotul britanic orb a aterizat la Sydney, după ce a zburat cu un avion de tip ULM Pegasus Mainair GT 450, pe o distanță de 21.700 de kilometri, între Marea Britanie și Australia. „Este un vis care a devenit realitate”, a declarat Miles Hilton-Barber (58 ani), care a părăsit Londra pe 7 martie. „De patru ani îmi doresc să fac acest zbor”, a adăugat acesta.Aventurierul britanic a fost însoțit de un copilot, dar a dirijat singur aparatul bazându-se doar pe indicațiile vocale primite de la instrumentele de bord. Hilton-Barber a dirijat avionul prin intermediuul unei tastaturi fără fir.în timpul acestui voiaj aerian, pilotul a reușit să strângă
Un imobil s-a prăbușit în Spania

( Vrea să 
| vândă

Londra (MF) - Court
ney Love, fosta soție a 
solistului trupei Nir- 

: vana Kurt Cobain, 
i este hotărâtă să 

vândă obiectele care 
au aparținut acestuia, 
pentru că s-a sătuat 
să loaiască htr-un 
„mausoleu". Ea a 

i dedarat că i-a contac
tat pe directorii casei 

ș de licitații Christie's să 
o viziteze și să 

i selecteze obiectele 
; care ar putea fi vân- 
i dute.

Madrid (MF) - Cel puțin cinci persoane au murit ieri, după prăbușirea unei clădiri de apartamente din orașul spaniol Palencia, provocată de o scurgere de gaz suspectă, a anunțat presa locală. Cel puțin opt locatari au fost răniți, a declarat purtătorul de cuvânt

Scoși de sub dărâmături (Foto epaj

Bănci comunitare pentru femei
■ Natalie Portman va 
lansa o campanie de 
microfinanțare destinată 
femeilor din țările sărace.Mexico (MF) - Actrița Natalie Portman (25 ani) este „ambasadoare a speranței” pentru Fundația pentru asistență comunitară internațională (FINCA). Starul a vizitat recent grupuri de femei din Mexic ce beneficiază de serviciile FINCA. Experiența ei a fost înregistrată pentru un documentar care va face parte din- tr-o campanie pentru ajutorarea femeilor sărace.Noua misiune a lui Portman este lansarea unei inițiative de microfinanțare intitulată Vil- lage Banking Campaign, care

Tigrul siberian Toundra a născutdoi pui la grădina zoologică din Amneville, Franța. Unul din pui a , primit numele Mangui. (Foto: epa)

Apel pentru Darfur
E&ondra (MF) - Un grup de mari artiști tehericani și britanici, printre care se numără Mick Jagger, Elton John, Bob Geldof, George Ckxmey și Hugh Grant, au cerut, duminică, Știtorităților internaționale să acționeze ferm pentru a pune capăt „atrocităților” din regiunea sudaneză Darfur. Apelul a fost lansat cu ocazia Zilei mondiale pentru Darfur, organizată de „Planeta pentru Darfur”, o rețea mondială care cuprinde 12 organizații, 
cu ocazia împlinirii a patru ani de la debutul conflictului din provincia sudaneză. Cu ocazia acestei zile a fost prevăzută o manifestație în 
fața ambasadei Sudanului de la Londra, 
urmată de un marș până la reședința premierului britanic, Tony Blair. „Planeta pentru Darfur” a precizat că evenimente similare au 
marcat această zi în 35 de capitale ale înmii.

Pompierii în alertă (Foto: epa)

aproape două milioane de dolari pentru organizația „See- ing is Believing” („Să vezi înseamnă să crezi”), care participă la operațiunea „Vision 2020” pusă la cale de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), un plan de luptă împotriva orbirii care va fi aplicat în țările în curs de dezvoltare. Hilton-Barber a efectuat călătoria în mai multe etape, deasupra Europei, a Orientului Apropiat, a Indiei și a Asiei de sud-est.
al serviciilor de urgență. O fetiță în vârstă de șase ani, rănită grav, a fost transportată la un spital din apropiere de Salamanca.Purtătorul de cuvânt nu a oferit informații privind numărul total al persoanelor ucise. Presa lodlă a anunțat cel puțin cinci morți.„A fost o explozie uriașă”, a declarat o femeie pentru televiziunea publică. Autoritățile au declarat că nu știu câte persoane erau acasă în momentul producerii exploziei. Spania a sărbătorit ieri ziua de 1 Mai, 
ceea ce înseamnă că multe persoane erau plecate.

Natalie Portman, „ambasadoare a speranței" (Foto: epa)va consta în crearea a 100.000 de noi bănci comunitare ce vor oferi împrumuturi avantajoase pentru femeile din țările
Incendiu în ManchesterLondra (MF) - Un imobil de birouri cu cinci etaje din orașul britanic Manchester se află în pericol de prăbușire, după ce a fost afectat de un incendiu de mari proporții care s-a extins, cuprinzând o a doua clădire. Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Ged Higgins, a declarat că la fața locului au fost mobilizați 80 de pompieri și 15 de autocisterne, precum și un număr de

sărace. „Dacă o femeie nu poate să-i ofere siguranță financiară copilului ei atunci unde poate ea să meargă? Ce 
vehicule de intervenție. Acesta a dezmințit informațiile potrivit cărora mai mulți oameni care dormeau în clădire și-ar fi pierdut viața în incendiu. Flăcările s-au extins la o altă clădire de cinci etaje. „Primul incendiu se află sub control, în timp ce cel de-al doilea este stabilizat”, a spus Higgins. Higgins a precizat că există în continuare riscul unei extinderi a focului. 

să fecă?”, a spus Portman într-un interviu pentru postul ABC. Actrița a mai spus că această campanie încearcă să ajungă cel mai sărac om dintre cei^ săraci și să-i ofere securitate.„Le cunoști pe aceste femei, sunt mai tinere decât mine, 20 - 22 de ani, și au câte 4 copii. De obicei, acestea lucrează la singura fabrică din oraș, pentru salariul minim, în condiții oribile, pentru că este singura slujbă pe care o pot obține. Toată ziua, aceste femei stau departe de copiii lor”, a spus Portman.„Apoi, acestea pot apoi să obțină un împrumut pentru a începe o afacere de acasă, în timp ce stau cu copiii. Și acest lucru schimbă tot sistemul”, a adăugat Portman.

De 1 Mai, la Beijing 
s-a organizat un festival 
de muzică ce se va 
încheia vineri. 65 de 
trupe locale și 20 
străine vor cânta pe 
cinci scene. (Foto: epa)


