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Vremea se menține frumoasă și 
călduroasă.

„Război psihologic" în futsal
Deva (C.M.) - Oficialii echipei Dinamo 

Athletic București au declanșat războiul 
psihologic înaintea meciului doi al semifi
nalei cu FC CIP Deva din play-off-ul Ligii I 
de futsal. Dinamoviștii au depus memoriu 
la FRF împotriva arbitrilor și a observa
torului partidei disputate duminică la Deva

Nu iei
■ Profesorii hunedoreni 
fac o declarație șocantă. 
Fără meditații elevul nu 
poate promova.

Deva (S.B.) - Tezele cu 
subiect unic la matematică, la 
care mai bine de jumătate din
tre elevii hunedoreni au ob-

teza fără meditații
ținut note sub cinci, reflectă 
o calitate îndoielnică a în
vățământului. Concret, la ni
velul județului Hunedoara, din 
4.911 elevi care au susținut 
examenul la matematică, 2.870 
de elevi au obținut note între 
1 și 4,99. Cât despre vinovați... 
Profesorii de matematică hu
nedoreni susțin că elevii nu

învață. Elevii spun că dacă nu 
fac meditații nu știu nimic. Și 
asta pentru că la ore profe
sorul nu predă cum trebuie. 
„Se predă în așa fel încât ele
vul să fie convins că trebuie 
să ia ore de meditații. Mai 
mult, îi este indicat și profe
sorul la care să meargă”, 
declară Maria - elevă în clasa

5
a VUI-a. O altă declarație 
șocantă făcută de un elev hu- 
nedorean este aceea că și no
tele care se dau la clasă de
pind de profesorul cu care ele
vul face meditații. Interesant 
este și faptul că și profesorii 
hunedoreni susțin că, fără 
meditații, elevii nu au cum să 
promoveze examenele, /p.3

și încheiate cu 6-1 pentru 
deveni, deși arbitrajul a 
fost favorabil 
bucureștenilor, nu campi
onilor de la FC CIP.
„încearcă să pună pre

siune pe arbitri, pen
tru că vor să 
câștige titlul prin 
orice mijloace”, a 
replicat Paul Gre- 
cu, vicepreședin- 

FC CIP. /p.7

Se dă verdictul?
Deva (T.S.) - La mai 

bine de doi ani de la 
declanșarea anchetei, 
celebrul dosar Spumă și 
Bibanu este aproape de 

M' finalizare. Potrivit lui 
Marian Brelian, tatăl 
unuia dintre inculpați, 
judecătorul Curții de 
Apel Pitești a precizat 
că, luni, Curtea este 
pregătită să judece fon
dul. Ultima înfățișare în 
acest dosar a avut loc în 
data de 30 aprilie, /p.3

Mormântul lui 
Irod

Ierusalim (MF) - O 
universitate din Ierusa
lim a anunțat că mor
mântul lui Irod cel Mare 
a fost descoperit la He- 
rodium, la 12 km de ora
șul sfânt, unde acesta a 
reconstruit Templul din 
Ierusalim, /p.12

Din 1909 Și cână > zrsFt. -sapntaea titlurilor de cam- 
Dfoană a Rcraârae a fctneJ aa pcccsri la București Totuși, 
12 au răr-as7-

Ziua 
Europei 
Deva (S.B.) - în 9 Mai 
sărbătorim trei eveni
mente importante: 
independența de stat 
a României, victoria 
împotriva fascismului 
și Ziua Europei. Ziua 
Europei este ziua în 
care, cu 57 de ani în 
urmă, se lansau ideile 
care se realizează 
astăzi sub ochii 
noștri, iar România 
sărbătorește pentru a 
zecea oară consecu
tiv această dată. La 
Deva, manifestările 
vor începe la ora 
10,30 în Piața Victo
riei și în toate 
unitățile de 
învățământ. La Casa 
de Cultură "Drăgan 
Muntean" din Deva 
va avea loc un spec
tacol folcloric, între 
orele 17,00 - 20,00.
/p.6
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Lucrările de construcție 
ale complexului de agrement 
Aqua Land, din Deva, au 
început în aceste zile, 
investiția urmând să fie 
finalizata. cel mai târziu, în 
lunafebruarie a anului 
viitor, /p.3 (Foto: T. Mânu) 

www.huon.ro

Eiffel-ul, românesc la bază
■ O parte din plăcile de 
fontă ce se află la baza 
Turnului Eiffel au fost 
turnate la Govăjdie.

Govăjdie (C.P.) - La Go
văjdie, localitate situată la 15 
kilometri distanță de munici
piul Hunedoara, se află imul 
dintre cele mai vechi furnale 
de fontă din Europa. Aici s-a 
turnat o parte din plăcile de 
fontă care astăzi se regăsesc la 
baza renumitului reper turis
tic francez: Turnul Eiffel. în 
vreme ce o vacanță la Paris 
include, obligatoriu, o vizită la

renumita construcție, furnalul 
de Ia Govăjdie vechi de 
aproape 200 de ani este o 
ruină, despre care chiar și 
localnicii știu prea puține 
lucruri. Vechiul furnal nu se 
află inclus pe lista obiectivelor 
turistice din județ, fiind 
amintit așa... în treacăt. în 
plus, trecând de la un stăpân 
la altul, nimeni nu mai știe 
acum cui aparține. „Furnalul 
de la Govăjdie... Ah, nu prea 
are stăpân... Pur și simplu 
este în aer!”, susține Petru 
Vaidoș, președintele Sindica
tului Siderurgistul Hune
doara. /p.5
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HUNEDOARA 
CU OCAZIA ZILEI 

DE 9 MAI, ZIUA EUROPEI 
în acest an 2007, România a devenit 
membră cu drepturi depline a Uniunii 

Europene, iar noi suntem de acum 
cunoscuți nu numai ca români, 

ci și în calitate de cetățeni europeni. 
Am intrat astfel în familia Europeană, o 

familie care cuprinde 27 de state cu 
peste 470 de milioane de oameni, cu
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egalitate de șanse, libertate 
și justiție socială și mai puține frontiere. 
Cu ocazia zilei Europei - 9 Mai, doresc 
să vă adresez dumneavoastră, locuitori
ai județului Hunedoara, cele mai b
gânduri și urări de bine, sănătate și 

împliniri.
La mulți ani Europa!
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• Liderul ultranaționaliștilor sârbi, 
Tomiălav Nikolici, a fost ales ieri în funcția 
de președinte al Parlamentului sârb, în 
urma eșecului reformatorilor proeuropeni 
de a forma un nou Guvern, Nikolici este 
liderul Partidului Radical sârb (SRS, ultra- 
naționalist) al cărui președinte, fostul 
paramilitar Voislav Seseli, este judecat la 
Haga pentru crime de război.

Intelectuali versus parlamentari

Moțiuni 
respinse

Ierusalim (MF) - Par
lamentul israelian a res
pins, luni, cu o majorita
te clară cele trei moți
uni de cenzură împotri
va Guvernului condus 
de premierul Ehud Ol- 
mert, depuse pe fondul 
criticilor modului în ca
re a gestionat a războiul 
din Liban din vara lui 
2006. Moțiunile au fost 
depuse de Likud (opozi
ția de dreapta), de Uniu
nea Națională-Partidul 
Național Religios (extre
ma dreaptă) și respectiv 
de Meretz (stânga laică).

Rice merge 
în Rusia

Washington (MF) - Se
cretarul american de 
Stat, Gondoleezza Rice, 
va efectua lunea viitoa
re o vizită la Moscova, 
unde va participa la o 
serie de întrevederi cu 
omologul său rus, Ser- 
ghei Lavrov, a declarat 
purtătorul de. cuvânt al 
Departa
mentului 
de Stat, 
Sean 
McCor- 
mack.

Olli Rehn (Foto: EPA)

■ Intelectualii cer popu
lației să vină la vot și să 
contracareze acțiunile 
majorității parlamentare.

București (MF) - Mal mulți 
intelectuali au semnat un a- 
pel în care iși exprimă îngri
jorarea față de situația politi
că a țării și cer populației să 
participe masiv la vot, pentru 
„a bara eficient unele tendin
țe autocratice ale majorității 
parlamentare și guvernamen
tale actuale”.

Semnatarii apelului, prin
tre care se numără Andrei 
Pleșu, Monica Lovinescu, Ga- 
briei Liiceanu, Mircea Cărtă- 
rescu, Vladimir Tismăneanu, 
acuză tendința unor autorități 
de a ocoli sau Încălca princi
piile și practicile statului de 
drept și ale democrației.

Intelectualii califică drept 
Îngrijorător faptul că „reguli
le după care se va desfășura 
acest scrutin electoral s-au 
schimbat In ultimul mo
ment”.

Ei susțin că acest fapt În

calcă o recomandare a Comi
siei de la Veneția care cere ca 
legislația referendară să nu 
fie modificată cu mai puțin de 
ui^an înainte de organizarea 
unui referendum.
Statul de drept

Ei atrag atenția că statul de 
drept nu se reduce la proce
duri cu acoperire legală și că 
„Legislativul nu e decât una 
dintre cele trei puteri ale sta
tului prin care se exercită su
veranitatea populară și în 
nici un caz o putere absolută,

care nu mai dă socoteală nici 
electoratului, nici puterii 
judecătorești, nici principiilor 
universale ale drepturilor 
omului”.

Semnatarii apelului cer po
pulației să se mobilizeze, să 
se informeze și să se pronun
țe prin toate mijloacele pașni
ce împotriva oricăror abateri 
de la principiile și practicile 
statului de drept și ale demo
crației și, de asemenea, ca la 
19 mai să participe la referen
dum în număr cât mai mare.

Corecți 
cu Turcia
Bruxelles (MF) - Co
misarul european 
pentru Extindere, Olli 
Rehn, a cerut, luni, 
Uniunii Europene să 
fie „corectă" cu Tur
cia și „să-și țină pro
misiunea" față de a- 
ceastă țară, pe fon
dul reticenței noului 
președinte al Franței, 
Nicolas Sarkozy, pri
vind aderarea Anka
rei. „Trebuie ca UE să 
fie corectă cu Turcia. 
Aceasta presupune 
că trebuie să fim co
recți și să ne ținem 
promisiunea în ceea 
ce privește perspecti
va aderării Turciei", a 
insistat el în fața Co
misiei pentru Afaceri 
Externe din Parla
mentul European. în
să „în același timp 
trebuie să fim rigu
roși, atică trebuie ca ‘ 
Turcia să îndeplineas
că riguros toate crite
riile" cerute de UE 
înainte de a deveni 
membră, a explicat 
Rehn.

Acord de coabitare 
în Irlanda de Nord
■ Premierul și vicepre- 
mierul Irlandei de Nord 
au depus ieri jurămân
tul.

Belfast (MF) ■ Acordul pri
vind partajarea puterii între 
protestanți și romano-catolici 
în Irlanda de Nord a intrat în 
vigoare ieri, când liderul pro
testant Ian Paisley și preșe
dintele Sinn Fein Martin 
McGuinness au depus jură
mântul în funcțiile de pre
mier și respectiv vicepremier.

Liderul protestant Ian Pais
ley și președintele formațiunii 
Sinnn Fein, Martin McGuin
ness, foști adversari, au fost 
numiți în funcții de conduce
re în cadrul Guvernului din 
provincia britanică, care a în-

Prin vot direct
Ankara (MF) - Parlamentul turc a apro1 

bat, luni, în primă lectură, un amendament 
constituțional important potrivit căruia 
președintele țării va fi ales în mod direct de 
popor, nu de Legislativ ca în prezent.

Postul TV CNN-Turk a informat că 356 de 
deputați au votat în favoarea acestei refor
me dintr-un pachet legislativ care urmează 
să fie dezbătut și votat într-o a doua lectură 
pentru a putea fi trimis ulterior președinte
lui Ahmet Necdet Sezer în vederea pro
mulgării. Mulți analiști consideră însă că 
acest proiect va fi blocat de Sezer sau de 
magistrați.

lan Paisley, premierul Irlandei 
de Nord (Foto: EPA)

cercat să ajungă la o stabilita
te politică încă de la acordul 
din 1998.

Premierul britanic Tony 
Blair și omologul său irlandez 
Bertie Ahem, care au condus 
procesul de pace din Irlanda 
de Nord în ultimii zece ani, 
au asistat la ceremonia de de
punere a jurământului, care 
a avut loc în clădirea Parla
mentului din apropiere de 
Belfast.

Blair, care intenționează să 
se retragă în curând din func
ția de premier, percepe noul 
pact dintre majoritatea pro
testantă și minoritatea catoli
că ca pe una dintre principa
lele realizări din cei zece ani 
în care s-a aflat la putere, du
pă numeroase acorduri care 
nu au rezistat

Ceremonia de ieri a fost po
sibilă după ce majoritatea 
protestantă din Irlanda de 
Nord și grupurile catolice, 
Partidul Unionist al lui Pais
ley (DUP) și Sinn Fein, fosta 
aripă politic a grupării IRA, 
au ajuns la un acord la 26 
martie, după mai mulți ani de 
neînțelegeri. Paisley (80 ani) 
a fost un apărător, fervent al 
legăturilor Irlandei de Nord 
cu Marea Britanie.

De Ziua Victoriei Președintele rus Vladimir Pu- 
tin a depus ieri o coroană de fiori, la Mormântul Sol
datului Necunoscut din Moscova. Azi, 9 mai, se aniver
sează 62 de ani de la înfrângerea nazismului. (Foto: EPA) 
........... —--------- -—--------------------- —J

Iranul deblochează negocierile
Viena (MF) - Iranul a ac

ceptat ieri un compromis care 
pune capăt obiecțiilor sale fa
ță de agenda unei reuniuni 
mondiale, destinate să susțină 
Tratatul de Neproliferare Nu
cleară (TNP), avertizând cu 
privire la eșecul sesiunii.

Iranul, care neagă acuzații
le formulate de statele occi
dentale, potrivit cărora nu se 
conformează cu prevederile 
TNP, a fost de acord cu intro
ducerea unei note de subsol, 
potrivit căreia „conformarea”

se referă la „toate prevederile 
tratatului”.

Cele 130 de state semnatare . 
ale Tratatului de Neprolifera- ’ 
re Nucleară care vor partici
pa la această întâlnire au a- 
doptat agenda prin consens.

Faptul că Iranul a acceptat 
acest compromis presupune 
faptul că întâlnirea, care se 
va desfășura pe parcursul a 
două săptămâni și care va du
ra până vineri, ar putea iniția | 
dezbateri substanțiale pe te
ma stabilirii priorităților.

Iși dorește să poată dizolva Parlamentul

Explozie în Filipine Gel puțin
cinci persoane au murit și alte 30 au
fost rănite ieri, în urma exploziei unei 
bombe în apropiere de o piață din su
dul insulelor Filipine. Explozia s-a pro
dus pe o stradă aglomerată din orașul 
Tacurong (Foto: EPA)

■ Băsescu anunță că du
pă referendum va nego
cia o majoritate pentru 
o nouă lege electorală.

București (MF) - Președin
tele suspendat Traian Băses
cu a declarat, ieri, că după re
ferendum va încerca să câști
ge timp negociind o majorita
te care să adopte noua lege e- 
lectorală, care să includă vo
tul uninominal, și să garante
ze independența justiției, fără 
a preciza din cine ar putea fi 
formată această majoritate.

„Voi încerca să câștig timp 
negociind o majoritate care să 
adopte noua lege electorală și 
să garanteze că politicul nu 
va interfera cu justiția”, a 
spus Băsescu întrebat de par- 
ticipanții la întâlnirea cu so
cietatea civilă care a avut loc 
la GDS ce se va întâmpla du
pă referendum.

Băsescu a făcut această a- 
firmație în contextul în care 
a arătat că România nu mai 
are timp pentru a amâna re
formarea clasei politice.

„Sigur, este o soluție tranzi
torie, până la urmă trebuie ca 
această majoritate să rezulte, 
așa cum este democratic, în 
urma unor alegeri”, a spus

Băsescu vrea modificarea Constituției (Foto: arhivă)

Băsescu.
Modificarea Constituției

Traian Băsescu a declarat 
că, după modificarea Consti
tuției, România s-ar putea â- 
propia foarte mult de situația 
din Franța, în care președin
tele poate dizolva Parlamen
tul și Guvernul.

„în momentul de față, toate 
sondajele și cercetările socio
logice arată că românii nu do
resc o republică parlamenta
ră, ci mai degrabă una semi- 
prezidențială spre una prezi
dențială”, a spus Băsescu.

„Poate că, însă, președinte
lui României trebuie să îi fie 
date niște pârghii de scoatere 
din blocaj”, a spus Băsescu.

