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Cerul va fi variabil. Pe alocuri se vor 
semnala precipitații slabe.

Dimineața La prânz Seara

Hărnicia prost plătită
Face grafică... cu mușchi

Deva (C.B.) - Pentru un devean forța necesară pentru culturism se contopește la perfecție cu delicatețea pentru grafică.Angajat ca gardă de corp în Spania, Sorin Cacio spune că nu s-a gândit niciodată să organizeze o expoziție pentru a-și expune operele. Meseria actuală este plină de pericole, iar Sorin Cacio a fost nevoit să intervină pentru a-și ocroti angajatorul. /p.3

■ Salariile mici oferite 
de patronii din județ nu- 
i îndeamnă pe hune- 
doreni să rămână aici.Deva (D.I.) - Conform Buletinului lunar elaborat de către Direcția Județeană de Statistică, rata șomajului în

județ a fost în luna martie 5,4%, în scădere fată de luna februarie, dar mai mare fată de media pe tară. în industrie și construcții s-a câștigat 900 lei net, în servicii 831 lei, iar în agricultură și serviciile anexe acesteia, doar 633 lei. Aceasta, pe fondul unei creșteri a producției industriale

și a productivității muncii. Cu alte cuvinte, hunedorenii au fost mai harnici. în ciuda acestui fapt, salariul lor mediu net nu se ridică la valorile din alte județe și este oricum cu mult mai mic decât veniturile realizate, pentru aceeași activitate, în străinătate. Astfel, nici nu e de mi

rare că multe firme din județ nu-și găsesc pe piața muncii meseriași. Practic, la această dată, este o mare criză de muncitori în domeniul construcțiilor și cel al prelucrării lemnului. Acest lucru a generat situații în care oamenii de afaceri străini au oprit investițiile.

A intrat în 
stâlp

Deva (T.S.) - Un acci-Afo dent de circulație soldat cu rănirea unui copil aavut loc, ieri, în jurul orei 22:00 în Deva. Dindeclarațiile martorilor reise că șoferul, aflat în stare de ebrietate, a intrat cu viteză într-o Alin Bădoiucurbă și a pierdut controlul volanului. „în ma- jȘină era un băiețel care s-a lovit destul de rău.Șoferul a luat copilul în brațe și a fugit de la locul accidentului. Am încercat să-l opresc, dar m- a lovit cu pumnul”, a declarat unul dintre martori. Mașina, înmatriculată în Prahova, a rămas la locul accidentului, iar polițiștii încearcă să-l găsească pe șofer.

Șoferul a părăsit mașina

Decizie 
irevocabilă
Deva (V.N.) - Secretarul general al clubului Jiul Petroșani, Marian Spiru, s-a aflat ieri la București. El a afirmat că gruparea din Vale va cere forului de specialitate să pună în aplicare decizia dată de Curtea de Arbitraj a Federației. „La sfârșitul lunii aprilie, CAF-ul a hotărât ca Universitatea Craiova să ne returneze datoria de 150.000 de dolari în cazul Bădoiu", a spus Spiru. /p.7
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■ Cadavrul unui bărbat 
dat dispărut de familie a 
fost găsit ieri de salva- 
montiști în satul Groși.

Hunedoara (M.S.) - Cadavrul unui bărbat de 60 de ani, dat dispărut în urmă cu o lună și jumătate, a fost găsit ieri de salvamontiștii hune- doreni într-o vale situată în apropierea satului Groși, la

aproximativ 15 kilometri de municipiul Hunedoara.„Am început căutările miercuri dimineață și am reușit să găsim victima într-o vale din apropierea satului Groși, în zona unui canion calcaros, care se umple cu apă atunci când plouă. Bărbatul trecuse de niște cascade și se afla pe un teren plan”, a declarat Avei Ritișan, de la Serviciul Public Salvamont

Hunedoara. Soția victimei a relatat salvamontiști-lor că 1- a căutat încontinuu pe bărbat, ajutată fiind și de un grup format din 30 de localnici. în cele din urmă, femeia a apelat miercuri la Serviciul Public Salvamont Hunedoara. Cercetările în acest caz continuă, cauzele decesului urmând să fie stabilite de medicii legiști în urma autopsiei.

Ziua regelui
Deva (H.A.) - 10 Mai 1866 este ziua în care Principele Carol I de Hohenzollern-Sigmarin- gen a fost proclamat domnitor al Românilor. La 10 Mai 1877 România și-a câștigat Independenta de stat. Și tot în 10 Mai, în anul 1881, România s-a proclamat Regat, /p.5

Vacanțele românilor
Potrivit estimărilor, în acest an, peste 700.000 de români 
își vor petrece concediile sau vacanțele în străinătate, Doi minori criminali

■ Doi tineri de 13 și 17 
ani, din Vulcan, au fost 
prinși de polițiști după 
ce au ucis o femeie.

Deva (M.T.) - Doi minori de 13 și 17 ani, din municipiul Vulcan au fost prinși de polițiști după ce au ucis o femeie de 78 de ani. Adrian O., de 40 de ani, din municipiul Vulcan, vecin cu femeia ucisă, Floarea O., de 78 de ani, a anunțat polițiștii, marți, în jurul orei 06:45.

Acesta le-a povestit oamenilor legii că femeia era căzută lângă pat și prezenta o tăietură la cap, iar pe pat era un topor ce prezenta urme de sânge. „Polițiștii i-au identificat pe autorii crimei, P.C., de 17 ani, neșcolarizat, fără antecedente penale, fără ocupație, și S.F. de 13 ani, aflat în abandon școlar, ambii din Vulcan”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subin- spector Bogdan Nițu. /p.3
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• Arestați, Patru persoane au fost arestate ieri, în cadrul anchetei privind atentatele de la 7 iulie 2005 asupra rețelei londoneze de transport în comun. Trei bărbați au fost deja arestați la 22 martie, în cadrul acestei anchete. Ei sunt primii sus- pecți incupați în ancheta privind atentatele din 7 iulie 2005, care au provocat moartea a 56 de persoane, dintre care patru kamikaze.

ANI a fost adoptată în Senat

Monument 
profanatTallinn (MF) - Un monument dedicat soldați- lor sovietici uciși în timpul luptelor împotriva naziștilor, în vara anului 1941, a fost profanat în orașul eston Turi. Persoane necunoscuteau pictat o svastică neagră pe chipul soldatului sovietic.
Propus spre 
revocareBucurești (MF) - Ministrul de Interne, Cristian David, i-a solicitat premierului revocarea din funcție a chestorului general Virgil Ardelean de la conducerea Direcției Generale de Infor-

Tony Blair
(Foto: EPA)

Numără
toare
inversăLoncka (MF) - Pre-

■ Aleșii își vor justifica 
diferența dintre avere și 
venituri - 10%, dar nu 
mai puțin de 10.000 euro.