Potrivit acestuia, s-a ajuns 
în situația în care șeful statu
lui a fost suspendat de Parla
ment,'deși acesta nu răspun
de în fața Legislativului, așa 
cum răspunde Guvernul, ci în 
fața electoratului.

„Odată cu modificarea Con
stituției, trebuie stabilit regi
mul. Regimul va fi semipre- 
zidențial, nu e posibil regimul 
prezidențial de tip SUA, dar 
poate ne vom apropia foarte 
mult de tipul președintelui 
francez”, a spus Băsescu, la 
care un reprezentant al socie
tății civile prezent la întâlnire 
a completat: „Care poate di
zolva Parlamentul”. La rân
dul său, Băsescu l-a comple
tat pe acesta: „Și Guvernul”.

PC nu va orga
niza mitinguri

Alba Iulia (MF) - Vice
președintele PC, senato
rul Codruț Șereș, a decla
rat, ieri, că Partidul Con
servator va recomanda 
membrilor și simpatizan- 
ților formațiunii să vote
ze pentru demiterea pre
ședintelui Traian Băses
cu, însă nu va organiza 
în această perioadă ma
nifestări de stradă sau 
mitinguri. Șereș a decla
rat că PC își propune ca 
în timpul referendumu
lui din 19 mai să asigure 
prezența reprezentanților 
partidului în toate secții
le de votare și în birouri
le electorale județene. 
„Nu ne-am propus o cam
panie activă în ceea ce 
privește mitinguri și de
monstrații. în orice caz, 
PC nu a fost prezent pâ
nă acum la acțiuni de 
stradă, mitinguri sau al
te acțiuni de acest fel. 
Poziția PC este de a reco
manda membrilor și sim- 
patizanților să voteze 
pentru demiterea preșe
dintelui Traian Băses
cu”, a mai spus Șereș.
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* Hațagana la sârbi. Ansamblul folcloric 
Hațegana va participa între 18 și 21 mai 
ia sărbătorile localității Ecica din Serbia, 
împreună cu o delegație a administrației 
locale. Anual, .de Ziua Hunedoarei, și 
reprezentanți ai localităților înfrățite cu 
municipiul de pe Cerna participă la festi
vitățile prilejuite de acest eveniment, (D.l.)

i*
• Furt din supermarket. O femeie de
57 de ani, Maria U., din Hunedoara, a 
fost prinsă de paznicii unui supermarket 
din localitate în timp ce încerca să pără
sească magazinul cu mai multe bunuri 
furate. Agenții de pază au solicitat inter
venția jandarmilor, care i-au întocmit acte 
de constatare pentru furt calificat. (M.T.)

Tiberiu Stroia
tiheriu.stroia@informmedia.ro

Procurori puși 
cu fața la perete

Orice s-ar spune, mașina de spălat 
aleșii începe să funcționeze. Ieri, 
secția pentru procurori a CSM a admis, cu 

șase voturi la unu, introducerea pe ordinea 
de zi a cererii ministrului Justiției, Tudor 
Chiuariu, de revocare din funcția de șef al 
Secției a ll-a din DNA a procurorului Doru 
Tuluș. Până aici nimic incorect, dar atunci 
când afli că respectivul procuror 
anchetează dosare în care este vizat Dan 
Voiculescu sau celebrul președinte PNL 
Dan llie Morega (ăla care strângea bani cu 
japca pentru campania electorală a PNL) 
începe să te doară în... ea de democrație.

Mă uitam cu jind cum aceiași aleși ai
neamului votau în draci la legea de 

care, în urmă cu câteva luni, fugeau ca 
de... tămâie. Aia în care tanti ANI are drep
tul să le confiște averile dobândite ilegal. Și 
mă minunam cum au reușit ei să dea verde 
unei astfel de legi. Dar explicația e simplă. 
Suntem în plină campanie electorală și 
majoritatea poporului înjură la Parlament 
ca la ușa cortului. Iar ei ne cred atât de 
proști încât au impresia că votând legea 
asta românu1 de rând va vedea în ei 
oameni interesați de soarta poporului. M- 
am săturat de demagogie populistă, de mici 
și bere electorală, de grupuri de interese și 
de aleși care mă iau drept fraier. Unde 
mama naibii e totuși Congo ăla?!

FioaS în dosarul Spumă și
Bibanu?

Deva (T.S.) - La ultima înfățișare a celor 
17 inculpați în dosarul „Spumă și Bibanu”, 
aflați în arestul Penitenciarului de la Coli- 
bași, care a avut loc în 30 aprilie 
judecătorul Curții de Apel Pitești a precizat 
că dorește să finalizeze acest dosar. în acest 
context este de așteptat ca, luni, să fie 
prezentate sentințele. „A fost scandal, în 
data de 30, pentru că unul dintre avocații 
apărării nu s-a prezentat la proces. De aceea 
judecătorul a cerut ca luni, în cazul în care 
avocații apărării nu se vor prezenta, să fie 
pregătiți 22 de avocați din oficiu care să îi 
suplinească. Se pare că, vom afla sentințe în 
acest dosar”, spune Marin Brelian tatăl 
unuia dintre inculpați. în dosarul Spumă și 
Bibanu sunt cercetate 17 persoane în stare 
de arest și cinci în stare de libertate. Cea 
mai gravă acuzație este aceea că au aderat 
la o grupare de crimă organizată.

mai

Cât face școala fără meditații?
■ Procentul de pro- 
movabilitate la teza de 
matematică a ajuns 
doar la 56 la sută.
Sanda Bocaniciu_______ _______
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Eșecul a mii de elevi 
hunedoreni de clasa a Vil-a 
care nu au reușit să obțină 
note de trecere la examenul 
de matematică ridică mari 
semne de întrebare. Plecând 
de la acest fapt, Cuvântul 
Liber a încercat să obțină 
declarații, pertinente, din 
partea celor îndreptățiți să le 
facă. Intresant este faptul că, 
unii profesori și inspectori de 
specialitate, nici nu au dorit 
să facă vreun comentariu. 
Psihologul Dan Olteanu, coor
donator al Centrului Județean 
de Asistență Psihopedagogică 
Hunedoara, este de părere că 
programa elevilor e supraîn
cărcată. „Elevii noștri de 
clasa a VH-a studiază materii 
care în alte țări se fac doar în 
a XH-a. în plus, se pune prea 
mare accent pe matematică. 
De parcă ar fi regina disci
plinelor. Trebuie să se 
înțeleagă că nu toți elevii au

Alexandra Stanca Prof. Pop Daniela Florina Tomuța

înclinație spre matematică. 
Apoi, trebuie verificată și 
problema meditațiilor. Dacă 
doar cei care merg la medi
tații iau note bune atunci nu 
e în regulă pentru că asta 
înseamnă că școala nu-i 
pregătește suficient de bine 
pe ceilalți. Pe profesori nu-i 
obligă nimeni să fie trans- 
parenți și să declare dacă fac 
sau nu meditații. Să se spună 
cine face meditații și cine nu. 
Nu e corect față de alți colegi 
de breaslă. Adică cei care 
predau alte materii la care nu 
se pot da meditații înseamnă 
ca sunt profi de mâna a 
doua?”, este de părere Dan 

'Oltean.
Și profesorii de matematică

sunt de părere că rezultatele 
obținute de elevii de-a Vil-a 
la aceste teze sunt un motiv 
real și de luat în seamă. Toto
dată sunt de părere că fără 
meditații elevii nu reușesc să 
asimileze matematica. Astfel 
se naște o întrebare deosebit 
de grea pentru părinți. Sunt 
meditațiile absolut necesare? 
Poate un elev să promoveze 
un examen fără a fi nevoit să 
ia ore în particular? Mai 
mult, un elev ai cărui părinți 
nu-și permit să-i plătească 
meditații are vreo șansă de a 
reuși pe plan profesional?
Subiecte ușoare

Vorbind strict despre Tezele 
cu subiect unic, profesorii au

concluzionat că: „Subiectele 
au fost de nivel mediu. Sunt 
foarte mulți elevi care nu 
muncesc suficient sau care nu 
au înclinații pentru matema
tică. Am o singură clasă de 30 
de elevi. Am luat un 10 și doi 
de 9. Procentul de promo- 
vabilitate peste 50%...” (prof. 
Pop Daniela).

Elevii care au susținut teza 
cu subiect unic la matematică 
au păreri împărțite. Cei care 
au luat note mari fac ore de 
meditații. Cei cu note mici, 
nu. Alexandra Stanca, elevă în 
clasa a VH-a, a fost notată cu 
10. Ea spune: „Mie subiectele 
mi s-au părut ușoare. Timpul 
însă a fost cam scurt pentru 
că nu am mai avut când să 
verificăm lucrarea”.

Dacă pentru cei care erau 
siguri pe materia acumulată 
timpul nu a fost suficient, pen
tru ceilalți a fost? Florina 
Tomuța, din clasa a VH-a, care 
a fost notată cu 4 spune despre 
acest lucru că: „subiectele au 
fost destul de grele. Emoțiile 
și agitația din jurul examenu
lui nu m-au lăsat să mă con
centrez. M-am simțit presată 
de timpul insuficient. Oare, 
dacă aș fi făcut meditații ar 
fi fost altfel!?”

A început Aqua Land
■ Cel mai mare com
plex de înot și de agre
ment din România va fi 
realizat la Deva.

Deva (M.S.) - Lucrările de 
construcție ale complexului de 
agrement Aqua Land, din 
Deva, au început în aceste 
zile, investiția urmând să fie 
finalizată, cel mai târziu, în 
luna februarie a anului viitor. 
Costurile de execuție sunt 
M..............
Estimăm că un 
bilet va costa 
până în cinci lei 
pe zi.

Fiorin Oancea,
VICEPRIMAR

..................................M
apreciate la 9-10 milioane de 
euro și sunt acoperite din 
bugetul local și împrumuturi

bancare. Investiția se real
izează în apropierea stadionu
lui din Deva, ceea ce face ca 
zona de la poalele Cetății să 
devină unul dintre punctele de 
reper ale orașului, în materie 
de petrecere a timpului liber.
Șapte bazine

Complexul de agrement 
Aqua Land va include șapte 
bazine de înot, de diferite 
dimensiuni și forme, tobogane 
subacvatice, sală de forță, sală 
de tratament, saună, jacuzzi, 
vibromasaj, cafenea. „Este un 
complex de agrement de care 
vor beneficia toți cetățenii, 
indiferent de vârstă sau veni
turi. De altfel, oamenii de 
vârsta a treia vor putea bene
ficia de bazine și spații de 
tratament special dedicate, 
astfel încât să nu fie deranjați 
de tineri”, a declarat vicepri- 
marul municipiului Deva, 
Florin Oancea.

El a ținut să dezmintă 
zvonurile potrivit cărora cos-

Parc de afaceri la Simeria
■ Investiția se rea
lizează pe fonduri ne
rambursabile în fosta 
casă de cultură.

Simeria (M.S.) - Consiliul 
Local Simeria a aprobat con
strucția unui parc de afaceri 
în localitate, acesta urmând să 
fie ridicat în locul în care, în 
urmă cu aproape 20 ani, fus
ese proiectată clădirea casei 
de cultură a orașului. „Val
oarea proiectului se ridică la 
5,7 milioane euro, iar fi
nanțarea este cuprinsă în Pro
gramul Operațional Regional 
2007-2013.

Parcul de afaceri va func
ționa ca un centru regional și 
va contribui la dezvoltarea 
mediului de afaceri din oraș”, 
a declarat viceprimarul ora
șului Simeria, Pavel Hațegan.

Parcul de afaceri va include 
un centru expozițional, o sală 
de conferințe cu peste 300 de 
locuri, birouri, bibliotecă pen
tru documentare. De aseme
nea, în cadrul proiectului este 
inclusă construirea a două 
hale de producție. Suprafața 
totală a parcului va fi de 4582

metri pătrați. Investiția se va 
realiza pe scheletul casei de 
cultură a orașului, construcție 
începută în anul 1988 și 
rămasă neterminată pentru că 
bugetul local al orașului nu 
poate asigura finanțarea unui 
asemenea obiectiv. Până la 
începerea lucrărilor mai este 
nevoie ca studiul de fezabili
tate să fie aprobat de Minis
terul Integrării, urmând ca 
execuția proiectului să fie li
citată pe plan internațional, 
dată fiind valoarea acestuia.

Construcția casei de cultură a 
început în anul 1988 și a stag
nat din lipsa banilor (Foto t. Mânu)

Lucrările se vor termina la începutul anului viitor (Foto: cl)

tul unui bilet de intrare va fi 
deosebit de ridicat și a pre
cizat că tarifele vor fi stabilite 
în așa fel încât toți oamenii să 
aibă acces. „Din bilete vrem 
să acoperim doar costurile de 
funcționare. Nu ne interesează 
să scoatem profit pe seama 
devenilor. Prin urmare, 
estimăm că un bilet de intrare 
va costa între 3 și 5 lei pe zi”, 
a spus viceprimarul Florin 
Oancea.

De menționat este faptul că

Primăria Deva s-a ținut de 
cuvânt în ceea ce privește fap
tul că orice poate urmări sta
diul lucrărilor la complexul de 
agrement de la un calculator 
conectat la o rețea de internet. 
Pe adresa www.primariade- 
ya.ro, la secțiunea „Primăria- 
în direct pentru cetățeni”, o 
cameră video amplasată la 
locul investiției arată cât și 
cum se lucrează la complexul 
Aqua land și la sensul girato
riu din Piața Arras-zona Lido.

Absolvenții hunedoreni pot avea un „tablou de absolvire'', ca amintire a 

anilor de școală petrecuți alături de colegii dragi și prin intermediul ziaru

lui „Cuvântul liber" și a portalului ww.huon.ro.

în această primăvară, „Cuvântul liber" și www.huon.ro își propun să reîn

vie tradiția, publicând fotografiile absolvenților. Trimiteți astfel de fotografii 

de grup (clasă), cu indicarea numelor elevilor și profesorilor din imagine, 

pe adresa redacției noastre, Str. 22 Decembrie, nr.37A (parter) (clădirea 

Cepromin), sau pe adresa de e-mail sanda.bocaniciu@informmedia.ro, cât 

mai curând!

Haideți să ne bucurăm împreună!

mailto:tiheriu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
http://www.primariade-ya.ro
ww.huon.ro
http://www.huon.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


1265 ■ poe'TTrt
Sânte Aliqhleri („Divina Comedie"), 
T57T - Sefeunea extras: dinari a 
Adunării Deputațllor a proclamat 
Independența de stat a României.
1883 - S-a născut filosoful spa
niol Josă Orteqa Y Gasset.

1895 - S-a născut Lucian Blaga (foto), poet $1 filosof
român (m. 1961)._______________________________
1918 - A încetat din viața Georqe Coșbuc, poet român. 
1949 - 5-a născut cântărețul american Bilfy Joel.

Pe alocuri, ploi și vânt dimineață. Maxi
ma va fi de 219C, iar minima de 8°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer parțial noros. Maxima va fl de 

22°C, iar minima de 7°C.
Vineri. în general timp însorit. Tempe

ratura maximă va fi de 25°C. Minima va fl 
de 9°C.

Calendar Creștin-Ortodox____________________________
Aducerea moaștelor Sf. Ierarh Nicolae; Sf. Prooroc 

Isaie; Sf. Mc. Hristofor.

-

uit*

&
* IO

Calendar Romano-Catolic

Sf. Pahomie, pustnic.

Calendar Greco-Catoiic

S Isaia, pf.; S Cristofor, m.

Soluția Integrantei din numărul precedent: C - 0 - CUC - MARAMA - US
- TARANI -A - URCA - ATAT - II - ORAC - AN - OP - RUG - TIMIZI - A
- VAL - NA - Gl - A - IAC - FAT - SACRIFICA - LEI - CRIN - ST - IF - 
IC - 0 - START - ERHA

Berbec ________________ ’
Avețl probleme în familie dar veți trece peste eie. Vă pCrteți 
baza pe ajutorul unei persoane. Se Ivește ocazia să câștigați 
ceva fii plus pe lângă salariu.

Taur_„X„.„_^_____ _________ ___________ ___________

Este foarte posibil să vă certați cu o colegă de serviciu 
despre care aflațl că vă bârfește. Păstrați-vă calmul șl ascul- 
tațt-vă intuiția!

Gemeni_______________ ________ _____
Revine în actualitate o problemă mal veche și s-ar putea 
să vă certați cu partenerul de viață. Gândiți-yă înainte de 
a face acuzații I

Rac
Nu vă ambiționați să vă rezolvați singur toate problemele. 
Sunteți obosit și este cazul să acceptați ajutorul priete
nilor mal aproplațl.

grijă de sănătate.

Fecioară

Aveți posibilitatea să faceți schimbări importante în viața 
dumneavoastră pe plan social și în domeniul afacerilor. 
Puteți să încheiați contracte.

Balanță....... ..........................................................................................

S-ar putea să plecați într-o călătorie. Descoperiți cât de 
bine vă simțiți într-un colectiv nou. Aveți tendința să chel- 
tuițl cam mult.

Scorpion

Sunteți energic și aveți dispoziția necesară pentru a rezol
va o problemă partenerială. S-ar putea să vă dezamăgească 
un prieten apropiat.

Săgetător__________

Vă angajați într-un nou proiect care ar putea să vă aducă 
avantaje materiale, dar nu veți avea timp liber. Aveți grijă 
să nu neglijați familial

Gaz______________________ ____________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, în 

vederea executării de lucrări programate, Intre orele: 

8.30-15.00 în Deva, carterul Dacia, bl.31 și carterul 

Gojdu, bl .Al, sc.C;
8.00-14.00 în Hunedoara, străzile Cuza Vodă, Roma, 

Tomis, Sarmizegetusa, N. Bălcescu, Buituri, Lătureni, 
Izvor, Vulcănescu, V. Pârvan; în localitățile Câinești, 
Baru Mare, Vălioara, Râu de Mori, Valea Muncelului, 

Ohaba Ponor, Valea Lupului, Lhradea, Sura Zlata; 
8.00-15.00 în Hărțăgara și Orăștie, zona Fântâna Rece; 

Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, satul Jitoni, str. Aviatorilor, 

bl.23A bl.23B, străzile Maleia, Coasta și Stația betoane 

Livezeni.

Apă___________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
9.00-10.30 în Brad, pentisu remedierea defecțiunii la 

bl. 21 de pe Aleea Privighetorilor. Afectează blocurile 

8 - 40, 7, 28-29-30, AB.1H, AB.1.
8.00 - 12.00 în Deva, carterul Gojdu, la blocurile K1, 

K2, K3.

Clătite cu ciuperci, la 
cuptor
Ingrediente: 250 g ciuperci, 250 g șuncă, 4 ouă, 

200 g făină, lapte, unt, cașcaval.

Mod de preparare: Se pregătește un aluat obișnuit 

de clătite din ouă, făină, lapte. Se lasă să se odih

nească și, între timp, se prepară umplutura astfel: se 

toacă foarte mărunt șunca și se taie ciupercile. Se 

călește șunca, apoi se adaugă ciupercile. Pentru ca 

umplutura să se lege se adaugă un amestec din 2-3 

linguri de unt, lapte, făină și se fierbe 2-3 minute. 
Se pregătesc foile de clătite, se umplu și se așază 

într-o tigaie. Deasupra se rade cașcaval, apoi se dă 

la cuptor.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

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

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

In 30 MAI, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI
Regulament:

50 ROM Al CÂȘTIGAT!
r 
I

I
I

i
I
i
I
I
I

Nume.....
Prenume 

Adresa ...

....................... TeL ......................  
Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

Capricorn____ ’____;___________ . ________ __________

Nu sunteți mulțumit de nimic șl vă enervați repede. Nu vă 
descărcați nervii pe cei din jur! Vă sfătuim să vă păstrați 

<A cumpătul și nu exagerați.

Vărsător

Jn prima parte a zilei aveți tendința să te căutați tuturor 
nod în papură. Seara petreceți momente plăcute alături 
de partenerul de viață.

Pești

S-ar putea iaa persoană să vă dezamăgească. Sunteți 
foarte energic și împrejurările vă sunt favorabile. Avșți mari 
șanse de reușită.

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

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
730 TeleMatinal

1090 Pe ce dăm banii? 
1031 ’răsnițli din Queens 

□(ep. 18, comedie, SUA 

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

1190 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisi
une directă

1290 Garantat 100% (r) 
12:50 Integrame dqpă Inte

grare
1390 Vorba lui Jhn (s, 

□comedie, SUA 2003)

1330 Desene animate. CU>

Disney
1490 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1590 Teleshopping
1530 Oameni ca noi 
1690 Bagaj pentru... Europa 
1790 Jurnalul TVR. Sport 

Patrula de mediu
17:15 Careu de... Doamne. 
1890 Dis-de-seară
1990 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

1
1
I 
t

I
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i

4

i
i
I

20^9 Neveste disperate
Q(ep. 2, comedie amară, 

SUA 2004). Cu: Teri 
Hatdier, Marcia Cross, 
James Denton, Eva 
Lonqoria și Felidty 
Huffman

2WS Hello, GooțHByel 

Despărțiri și regăsiri 
copleșitoare în aero

port
2150 Ochiul magic Reali

tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22 >45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

S5 Fără frontiere. Ediție 
specială. Ziua Europei 

0:10 S-o facem lată!

h (dramă, Italia, 1995). 
“Cu: Lello Arena, 

Margherita Buy, 
Philippe Noiret. R.: 
Mano Monicelli

295 Jurnalul TVR (r). Sport. 
Mteteo

^0 O tăcere pti 
(film, i)
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790 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
farfpa

9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 
r)

10:15 Polițiștii umflă potul 3 
B(fllm, r)

12(T5 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, dramă. 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock 

1390 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog 
fitf3 Adevăr mortar(thriller,

Canada, 2005). Cu: 
Jennifer Beals, Helene 
Joy, Ed Bengley Jr. 

1690 Tânăr șl neliniștit (s) 
1790 Știrile ProTv. Vremea 
17^ Rfeboiul de acasă (s).

Cu: Michael Rapaport, 
Anita Barone, Kaylee 
DeFer 

18M Doi bărbați și 
“jumătate (serial, come

die). Cu: Charlie 
Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle 

18:50 Știrile sportive 
1990 Știrile ProTv

2030 Capcană pentru hoț
o(thnller, SUA 1999).

Cu: Sean Connery, 
Catherine Zeta-Jones, 
Ving Rhames, Will Pat- 
ton, Mauiy Chaykin, 
Kevin McNally, Teny 
O'Neill. R.: Jon Amiel 

22:15 La Bloc (s) 
2390 Meseriașii (s) 
2330 Știrile Pro Tv. Sport 

0115 Călătorii fa necunos- 
ncut (serial acțiune, 
“SUA, 2005). Cu:

William Fichtner, Eddie 
Cibrian, Kari Matchett 

1.i5 La Bloc (r) 
1:40 Omul care aduce

cartea (r) 
1:45 Știrile ProTv 
245 Pro Vest (r) 
3:30 Vedere de pe bloc (r) 
430 Icstrim Tivi (r) 
590 Parte de carte (r) 
690 Meseriașii (r) 
630 Emmeraale - Afaceri
□de familie (r)
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600 în gura piesei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

700 Matinal: 
Dimineața devreme 

cu Cristina Cioran 

și Dan Capatos
9:00 în gura piesei 

(reluare) 
10:00 Concurs

interactiv 

11O0V.I.P.
□(film serial) 

1200 Vocea inimii
□(film serial) 

13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 Misiunea Casa 

(reluare) 
1430 Din dragoste 

(divertisment) 
(reluare)

1600 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

fad
1900 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 

Mândruță. Sport 
Meteo

20:45 Fotbal Uga 1: 
Steaua vs Ceahlăul 
Piatra Neamț 

23:00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport

2490 Tremore - Creaturi 
g uagașe (SF/thriller, 

SUA, 1990). Cu: Kevin 
Bacon, Fred Ward, 
Finn Carter. R: Ron 
Underwood.
Locuitorii unui orășel 
numit Perfection (Per
fecțiune) încearcă să 
găsească răspunsuri la 
niște fenomene greu 
de explicat, cum ar fi 
dispariția unor per
soane în condiții 
extrem de misterioase.

290 Concurs interactiv 
390 Observator (r) 
490 9595

(reluare)
530 Vivere 
□(film serial)

990 Gitanas (s). Cu: Ana de la8:50 Științe aplicate (doc.)
9:20 Jurnalul Euronews pen- Reguera, Manolo Cardona, 

tru România
Supraviețuitorii dezastrelor (r) < Inocență furată (s) 1330 Pri- < 
10:10 Tonomatul DP2 1290 ) zoniera (s) 1430 Iubire ca în ’ 

filme (r) 1520 Rețeta de acasă 

15:30 Duelul pasiunilor (s) 
1730 Poveștiri adevărate 

_____ ____ _______... 1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Europa ’i 69o”umahjrivR (rj Tequila cu suflet de femeie (s) 

1620 Descoperă românii 2030 Iubire ca în filme (s) 
1630 Autostrada TVR. Mag- ■ 2130 Zorro fs) 2230 Povești

' azin regional 1890 Jurnal * Dte (dnrertisment) 2390 ; 
regional 1835 South Beach i S ?!!an^ Prizoniera (r); 

19:30 Misterele monu-
st mentelor (doc.) 2090 Bugetul

de știri 22:10 Un sărut tan- 
s dru (dramă, Marea Britanie, 
;*2004)  24:00 Replay (r) 030 

Colecționarul de suflete (ep. 
2, Canada/SUA 2004)

pen- Reguera, Manolo Cardona,
9:35 Doîores Heredia 11:15

Replay. Legendele fotbalului 
românesc 1230 Lege și ordine 
(r) 1330 ABC... de ce? 1430 
E-Forum 15:00 Împreună în

0630-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

1:00 Poveștiri adevărate (r) 
vuuu., ouyeiu, “0 Iubire ca în filme (r) 390 

meu 2030 Bazar 2190 Ora P°''e5tl" de n?aPte 3:30
Rețeta de acasa (r)

1890 Love Joy (s) 9:00 
; Dimineața cu Răzvan și Dani: 

1190 Raven (s). Cu: Raven,! 
Orlando Brown, Kyle Oriando: 

b Massey 1130 Unhappily Ever) 
After (s, SUA 1995) 12:20 * 
Look who.is winning 1430 î 
Miezul problemei (r) 1630 
Bărbatul din vis (s). Cu:

5 Daniela Alvarado, Râul: 
‘ Amundaray, Susana Bena-! 

vides 1730 Naționala de bere î 
18:30 Știri 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
2030 Sărut mâna, mamă! 
22:00 Miezul problemei

730 Dragoste și putere (r) 
890 Sport cu Florentina 825 
Aiitoforum (r) 945 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 

Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Lumea circului (partea 
a ll-a) (dramă, SUA, 1964). ’ 
Cu: John Wayne 1625 Al 7-I 
lea cer (s) 17:25 Trăsniți în ; 
N.A.T.O. (r) 1890 Focus 1930 
Camera de râs 2090 Cronica ; 
Cârcotașilor 2200 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2330 Poliția în acțiune (r) 
030 Focus (r) 1:30 Sunset 
Beach (s) 3:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 330 Mondenii (r)

8:10 Sister Act 2: De la capăt 
(corn ie SUA 1993) 955 
0 boală necruțătoare (dramă. 
Canada, 2002) 11:55 Cind 
copii și Arătarea (aventuri. 
Marea Britanie, 2004) 1325 

Greva (dramă, SUA, 2006) 
15:15 Ce vrăji a mai Scut ne
vasta mea? (comedie, SUA 
2005) 16:55 Expresul Polar 
(animație) 1835 Felidty 

(dramă, SUA 2005). 2000 Eu, 
robotul (SF, SUA 2004) 2155 
Cieep (horror, Marea Britanie, 
2004) 2320 Nu mai locuim 

aici (dramă, SUA 2004)

1290Teo(r) 13:15 RoadRun- 
ner-cea mai rapidă pasăre (s) 
14:15 Descoperă România (r) 
14;45 Icstrim Tivi 15:15 
Savoarea bucătăriilor euro- ’ 

Jpene (r) 16:15 Entertainment:
News (r) 1630 Spitalul de : 
urgență (s, ultimul episod): 
1730 Viața la Casa Albă (s) J 
1830 Ghici ce-mi place la tine i 
(r) 1990 Seaquest (s) 2090 ; 
Entertainment News 2020 ? 
Boston Legal (s, com., SUA ! 
2004) 2130 Ghici ce-mi place 
la tine (s) 2290 în mijlocul
rechinilor (thriller)

790 Bună dimineața, Româ- 
nial 9:10100% (r) 1090 Rea
litatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea 12:00 Reali
tatea de la 12:00 13:15 EU, 
România 1490 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur
sieră 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 
17:45 Editorii Realității 1890 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 2090 Reali
tatea de la 20:00 2095 Rea
litatea zilei 2190 Realitatea 
de la 21:00 2290 100%

700 Matinal 7101000 Auto
motor 1030 Euromaxx 1100 
Ne privește. Talk-show pe 

teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 12:00 Știri 13:05 Briefing 
(r) 1435 Lumea cărților 1535 
Euromaxx (doc. 1600 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
1800 6! Vine presai Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2000 

Partea ta de vină (comedie, 
România, 1963). Cu: Marcel 
Anghelescu, Geo Barton, Ion 
Besoiu, Ioana Bulca. R.: 
Mircea Mureșan 2200 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
2400 6! Vine presa! (r)

10:00 Vânătorii de mituri 
11O0 Mașini pe alese: BUH 

325i 1200 Minuni Scufe de 
mâna omului 1300 Con
fruntări și fiare vechi 1490 

Brainiac. Maniaci ai 
1500 Cum se fabrică
lucruri? 1600 Case 1700 

Constructori de motoddete 

1890 Motoddete im 
1900 Vânători de tatom 
2090 Cun se fabrică rfeere 
lucruri? 2100 Ererest Dtaco- 
lo de limite 2290 Câed se 

produce dezasM: Mear 

Orieans - lmnfa| serzririi 
2300 Curse 2490 Cas se 
fabrică (trese toatei?
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3,3060 lei

1 dolar american 2,4351 lei

1 gram aur 53,7169 lei

1 euro

Furnalul a devenit o ruină
■ Clădirea unde se află 
furnalul de la Govăjdie 
se află în stadiu 
avansat de degradare.

Clara PAs___________________
clari.piielnfoririniedli.ro

Govăjdie - Pentru că ni
meni nu a mai investit în 
conservarea construcției, la 
ora actuală, tencuiala de pe 
pereții exteriori a căzut, 
lăsând liber vederii o clădire 
hâdă. Acoperișul este distrus 
pe porțiuni întinse. în interi
or intră cine vrea și când 
vrea, pentru că ușa de la in
trare e ca inexistentă. în 
încăpere pereții simt scrijeliți 
cu numele celor care au tre

SIM 2.1» -0,93
Rubrica realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, UI. R, parter Pagi QUASAR), tel.: 
221277.

Societatea

5 T. B J WV»- ' < s*
■ «IMAAliMMMIlAAAt

Preț
incnn re

Variație 
(lel/act)

SNP 0,5450 -2,68
SIF3 4.1900 -3,23
sfF~ 3.2700 -2,1
Banca Transilvania 1.0700 -0,93
BRK 2.3700 -1,25
Blotem O.IHS0 -tJB
SF2 3.2300 -3,29
SIF5 3.6500 -2,67

Secolele ll-l Î.Ch. - Din această perioadă datează cuptoarele pentru redu- 

cerea minereului de fier, descoperite la Ghelar, Teliuc, Vețel
Secolul IX - In Valea Caselor - Ghelar s-a găsit o vatră înălțată (model 

reconstituit la Muzeul Științei din Londra)_____________________________________

1681 - La „Conscripția urbanială a domeniului Hunedoarei" se înre

gistrează prezența a cinci cuptoare de prelucrat minereul de fier, acțio- 

nate hidraulic._______________________________________________________________________

1837 - Sunt reclădite la Govăjdie uzina siderurgică și topitoria, cele mai 

importante realizări din epocă_________________ ____ _____________

1863 - Se înființează Uzinele metalurgice Călan______________
1884 - Se pune în funcțiune primul furnal la Hunedoara__________________

1924 - Se creează concernul metalurgic Titan-Nădlag-Călan______________

1953 - La Hunedoara intră in funcțiune o fabrică de aglomerare a 

minereurilor de fier

\,_________ J

cut pe acolo. Crengi tăiate din 
copaci sunt așezate chiar la 
gura furnalului, iar într-un 
colt, două lăzi de plastic pen
tru sticle de bere completează 
imaginea dezolantă a ceea ce 
a fost odată una dintre cele 
mai importante construcții 
industriale ale Imperiului 
Austro-Ungar. „Prin anii '90, 
am discutat cu autoritățile 
județene includerea acestui 
obiectiv în circuitul turistic 
al Hunedoarei, dat fiind fap
tul că istoria furnalului este 
legată de cea a Turnului Ei- 
ffel din Franța. Exista ideea 
unei vizite la castel, urmată 
de o plimbare cu mocănita 
spre Govăjdie, dar nu s-a 
putut realiza atunci. între 
timp trenuletul și linia ferată 

au ajuns la fier vechi. Mai 
există doar terasamentul”, 
povestește Petru Vaidoș, li
derul sindicatului Siderurgis- 
tul. După decăderea siderur
giei și a mineritului, autori
tățile, toate câte s-au perindat 
la conducerea județului sau 
a localităților, au declarat că 
turismul va fi viitorul Hune
doarei. Acum aceleași au
torități spun că nu avem pro
iecte pentru a lua banii eu
ropenilor. Dacă nu există idei 
de proiecte venim noi cu o 
sugestie... un proiect pentru 
restaurarea furnalului de la 
Govăjdie și refacerea mocă- 
niței spre localitate.
Putină istorie

Construcția furnalului din 
Govăjdie a început în anul 
1806, din ordinul Thesau- 
rariatului din Sibiu. Deși ter
minat în 1810, când s-a așezat 
pe frontispiciul căldirii o 
placă având inscripția: „Au
gusto Imperante Francisco 
Extructum - 1810”, furnalul a 
fost pus în funcțiune abia în 
aprilie 1813. Costul construc
țiilor s-a ridicat la 98.728 
forinți și 50 creițari. între 
1821-1837, furnalul este aban
donat, pentru ca în 1838 fur
nalul să fie repornit. Pentru 
transportul minereului la

Furnalul unde s-a produs fontă 
pentru Turnul Eiffel

gura furnalului s-a montat în 
1841 prima cale ferată 
îngustă, lungă de 247 de metri 
cu șine de fontă turnate la 
Govăjdie. în perioada 1850 și 
până la oprirea din 1918, fur
nalul a suferit mai multe 
îmbunătățiri constructive cu 
ocazia diferitelor reparații.