București (MF) - Legea ANI a fost adoptată, ieri, de Senat cu unanimitate de voturi, respectiv 103.Dezbaterile în Senat la Legea ANI au durat aproape două ore, iar la acestea a participat și ministrul Justiției, Tudor Chiuariu.Plenul Senatului a adoptat un amendament la Legea ANI al senatorului PSD Ioan Che- laru, care precizează că prin diferență vădită se înțelege o diferență ce depășește 10% între averea existentă și veniturile realizate, dar nu mai pu

țin de 10.000 de euro.Amendamentul senatorului PSD Ioan Chelaru precizează că procentul prin care se poate vorbi despre „diferență vădită” reprezintă 20% sau 20.000 de euro, dar acesta a fost modificat, la propunerea senatorului UDMR Gyorgy Frunda, care a cerut reducerea sumei la 10.000 de euro și la un procent de 10%.
AmendamentSenatorii au adoptat acest amendament cu 83 de voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” și 4 abțineri.Ministrul Justiției a arătat că se pronunță pentru menținerea unui procent de 2% sau 10.000 de euro, pentru că este nevoie și de un procent, în ca

zul controlului funcționarilor, și în cazul averilor foarte mari, pentru care 10.000 de euro este o sumă nesemnificativă.Președintele Comisiei pentru drepturile omului, Gyorgy Frunda, a propus ca procentul „diferenței vădite” între a- vere și venituri să fie de 10%, și nu mai puțin de 10.000 de euro, propunere acceptată și de reprezentatul PSD Șerban Nicolae.
Instrument eficientDupă adoptare, ministrul Chiuariu a declarat că Agenția Națională de Integritate va fi un instrument eficient, prin puterile de investigare, de sancționare care i-au fost a- cordate de către Parlament și

prin garantarea independenței ei.El a apreciat că Agenția de Integritate va fi un „instrument eficient” prin puterile jA de investigație, prin puterile de sancționare „extrem de severe” și prin garantarea independenței acestei instituții.Ministrul Justiției a mai declarat că va face tot posibilul ca Agenția Națională de Integritate să devină operațională cât mai repede.Chiuariu nu a dorit să a- vanseze nici un termen în ceea ce privește perioada în care Agenția Națională de Integritate își va începe practic activitatea, după adoptarea legii privind funcționarea sa ca instituție de control.
mierul britanic Tony Blair ar trebui să își anunțe azi retragerea de la guvernare, decizie care va intra în vigoare în primele zile ale lunii în iulie, relatează presa britanică. Downing Street a refuzat să comenteze. Partidul laburist a refuzat și el să comenteze aceste in-

Noi manifestații în Franța
h o

formații, potrivit cărora Blair ar putea să facă anunțul în circumscripția din care
mații și Protecție Internă, propunându-1 în a- cest post pe generalul de brigada (r) Petre Albu.

(Foto: FAN)

; face parte, Sedge-i field, situată în nord- i vestul Angliei, lai prânz. Blair a deda-: rat la 1 mai că în j. cursul acestei săptă-
’ mâni va face un a- 

șț* rwț definitiv privind viitorul său.
270, deconspirați în 2006București (MF) - CNSAS a deconspirat în 2006 mai multe persoane decât în primii șase ani de mandat, respectiv 270 de informatori, analizând pentru aceasta 557 de dosare, se arată în raportul de activitate al instituției.Raportul pe 2006 arată că instituția a deconspirat 270 de informatori, analizând pentru aceasta 557 de dosare, față de numai 49 de informatori deconspirați în 2005. De asemenea, numărul informatorilor deconspirați de Consiliu în anul 2006 depășește numărul total al deconspirărilor comunicate în primii șase ani de mandat.Raportul precizează că s-a stabilit caracterul de poliție politică în cazul activității a 158 de cadre ale Securității, dintre care trei sunt actuali magistrați.Raportul mai precizează că, pentru 2007, CNSAS a stabilit ca obiective prioritare creșterea gradului de soluționare a verificărilor de interes public și a cererilor de acces la dosar, dar, în același timp, și accelerarea ritmului de publicare a numelor ofițerilor de Securitate în Monitorul Oficial.

■ Manifestații violente 
împotriva președintelui 
ales al Franței, Nicolas 
Sarkozy.

Paris (MF) - Noi manifestații de ostilitate împotriva președintelui ales al Franței, Nicolas Sarkozy, au avut loc, marți seară, în mai multe orașe franceze, în special la Paris și Lyon, însoțite de ciocniri cu forțele de ordine și arestări.în capitala franceză, incidentele au continuat pentru a treia seară consecutiv. Circa 150 de manifestanți au încercat să blocheze accesul în Piața Bastilia. Ei au fost respinși de un important dispozitiv de forțe de ordine.Mai mulți manifestanți au fost arestați, potrivit poliției. Un manifestant a fost rănit la față cu un obiect contondent.La Lyon au izbucnit incidente similare în cursul serii, circa 200 de persoane protestând în centrul orașului în prezența forțelor de ordine. Poliția a fost nevoită să intervină și a arestat două persoane după ce manifestanții au început să distrugă bunurile publice și au blocat strada.La Villeurbanne, un oraș vecin, sediul UMP a fost devastat de un incendiu declanșat voluntar.

La sud de Paris, mai multe grupuri au atacat forțele de ordine cu 
pietre și cocteiluri Molotov (Foto: epa)Un polițist a fost ușor rănit la Grigny, la sud de Paris, iar doi tineri au fost arestați în cursul unor ciocniri similare.Mai multe grupuri au atacat forțele de ordine cu pietre și cocteiluri Molotov, fiind dispersați cu gaze lacrimogene.Potrivit poliției, 730 de ve

hicule au fost incendiate iar 529 de persoane au fost arestate în cursul nopții de duminică spre luni, iar 365 de mașini au fost incendiate în cursul nopții de luni spre marți, în special în suburbii.între 70 și 100 de vehicule sunt incendiate în Franța zilnic.

Demisii la vârf
București (MF) - Ministrul de Justiție, Tudor Chiuariu, a declarat, ieri, că un secretar de stat și un director din Ministerul Justiției și-au dat demisia din funcții și a a- precizat că motivele pentru acest gest le-a discutat în particular cu cei doi.Secretarul de stat Ion Godescu, directorul Lau- ra Ștefan și consilierul Cristi Danileț din cadrul Ministerului Justiției, numiți în funcții de fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, și-au dat demisiile în semn de i..' protest față de situația creată de cererea de revocare a unui procuror șef din DNA.Ministrul Justiției, Tudor Chiuariu, a cerut, marți, Consiliului Superior al Magistraturii revocarea procurorului Do- ru Țuluș din funcția de șef al Secției a doua din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), din motive de „ineficientă”. Printr-un comunicat al DNA, semnat de 34 de procurori, magistralii protestează față de revocarea din funcție a lui Doru Țuluș.

Bombă O mașină-capcană a explodat ieri, în sudul Thailandei, fără să provoace victime. Suspectați de acest atentat sunt militanții islamiști, răspunzători de circa 200 de morți înce
pând din 2004. (Foto: epa)

.... .

Răpire 
revendicată

Gaza (MF) - Grupul extremist palestinian Armata Islamului a revendicat, într-o întregistrare audio, răpirea jurnalistului BBC Alan Johnston, cerând autorităților britanice eliberarea islamis- tului Abu Qatada.Armata Islamului a fost implicată și în răpirea soldatului israelian Gilad Shalit, în data de 25 iunie 2006. „îl tratăm pe Johnston ca pe orice alt prizonier”, precizează Armata Islamului, care a difuzat și o fotografie a documentelor de identitate ale ziaristului. înregistrarea reprezintă prima revendicare a răpirii lui Alan Johnston, 44 de ani, luat ostatic în orașul Gaza, în 12 martie.

Bush, amenințat cu justiția
■ Președintele SUA riscă 
să fie dat în judecată 
pentru evitarea aplicării 
proiectelor Congresului.

Washington (MF) - Liderul Camerei americane a Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, avertizează că îl va a- duce în fața justiției pe preșe-
- • —........................ .........*.........