■HUF0ANIVTU
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

k> Informații CFR 212725
B Urgențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Amplasarea aparatelor radar in data de 
09.05.2007:

.J,

■ EM Bl Zam - lila - limita jud. Arad;

- M Mh Mmm Mtel - Grlstur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-H Desebial, Galea Zarandulul, str. Horea șl 
Mlhai Emlnescu.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.
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7 3 8 1 2 5 4 6 9

1 9 5 8 6 4 2 3 7

3 8 9 6 1 2 5 7 4
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Telemeaua-i cea mai tare
■ Telemeaua sau cașul 
autohton nu pot fi 
bătute de un cașcaval 
fără personalitate.

Hannelore Acârnulesei

Deva - Niciodată cașcavalul 
nu ar putea fi ridicat la rang 
de telemea. Asta spun hune- 
dorenii, care, acum 17 ani, 
vedeau cașcaval doar... la tele
jurnal. Dacă îi întrebi ce pre
feră, între o telemea de oaie și 
un cașcaval cu fițe, hune- 
dorenii dau verdictul clar, 
telemeaua-i cea mai tare. 
„Brânză. Că brânza pot să o 
mănânc mai bine cu roșii. 
Brânza e a noastră. în ce e 
adus de dincolo, eu nu prea 
am încredere, că de multe ori 
te înșală cu produsele lor de 
import”, susține Ioan Toader, 
un hunedorean pus la costum, 
care a venit în piață să 
cumpere un kil’ de brânză. O

femeie de vreo 70 de ani sau 
poate mai puțin, că nu prea își 
arată vârsta, a venit și ea să 
cumpere niște caș. Căci cu 
cașul s-a născut și cu cașul 
vrea să trăiască.

„Caș. Că ne-am obișnuit. 
Din bunici, din străbunici. Nu 
l-aș da pentru cașcaval. Nu 
știu cașcavalul ce are în el. 
Dar ăsta știu Sigur că e natu
ral. Și este al nostru, tradițio
nal. Și cu asta vrem să trăim. 
Nu mai vrem nimic din 
străinătate. Avem noi. Dacă 
cumpărăm ceva, să fie proas
păt. Și să fie ale noastre. De 
ce să luăm de la alții, când 
avem noi și putem să pro
ducem. Nu-i așa?”, își susține 
Rodica Zamfirescu elogia 
cașului.
„Prefer cașcavalul”

Mai sunt însă și oameni în 
pas cu moda și care nu se lasă 
„amăgiți” cu tradițiile înve
chite ale bunicilor. Ei preferă

Florica Demian spune că brânza ei o cumpără și străinii

învață soft-ul avioanelor
A

■ Studenții hunedoreni 
învață cum se reali
zează computerizarea 
avioanelor.

Hunedoara (D.I.) - De câțiva 
ani, între Facultatea de Ingi
nerie din Hunedoara și Uni
versitatea Politehnică din 
Cleremont Ferand (Franța) 
există un parteneriat univer
sitar. De câteva ori pe an pro
fesori francezi vin la Hune
doara pentru a susține cursuri 
de specialitate aici și, în 
același timp, studenți și pro
fesori hunedoreni participă la 
activitatea universitară din 
Franța, având chiar programe 
comune de cercetare. în aceas-

tă săptămână, în Hunedoara 
se desfășoară pentru un nu
măr limitat de studenți un 
curs de informatică industri
ală, combinat cu un program 
intensiv de aplicații practice, 
în domeniul computerizării on 
board pentru autoturisme și 
avioane. „Colaborarea dintre 
noi și francezi este deosebit de 
fructuoasă. Studenții noștri 
află care sunt pretențiile uni
versitare europene, modul de 
abordare în cercetarea euro
peană”, spune Nicolae Rusu, 
decanul facultății. Cursul de 
microcontrole, care se desfă
șoară acum, este o premieră 
în acest parteneriat, pentru că 
este combinat cu aplicațiile 
practice”, completează prode-

Michael James La curs

cașcavalul cel fin care, de 
bună seamă, are gustul mai 
delicat decât al unei banale te- 
lemele. „Cumpăr și brânză de- 
a noastră, dar mai mult caș
caval. Prefer cașcavalul. îmi 
place mai mult. E mai bun”, 
spune Adrian Ignat, care, însă, 
tocmai cumpărase niște brân
ză de la ciobani. Cât despre 
ciobani, ei spun că asta știu 
să facă de când s-au pomenit. 
Nici nu s-ar cuveni altfel. 
Brânză la care, însă, i-a cam

canul Caius Pănoiu. „Este 
interesant să aflăm cum func
ționează învățământul uni
versitar românesc și, în gene
ral, să cunoaștem mai bine 
România și oamenii ei. E mai 
simplu să învățăm aici despre 
români, decât am face-o din 
Franța”, spune Michael 
James. .

Acest program se desfă
șoară preponderent în limba 
engleză. Este o limbă străină 
atât pentru studenți, cât și 
pentru profesorii francezi. „Ne 
este destul de greu să 
urmărim informația în acest 
condiții, dar baza de curs este 
într-adevăr interesantă”, 
spune M.S., student partici
pant la curs.

Nicolae Rusu

mers vestea. Că au ajuns, și 
nu de azi, de ieri, să vină 
străinii în piață și să cumpere 
telemea sau caș dulce cu kilo
gramele. „Fac brânză de când 
știu. Am învățat de la mama. 
Din asta trăim. Se cumpără. O 
cumpără nu numai cei de aici. 
Vin și străinii și o cumpără, 
în special brânza proaspătă. O 
iau și o duc în străinătate. 
Cumpără câte 10 sau 15 kilo
grame”, povestește o ciobănită 
mândră, Florica Demian.

Taxa de pășunat
Hunedoara (D.I.) - în 

administrarea Hunedoa
rei se află circa 500 ha de 
pășuni, în localitățile 
aparținătoare municipiu
lui. Pentru a se putea 
investi în îmbunătățirea 
și întreținerea acestora, 
anual se stabilește o taxă 
de pășunat, funcție de 
categoriile de animale 
scoase la câmp. Astfel, 
tariful pe sezon de 
pășunat este în medie 
26,5 lei/cap de animal, 
acesta reprezentând echi
valentul valoric a 18 litri 
de lapte la prețul pieței. 
Acest preț poate fi 
diminuat dacă cel puțin 
o parte dintre lucrările 
anuale de întreținere se 
execută de către cetățenii 
comunității. Tariful pen
tru pășunat a rămas 
același ca și anul trecut, 
pentru că nici valoarea 
litrului de lapte pe piața 
liberă nu a crescut, acest 
lucru venind în ajutorul 
crescătorilor de animale.

i

clari.piielnfoririniedli.ro
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• Sărbătoare. Deputatul Ionica Popescu 
va sărbători astăzi Ziua Europei alături de 
tinerii din Vulcan și Petroșani. Tinerii, ca 
de obicei, o iau înaintea celor mari și știu 
să se bucure la o sărbătoare, a afirmat 
parlamentarul PC. (M.S.)

• Accident. O femeie de 64 de ani,
' pasageră întrun autoturism Cielo a fost 
■ grav rănită, în urma unui accident de cir- 
j culație produs ieri pe DN 7, în afara 
ț localității Simeria Veche. (M.T.)

Cercetați 
pentru furt

Petrila (M.T.) - Trei 
tineri din Petrila sunt 
cercetați de polițiști, 
pentru furt calificat, 
după ce într-o noapte, au 
intrat în garajul lui Ionel 
H., de 37 ani, din locali
tate, de unde au furat 
bunuri în valoare totală 
de 1.570 lei. Cristian I., 
de 24 ani, M.B., de 15 ani 
și Georgian A., de 19 ani, 
toți din Petrila, au rupt 
lacătul de la ușa de acces 
în garaj cu ajutorul unui 
levier, după care au sus
tras o trusă cu scule 
auto și un recipient cu 
motorină. Cauza figura 
în evidența celor cu 
autori necunoscuți, pre
judiciul fiind recuperat 
în proporție de 60 la 
sută. „Autorii sunt cer
cetați în stare de liberta
te sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt cali
ficat, investigațiile poli
țiștilor continuând pen
tru documentarea între
gii activități infracțio
nale a acestora”, a de
clarat purtătorul de cu
vânt al IPJ Hunedoara.

S-a lansat 
ghidul
Deva (C.B.) - Site-ul 
care cuprinde 

„Ghidul Liceelor pen
tru absolvenții clasei 

a Vlll-a" a fost 
lansat, ieri, în mod 

oficial. Centrul 

Județean de Asis
tență Psiho-Pedago- 

gică (CJAPP) a trimis 

o notă telefonică în 

toate școlile județene 

cu scopul de a-i 

informa pe elevi de 

existența acestui 
ghid. „Crearea 

ghidului școlar pe 

Internet era un lucru 

necesar. Elevul va 

putea consulta infor

mații despre licee, de 

la dotarea materială 

și până la nivelul de 

pregătire al profeso

rilor. Totodată elevii 

de clasa a Vlll-a pot 

face comparații între 

liceele la care vor să 

se înscrie", a specifi

cat Dan Oltean, 
coordonator CJAPP. 
Ghidul care cuprinde 

600 de pagini poate 

fi accesat de pe site- 
ul oficial al Inspec

toratului Școlar 

Județean la adresa 

http://isj.hd.edu.ro. 

Ghidul se găsește la 

secțiunea CJAPP.

Acceptă supravegherea video
■ Elevii hunedoreni 
spun că vor fenta sis
temul video de 
supraveghere din școli.

CĂLIN Bicăzan________________
calin.blca2an@inf0rmmedla.ro

Deva - Pentru a spori 
gradul de securitate în școli, 
ministrul educației, Cristian 
Adomniței, a anunțat un 
proiect prin care școlile vor 
fi supravegheate cu camere 
video. Pentru a aduce o con
tribuție în plus la scăderea 
agresivității din incinta 
unităților școlare și la com
baterea chiulului elevilor, 
ministrul a precizat că su
pravegherea video va putea fi 
recepționată și de părinți prin 
intermediul internetului. 
Această modalitate modernă

Ziua Europei în întreg județul

Hunedorenîi care doresc să aloce

■ Autoritățile sunt 
pregătite pentru 
marcarea Zilei Europei 
în județ.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Pentru a celebra 
Ziua de 9 Mai, Ziua Europei, 
în județ au loc câteva mani
festări organizate, în colabo
rare, de Instituția Prefectului, 
Direcția pentru Sport a Ju
dețului Hunedoara, Inspec
toratul Școlar Hunedoara, uni
tăți de învățământ preșcolar, 
gimnazial și liceal și Fundația 
„Conexiuni”: - Cros „Pro 
Europa” - participă elevi de la 
liceele din județ (Piața Victo
riei, ora: 10.30 - 12.30); *-  
„Cadouri pentru Europa” - 
expoziție cu lucrări și moment

2 la sută din impozitul pe venit către 
serviciul SMURD pot face acest lucru
folosind formulare deja completate cu 
datele fiscale ale Asociației Salvital.
Documentele se găsesc la echipele 
SMURD care prezintă noua ambulanță 
cumpărată din sponsorizările acordate 
de hunedoreni anul trecut. (Foto: cli
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Crimă la Vulcan
Vulcan (M.T.) - Polițiștii din cadrul 

Biroului de Investigații Criminale Vulcan 
încearcă să dea de urma autorilor unui 
omor după ce Adrian O., de 40 de ani, din 
localitate, a anunțat că a găsit-o decedată pe 
vecina sa Floarea O., de 78 de ani. Adrian a 
anunțat polițiștii, marți, în jurul orei 06:45. 
Femeia era căzută lângă pat și prezenta o 
tăietură la cap, iar pe pat era un topor ce 
prezenta urme de lichid brun-roșcat ce 
părea a fi sânge. „în cauză a fost constituită 
o echipă operativă din procuror criminalist, 
medic legist, lucrători din cadrul Serviciului 
de Investigații Criminale, polițiști din 
cadrul Biroului de Investigații Criminale 
Vulcan, precum și lucrători din cadrul 
Biroului Criminalist Petroșani, în vederea 
efectuării cercetărilor, stabilirii cauzelor 
decesului și identificării autorilor faptei”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al Inspectorat
ului de Poliție al Județului Hunedoara, 
subinspector Bogdan Nițu.

Brățări dacice
Deva (MS) - Alte trei brățări 

dacice de aur, din lotul celor 
15 sustrase ilegal din situl ar
heologic Sarmizegetusa Regia, 
cu ajutorul detectoarelor de 
metale, urmează să fie prelu
ate de statul român, a anunțat 
ieri ministrul culturii, Adrian 
Iorgulescu. Brățările au fost 
identificate ca urmare a inves
tigațiilor Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Alba 
Iulia și ale Poliției Patrimo
niului. Două brățări provin 
din spațiul european, iar 
cealaltă din SUA, greutatea 
acestor obiecte din aur fiind 
de 0,800 kg, respectiv un kg și 
1,100 kg. Brățara în greutate 
de 0,800 kg este estimată la 
50.000 de euro. în vederea 
verificării autenticității brăță
rilor și la solicitarea Parche
tului, Ministerul Culturii va 
realiza demersurile pentru 
numirea unei comisii de spe
cialiști, care se va deplasa la 
Frankfurt, pentru expertiza 
științifică a celor trei bijuterii, 
în cazul în care brățările se 
vor dovedi ca făcând parte din 
lotul celor traficate de la 
Sarmizegetusa, atunci se va 
propune achiziția lor de către 
statul român, situație în care 
în țară vor fi opt dintre aces
te obiecte de patrimoniu.

Brățară dacică (Foto: cu

Maria Corne Paul Frențoni

de supraveghere a elevilor 
este privită cu scepticism de 
psihologul Dan Oltean, coor
donator al CJAPP Hunedoara. 
„Acest sistem de suprave
ghere va avea efect lâ înce
put, până ce elevii se vor 
obișnui cu el. Dacă se intro
duc aceste camere și nu se 
iau măsuri ferme în cazul în 
care sunt sesizate anumite 

artistic, realizate de preșcolari 
de la câteva grădinițe din 
municipiul Deva; Masă 
Rotundă dezbatere „Proiectele 
de cooperare europeană, va
loare adăugată educației 
românești”; conferire de cer
tificate școlilor participante la 
competiția „Made in Europe” 
- produse finale ale unor 
proiecte din Programul „Co- 
menius”; Lansare Concurs de 
preselecție pentru studenți din 
instituții de învățământ supe
rior din județ și din orașe 
înfrățite din Franța, Germania 
și Ungaria, în cadrul Proiec
tului „Tineri hunedoreni, 
Tineri europeni”, propus de 
Fundația „Conexiuni”. După 
încheierea concursului Cros 
„Pro Europa”, restul acțiu
nilor se vor desfășura în Sala 
Mare a Prefecturii Hunedoara, 
în intervalul orar: 13.30 - 

Vrei să pui mâna pe niște premii la care ai curajul doar să visezi? Efortul tău este minim pen
tru a câștiga cu CL în_J7 mai:
~ 2.-.L sau w ___ ... ___ -.2__2_________22. . ..-. sau - .2..2.2—.J.____ sau -2 .. 2. ___...