Președintele SUA, George W. 
Bush (Foto: EPA)

Nancy Pelosi

J pafeai aduce pe președinte în 
fa^.jusdției dacă va aaexa w 

decret executiv.

dintele George W. Bush dacă acesta va anexa un decret e- xecutiv la promulgarea proiectului privind finanțarea operațiunilor din Irak, transmite The Hill, în ediția on- line.în calitatea de șef al Execu-

tivului, președintele Statelor Unite are dreptul să atașeze decrete de clarificare la proiectele pe care le promulgă. Decretele executive au rolul de a evalua constituționalitatea unei legi și chiar de a limita aplicarea acesteia de

către agențiile guvernamentale. Clasa politică susține însă că președintele Bush a profitat exagerat de mult de acest prerogativ pentru a modifica sensul legilor adoptate de Congres.„Președintele a folosit exagerat de mult decretele executive, iar Congresul caută modalități de a riposta față de depășirea atribuțiilor Executivului”, a atras atenția și Na- deam Elshami, purtătorul de cuvânt al lui Pelosi. „Congresul democrat va contesta modul în care președintele evită să implementeze legile”, a " subliniat Elshami.Cazul ar putea ajunge în atenția unui tribunal federal în situația în care membrii Congresului vor demonstra că Bush a ignorat în mod voluntar un proiect de lege pe care l-a promulgat după votul legislativului.
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îmbină culturismul cu grafica• Vacile sunt la țărani. în județul 
Hunedoara, peste 96% din bovinele înregistrate există în gospodăriile populației. De asemenea, porci și oi cresc tot țăranii, în gospodării fiind aproape 100% din numărul de capete existente în evidențele Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara. (D.l.)

■ Gardă de corp în 
Spania, un devean 
îmbină grafica și 
culturismul.

CĂLIN BlCĂZAN
calin, bica2an@infcrmmedia.ra

Duios învăță
mântul trecea!
Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Trecut prin mintea a nu știu câți miniștri, care mai de care cu chef de reformă, învățământul românesc a ajuns, astăzi, într-o mare fundătură. Și oricât de mult ar încerca guvernanții să-l îmbujoreze cu „pudră de olimpici" sau să-i atârne de coadă tinichele sub forma unor calculatoare la 100 de euro bucata, realitatea este cruntă. Practic, cu fiecare an, calitatea pregătirii elevului este tot mai redusă. Astfel, școlarii de azi se trezesc că, după opt ani de frecat băncile claselor, nu știu tabla înmulțirii sau că n-au fost în stare să citească o carte de la cap la coadă. între timp, profesorii strigă că au salarii mici și că ia banii ăștia nu merită să-și bată capu1, vorba aia, cu toți proștii.

Deva - Fost campion zonal la culturism de trei ori la rând, Sorin Cacio afirmă că modelarea trupului este o combinație între pasiune, plăcere și ambiție. în opinia sportivului, fără aceste trei caracteristici nimeni nu poate izbândi în afirmarea profesională. „Trebuie să-ți cauți aptitudinile, să vezi ce ți se potrivește. Eu nu am început direct cu culturismul. La vârsta de șapte ani m-am apucat de lupte. Am văzut după
M..............
Fiecare începător 
trebuie să 
conștientizeze 
faptul că na tre
buie să se 
grăbească.

Sorin Cacio

Mai mult, am ajuns în situația în care subiectele la bacalaureat sunt vândute la colț de stradă sau în care elevii nu reușesc să obțină amărâtul ăla de cinci care să-i treacă clasa. Și nimeni nu ia nici o măsură. Cu toate acestea, paradoxul este următorul. Obținerea unei diplome de facultate a devenit o joacă. Pe bani, e adevărat, dar în fiecare an facultățile particulare scot din „fabricile" lor absolvenți care abia știu să se semneze. Dar care și- au permis să plătească. Astfel, în 17 ahl Se capitalism sălbatic, România a reușit să transforme sintagma „țara în care prostul e domn" în realitate.

câțiva ani că rezultatele nu erau satisfăcătoare în raport cu ambițiile mele. Încet-încet, am descoperit culturismul și mi-am dat seama că asta îmi place să fac cu adevărat”, spune Sorin Cacio. Drumul
Inundații simulate

A

pe râul Mureș

Tânărul de 17 ani a primit mandat de arestare

Trimis după gratii
Deva (M.T.) - După ce au fost prinși de polițiști, cei doi tineri, ucigașii femeii de 78 de ani, din municipiul Vulcan, au fost prezentați Tribunalului Hunedoara care a emis pe numele lui P.C. mandat de arestare preventivă pe 19 zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat. în cazul lui S.F., de 13 ani, oamenii legii au sesizat Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru luarea măsurilor care se impun. Se pare că cei doi au intrat în casa bătrânei cu intenția de a fura bunuri sau bani. Fiind surprinși de aceasta, în casă, cei doi au reacționat agresiv și au lovit-o pe femeie cu toporul în cap.

■ Sistemul de Gospo
dărire a Apelor organi
zează un exercițiu de 
simulare de inundații.

Deva (M.S.) - Modul de acțiune în cazul producerii de inundații pe râul Mureș este tema unui exercițiu ce va fi organizat azi și mâine de Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara în zona hidrografică cuprinsă între localitățile Șoimuș și Dobra. Scenariul simulării pleacă de la ipoteza că în zonă au căzut precipitații în cantități masive, fapt care a dus la creșterea nivelului râului Mureș până la

O parte dintre lucrările grafice ale culturistului hunedorean (Foto: Călin Bicăzan)spre cele trei titluri zonale la culturism a fost, însă, destul de greu, iar afirmarea la nivel național a căzut din motive financiare.„Am ajuns campion zonal imediat după 1990 când cluburile de culturism nu-și făcuseră încă apariția. Practic, era unul singur afiliat la federație în toată țara. Din păcate, când trebuia să merg la naționale eram trimis pe cont propriu. Fiind și tinerel și fără serviciu, nu am avut posibilitatea financiară să particip la un concurs puternic”, afirmă Sorin Cacio.Pentru că amatorii de culturism simt tentați la început să urce cât mai repede pe treptele afirmării, Sorin Cacio recomandă tuturor începătorilor să se tempereze. „Fiecare începător trebuie să conștientizeze faptul că se află la început de drum și că nu tre

depășirea cotelor de apărare.„Scopul exercițiului este verificarea modului de organizare și funcționare a fluxului informațional-decizional, a fluxului hidro-meteorologic de avertizare-alarmare a populației”, se menționează într-un comunicat al SGA Hunedoara.Pe parcursul celor două zile de simulare va mai fi verificat modul de colaborare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, precum și felul în care administrațiile publice locale și deținătorii de obiective economice care au legătură cu apele cunosc atribuțiile ce le 

buie să se grăbească. Să nu apeleze la scurtături de genul steroizilor. Mulți încearcă să ajungă în doi ani cât au reușit alții în zece. Sportul, în general, și culturismul, în special, înseamnă sănătate, nu exces”.
Și-a apărat țintaDupă ce a lăsat concursurile în urmă, deveanul s-a angajat ca gardă de corp pentru un investitor, în Spania. Această meserie s-a dovedit că nu e lipsită de pericole, iar Sorin Cacio a fost pus în situația de a rezolva câteva incidente. „Ca gardă de corp mi s-a întâmplat ca persoana pe care o păzeam să fie atacată, fiind nevoie să intervin. Niște țipi au vrut să- 1 urce în mașină și să-l ducă, dar am reușit să-l protejez. Nu sunt dotat cu niciun fel de accesoriu pentru protecție deoarece în Spania legea nu-ți dă voie să folosești arme 

Timp de două zile vor fi simulate inundații (Foto: cl)revin, potrivit manualului primarului și planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor. Exercițiul va continua vineri, 11 mai, la ora 10.00, în localitatea Ilia, unde va fi organizată o adunare cetățe

de foc sau cuțite. Trebuie să mă descurc cu mâinile goale”, spune Sorin.Culturismul nu este singura pasiune a deveanului, iar talentul și l-a motivat încă din copilărie. „Pasiunea pentru grafică a apărut din grădiniță când educatoarea mea a considerat că desenul pe care i 1- am prezentat era prea sofisticat pentru un copil atât de mic. Am început să fac tot mai multe și mai multe desene și recunosc că mi-a trebuit ceva timp până să-i fac pe apro- piații mei să mă creadă că eu făceam într-adevăr acele desene. Toată lumea mă întreabă de ce nu am organizat niciodată o expoziție, dar pentru mine grafica nu este decât un hobby. Poate că atunci când nu voi mai câștiga bani din altă parte o să mă gândesc serios să fac o afacere din asta”, încheie Sorin Cacio.

nească în cadrul căreia vor fi prezentate planul local de apărare împotriva inundațiilor, căile și zonele de evacuare a populației, obligațiile cetățenilor în cazul unor situații de urgență.

RECLAMA

mailto:bica2an@infcrmmedia.ra
mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro


1858 - A avut loc Conferința reprezentanților celor 
șapte puteri (Marea Britanie, Stanța, Austria, Prusia, 
Rusia, Turcia și Regatul Sardiniei) de la Paris, privind 

organizarea Principatelor Române. 
1866 -Carol de Hohenzollern-Sig- 
maringen, viitorul rege al 
României, sosește la București, | 
întâmpinat de mulțimi entuziaste. | 
1877 - Carol I (foto) proclamă I 

solemn Independența absoluta a I
României, instituind și prima decorație românească, 
Steaua României._________________ ■ '
1881 - Carol I a fost încoronat rege. Această zr era, 
înainte de preluarea puterii, în 1947, de către comu
niști, ziua națională a României.

9° ,jpî 20°
minim maxim

Cerul va fi parțial senin. Temperatura minimă va fi de 9°C, iar maxima de 20°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cerul va fi mai mult noros. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 11°C și 24°C.
Sâmbătă. Cerul va fi temporar noros. Minima termică va fi de 10°C, iar maxima va înregistra 27°C.
Calendar Creștin-Ortodox__________________________
Sf. Apostol Simon Zilotul; Cuvioșii: Isihie Mărturisi
torul și Lavrentie.

Soluția Integrantei din numărul precedent: P - N - SOL - RAMURI - AA - POLO - 
SUS - VAN - MITRA - I - ARBORI - ȘIRA - NI - C - MH - TIARA - OP - LO - TAP 
- AVE - CEPE - CRAITA - IT - AM - DINTE - STAR - ELEN - OS - GO - EMIR

seroetPlecați într-o călătorie în interes familial, care s-ar putea să nu decurgă așa cum ați dorit. Nu-i reproșați nimicpartenerului de viață!
Wtf

Hîn prima parte a zilei sunteți irascibil din cauza problemelor , financiare. După-amiază vă simțiți bine împreună cu pri- ;etenii care vă vin în vizită.
4* GemeniS-ar putea să aveți de ales Intre stresul unei afaceri noi, împreună cu un prieten, și siguranța locului de muncă. Nu vă grăbiți!

RacDe dimineață sunteți' feărte nervos pe partenerul de viață, pentru că a cheltuit grea mult. Puteți să evitați o ceartă cu persoana iubită.
LeuDimineață vă pune ge gânduri o veste neplăcută, legată de relațiile sentimentale. Fiți foarte prudent, indiferent ce se întâmplă.

> Fecioară • ■ ............................................................ -în cursul dimineții aflați că trebuie să plecați într-o delegație. Partenerul de viață este nemulțumit, pentru că spera să fiți împreună.
BalanțăEste posibil să aveți probleme la serviciu, motiv pentru care nu vă simțiți în largul dumneavoastră. încercați să vă. păstrațiechilibrul.
Scorpion

UWC S-ar putea să vă certați cu persoana iubită, pentru că vreți 
wnC să renunțați la o excursie. Se pare că astăzi nu aveți succes nici în afaceri.

. Săgetător ......... mj ; •S-ar putea să fiți nemulțumit din cauza unor schimbări neașteptate la locul de muncă. încercați să vă calmați, nu
Calendar Romano-Catolic
Sf. Antonin din Florența, ep. UP.

Calendar Greco-Catolic________
S Simeon Zelotul, ap. (+ sec. I).

50 RON Al CÂȘTIGAT!
i I

Gaz metan
Nu sunt programate întreruperi in furnizarea gazului 
metan.

Apă.................... '____________ ____________
Se întrerupe furnizarea apei potabile, în Hunedoara: 
8.00 - 14.00 pe strada Viitorului, Aleea Obor, Drum 
Nou, b-dul Decebal (parțial). Aleea Retezat, pentru 
remediere avarie branșament pe Aleea Obor nr. 20 și 
pe străzile Ecaterina Varga, Panait Cerna, Petofi San- 
dor, Suituri (parțial, Dorobanților, pentru remediere 
avarie pe strada Ecaterina Varga.

Energie electrică____________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Prăjitură cu mac
Ingrediente: 200 ml lapte, 140 g mac, 1 ou, 140 g 
zahăr, 50 g unt, coajă rasă de lămâie, 1 pachet praf 
de copt, 170 g făină de foietaj, 50 g stafide, unt 
pentru uns tava; deasupra: zahăr pudră, cremă de 
vanilie.
Mod de preparare: macul măcinat se înmoaie în 
lapte, oul se amestecă cu zahăr și unt, se adaugă 
coaja rasă de lămâie, făina, macul înmuiat și stafi
dele. Compoziția se toarnă în tavă și se coace la foc 
potrivit. Se răstoarnă pe o planșetă, se răcește, se 
presară zahăr praf sau se acoperă cu cremă de 
vanilie.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 23 aprilie -19 mai, CL te provoacă 
la un nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate integrantele apărute în acest interval, 
realizează o colecție și trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A sau ta OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o In cutiile speciale 
Cuvântul liber, până m 29 mai.

In 30 MAI, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!
Regulament;
La acest concurs nu pot partidoa angajați! Inform Media ;i nici rudele acestora de gradele I șl II. 
Extragerea va avea loc în 30 ma‘, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

Nume.....
Prenume 
Adresa ... ■ 

!.........................Tel,------- ............
Localitatea............ .......... .— 
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

CUV'AO. 12110^3

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

guteți schimba nimic!
CapricornS-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că neglijați familia. Sunteți pus în fața unei decizii dificile. încercați să-l înțelegeți și pe el.
VărsătorSunteți inventiv și ambițios, atuuri pe sare le puteți folosi în ctivitatea profesională și în afaceri. Astăzi puteți avea 

i • succes în tot ce faceți.

Pești

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

730 TeleMatinal
1030 Grădini de vis (doc.. 

Anglia, 2005)
1030 Trăzniții din Queens 

0(ep. 19, comedie, SUA 
2002)

11:00 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisi
une directă

1230 Ochiul magic (r) 
12:50 Integrame după inte- 

grare
13:00 Vorba lui Jim (s, 

0 comedie, SUA 2003) 
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
1430 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1530 Teleshopping
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană
1730 Jurnalul TVR. Sport 

Patrula de mediu
17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seară < 
18:45 Tragerile Jodcer și

Loto 5/40
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20*20 Garantat 100%.
Ediție specială. Invitat: 
Alteța Sa Radu, 
Principe de Hohen- 
zoilem-Veringen 

2120 Mari Români. Carol I
(doc.)

22X10 Eurovision 2007. 
Semifinala 

0:50 Arhiva de senridu.
Eurovision (r) 

1:10 Un om 1h genunchi
(thriller, Italia, 1978). 