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim z. . -

și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la sediu1 recar - 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 16 mai! Nu rata asemenea premii

incidente, elevii se vor aco
moda cu ideea că nimic nu li 
se poate întâmpla nici dacă 
sunt înregistrați. Totodată li 
se induce un sentiment că 
numai la școală sunt supra- 
Vegheați, iar acasă, pe stradă 
sau în baruri pot face orice. 
Eu cred că reversul acestui 
proiect este unul negativ. 
Camerele sunt bune ca sistem

15.00. Activitățile educative 
care se desfășoară cu ocazia 
Zilei Europei, în perioada 7 - 
11 Mai 2007, la Grădinița PP2 
Deva sunt cuprinse în proiec
tul „Spring Day în Europa”, 
proiect care în acest an are o 
rezonanță specială cu ocazia 
zilei de 9 Mai, Ziua Europei. 
Toate activitățile se desfășoară 
sub genericul „Copiii români 
se bucură de prietenia copiilor 
Europei”. La Școala Generală 
„Dominic Stanca” Orăștie, de 
9 Mai se derulează Proiectul 
„Spring Day 2007” cu acti

de pază dar nu de suprave
ghere”, spune Dan Oltean,

în susținerea afirmațiilor 
psihologului vin tocmai elevii 
care spun că nu au nimic 
împotriva introducerii sis
temului de supraveghere pen
tru că oricum îl vor fenta. 
„Cine vrea să chiulească va 
chiuli cu sau fără sistem de 
supraveghere. Recunosc că in . 
unele școli hunedorene sunt • 
elevi care trebuie urmăriți 
pentru că fac prostii”, spune 
Nicoleta.

„Eu sunt de acord. Așa o să 
se vadă cine fură din sălile de 
clasă. O să se vadă și când 
chiulim, dar îl fentăm noi 
cumva”, spune Maria Corne 
din Simeria, completată de 
colegul ei Paul Frențoni: „Așa 
se va putea vedea comporta
mentul elevilor față de profe
sori și invers”.

vități din cadrul Programului 
„Clasa EUROPAtru”, ediția a 
5-a. De asemenea, elevii școlii 
participă astăzi la mani
festările organizate de 
Primăria Orăștie, în cadrul 
întâlnirii tinerilor organizată 
în Piața Europei, dedicațfA 
Zilei Europei. Ziua Europă?*  
este marcată și în orașul 
Simeria unde, la Sala Festivă. 
a orașului, cu începere de la 
ora 10.00, are loc un eveni
ment larg, intitulat „9 Mai - 
Ziua Europei, 9 Mai - ziua 
Ta!”

http://isj.hd.edu.ro
mailto:calin.blca2an@inf0rmmedla.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


• Arbitri. Partida Building Vânju Mare - 
Minerul Lupeni de azi, din Liga a ll-a, va 
fi arbitrată de Vasile Lungu, centru, ajutat 
de Vasile Marinescu și Valentin Cristea. 
Observator: Sorin Altmaier. La meciul de 
la Cluj, Corvinul va avea la centru pe 
lonuț Neagu, ajutat de lonuț Borcan și 
Petre Geambazu. (V.N.)

• Parcurs. De invidiat parcursul de până 
acum al fotbaliștilor de la CFR Marmosim 
Simeria, din Liga a IV-a. Din cele 17 par
tide disputate până în prezent au câștigat 
tot atâtea. Are 51 de puncte în clasa
ment, cu 13 mai multe decât următoarea 
clasată, Victoria Călan. (V.N.)

Vor puncte de la lider
Deva (V.N.) - Cu siguranță că partida de 

astăzi dintre U Cluj și Corvinul este una din
tre cele mai grele pentru hunedoreni din 
actuala ediție de campionat. Și acest lucru 
din simplul motiv că echipa gazdelor este 
lidera clasamentului, cu 11 puncte mai mult 
decât următoarea clasată, și îi mai trebuie 
doar o victorie pentru a se vedea promovată 
în Liga I. Cu toate acestea, Corvinul 2005 
este încrezător în șansele pe care le are la 
Cluj, așa că va lupta pentru a smulge puncte 
de la lider. „Vrem neapărat să continuăm cu 
rezultatele bune pe care le-am înregistrat în 
ultima perioadă. Avem la echipă o atitudine 
sănătoasă și plecăm la Cluj cu același gând 
cu care am mers peste tot. Adică să câștigăm 
puncte. Nu va fi desigur ușor, dar acesta 
este obiectivul nostru”, ne-a declarat ieri Titi 
Alexoi, antrenorul hunedorenilor. Ținând 
cont de ora de desfășurare (18), Corvinul a 
plecat doar astăzi la Cluj, având o singură 
modificare în lot: în locul lui Tătaru, care 
are patru cartonașe galbene, va fi folosit 
Hațegan.

■ Dinamo Athletic 
încearcă să pună pre
siune pe arbitrii semifi
nalei cu FC CIP Deva.
ClPRIAN MARINUȚ________________________

clprlan.marlnut@lnformmedla.ro

Deva - Oficialii echipei 
Dinamo Athletic București au 
declanșat războiul psihologic 
înaintea meciului doi al semi
finalei cu FC CIP Deva din 
play-off-ul Ligii I de futsal. 
Apelând la strategia „hoțul 
strigă hoțul”, dinamoviștii au 
depus memoriu la FRF 
împotriva arbitrilor și a obser
vatorului partidei disputate 
duminică la Deva și încheiate 
cu 6-1 pentru deveni, deși arbi
trajul a fost favorabil bucu- 
reștenilor, nu campionilor de 
la FC CIP. „încearcă să pună 
presiune pe arbitri, pentru că 
vor să câștige titlul prin orice 
mijloace”, a replicat Paul Gre- 
cu, vicepreședintele FC CIP. 
Dinamo Atletic îl acuză pe

1

Dominare hunedoreană la 
aeromodele

Una e voința, alta neputința
■ Deși a rezistat 57 de 
minute fără gol, Jiul a 
opus o slabă rezistență 
la Craiova.

Valentin Neagu
va lentin. neagu @ inf ommedu .ro

Deva - Cu un efectiv din 
care au lipsit șase titulari, 
Jiul Petroșani nu a făcut 
mare lucru pe Stadionul „Ion 
Oblemenco” din Craiova. Este 
adevărat că nici oltenii nu au 
forțat prea mult, dar au 
câștigat destul de lejer un 
meci de la care minerii aștep
tau puncte. Prima fază de fot
bal autentic va avea loc abia 
în minutul 28, când Costea 
scapă în careu, driblează doi

Dinamoviștii neagă prestația arbitrului (Foto: cl>

observatorul Valeriu Ioniță că 
a dictat arbitrilor unele decizii 
care i-au defavorizat.

„A fost jaf la drumul mare 
în momentele cheie ale jocu
lui. La 2-1, observatorul Ioniță 
a strigat fault în condițiile în 
care era a șasea greșeală. S-a 
dictat lovitură de la 10 metri 
și s-a făcut 3-1. Apoi, la o lovi
tură liberă, arbitrul număra 
distanța la care trebuie să stea 
zidul și, în acel timp, s-a exe
cutat și Deva a dat gol. Vali 
Ioniță a stat numai lângă ban

Jiul se "afundă" tot mai mult 
în Liga a ll-a (Foto: CU

adversari, dar ratează. De fapt 
aceasta va fi tenta generală a 
partidei, în care Craiova 
domină, dar pierde mingile în 
apropierea porții oaspeților 
din Valea Jiului. Repriza 
întâi a meciului se încheie 

ca Devei de unde dădea indi
cații arbitrilor”, a declarat 
președintele clubului Dinamo 
Atletic, Vasile Nedelcu.

El a pus implicarea lui 
Valeriu Ioniță pe seama fap
tului că acesta este și dele
gatul FRF la partidele echipei 
naționale a României, unde 
FC CIP Deva are, în mod con
stant, 7-8 jucători convocați. 
Nedelcu a precizat că a înain
tat memorii președintelui 
Comisiei Centrale a Arbi
trilor, Gheorghe Constantin, și 

fără gol, dar cu o simulare de 
fault în careu a aceluiaș 
Costea, pentru care olteanul 
primește și cartonaș galben.

Va fi totuși 1-0 în minutul 
57, atunci când Njock 
primește o minge de la 
Săceanu și înscrie din 
apropierea porții- în minutul 
74 va fi 2-0. Săceanu execută 
un corner în fața porții, Dina 
se înalță și înscrie. Jiul a 
început partida cu următorii 
jucători: Curcă, Gheorghe, 
Pintilii, Dinu, Teușan, 
Spanoche, Petrescu, Lungu, 
Apetri, Bicfalvi, Pacleșan. Cu 
acest nou eșec, Jiul a ajuns la 
22 de înfrângeri, din 31 de 
meciuri jucate, iar obiectivul 
de a realiza baremul pentru 
Liga a Il-a este compromis. 

secretarului general al Fe
derației Române de Fotbal, 
Adalbert Kassai.
„Să le fie rușine!”

Paul Grecu, vicepreședin
tele FC CIP, a replicat dur la 
acuzațiile bucureștenilor. „Să 
le fie rușine! Meciul a fost 
televizat și s-a văzut că golul 
de 3-1 s-a marcat din acțiune 
și nu din lovitură de penali
tate și că arbitrajul nu ne-a 
fost favorabil nouă, ci a fost 

o-Dinamo. Vor să câștige 
titlul cu orice mijloace, după 
ce n-au jucat nimic în campi
onat, și încearcă în acest fel 
să pună presiune pe arbitri”, 
a spus Grecu. Și Valeriu 
Ioniță a dezmințit acuzațiile 
care i se aduc. „Dacă am 
intrat pe teren, am intrat să 
calmez spiritele. Dacă sunt cu 
lotul național, nu înseamnă că 
trag cu Deva. Deciziile majore 
s-au luat în favoarea lui Atlet
ic, deci cei de la Deva ar tre
bui să fie nemulțumiți de arbi
traj”, a declarat Ioniță.

Cupa 
Primăriilor

Deva (V.N.) - AJF 
Hunedoara, în colaborare 
cu DSJ și cu sprijinul 
Consiliului Județean, 
organizează în perioada 
iunie-iulie Luna Fotbalu
lui Rural, dotată cu 
„Cupa Primăriilor”. Ca 
un prim pas în acest 
sens, mâine, 10 mai a.c., 
la Deva se va desfășura 
instruirea reprezentan
ților primăriilor celor 11 
zone unde se vor 
desfășura meciurile: 
Vața, Crișcior, Certej, 
Hia, Dobra, Băcia, Teliuc, 
Ghelari, Pui, Bretea 
Română și Geoagiu.

Brad (C.M.) - Aeromodeliștii de la Clubul 
Copiilor Brad și Clubul Copiilor Hunedoara 
au ocupat, în această ordine, primele două 
locuri în competiția pe echipe din cadrul 
concursului internațional dotat cu „Cupa 
Crisius”, desfășurat în week-end la Chișinău 
Criș. Clasamentul a fost întocmit pe baza 
punctelor acumulate în patru probe indivi
duale la care au participat peste 150 de con- 
curenți din 14 echipe care au reprezentat 
România, Franța, Polonia, Ungaria și Cehia, 
în probele individuale aeromodeliștii hune
doreni antrenați de Adrian Maxim (CC 
Brad) și Doinei Șerban (CC Hunedoara) au 
obținut următoarele rezultate: Alexandru 
Draia (CC Brad) - locul 2 la planor F2; Călin 
Becheși (CC Brad) - locul 1 la Planor Al; 
DariUs Șerban (CC Hunedoara) - locul 1 și 
Nîcolâe Moga (CC Brad) - locul 3 la Moto- 
planor Radiocomandat; Florin Roman (CC 
Brad) - locul 1 și Rareș Cruceru (CC Brad) - 
locul 3 la zmeie. Următoarea competiție la 
care vor participa aeromodeliștii hune
doreni este Cupa Mureșul care va avea loc 
la Arad în perioada 24-26 mai.

Programul etapei a XVUt-a. dai 13 mai: Inter Petrila - 

Gloria Geoațpu; CHt Nta m Smeria - Ațpocompa- 

nf Blda; Auni Brad - Mtarii Anai 'a.

rtmu / lis* a iv-s romoai
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a XVII-a: Victoria Călan

- Aurul Brad 7-0; Metalul Crișcior CFR Marmosim 2-

1; Minerul Aninoasa Retezatul Hațeg 0-0; Inter Petri-

la - Constructorul Hunedoara 3-0.

Clasament

1. Agrocompany 14 13 0 1 53-6 39 '

2. Victoria Călan 15 12 1 2 38-12 37 ‘

3. Gloria Geoagiu 13 8 0 5 27-13 24

4. Metalul Crișcior 14 7 0 7 34-38 21

5. CFR Marmosim 14 5 3 6 18-23 18

6. Minerul Aninoasa 15 5 3 7 16-24 18

7. Aurul Brad 15 5 3 7 11-29 18

8. Retezatul Hațeq 14 3 5 6 15-23 14

9. Constructorul 13 2 1 10 7-27 7

10. Inter Petrila 13 1 2 10 11-35 5

Dan Mănăilă, la 
studențî?

Deva (V.N.) - Antrenorul 
Dan Mănăilă a declarat că nu 
este exclus ca din vară să 
părăsească echipa Minerul 
Lupeni și să ajungă la Sportul 
Studențesc. El a afirmat că a 
primit mai multe oferte, între 
care și una concretă de la 
Sportul. „La câte am pătimit 
cu Minerul Lupeni și din 
cauza arbitrajelor și din 
cauza unor conducători din 
cadrul clubului, am vrut să 
accept mai repede o altă 
ofertă, să antrenez în altă 
parte, și nu este exclus ca din 
vară să accept propunerea 
celor de la Sportul", a spus 
tehnicianul.

Mănăilă a precizat că s-a 
gândit chiar și la retragerea 
echipei din campionat, din 
cauza arbitrajelor. „Aceste 
arbitraje tendențioase de care 
a avut parte echipa mea m-au 
făcut să mă gândesc chiar la 
o posibilă retragere a echipei 
din campionat”, a explicat 
Mănăilă. După cum se știe, 
Minerul Lupeni a fost 
învinsă, sâmbătă, pe teren 
propriu, cu scorul de 2-0, de 
FC Caracal și a ratat șansa de 
a trece pe locul doi în clasa
mentul Seriei a Il-a.

Dan Mănăilă

minut 
de
300
de 
secunde
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• Suspendat. Comisia de Disciplină a FRF 
l-a sancționat pe managerul divizionarei 
secunde Gaz Metan Mediaș, losif Biro, cu 
o suspendare de șase luni, deoarece a 
adresat cuvinte jignitoare arbitrului par
tidei cu FC Bihor, scor 0-2, din etapa a 
XXVI-a a Seriei a ll-a a Ligii a ll-a.

Probleme pentru campioana Ponor

Calificat
Bangkok (MF) - Spor

tivul Iulian Raicea, du
blu legitimat la Clubul 
Sportiv Omega Tehno- 
ton Iași și Steaua Bucu
rești, s-a calificat la Jo
curile Olimpice de la 
Beijing în proba de pis
tol viteză, după ce a ocu
pat, luni, locul al doilea 
la Cupa Mondială de la 
Bangkok.

Mai departe
Jounien (MF) - Jucă- 

toarea de tenis Mădă- 
lina Gojnea s-a calificat, 
luni, în turul doi al tur
neului challenger de la 
Jounieh (Liban), dotat 
cu premii în valoare to
tală de 75.000 de dolari.

Gojnea a învins-o, în 
primul tur, cu scorul de 
6-0, 6-2, pe Anna Gerasi- 
mou și va evolua cu 
învingătoarea partidei 
dintre Katerina Avdi- 
enko și Kyra Nagy, cap 
de serie numărul 6.