Hcu: Giuliano Gemma,
Eleonora Giorgi 

. 335 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo

4:10 Garantat 100% (r).
Ediție specială. Invitat: 
Alteța Sa Radu, 
Principe de Hohen- 
zoilem-Veringen 

535 Cartea europeană (r) 
535 Integrame după inte

grare (r)
£40 Careu de... Doamne

(r)
630 Grădini de vis (r)

PRO TV
7:00 Știrile ProTv. 

Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Adevăr mortal (film, r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri

Ol de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock 

13:00 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog 
1430 E rândul fiilor!

ra(sport/dramă, SUA 
^2001). Cu: Danny 

Mousetis 
1630 Tânăr și neliniștit (s).

—Cu: Eric Braeden, 
“joshua Morrow 

1730 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Războiul de acasă (s, 

comedie, SUA 2005).
“Cu: Michael Rapaport 

18:15 Doi bărbați și
—jumătate (s, comedie, 
hSUA 2003). Cu: Char- 

lie Sheen, Jon Cryer 
18:50 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

(acțiune/comeaie, SUA 
1997). Cu: Tommy Lee 
Jones, Will Smith 

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

0:15 CSI: Miaml (s, SUA
02002). Cu: David Caru-

so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos 

1:15 La Bloc (r) 
1i40 Omul care aduce

cartea (r) 
1:45 Știrile ProTv 
2:45 Te vezi la Știrile ProTv

(r)
3:15 Pro Motor (r)
430 La Bloc (r)
530 Apropo Tv (r)
630 Meseriașii (r)
630 Emmedale-Afaceri 
Ode familie (r)

După-amiază s-ar putea să aveți o neînțelegere cu partenerul, din cauza problemelor financiare și a părerilor diferite despre o călătorie.

1

t

!

630 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

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

930 în gura presei (r) 
1030 Concurs interactiv 
1130V.I.P. (s) 
1230 Vocea inimii (serial) 
1330 Observator cu Simona 

Gherghe
13145 Opt reguli simple (s. 

comedie, SUA 2003).
0Cu: Katey Segal

14:15 Familia Osmond 
(dramă, SUA 2001). 

ti De peste 40 de ani, 
familia Osmond se află 
în prim-planul indus
triei divertismentului, 
având la activ zeci de 
discuri de aur și de 
platină un show de 
varietăți...

1630 Observator
1730 9595, te învață ce să 

fad
1930 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Ludan Mândruță. 
Sport 
Meteo

| 8:50 Secretele arheologiei;
(doc. Canada) 9:20 Jurnalul

' Euronews pentru România; 
935 Misterele monumentelor ș 
(doc. r) 10:10 Tonomatul DP2 
1230 Replay. Legendele fot- j 
balului românesc 1230 South I 
Beach (r) 1330 ABC... de ce? J 
1430 Tribuna partidelor par-;

{lamentare 1530 împreună în J. 
Europa! Em. în limba 
maghiară 1630 Jurnalul TVR ;

! (r) 1620 Descoperă românii 
21630 Autostrada TVR. Mag- ■> 

azin regional 18:00 Jurnal
' regional 18:35 South Beach 
»(ep. 2, dramă, SUA, 1993) 
' 1930 0 lume nouă (doc. Fr.) 
':2(k00 Arena leilor 2130 Ora 

jjde știri 22:10 El și Ea (partea 
ga ll-a) (polițist, Italia, 1998) 

2430 Replay (r)

730 Duelul pasiunilor (r) 930 
Gitanas (s). Cu: Ana de la 
Reguera, Manolo Cardona, 
Dolores Heredia 11:15 
Inocență furată (s) 1330 Pri
zoniera (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 1520 Rețeta de acasă 
1530 Duelul pasiunilor (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) s 
20:30 Iubire ca în filme (s) ‘ 
2130 Zonro (s) 2230 Poveștiri ‘ 
de noapte (divertisment) 2330 ! 
Clona (s) 24:00 Prizoniera (r) 
1:00 Poveștiri adevărate (r) 
230 Iubire ca în filme (r) 330 
Poveștiri de noapte (r)

1

NAȚIONAL

730 Dragoste și putere (r)
830 Sport cu Florentina 825 
Casa noastră (r) 9145 Al 7-lea 
cer (s,r) 10145 TeleRON 1225 
Quizzit - emisiune interactivă

{ 730 Chemarea străbunilor (s) \ 14:05 Dragoste și putere (s) 
{830 Love Joy (s) 9:00 14:40 Aproape de Paradis! 
b Dimineața cu Răzvan și Dani j (dramă romantică. Austria/ > 
S1130 Raven (s). Cu: Raven, Germania, 2005) 1625 Al 7-

0630-07.00 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

'ț; «
wșNmHmmbmMHH
7:40 Premiile Bafta (Marea Bri
tanie, 2007) 9140 Adevărul 
(thriller, Canada, 2005) 11145 
Aniversarea (romantic, SUA 
1996) 13:20 Teny (dramă, 
Canada, 2005) 1525 Dansâzi? 
(romantic, SUA 2004) 17:10 
V Festival 2006 (concert 
Marea Britanie) 1820 Școala 
superioară de eroi (aventuri, 
sua 2005) 20:00 Doisprezece 
într-o cube (aventuri, SUA 
2006) 21:40 Exorcistul:
începutul (horror, SUA, 2004) 
2335 Studio 60 (Ep. 1, dramă, 
SUA 2006)

REALITATEA

2030 Test de fideftate
(divertisment)

2230 Vocea inimii (serial, 
Qdramă, România, 

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

2330 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2430 Tn derivă (dramă, 
raSUA, 2003). Cu: Eric 
*“Stohz, Kim Dickens, 

Felicity Huffman, Ius
tine Bateman. R.: Hen- 
ry Bromell

230 Concurs'interactiv 
330 Observator 

(reluare)
4309595 

(reluare)
£30 Vivere (serial)

S1130 Raven (s). Cu: Raven,
■jOrlando Brown, Kyle Orlando lea cer (s) 1725 Trăsniți în 
■> Massey 1130 Unhappily Ever N.A.T.O. (r) 1830 Focus 1930 
» After (s, SUA,1995). Cu: Frank Camera de râs 20:00 S.O.S.

Lloyd, Benjamin Shelfer, Allan \ Salvați-mi casa - sezon nou! 
jjTrautman 1220 Look who is \ Z'.ZZ ——I_____
{winning 1430 Miezul pro- (Reality Show) 2230 Trăsniți 
î'blemei (r) 1630 Bărbatul din [ în N.AT.0. 2230 Focus Plus j 
jj vis (s) 1730 Naționala de bere 
«1830 Știri 2030 Țara vede

telor 2230 Miezul problemei 
2430 Cronici paranormale (s)

Camera de râs 20:00 S.O.S.

2130 Bătălia sexelor - Noul

9:10 100% (r) 10:00 Reali
tatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea 12:00 Reali
tatea de la 12:00 13:15 EU, 
România 14:50 Realitatea bur
sieră 15:00 Realitatea de la 
15:00 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17145 
Editorii Realității 1850 Rea
litatea zilei. Cu Răzvan Du- 
mitrescu 2030 Realitatea de 
la 20:00 2035 Realitatea zilei 
2130 Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 2230 
100% 2330 Ultima oră

2330 Medium (s) 030 Focus

{1030 Spitalul de urgență (r), 
*1130 Viața la Casa Albă (r) < 

1230Teo (r) 13:15 Road Run-
{ner-cea mai rapidă pasăre (s) > 
«13145 Merne Melodies Show \

(s) 14:15 Viața la Casa Albă (s) s 
15:15 Ghid ce-mi place la tine !
(s) 16:15 Ghid ce-mi place la ' 
tine (r) 16145 Pe fază! (come-; 
die, Anglia, 1962) 1930

{Seaquest (s). Cu: Roy Scheider * 
) 2030 Entertainment Newș 
{2020 Schimbul trei (s) 2130 * 
j’Ghid ce-mi place la tine (s) i 
{2230 Dulcea otravă I 
{(thriller/romantic SUA 1996)

730 Matinal 7101030 Euro-: 
maxx 1030 Cinema 1130 Ne 
privește. Talk-show pe teme < 
sociale. Cu Alina Stancu 1230 , 
Știri 1230 Teleshopping 1335 < 
Marș forțat Cu George Mihal-! 
cea 1435 Lumea cărților. Cu ; 
George 1535 Eurobiitz: Jur-: 

nai european (r) 1630 Nașul. 
Talk-show cu Radu Morani (r) j 
1830 6I Vine presai Cu Livia ; 
Dilă și Nzuzi Mbela 2030 < 
Sfânta Tereza și diavolii 
(dramă, România, 1972). Cu: 
ZephiAlsec 2230 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 2430 
6! Vine presa! (r)

8:00 Braimac. Maniaci ai 
științei 930 Automobile ame
ricane recondiționate 1030 
Vânătorii de mituri 1130 
Mașini pe alese: Conette C4 
1230 Superstructuri 1330 
Confruntări și fiare vechi 1400 
Brainiac. Maniaci ai știnței 
1530 Cum se fabrică rfinene 
lucruri? 1630 Curse 1730 
Mașini pe alese: Mn 1830 
Motociclete amerione 1930 
Vânătorii de mituri 2000 Cun 
se fabrică diverse luawi? 
2130 Decodfficarea dezasau- 
lui 2230 Dosarele FBI Z330 
Cum se naște un automoti 
sport 2430 Cian se fabrică 
averse lunuri?



joi. 10 mai 2007

www.tophumantarget.ro
Deva (T_S.) - Este un nou site destinat recrutării online. 
Acesta se adresează atât companiilor, cât și viitorilor 
camfidați, propunând poziții destinate în special celor 
dn top și middle management.

1 euro
2,4349 lei1 dolar american
53,6969 lei1 gram aur

3,2974 lei

Societatea
♦ ytl ) j ' J

Preț Variație
închidere (lei/acț)

SNP 0,5450 -2,68
SIF3 4.1900 -3,23
SIF1 3.2700 -2,1
Banca Transilvania 1.0700 -0,93
BRIC 2.3700 -1,25
Blofarm 0.7450 -1,97
SIF2 3.2300 -3,29
SIF5 3.6500 -2,67
SIF4 2.1200 -0,93
Rubrica realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277,

BiaJEFIMWlE U’FllîE

227087Dispecerat apă rece
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe VI2

teVompieri sâi. ...
■ Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Ziua Regalității, pe 10 Mai
■ "Monarhia ar fi scos 
demult România din 
impas. Dar noi suntem 
o națiune de stânga".
Hannelore AcArnulesei

Deva - Data de 10 mai este, pentru mulți dintre noi, o zi oarecare. Puțin se mai scrie, chiar și în manualele de istorie, chiar și acum, după căderea comunismului, semnificația zilei de 10 Mai. Ziua Independenței și Ziua Regalității Române. Această sărbătoare a fost estompată de paradele europene din ajun (9 mai). Această zi nu mai este o sărbătoare pentru români de peste o jumătate de secol, dar majoritatea nici hu știu măcar că data de 10 mai are vreo semnificație.
hi spirit monarhistîn județul Hunedoara simt aproximativ 200 de oameni care se implică activ în a face cunoscut adevărul despre ce a însemnat acea perioadă, de aproape 100 de ani, de când România devine Monarhie Constituțională și până când se transformă în Republică. Oliviu Seleșan este un devean care a crescut în spirit monarhist. “Părinții, deși țărani, întotdeauna ne-au vorbit despre Rege și ne-au dat ca exemplu Monarhia”. Din 2001 este președintele Societății Amicii Regelui Mihai. Din 2004, coordonator al Asociației pentru Informare despre Regatul României și, de puțin timp^a mai înființat o aso- ciâțieT ^Suprema Recunoștință”. “Prin acțiunile noastre

Regele Carol I Regele Mihai I de România Regele Ferdinand I

umme

Amplasarea aparatelor radar în data de 
10-05.2007: ____

B - DN 7: Tătărăști - llia - limita jud. Arad; 

I - DN 66: Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Regulii
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Avanmti

vrem să facem cunoscut rolul Monarhiei Constituționale în România, spune Oliviu Seleșan. Consider că o monarhie constituțională este întotdeauna superioară unei republici”, mai spune deveanul. în plus, monarhistul crede că Regele ar fi răspunsul românilor. “Monarhia ar fi scos demult România din impas. Pentru că un rege nu face politică. Dar nu se vrea așa ceva. Suntem o națiune de stânga. Nimeni nu mai vrea monarhie. ^Niciodată nu s-a propus un Referendum prin care să se voteze dacă se vrea Monarhie sau nu”, afrimă Oliviu Seleșan. Ziua de 10 Mai 1866 este ziua în care

Principele Carol I de Hohen- zollern-Sigmaringen a fost proclamat domnitor al Românilor. La 10 Mai 1877 România și-a câștigat Independența de stat. Și tot într-o dată de 10 Mai, în anul 1881, România s-a proclamat Regat.
Trei regi pentru româniPuțini sunt cei care știu că Monarhia, prin Carol I, a împins România într-o evoluție rapidă, cum nu mai cunoscuse până atunci.Carol I a pus bazele învățământului, a pus la punct infrastructura și sistemul căilor ferate și a transformat Bucureștiul dintr-un târg oriental într-o capitală

europeană. Monarhia Constituțională va dura, în România, însă, mai puțin de un secol.Carol I este succedat de Ferdinand I, apoi de Carol al Il-lea și de Mihai I, care este și ultimul Rege al României. “Regele Mihai și Regina- mamă părăsesc țara în seara de 3 ianuarie 1948, după ce Majestatea Sa semnase, forțat, o abdicare, pe care nu a recunoscut-o niciodată.Despre acest moment, Regele avea să spună mai târziu: „Am plecat cu moartea în suflet”, (sursa - site-ul oficial al princepelui Radu de Hehenzollern și al Casei Regale)
Tot mai puține accidente
■ Accidentele de 
muncă au astăzi ca 
principale cauze riscul 
și indisciplina.