Basarab Panduru
(FotorFAN)

„Atât 
putem"
Constanța (MF) - An
trenorul formației Fa
rul Constanța, Basa
rab Panduru, a de
clarat, marți, în cad
rul unei conferințe de 
presă, că echipa sa 
merită locul 14 al 
clasamentului Ligii I, 
pentru că nu poate 
mai mult în acest 
moment.
„Acest loc este meri
tat. Atât putem în 
acest moment. Nu 
are rost să vorbim că 
de acum încolo vom 
câștiga, vom face nu 
știu ce... Dacă eram 
buni câștigam până 
acum. Nu cred că 
partida cu Timișoara 
e decisivă pentru că 
Ceahlăul are meciuri 
mult mai grele. 
Avem însă nevoie de 
3 puncte pentru a 
sta liniștiți" - a spus 
Panduru.

■ Președintele FR de 
Gimnastică nu vrea să o 
ducă pe Cătălina la „mon
diale" decât cu condiții.

București (MF) - Președin
tele FR Gimnastică, Adrian 
Stoica, a declarat, marți, că 
lotul pentru Campionatele 
Mondiale din Germania este 
format, iar singura excepție 
în privința pregătirii, pe care 
forul o acceptă, o constituie 
Cătălina Ponor.

„Lotul pentru Mondiale 
este format. Fetele acelea lu
crează din greu la Deva, strâng 
din dinți, trec peste acciden
tări și vor fi în echipa Româ
niei pentru Mondiale. Singu
ra excepție, cu care federația 
este de acord, este Cătălina

Mădălina Gojnea (Foto: fan)

Ponor, care va merge la Mon
diale doar dacă va face exer
ciții la trei aparate, adică să
rituri, bârnă și sol. Doar cu 
exercițiu la bârnă, nu va 
merge, pentru că e o com
petiție pe echipe, care califică 
la Jocurile Olimpice, nu una 
individuală”, a declarat Stoi
ca.

Președintele FRG a mai 
afirmat că era greu de prezis 
că Ponor se va despărți de

Proiectul Ligii Campionilor
■ Președintele UEFA, 
Michel Platini, marșează 
pe un ajutor oferit cam
pioanelor din țările mici.

Berlin (MF) - Proiectul de 
reformă a Ligii Campionilor 
va fi prezentat la sfârșitul 
lunii septembrie, la Istanbul, 
în cadrul Comitetului Execu
tiv al UEFA, a anunțat pre
ședintele forului fotbalistic 
european, Michel Platini, 
într-un interviu acordat pu
blicației germane Kicker.

„Noul format va fi dezvă
luit la 27 septembrie. Este un 
subiect sensibil și vreau să 
discut această chestiune mai 
întâi cu comisia de strategie, 
cu comitetul executiv, cu clu
burile și cu încă alte câteva 
persoane”, a spus Platini, 
care a refuzat să ofere detalii 
legate de acest proiect.

Fostul căpitan al reprezen
tativei Franței a repetat că nu 
îl sperie criticile marilor clu
buri din Italia, Anglia și Spa
nia, cele care au cel mai mult 
de pierdut din schimbarea for
matului Ligii Campionilor. 
„Filosofia mea este să dau pri

Suporteri arestați

Prima. Jucătoarea belgiană de tenis 
Justine Henin rămâne pe primul loc în 
clasamentul WTA, după ce a câștigat, 
luni, turneul de la Varșovia, învingând-o 
în finală pe Alona Bondarenko, din 
Ucraina, cu scorul de 6-1, 6-3. (Foto: epa)
—......... .................

Amsterdam (MF) - Forțele 
de ordine au arestat 50 de per
soane, luni seara, în timpul 
ceremoniei de sărbătorire a 
echipei de fotbal Ajax Am
sterdam, care a câștigat, în 
weekend, Cupa Olandei, a 
anunțat agenția olandeză de 
presă ANP.

După ceremonie, grupuri 
de suporteri s-au îndreptat 
spre centrul orașului Amster
dam, unde au vandalizat mai

Los Angeles (MF) - Rezultate înregistrate, luni, în semi
finalele play-off-ului Conferințelor ligii profesioniste 

nord-americane de baschet (NBA).

Conferința de Est: Detroit - Chicago 108-87____________

Detroit conduce la general cu scorul de 2-0____________
Conferința de Vest: Utah - Gotden State 116-112 

Utah conduce la generai cu scorul de 1-0.

Paleacu vrea la Cluj
Petroșani (MF) ■ Fostul mij

locaș al echipei Jiul Petro
șani, Alin Paleacu, a declarat 
că își dorește ca în sezonul 
viitor să joace la Universitea 
Cluj, deși are mai multe ofer
te din străinătate.

Alin Paleacu spune că l-ar 
tenta mai mult să joace în ța
ri și că nu este exclus să sem- 
neze din vară rn TT” Hlni

Cătălina Ponor, in zilele ei de glorie (Foto: epa)
*

antrenorul ei, Matei Stânei. 
„Acolo a avut loc un «divorț» 
greu de prezis, urmat de un 
«mariaj» reînnodat, cu Mari
ana Bitang. Dânsa a vorbit cu 
noi, face o evaluare a capa
cităților lui Ponor și va lua o 
decizie, dar acum nu are cali
tatea de antrenor, ci pe cea de 
consilier prezidențial aflat în 
concediu. Ne bucură că ar 
putea lucra din nou cu Ponor, 
dar trebuie reglate mai multe 

Michel Platini, un președinte care nu va fi iubit de echipele din 
fotbalul mare (Foto: era)

oritate campioanei dintr-o țară 
mică în dauna echipei de pe 
locul patru dintr-un campionat 
puternic”, a subliniat Platini.

Michel Platini, ales preșe
dinte al UEFA la sfârșitul 
lunii ianuarie, s-a dovedit 
mai deschis în privința noii 
formule a Cupei UEFA, care 
va fi implementată începând 
cu anul 2009. „Aici, schimbă
rile se vor face în direcția do
rită de cluburi, competiția 
urmând să aibă 12 grupe de 
câte patru echipe”, a spus 
președintele UEFA.

multe magazine.
Forțele de ordine au inter

venit și au arestat 50 de per
soane, care s-au făcut vino
vate de distrugeri, injurii și 
tulburarea ordinii publice.

în urmă cu un an, o mani
festare similară, după cuceri
rea titlului de campioană a 
Olandei de către Ajax Am
sterdam, a degenerat într-o 
înfruntare între suporteri și 
poliția locală.

echipă care, teoretic, va juca 
din sezonul viitor în prima 
ligă.

„Deocamdată nu m-a con
tactat nimeni de la această 
echipă, dar sincer mi-aș dori 
să joc acolo. Am auzit că s-au 
interesat de serviciile mele și 
aștept să mă sune pentru că 
nu cred că i-aș reftiza”, a spus 
Pnlaani 

aspecte, inclusiv apartenența 
sportivei la un club”, a pre
cizat Adrian Stoica.

Conducătorul FR Gimnas
tică a făcut referiri și la fap
tul că una din fostele compo
nente ale lotului olimpic al 
României și-a exprimat inten
ția de a reveni la marea per
formanță, în vederea partici
pării la Mondiale. „Lumea 
este liberă să practice spor
tul, chiar gimnastica, dar

Platini a menționat că nu 
este în favoarea limitării nu
mărului de jucători din afara 
țării care pot evolua la un 
club. „Sunt lucruri mai im
portante de făcut decât să 
pornim o bătălie care va fi 
greu de câștigat, ținând cont 
de legile care prevăd liber
tatea de muncă în cadrul Uni
unii Europene. Trebuie să fie 
alte mijloace pentru a se da 
tinerilor jucători șansa de a 
evolua în campionatele din 
țările lor”, a conchis Michel 
Platini.

Au apus vremurile de altădată pentru Corrales (Foto: epa)

Campion, în eternitate
Milano (MF) - Pugilistul 

american Diego „Chico” 
Corrales, fost campion mon
dial la categoriile ușoară și 
superușoară, a decedat într-un 
accident de motocicletă, 
după ce a fost lovit de o 
mașină, a anunțat, marți, 
agenția Datasport.

Corrales, în vârstă de 29 
de ani, era încă în activi
tate. Diego Corrales este 

asta nu interesează federația. 
Nu trebuie confundate lu
crurile. Am văzut declarațiile 
fostei gimnaste Monica Roșu, 
care pare sigură că ar avea 
loc în lotul României. Orice 
sportivă din vechea gardă 
este liberă să practice gim
nastica, dar nu cred că este 
posibil să mai revină în lotul 
României”, a afirmat preșe
dintele forului român de spe
cialitate.

Dezamăgit
București (MF) ■ Prin

cipalul acționar al FC 
Rapid, George Copos, a 
declarat că este dezamă
git de faptul că din cele 
trei obiective propuse la 
începutul campionatului 
doar unul mai poate fi 
atins, dar a precizat că 
nu este supărat pe echipă 
sau pe antrenor.

„Faptul că am pierdut 
meciul de la Cluj în ulti
mele minute ale partidei, 
parcă e un blestem pen
tru noi, mi-a produs mul
tă dezamăgire, deoarece 
șansele de a ne mai clasa 
pe locul 2 în campionat 
sunt, în acest moment, 
doar teoretice. Sunt deza
măgit, dar nu supărat pe 
echipă sau pe conduce
rea tehnică, fotbalul în
seamnă și șansă. Sunt 
dezamăgit pentru că, din 
trei obiective pe care ni 
le-am asumat pentru a- 
cest campionat am ră
mas, practic, cu șanse 
reale pentru îndeplinirea 
unuia singur: Cupa Ro
mâniei” - a spus Copos.

cunoscut pentru partidele 
memorabile de la categoria 
ușoară cu marele său rival, 
mexicanul Jose Luis Caste- 
Uo, pe care l-a învins, prin KO, 
7 mai 2005, în meciul pentru 
titlul mondial la ușoară.

în ultimul său meci, Co
rrales a fost învins, la 7 
aprilie 2007, prin decizie la 
puncte, de ghanezul Joshua 
Clottey.
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Vând ap. 4 camere (07)

romimczro
• decomandate 60 mp, îmbunătățiri, 
centrală termică, gresie, faianță, parchet, 
ușă metalică, geam termopan, boxă, 
balcon închis, 2 cămări, debara și pod, 
Deva, blocurile Mintiei, preț 145.000 lei, 
negociabil. Tel. 0745/022954. (3/4.05)

• confort 1, zona Miorița, contorizări apa ■ gaze, 
preț un miliard trei sute milioane lei, tel. 223336 (T)
• sau schimb urgent, Deva. str. Mărăști, bl. B6, 
47 mp, preț 38.000 euro/negociabil, garsonieră, 
Deva, Aleea Zarandului, bl. 80/2, 28 mp, preț
20.500 euro/negociabil, tel. 0723/335189. (T)
• semidecomandate, parter, contorizări, fără 
îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva, preț 118.000 lei, negociabil. Tel. 
0726/752146. (T)
• zona 22 Decembrie, et. 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)

• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomapdate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (AO)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, centrală 
termică ocupabile imediat preț 70000 ron nego
ciabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. (AO)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
termopane, parchet gresie + faianță ST 58 mp, 
zona Opera, preț 44500 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• Gojdu, etaj 2, parchet, balcon, ST 48 mp, 
contorizări complete, preț 122000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et. 2, zona 
M. Eminescu, preț 130000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796.(Al)
• decomandate, 2 balcoane, et. 8, zona Lido, 
preț 41000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent zona blocurile Mintiei, dec., st = 60 mp, 
amenajări moderne, centrală termică balcon 
închis, preț 147.000 RON, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Minerului, dec., balcon, contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• b-dul. Bălcescu, etaj intermediar, dec., 
amenajat, repartitoare, preț 155.000 RON, tel. 
0724/305661. (A2)
• str. Minerului, parter, dec., contorizări, preț 
97.000 RON, tel. 0724/305661. (A2)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Deva, Dorobanți 78 mp, 2 băi, dotări 
multiple, centrală termică, geamuri țermo- 
pan, complet mobilat. Relații la tel. 
0720/545757. (9/3.05)

• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită, tel. 0723/660160,211587. (A0)

Vând ap. 3 camere (05)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

Vând ap. 5,6 camere (09)

Vând case, vile (13)

ITIDMRI

• scară interioară, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, termopane, 150 mp, total occidental, 
garai, 97000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

0254/211275. iat. MII ~_____ _
OFERTA!

Numele__
Prenumele
Adresa: Str.
Nr.___ Bl,
Localitatea
Telefon___
DA J vreau să primesc in fiecare dimineață. 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus. 
cotidianul Cuvântul liber.

• 1 luna=10,Hei
• 2 lum=202 lei
• 31uni=30Blei

oferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOI!
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru 
că prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
rămas același, pe rețeaua proprie de distribuție!

DA —I vreau să devin ABONAT, sau să imi 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber. 61um=60,61ei 

• 12 luni=12X2 lei

• 1 lună=8,9 lei 
•21uni= 17,8 lei
• 31uni=25,91ei
• 6hmi=48£lei
• 12Iuni=89,91ei

• zona centrală etaj intermediar, circuit, 
parchet, gresie, faianță, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 3, semidec., faianță gresie, balcon 
închis, contorizări, preț 140.000 RON, tel. 
0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, dec., amenajat centralătermică 
preț 51.500 euro, tel. 0724/305661. (A2)
• semidecomandate, zona Zamfirescu, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet 
stare bună bucătărie mare, preț 100.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, bloc nou, 60 mp, str. Eminescu, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, preț 147.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• ultracentral, bd Decebal, etaj 2, decomandate, 
cu balcon, termopan, centrală termică, modi
ficat preț 53.000 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 negociabil, tel. 0740/535095 , 
0730/474275. (A4)
• urgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane, tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43.000 euro negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• 50 mp, decomandate, zonă Mărăști, Deva, cu 
centrală termică, bucătărie mare, modificată 
parchet, gresie, faianță preț 138.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. (A4)
• zona Trident 58 mp, etaj 3, centrală termică 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mare, 
cămară, modificări, balcon mare, preț 130.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• zona Eminescu - ANL, gresie, ușă metalică, 
faianță contorizări, preț 90.000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2. zonă ultracentrală Deva, cu 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi, renovat 
recent totul nou, preț 155.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• cu intrări separate, zona Dacia, cu balcon, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
115.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona BMcescu, etaj 3, balcon mare, fără 
modificări, centrală termică parchet preț 
118000 ron negociabil, tel . 0730/474275^ 
0740/535095. (A4)
• zona piață, centrală termică termopan, 
parchet gresie, balcon închis, preț 145.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg, tel. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg, tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, zonă centrală lângă spital, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopan, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat termopan, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

B4- RUSCA nr.17 (in «patoto hotelului Rusca)
0284/736.688 «i 0748/267 818

• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
07RR/040 «0,0788/158.483. (A10'

• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• în 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)

• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• decomandate, centrală termică termopane, 
parchet, gresie + fianță ST 90 mp, Bălcescu, preț 
136000 ron negociabil, tel. 0742/01941& (Al)
• decomandate, Progresul, etaj 1, balcon, 
parchet, preț 55000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• etaj L zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță centrală termică vedere în față, preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/4742751 
0740/535095. (A4)
• zonă ultracentrală, etaj 2, decomandate, 2 bă, 
izolat termic și fonic, modificat și amenajat 
modern, centrală termică climă preț 70.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• Gojdu, etaj 3, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță uși schimbate, 2 
balcoane, preț 185.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• dec, 2 bă, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231300. (A9)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopan, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490.0788/158.4» (A10)

-DACIA
1310, 
LOGAN.
SOLENZA 

-IMPORT 
CAMION, ■ 
RABA, 
TRACTOR

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (A0)
• dec, sau semidec, etaj intermediar, zona Liliac
ului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. (A9)
• ugent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

• decomandate, centrală termică hol central, 2 
băi, balcon închis, et. 3, zona Bejan, preț 52000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• tn Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul 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., rieamenajat, 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, etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg, tel. 
231.800. (A9)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă, centrală 
termică, camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă, preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

• sau schimb cu 2 garsoniere, plus diferență, nu 
sunt agent imobiliar, tel. 214334. (T)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=36O mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 bă, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emmescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreai, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=2U mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• în Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, in Devă zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• în Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)

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

i

Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 31 mai 
poate să te desem
neze chiar pe tine 
câștigătorul unui

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

REGULAMENT: La acest concurs nu 
pot participa angajați! S.C. Inform 

edia S.R.L. și nici rudele acestora 
tiradele I și II. Extragerea se va 

srâsura la redacția Cuvântul 
£•. in 31 mai, ora 14 și se va face 
mod aleator, din baza de date a 

CL. Relații suolimentare 
175 mt. 8806.

JURNAL1



miercuri, 9 mai 2007 cuvw

4

S.C. SEWS-ROMANIA DEVA S.R.L
halfii IMttonal Kodtgcat ggj oifUlte-

CONFECTIONERI CABLAJE AUTO
QEEKIMj

• Calificare la iccd de nurcă printr-un program de polarizare propriu;
• Ccnlrart de muncă permawt;
• Ore suptoanterepf,ffle dublu;
• Spor de noapte;
• Transport sdweriȘonat;
• Carfrâ șl cabinet medical;
• Ccrdiții de lucru la standarde occidentale, Irtr-un mediu fSă noxe;
• Posti «ați de promovare;
• Tichete de masi.