Deva (D.I.) - Odată cu scăderea activității în minerit și siderurgie, au scăzut drastic și numărul de accidente de muncă. Acum periculos este mai degrabă să lucrezi „la bandă”, unde se execută mecanic operații care necesită îndemânare și precizie. Anga- jații se surmenează și renunță repede la un astfel de loc de muncă, indiferent de venitul adus. „Accidentele de muncă se produc astăzi pe fondul indisciplinei, oamenii vor sau sunt puși să execute lucrări pentru care nu au calificare. Sau lucrează petmanent în condiții de risc și consideră asta normalitate. Atunci poa

Indisciplina la locul de muncă este principala cauză a accidentelorte interveni neprevăzutul”, spune Alexandru Radu, șef serviciu Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul ITM Deva. în plus, angajatorii nu au încă responsabilitate față de angajați. Se mulțumesc să le ofere condiții minime de

muncă, în care securitatea muncii intră pe ultimul plan. Dovada o reprezintă cele 56 de sancțiuni și 206 de avertismente pe care ITM le-a dat în urma a 875 de controale efectuate în primul trimestru al lui 2007.

Construcțiile, 
profitabile

Deva (T.S.) - Pentru cele circa 400 de societăți hunedorene care au ca obiect de activitate construcțiile, anul 2007 s-a dovedit a fi un an bun. După un început de an mai puțin activ, lucru normal pentru domeniul construcțiilor, perioada februarie - mai s-a dovedit a fi solicitantă pentru constructori. Cele mai multe cereri pentru lucrări de construcții au venit din partea firmelor mari care și-au construit noi sedii sau le-au modernizat pe cele noi. Nu au lipsit nici comenzile din partea instituțiilor bancare, spitalicești sau administrative.
Tradiția ne unește

Deva (D.I.) - Asociația Inte- retnică a Persoanelor Defavorizate din România, în parte- neriat cu Direcția Județeană pentru Cultură și C.N. Decebal derulează programul „Tradiția ne unește”, program finanțat de Ministerul Culturii. Apelând la elementele din viața lor la care rromii țin foarte mult - muzica și

dansul - AIPD dorește să găsească o cale de integrare a rromilor în societatea românească.Primul pas a fost făcut de Ziua Europei când în fața Casei de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva au fost prezentate dansuri tradiționale românești, romanes, maghiare și germane.

Pentru eficientizarea 
afacerii și timpului

Deva (D.I.) - Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara în par- teneriat cu compania de software SC Pentium SRL organizează joi, 17 mai 2007, prezentarea cu tema „Eficientizează-ți afacerea, timpul și efortul financiar, folosind programulGALILEO”.Programul GALILEO este un performant program de gestiune financiar-con- tabilă, creat pentru a efici- entiza activitatea companiilor. Acesta este un pro

gram de tip client-server, adică pot fi conectați simultan mai mulți utilizatori; un program multi- gestiune; permite gestiunea activităților de import- export, conversia valutelor realizându-se în mod automat; permite importul și exportul de date din și în diferite formate (Excel, DBF, XML etc.); permite controlul gestiunilor cu cod de bare și asigură comanda automată a caselor de marcat în magazinele cu amănuntul.

http://www.tophumantarget.ro


joi, 10 mai 2007 CUVAfflB. actuutati /«

• Amenzi. Polițiștii hunedoreni au aplicat, în 24 de ore, amenzi în valoare de 15.415 lei acelor cetățeni care au încălcat legea în județ. (M.S.)
• PLD la Arad. Peste 300 de membri ai PLD Hunedoara vor participa astăzi la un miting organizat la Arad, la care va lua parte și președintele formațiunii politice, Theodor Stolojan. (M.S.)

Europa cu 
europeni

Hunedoara (M.S.) - Treizeci de elevi și profesori din cinci țări europene (Olanda, Belgia, Germania, Suedia și Cehia) au sărbătorit Ziua Europei la Colegiul Tehnic de Telecomunicații din Hunedoara, unde au fost programate, timp de cinci zile, o serie de activități educaționale. Pe lângă lecțiile deschise, oaspeții vor mai vizita cetățile dacice de la Sarmizege- tusa Regia, cetatea Devei, mănăstirile Prislop și Colț, bisericile din Densuș și Ghelari.
PSD la SibiuDeva (M.S.) - Peste 800 de membri ai organizației județene PSD Hunedoara au luat parte la mitingul organizat ieri la Sibiu, cu participarea liderului social- democraților Mircea Geoană. „Am plecat la Sibiu pentru a sărbători Ziua Europei”, a declarat președintele PSD Hunedoara, Florin Cazacu.

Numără
toare 
paralelă 
Deva (M.S.) - Partidul 
Național Liberal va 
organiza o 
numărătoare paralelă 
a voturilor la referen
dumul din data de 
19 mai, a anunțat ieri 
vicepreședintele PNL 
Hunedoara, Tiberiu 
Balint. El a adăugat 
că 180 de membri ai 
PNL Hunedoara vor 
participa la București, 
pe data de 16 mai, la 
lucrările Ligii Aleșilor 
Locali PNL.

Interimat 
pentru 
Alba
Deva (M.S.) - 
Președintele filialei 
județene Hunedoara 
a Partidului Conserva
tor (PC), Petru 
Mărginean, va asigu
ra și interimatul la 
conducerea organi
zației PC Alba, după 
ce șeful acesteia a 
demisionat din 
funcție și s-a înscris 
la PNL. In două luni 
de zile, conservatorii 
din județul vecin vor 
organiza alegeri pen
tru a-și alege un nou 
președinte de filială.

Ziua Europei în Hunedoara
■ Ziua Europei nu a tre
cut neobservată de elevii 
din Călan, dar nici de 
veteranii din Orăștie.
CĂLIN BlCĂZAN__________________
calin.bicazan@informmedia.ro

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.roCălan, Orăștie - Mai mulți elevi ai claselor primare de la Școala Generală din Călan au celebrat, ieri, Ziua Europei. Pentru a-i face pe copii să înțeleagă mai bine semnificația zilei de 9 mai, profesorii organizatori au desfășurat un concurs de cultură generală care a avut ca tematică Ziua Europei. „Pentru noi data de 9 mai are o triplă semnificație. Mai întâi e ziua Europei, apoi Ziua Independenței de Stat a României și e data când a avut loc victoria finală asupra lui Hitler. Acest concurs era necesar pentru că noile manuale de istorie sunt sărace în informații și nu mai conțin niciun fel de amănunte despre 

Elevii din Călan premiați la concursul de cultură generală (Foto: cl>

ziua de 9 mai. Copiii au răspuns foarte bine întrebărilor, semn că le-a plăcut concursul”, spune Cristi Jurj, unul dintre învățătorii organizatori. Alți elevi s-au familiarizat cu țările membre ale Uniunii Europene prin colecționarea de stegulețe care reprezentau fiecare țară în parte. „Am realizat stegulețele țărilor membre și am ținut lecții pe tema integrării. Elevii au mai învățat rețete culinare specifice fiecărei țări membre UE”, a spus Gabriela Vlad. Tot ieri au primit diplome elevii care au participat la campionatul de fotbal organizat în cinstea Zilei Europei. învățătorii Alexandru Pârlițeanu, Emil Vlad și Cristi Jurj au premiat echipa câștigătoare, cel mai bun jucător și golgheterul competiției.Din cauza vremii nefavorabile, alte activități au fost anulate. „Aveam programat un concurs de biciclete și imul de role, dar pentru că a plouat a trebuit să anulăm competiția. Vom face totuși o plimbare în parc”, spune Aurora Rîpaci.