CERINTEj
• Disponibilitate penfru muncă h 3 schimbul;
• MWm 8 ctee;
• Stare bună cfe sănătate;
• Disponibilitate pentru muncă in picioare;
• îndemânare, flexMtate, serloziWB.

Persoanele interesate sunt așteptate <te luai naae vineri, intre orele HRtt-30 la Poarta
Fabricii dinDEVA, CALEA ZAWTOIOI, NR. 166 (DN 7), pentru a participa la un 

interviu.

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 206600.

• urgent tn Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva preț 150.000 euro neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere + dependințe, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișclor, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

ClMuLg --- liL-MIISmUuQ rNuXQB MKoSCUy

oqzqm ponlni Mibw 
MsssraW/ iaxif fmt, Immjqs Amkws
DOSwl/ VrCJMfeJj lvL-3-j'cli'ijfl

Relofii suplimentare Io telefonul 0254-244221 
Vă așteptam cu multa caiduri!

a u ra n t-te fi'a’s'ă
WGREMENTLJL 

dmțG'eoaqiu-Bâit-Z. ■'

Zilnric^nitre oreJ^OfLOO - 20.00 ‘

f ul’' in‘7 : ; ’T

, •.rys’.h ulmțoeiporcIijmDiulS âlite Ana sau renumit iipapanas *
Organizăm nunti, botezuri, aniversari - capacitate 400 de’locuri 

t r ¥ ‘ * •if,v
Pentru informații suplimentare sunați la 0254'249'004

Nimic nu se compară cu un client mulțumit ! IJ

1

• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, șură, grădin&șl 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(Alo)
• Brad, casă cu 5 camere, llvlng, anexe, garai, 
zonă centrală încălzire proprie, preț negociabl. 
tel. 0254/6133680788/040.490. (A10)

său cOnferimțâ

Room-service

mAsaj

Saună

Telefon 
Internet

Eș
§

UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin PhareS£. AGROMEC S.A. HÂRĂU, cu sediul în 
comuna Hărău, nr. 169, Str. Principală, jud. Hune
doara, înregistrată la ORC nr. J20/712/05.07.1996, 
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la data de 
04.06.2007. ora 10.00. cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea lichidării societății întrucât nu 
îndeplinește capitalul social conform legii

în cazul în care cvorumul nu este întocmit la data 
menționată, Adunarea Acționarilor se va ține în data 
de 05.06.2007, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/04049C 0781V1S8483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• în Deva, zonă bună și accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii '70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
Imediat, tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)

• doMi « - 100 mo, Bârsău nr. 192. 
Inforrriațll la telefon 0723/618860. (nr. 
2/0806X7)

Citește! 
Cuvântul

Liber
ți se 

potrivește!

SC HERAL CONSULT IPURL Orăștie, 
lichidator judiciar al SC AGROMEC SA HAȚEG, cu sediul în 
Hațeg, Str. Progresului, nr. 57, jud. Hunedoara,, organizează 
vânzarea prin licitație publică, în data de 08.06.2007, ora 
12,00, la sediul Tribunalului Hunedoara, a următoarelor 
active ale societății, cu mențiunea că la această ședință 
prețurile au fost reduse cu 50% din prețul de pornire:

1. TEREN INCINTĂ=7.554 EURO (echivalent îh lei)
2. SEDIU ADMINISTRATIV - BIROURI= 57.500 lei RON
3. BUNURI MOBILE la preț de fler vechi.
Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția 

eventualilor cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, 
str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807,0744861763, fax 
0254-206241.

(93252)

□ava str.Ulpla nr. 15 
Tel.:*40-  (O) 254-216284; 215770; 0728/205576: Fax:-»40-(0)-264 216151; «-meii: Office.dava@dava.acamln ro

ANGAJEAZĂ

INGINERI, SUBINGINERI 
-domeniul construcții (CCIA, CH, CFDP) 

MAIȘTRI
-domeniul construcții

Condiții: -- minim 3 ani experiență în domeniu; 
Poziție: - șef șantier; - șef punct de lucru; - serviciu tehnic decontări.

DULGHERI
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
FAIANTAOI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI 
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO (B,C.E)

Experiența Tn domeniu constituie un avantaj pentru cei interesat). Oferim un 
pachet salariat motivant. Doar candidațil selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

j wMnL in Șolmus, c&s& nouă» 
6 camere, 3 băl, llvlng, bucătărie, garai 
dublu, beci, preț 450.000 lei. Tel. 
0723/025015.(5/2X5)

• șl anexe, Almașu Sec, nr. 46, preț negociabil, 
tel. 233022. (T)
• Deva, 2 camere, bucătărie, sală de mese, bale, 
gresie, faianță apă gaz metan, 1300 mp teren, 
130000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• la Vațal, 2 camere, bucătărie, bale, gaz, 
grădină 1500 mp, preț 118000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)

Vând garsoniere (19)

• Den, zona Avram lancu, etaj 4, o cameră 
parchet, baie: gresie, faianță contorlzărl, 
22 mp plus cotă pod, ocupabllă Imediat, 
preț 16,500 euro, negociabil; nu sunt inter
mediar. Tel. 0722/242340. (8/3.05)

• senklaconiMdată ST 40 mp, etaj intermediar, 
zona Artlma, gresie, faianță cămară balcon 
mare, contorizări, preț 120.000 ron, tel. 
0743/805052. (T)

▲ceifliM

Ministerul Muncit f.wntel 

și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

organizează la DEVA următoarele

MANAGEMENT MODERN ÎN 

IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 
DE COMUNICAȚIE $1 INFORMAȚIE 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 
2004 - Coeziune Economică $1 Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Promovarea Capitalului Uman
Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din IMM-url 

înscrierile se foc la sediul S.C. INFOMIN SA din: 
DEVA STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 
TELEFOANE: 213915,214718,0744524480 g
Pentru mal multe Informații despre netețâe dintre România și Uniunea Europeană vizitează: E

balcon închis 
, convertor

• Den, Mul lullu Manlu, 34 mp, bali 
cu termopan, parchet, gresie, faianță 
gaz, 67 000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate, et 1, termopan, parchet, gresie, 
faianță Poliția Județeană ST 28 mp, preț 70000 
ron negociabil, 0742/019418. (Al)
• 31 mp, contorizări, parchet, balcon, et. 4/9, 
zona Gării, 78.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• uraanticmldecomandite. contorlzărl. balcon 
închis, ocupabilă Imediat, preț 79 000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• dec., bucătărie, bale, parchet, zugrăvit, etaj 
Intermediar, zona Mărăștl, preț 90.000 Ron, neg., 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, lamelar, 
termopan, ocupabllă Imediat, zona M. Emlnescu, 
preț85X00 RON,tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semldec., amenajată mobilată zona 
Kogăl n Iceanu, preț 92.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seară (A2)
• dec, bucătărie, bale, balcon mare, bd. 
Decebal, preț 30.000 euro, neg, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec., bucătărie, bale, faianță gresie, 
termopan, zona Progresul, preț 98.000 RON, neg, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• urgent cameră de cămin, zona Dacia, preț 
33X00 RON,teL 0740/013971. (A2)
• wgmt,zon*  Mărâștl, et 1, contorizări, balcon 
închis, preț 85X00 RON, tel. 0740/013971. (A2)
■ ifgxtzmuaaa,eQiiiitâiTiediâi',iTiod«,nizăi, 
preț 67X00 RON,tel. 0740/013971. (A2)
• zonă centrală 42 mp, etaj 1, decomandată 
contorizări totale, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută preț 102.000 ron negoclaoll, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• cernerii de cămin, zona Micro 15, bloc de 
cărămidă, 12 mp, contorlzărl, termopan, 
parchet, gresie, faianță preț 35.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj Interme
diar, decomandate, apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără modificări, preț 66.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• tn Dada, parter, dec, parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emlnecat etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorlzărl, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0W158«i.(A10'

Cumpăr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj Intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578 (A0)
• zona Mâriștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață Inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel, 0723/660160, 
211587. (AO)
• se cumplit garsoniere în orice zonă a Devei, 
cu sau fără modificări, Indiferent de etaj, sau 
amenajări, ofertă de preț la vedere, cu plata 
Imediat, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

www.infoeuropa.ro

• dec, zona Zamfirescu, Mărâștl, Dorobanți, Deva, 
n... nretul Dietei. tei.Z'.an.Wwxi -.314. (A9)

Vând terenuri (21)

• InUavlMH *.  Mlhail Sadoveanu, zona 
700, st 830 mp, cu utillt&ți, priveliște

• 1779 mp teren între Deva • Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502. (T)
• 500 mp teren, zona Lacul Surduc, jud. Timiș, 
preț negociabil, Informații latei. 0744/378065. (nr. 
7/08X5X7)
• extravilan, la capătul Străzii Bălata, din Deva, 
șl alt teren extravilan la Ieșirea spre Simeria, 
4700 mp flecare. Tel. 0256/451498 sad 
0747/974947. (T)
• grădină tn Brad, str. Decebal, intravilan, st 600 
mp, fS 20 m, toate utilitățile.Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. (T)
• Mavlan ki Băcla (15 km de Deva), 3600 mp, cu 
toate «curtați ie (apă gaz, canalizare, curent), preț 
55 euro/mp, tel. 025V233974,0724/388452. (T)
• mal multe parcele de teren în Zăvoi, Ideale
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 4 
nvsa.wsnsxisi.im "

• la DN 7, Deva șl Sântuhalm, cu suprafețe de la ’ 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, utilități, 20000 euro parcela, 
teL 0722/564004. (Al)
• Intravilan, zona 700, ST 5100 mp, FS 25 m, preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• Intravilan In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231X00,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, Preț de la
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9) f
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. (A9)
• Mravlan in Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț42X00 euro, tel.0745/511776. (A9)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădure fag 6 hă zona Blăjenl, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, OS ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613368 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișclor, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudeștl (Dealul Mare), preț atractiv teL 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
certificat de urbanism,
0254/613366,0788/040.490,
• Brad, 1 ha, zona 8 Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, M ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșulul, preț 
negociabil/ tel. 0254/613366, 0788/M0.490, 
'”98/158483. (A10'

Cumpăr teren (22)
• Intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 8 hectare, Intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata Imediat, tel. 215212 (Al) 4Vând spații comerciale (25)
• hală 1600 mp + teren 5600 mp, apă curent,
130.000 euro, tel. 215212. (Al)

LEGENDA AGENTii
IMOBILIARE:
AO - Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant 
Consulting
A4 -
A7 -
A9 -
A1O
Mul ti corn

Fiesta Nora 
Mimason 
Elitte
- Liliacul
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Primăria comunei Beriu, cu sediul în satul Beriu, 
nr. 131, județul Hunedoara, organizează licitație publică 
deschisă cu ofertare directă pentru concesionarea unei 
suprafețe de teren de 365 mp, pentru amenajare 
heleșteu-pescărie.

Licitația va avea loc în data de 17.05.2007, ora 
10,00, la sediul primăriei.

în caz de neadjudecare, licitația se va relua în data 
de 24 mai, ora 10,00, în aceeași locație.

Informații la sediul Primăriei Beriu, telefon 
0254/2461 /0, persoană de contact domnul Stanciu 
Lucian.

(93194)

Societate de producție, cu sediul în Mintia, 
caută în vederea angajării:

- ASSISTENT MANAGER (secretară) - studii de specialitate
Secer:

- cunoștințe operare PC (Word, Excel)

- cunoaștere limba franceză (și engleză)

- carnet de conducere categoria B

- cunoștințe în domeniul resurse umane

- FREZOR (pt. Freză cu comandă numerică)
Secer:

- experiența în domeniul tehnic

- cunoașterea limbii franceze este un atu

- domiciliul stabil în Deva sau posibilitatea efectuării navetei

- dinamism, seriozitate

- OPERATOR MAȘINI (2 posturi)
Secer:

- cunoștințe tehnice

- disponibilitate la programul de lucru în 3 schimburi

- domiciliul stabil în Deva sau posibilitatea efectuării navetei

- dinamism, seriozitate. (93192)

Persoanele Interesate sunt rugate să trimită un CV prin fax la nr. 0254/234068.

LICITAT« 1 E
HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC 

ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. 
Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, județul Hunedoara, 
vinde la licitație publică:

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

Licitația va avea loc în data de 08.06.2007, ora 
12,00, la sediul Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% 
din prețul de pornire a licitației și poate fi achitată cu 
ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru ofertanți și poate fi 
găsit la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. 
Bălcescu, nr. 42, județul Hunedoara, tel. 0254/ 
240807, 0744/861763, fax 0254/206241.

1
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. „REVA" S.A.

■ Simeria, înregistrată la ORC Hunedoara sub nr. J20/643/1992,
■ CUI RO 2150217■ Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

V pentru data de 08.06.2007, ora 13,00, la sediul din Simeria, Str. 
Atelierelor, nr. 32, cu următoarea ordine de zi:

0 1. Aprobarea subscrierii acțiunilor de către acționarii

£ societății ca urmare a emisiei celor 800.000 de acțiuni în vederea 
majorării capitalului social al societății cu suma de 2.000.000 lei.

2. Aprobarea reactualizării Actului Constitutiv al societății și

i înregistrarea lui la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara.

o în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară nu va fi
statutară, se va desfășura o nouă Adunare Generală în ziua de

1 09.06.2007, la aceeași oră și în același loc.
(93224)

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

Alege CI pentru anunțul tău

• vând knobl în Deva, situat ultracentral, 
în suprafață de 600 mp plus curte, pretabil 
pentru sediu firmă, birouri, pensiune, 
exclus intermediari, tel. 0730/362803. (nr. 
9/07.05.07)

imobile chirii (29)

■=—■= s.b—.

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871

I Sorin Flori 0720 - 487 389
I

: ~tru ca suntem numărul 1 in județ,
* a .tam sa fii si tu numărul 1!

Auto românești (36)

best .ro
• vând Dada Break, an fabricație 1987, în stare 
bună tel. 216756,0741/740047 sau 0720/632545. 
CD
• vând Dada Super Nova model Confort, an 
fabricație 2003,30.000 km, un singur proprietar, 
vopsea originală roșu-metalizat, mașină de 
garaj, tel. 0723/270348 (T)

Auto străine (37)

• Iradaeki Germania și aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope și 
mobilă la un preț avantajos. Ta. 
00491731782201 sau 0726(389978 (V1L04)

• vând Bena* * Megane, an 2005, motor 15 DCI 
(motorină), toate opțiunile full-extra, clima- 
tronic, 28000 km, carte service, cumpărat de la 
reprezentanța din Deva, tel. 0744/125698 (T)
• vând TTabant 601 Combi cu motor și cutie 
viteze de schimb și alte piese de rezervă in 
Orăștie, tel. 0727/383316. (T)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366. 0788/04/1490 0788/158483. (A10)

• apartament 2 camere, nemobilat, contorizări, 
Deva, 100 euro/lună, tei, 0722/564004. (T)

• apartament 3 camere, zona Uzo Balcan, 
centrală, termopan.compiet mobilat, Deva. tel. 
0722/347512. (T)
• convenabil, cameră la curte, intrare separată 
gaze, apă zona spital, unei persoane încadrate 
în muncă chiria anticipat, tel. 0724/451762. CC
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata in 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (AO)
■ garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 340 mp, P +1 + M, occidental, centrală 
termică termopane, gresie, faianță totul nou, 8 
euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• b-dul Decebal, eț. 1, dec., amenajat, 4 camere, 
CT, preț 350 euro/lună + garanție, sau se nego
ciază dacă se face plata în avans pe 1 an, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et. 7, dec., 3 camere, amenajat, 
mobilat, dotat, preț 350 euro/lună + garanție, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dacia, 2 camere, et. 3, circuit, mobilat utilat, 
preț 150 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)
• Mărăștiul Nou, et. 1, mobilat foarte frumos, 
living + 2 dormitoare, bucătărie dotată CT, preț 
280 euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2-)
• garsonieră 1 cameră, hol + baie, amenajat, 
mobilat, repartitoare, fără bucătărie, preț 280 
RON/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• se Închiriază apartament 3 camere, nemo
bilat, decomandate, zona Spar - piață cu 
centrală termică termopan, parchet, 2 
balcoane, gresie faianță pentru firme, birouri, 
preț 250 eiiro tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bo|an, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp,. H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar <• 130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Llc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă
pretabil prestări .servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7) i
• 3 camera dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva oreț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenaJataS-434 mp, zona centrală Deva preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, i 
CT, gresie), Bd. Decebal. 15 euro/mp ♦ TVA, tel 
231800,0740/317314. (A9)
• Hfc S-500 mp. H 33 m, amenajată (CT. biroul 
toaletă), la periferia Devei 2 eunvmo. tei. 
231800 0740/317314. (A91

Garaje (43)

• închiriez garai - hală 60 mp, ideal pentru 
depozit sau alte activități, situat pe str. 
Plevnei, intersecție cu str. Gri vița, intrare și 
ieșire din șoseaua DN, vad foarte bun, preț 
180 euro/lună negociabil. Tel. 0722/307325. 
(2/4.05)

Mobilier și interioare (47)

• transport mobilier cu auto acoperit de 1,21 șl
14 mc volum, asigur demontare și încărcare la 
mutări, tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)
• vând urgent bibliotecă măre, covor persan 
3/4, bibliotecă mică birou, fotolii cu măsuță, 
aragaz, lustră sobă teracotă la curent, canapea 
tel. 0723/851439. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând stupi albine, familia Borza satul Totia 
comuna Băcia. tel. 0254/263004. (3/7.05)

Altele (61)

• vând țarc pt puișori, 2 m lungime, 1 m lățime, 
0,90 m înălțime, confecționat din sârmă zincată 
și fier. Inf. latei. 0729/110627. (T)
• vând urgent minigeneratoare acetilenă șl 
trusă de sudură și rezerve oxiaceti I enă preț 550 
ron, tel. 0254/231750. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Drăgancea Valeria Se declară nul. (1/8.05)
• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele 
Mureșan Abel Matei. Se declară nul. (nr. 
03.05.07).
• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele 
Mureșan Emanuela Nina. Se declară nul. (nr. 
5/0805.07)
• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele 
Mureșan lemima Domnica. Se declară nul. (nr. 
4/08.05.07)

Prestări servicii (72)

• abtmtalA hampert zilnic, Ieftin, 
persoane Italia ■ 90 euro, Spania -110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, 
cu mașini comode, dlmanzate, modeme. 
Tel 0710/218237,0726/500804,076V465K35. 
(17/12X3)

romiob.ro
•VW X

• efectuez transport auto de persoane,
Internațional în țările europene. Informații 
la tel. 0740/804573? (7/4,05)

• execut lucrări de foraj pentru persoane fizice 
sau juridice, pentru puțuri de apă, cu instalație 
automatizată Tel. 0744Z56083Q. (T)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604.(87919)

Oferte locuri de muncă (74)

• caut cameristă, menajere, ofer 500 lei net plus 
carte de muncă și alte facilități, vârsta maximă 
45 ani, seriozitate absolută, Deva, centru. Tel. 
0721/661572. (7/3.05)
• Editura Emla angajează șofer. Informații pe 
str. Mareșal Averescu, bl. 20 sau la tel. 
0254/230246. (8/08.05.07)
• Rimă de soft caută Informatician, economist 
sau inginer pentru testare, implementare și 
eventual proiectare programe. Detalii la 
www.elcomtur.ro. (4/7.05)
■ flnnâ specfaUzatâ în servicii profesionale de 
curățenie angajează personal pentru curățenie 
în instituții din Deva. Se oferă: salarizare 
atractivă, tichete de masă, cursuri de calificare. 
Informații suplimentare la tel. 0264/597106, 
0752/211330,0752/211332. (92948)
• SX. Carbenta Com SRL, Dealer Autorizat 
Hyundai pt. județul Hunedoara, angajează 
reprezentant vânzări. CV-urile se transmit pe 
adresa de e-mail: carbenișrdsor.ro sau telefon 
0254/220181. (nr. 6/08.05.07)
• societate comercială angajează arhitect, 
inginer tbpograf, inginer geolog, Inginer proiec
tant drumuri, inginer proiectant hidro, 
cunoscători ai programelor de proiectare 
asistată de calculator. Relații latei. 0254/211932. 
(5/3X5)
• manșgsf mertrtng (tarife, contracte, 
achiziții), Petroșani. 1 post data limită 15X5^ tel. 
213244, între orele 9-16.
• mundtor nrcaMoi la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 1 post data limită 31.05, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• mundtor necaNat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.05, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• mundtor mcalfat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.05, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• mundtor mcalHcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara. 4 posturi, data I imită 30.05, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• mundtor neeaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 7 posturi, data limită07.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor nocaMcit la asamblarea, montarea 
pieselor, Petroșani, 2 posturi, data limită 15.05, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necalMcst la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 2 posturi, data limită 
15.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 2 posturi, data limită 
30.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor nocalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 1 post, data limită 
20.05., tel. 213244, între orele 9-16.

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

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

lucrând doeir 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

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

Oferim:

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

Dacă ofertă 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,

E-mail: camella.gaga@infnrmmpdia.ro

(93143)

• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 3 posturi, data 
(imită 15.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Lupeni, 8 posturi, data 
nmită 13.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde,
Hunedoara, 1 post, data limită 24.05, tel. 213244, 
între orele 9-16. .
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 31.05, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• muncitori necalHIcați la spargerea și tăierea 
materialelor, Orăștie, 4 posturi, data limită 30.05, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitori plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 10 posturi, data limită 19.05, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• operator cataâator electronic și rețele, Hațeg, 1 
post, data limită 01.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post, data limită 15.05, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• operator-curătitor chimic, Petroșani, 1 post, 
data limită 15.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• operator prelucrare mase plastice, Deva, 2 
posturi, data limită 18.05, tel. 213244, între orele 
9-16.
• operator preparare minerale, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer cat. B, cu aviz medical și psihologic 
valabil, pentru distribuție marfă. Tel. 
0741/203720. CV la fax 0261/769215. (92332)
• șofer de autoturisme și camionete, Călan, 2 
posturi, data limită 20.05, tel. 213244, între orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 post, 
data limită 16X5, tel. 213244, între orele 9-16
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 4 
posturi, data limită 25.05, tel. 213244, între orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post data limită 3005, tel; 2®4, între orele 9-16,
• șofer dc autoturisme și camionete, Orăștie, 
data limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
04.07, tel. 213244, între orele 9-16
• tâmplar universal Brad, 1 post, data limită 
31.05» tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar univeraal. Deva, 2 posturi, data limită 
20.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• tâmplar imfversal, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• tehnldin dentar, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• tehnician dentar, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• tehnician eneroetidan/electriclan. Hune
doara, 1 post, data limită 30.05, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• tehnician veterinar, Orăștie, 1 post, data limită 
15.05, tel. 213244, între orele 9-16.
■ tinichigiu caroiler, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• tractorist, Deva, 1 post, data limită 15.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• turnător fentă, Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• tumâtoMormator, Călan, 1 post, data limită 
10.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• turnător-formator, Simeria, 2 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 30.05, 
tel. 213244, intre orele 9-16.

J
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• Interdicție. Un judecător american a 
decis, luni, suspendarea dreptului lui 
David Hasselhoff de a-și vizita fiicele, 
după ce o înregistrare video în care 
actorul era într-o stare avansată de ebri
etate a apărut pe internet. Actorul nu a 
fost prezent la audieri.

Explozia unei stele gigantice

Bolnavi de „febra neagră"
Washington (MF) - O boală parazitară spe

cifică Orientului Mijlociu a infestat circa 
2.500 de militari americani în ultimii patru 
ani din cauza mobilizărilor în masă a aces
tora în zonele de conflict din Irak și Afga
nistan, au anunțat oficiali din cadrul 
armatei, citați de The Boston Globe. Leish 
maniasis, cunoscuta si sub numele de 
„febra neagră” sau „răul negru”, se trans
mite prin înțepătura unei insecte și se ma
nifestă prin apariția unor ulcerații pe față, 
mâini sau picioare. O formă mult mai vio
lentă a bolii atacă însă organele interne și 
poate fi letală în cazul în care nu este 
tratată. Militarii americani o numesc „buba 
din Bagdad”. în Statele Unite însă, apariția 
simptomelor specifice acestei boli a generat 
îngrijorare deoarece medicii de familie nu 
pot depista cauzele.

■ NAȘA a observat 
explozia unei supernova, 
de o intensitate fără 
precedent

Washington (MF) - Explozia 
spectaculoasă a unei superno
va a fost observată în toamna 
anului 2006 de astronomii 
americani, a anunțat, luni, 
Agenția spațială americană 
(NAȘA). Utilizând telescoape 
terestre (Keck din Hawai și 
Lick de pe muntele Hamilton, 
în California, SUA) și unul 
spațial (Chandra X-Ray), 
cercetătorii americani au putut 
vedea explozia unei stele gigan
tice, care a emis o lumină de 
cinci ori mai intensă decât cea 
produsă de cele aproximativ 
100 de supernove observate 
până atunci.

„Am fost surprinși de inten
sitatea luminoasă și de durata

Candidat pentru noile minuni

Au cutia 
neagră

Nairobi (MF) - Servici- 
• ile de intervenție din 
Camerun âu găsit cutia 
neagră a avionului ke- 
nyan prăbușit la sfârșitul 
săptămânii trecute. Des
coperirea cutiei negre îi 
va ajuta pe anchetatori 
să înțeleagă ce a provo
cat prăbușirea aeronavei 
cu o vechime de șase luni 
la puțin timp după deco
lare. în accident au murit 
toți cei 114 pasageri și 
membri ai echipajului.

Va face apel
Los Angeles (MF) - 

Paris Hilton, care a fost 
condamnată la 45 de zile 
de închisoare pentru că a 
încălcat restricțiile elibe
rării condiționate și s-a 
urcat la volan deși avea 
permisul suspendat, a 
spus că va face apel pen
tru că pedeapsa este 
„crudă și injustă”. Moș
tenitoarea celebrului lanț 
hotelier trebuie să se 
prezinte la un centru de 
detenție pe 5 iunie. Paris 
a înțeles că interdicția de 
a conduce mașina nu se 
referea și la deplasările 
în interes de serviciu.

George Michael
(Foto: EPA)

Berlin (MF) - Castelul Neu- 
schwanstein, singurul candi
dat al Germaniei pentru lista 
celor șapte noi minuni ale 
lumii, figurează printre cele 
21 de finaliste ale concursu
lui. Fortăreața a fost con
struită pe o stâncă, în stilul 
roman al secolului al XlII-lea,

A recu
noscut
Loncta (MF) - 
George Michael a 
recunoscut că este 
vinovat de conducere 
sub influența sub
stanțelor interzise, la 
prima audiere din 
cadrul procesului 
care i s-a intentat 
după ce, în 
octombrie 2006, 
poliția londoneză l-a 
găsit dormind la 
volan și având 
asupra sa cannabis. 
în ianuarie, după ce 
a fost pus sub 
acuzație, Michael a 
declarat prin inter
mediul avocaților săi 
că este nevinovat. El 
riscă șase luni de 
închisoare, precum și 
o suspendare a per
misului de condu
cere.

Neuschwanstein (Foto: epa)

Au găsit mormântul lui Irod

Locatari noi Două femele de pin
guin Mr Munro au fost aduse la Taron- 
ga Zoo din Sydney. (Foto: epa) |

■ Mormântul regelui Irod 
cel Mare a fost descope
rit în Israel, la 12 kilo
metri sud de Ierusalim.

Ierusalim (MF) - O universi
tate din Israel a anunțat, luni, 
că a descoperit mormântul lui 
Irod cel Mare, rege al Iudeei, 
teritoriu vasal Imperiului 
Roman, informează Reuters.

Universitatea ebraică din 
Ierusalim a informat, într-un 
scurt comunicat, că mormân
tul a fost descoperit la Herodi- 
um, unde odată se afla cetatea 
lui Irod, la aproximativ 12 kilo
metri de orașul sfânt, unde, 
acesta a reconstruit și extins 
Templul din Ierusalim. Evan
ghelia după Matei spune că 
Irod este cel care ar fi ordonat

Costner mai are un băiețel
Los Angeles (MF) - Actorul american 

Kevin Costner și soția sa, Christine Baum- 
gartner, au devenit părinții unui băietei, 
care a primit numele de Cayden Wyatt, 
potrivit purtătorului de cuvânt al starului, 
Paul Bloch. Atât mama, cât și fiul sunt în 
regulă. Băiețelul este primul copil al cuplu
lui și al cincilea al lui Costner. Actorul mai 
are trei copii din mariajul anterior cu o 
colegă din facultate, Cindy Silva, de care a 
divorțat în 1994. De asemenea, starul mai 
are un copil, Liam, în vârstă de 10 ani, din- 
tr-o relație cu Bridget Rooney. Costner (52 
ani) și Christine Baumgartner (33 ani) s-au 
căsătorit in septembrie 2004.

Nu le-a mai rămas nimic (Foto: epa)

privește curios surioara 
care s-a născut în urm* 
cu două săptămâni 
Botezul va avea loc In 1 
iulie. (Fote ran

acesteia (70 de zile)”, a explicat 
Alex Filippenko, unul dintre 
autorii descoperirii, într-un 
comunicat. „A fost de 50 de 
miliarde de ori mai luminoasă 
decât Soarele nostru”, a 
adăugat acesta. O supernova 
reprezintă sfârșitul exploziv al 
unei stele masive, de 8-20 de 
ori mai mare decât Soarele 
nostru, care a suferit un colaps 
sub foița propriei gravitații.

la cererea lui Ludovic al II- 
lea, rege al Bavariei, înce
pând din 1868. Castelul a fost 
construit în Allgau, o regiune 
situată la sud de Bavaria, la 
poalele Alpilor.

Deschis publicului la șapte 
săptămâni după moartea lui 
Ludovic al II-lea, în 1886, 
castelul pitoresc Neusch
wanstein, cel mai celebru din 
Germania, face parte dintre 
cele mai vizitate locuri de gen 
din Europa, cu 1,3 milioane 
de vizitatori pe an.

Un juriu internațional; 
compus din șapte arhitecti, va 
anunța numele câștigătorilor 
pe 7 iulie, la Lisabona. Orice 
cetățean al lumii poate vota 
pe internet la www.new7won- 
ders.com.

Ehud Netzer prezintă descoperirea la conferința de presă (Foto: epa)

uciderea tuturor pruncilor sub 
2 ani la Betlehem, locul naște
rii lui Iisus, dar acest fapt nu 
a fost dovedit istoric. Lui Irod îi

Nu au echipament de salvare
Overland Park (MF) - Lipsa 

camioanelor, elicopterelor și a 
altor echipamente, toate tri
mise în Irak, a împiedicat 
derularea operațiunilor de sal
vare și reconstrucție din orașul 
american Greensburg distrus 
de o tornadă, a declarat, luni, 
guvernatorul statului Kansas, 
Kathleen Sebelius. Bilanțul vic
timelor înregistrate în urma 
tornadei se ridica, luni, la 12. 
Tornada care a devastat orașul

era teamă că și-ar putea pierde 
tronul în fata noului „rege al 
iudeilor” despre a cărui naște
re a aflat de la cei trei magi

Greensburg a reprezentat în
ceputul'a trei zile de furtuni 
violente care au afectat statul 
Kansas situat în centrul Sta
telor Unite, regiune cunsocută 
sub denumirea de „aleea tor- 
nadelor”.Tornadele au fost 
însoțite de indundații, dumi
nică și luni, care au implicat 
peste 200 de operațiuni de sal
vare și au dus la închiderea 
mai multor șosele și școli din 
diferite zone ale statului.

de la Răsărit. Potrivit aceste'<_ 
evanghelii, Iosif și Maria au 
fugit cu bebelușul Iisus în E- 
gipt pentru a scăpa de măcel. 
Senatul Roman l-a numit pe 
Irod „rege al iudeilor” în jurul 
anului 40 î.C. Potrivit unui 
vechi istoric evreu, Falavius 
Josephus, Irod a murit în anul 
4 Î.C. Cotidianul israelian Ha- 
aretz informează pe site-ul său 
că mormântul lui Irod a fost 
descoperit de profesorul Ehud 
Netzer, care a condus săpă
turile arheologice la Herodium 
din 1972. Netzer a susținut, 
ieri, o conferință de presă la 
Universitatea ebraică din 
Ierusalim. Acesta a adăugat 
faptul că Irod a fost responsa
bil pentru multe proiecte ale 
unor construcții monumentale, 
cum ar fi Caesarea și Mazada.

Prințul Christian
al Danemarcei lși
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