Veteranii de război au fost felicitați de oficialități (Foto: cl)„Doream să organizăm un concurs de desene pe asfalt, dar pentru că a plouat drumul s-a umplut de apă și am fost nevoiți să renunțăm”, spune Cristi Jurj. Elevii au realizat în final o expoziție de desene pe tema Zilei Europei, expoziție ce poate fi văzută la sediul Consiliului Local Călan.
Baloane și porumbeiActivitățile dedicate celor trei evenimente au inclus ieri, la Orăștie, expuneri, evocări, difuzarea de filme documen- tar-istorice, precum și întâlniri cu veterani de război hunedoreni. Festivitățile din această zi au început cu un simpozion dedicat veteranilor de război din municipiul Orăștie. Mai bine de jumătate dintre aceștia au ținut să destăinuie celor prezenți câte- o frântură din evenimentele care i-au marcat în timpul celui de-al doilea război mondial, pe fronturile unde au luptat. Unul dintre aceștia a recitat și o poezie pe care a scris-o părinților săi, de pe patul de spital. La acest eveni

ment au participat și edilii orașului care în final au înmânat cupe tuturor veteranilor de război. „Simplul fapt că ne-ați chemat astăzi aici (ieri - n.r.) înseamnă foarte mult pentru noi. La vârsta asta nu mai vrem decât dragostea voastră”, spune cu glasul tremurând unul dintre veteranii de război prezenți la eveniment. După simpozion a fost sărbătorită „Ziua Europei”, în piața cu același nume, din municipiul Orăștie. Aici, au fost susținute discursuri de către primarul orașului, europarlamentarul Monica Iacob Ridzi și elevi ai mai multor școli din Orăștie. Pe finalul evenimentului cerul senin al orașului s-a umplut cu baloane în culorile Uniunii Europene și porumbei eliberați de copii. Un program artistic la care și-au dat concursul tineri interpreți de muzică ușoară și populară din cadrul Casei de Cultură și Clubului Copiilor din locaSl tate a încheiat șirul manr testărilor prilejuite de Ziua Europei.

viteza legală au fost sancționați de po
lițiștii hunedoreni. Pe parcursul unei 
singure zile, poliția a aplicat 131 de 
amenzi la legea circulației și a sus
pendat patru permise de conducere.

(Foto: Traian Mânu)

' .................. '. ......... J

Minori la muzeu
Deva (M.S.) - Opt dintre minorii care își ispășesc pedepsele privative de libertate în Penitenciarul de maximă siguranță Bârcea Mare au vizitat ieri expoziția de reptile organizată la Deva de Muzeul Civilizației Dacice și Romane. „Aceste vizite îji afara penitenciarului au ca scop menținerea legăturii cu comunitatea și fac parte din cadrul programelor recreative desfășurate pe timpul detenției”, a explicat purtătorul de cuvânt al instituției, Gabriel Vesa.

------ ARTICOL PUBLICITAR

AGENDA DEMOCRAȚILOR
Ilegalitate neagrăde Cătălin Avramescu
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De obicei evit să citez și să comentez texte de lege în articolele mele. Ce rost are, într-o țară în care dreptatea oricum umblă cu capul spart? De data asta însă, chiar după standardele locale, e prea de tot. Priviți, vă rog, în Constituție, la art. 71, paragraful 2: „Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului". Ce înseamnă asta? Ce .scrie - anume că dacă ești parlamentar nu mai poți avea nici o altă funcție publică afară de aceea de membru al Guvernului. Adică nu poți fi, atâta vreme cât ești în Parlament, și șef la ANAF, director la Aviația Civilă sau ambasador la Tokyo.Și totuși, în țara aceasta există 35 de persoane care încalcă acest articol 7-1(2) din Constituție. E vorba despre cei 35 de „euro-parlamentari" pe care România i-a trimis în Parlamentul European de la 1 ianuarie, data aderării la UE, până la eventualele alegeri pentru acel „parlament". Cum s- a ajuns aici? Printr-o altă călcare în picioare a Constituției. Pe 12 decembrie 2006, comisia juridică a Camerei a decis să acorde o „derogare" de la Statutul senatorilor și deputaților. Euro- parlamentarii, susține comisia, ar avea dreptul să- și păstreze și mandatul de la București, precum și salariul și diurna din țară. Ați înțeles, e vorba de parale la mijloc... Dar comisiile nu aveau cum să acorde o derogare de la Constituție.Bine, veți spune, dar această funcție, de euro- parlamentar, este una de „autoritate publică"? In fond, acești oameni se duc la Bruxelles, nu la București. Numai că actuala Constituție, la art. 38, stipulează cu claritate dreptul de a alege și de a fi ales în... Parlamentul European. Rezultă fără nici un dubiu că, în conformitate cu prevederile Constituției, funcția de euro-parlamentar este una de autoritate publică. Ce nu poate fi ocupată de un parlamentar care are un scaun în Parlamentul de la București.Problema compatibilității și-au pus-o și alții. Numai că ei au rezolvat-o pe cale legală și constituțională. în Finlanda, spre exemplu. Consti

tuția prevede, în secțiunea 28, că mandatul de parlamentar în parlamentul național este suspendat pe perioada mandatului european, iar un înlocuitor preia locul celui plecat la Bruxelles. La noi însă, Constituția e un șervet cu care se șterge la gură actuala clasă politică, după ce se înfruptă din banii publici.Și totuși, cum e posibil așa ceva? Am stat de vorbă cu câțiva dintre cei 35. Ei erau convinși că totul e în regulă, legal vorbind, pentru că această dublă calitate ar fi fost prevăzută de o anexă a Tratatului de aderare la UE. Pentru că prevederile tratatelor internaționale ar avea prioritate asupra dreptului intern (art. 20 din Constituție), cred ei, mandatul lor e unul legal. Din păcate, nu este așa. Prevederile tratatelor ratificate de Parlament au, conform art. 20-21, prioritate doar în ce privește drepturile omului, nu în ce privește confortul aleșilor neamului.Mai grav însă, prevederile acestor tratate nu sunt superioare decât legilor ordinare, nu Constituției. Unde scrie? Păi, tot în Constituție. Spre deosebire de o țară ca Irlanda, unde prevederile dreptului european sunt superioare și Constituției inițial adoptate în 1937, noi avem, la fel ca majoritatea țărilor democratice, doctrina supremației Constituției. Vezi art. 1(5), precum și art. 11, care stabilesc că un tratat cu prevederi con- j trare Constituției poate fi adoptat doar după â revizuirea legii fundamentale a țării. Cum am* ajuns aici, într-o situație de ilegalitate neagră? în parte, datorită incompetenței celor care au redactat, negociat și semnat Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Să amintesc doar că dl. Leonard Orban, „negociatorul-șef", acum șef peste copiatoarele de la Bruxelles, nu are studii juridice și este de meserie inginer- mecanic. Pe de altă parte însă, vinovat pentru această situație este actualul prim-ministru. în vreme ce alte țări care au aderat la UE au organizat îndată alegeri pentru Parlamentulr European, dl. Popescu-Tăriceanu le-a! amânat. Ce mai contează, acolo, o Constituție, când banul merge? ȘJ
{93575; -
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Crosul, elevii de Ziua Europei

• Șanse. Componentele echipei de tir cu arcul a Minerului Aninoasa, Simona Băncilă și Luminița Sârbu au mari șanse să reprezinte România la CM, din luna iulie din Germania. Antrenorul Viorel Hăbian a spus că, dacă la Cupa Federației vor realiza un barem de 1.250 de puncte, sunt ca și calificate la Mondiale. (V.N.)
• Goluri. în Liga a IV-a de fotbal seniori, cele mai multe goluri a primit Inter Petri- la, echipă aflată pe locul 11 în clasament, în 17 meciuri, petrilenii au încasat nu mai puțin de 56 de goluri. (V.N.)

■ Aproximativ 200 de 
elevi din liceele din 
județ au participat ieri 
la Crosul „Pro Europa".

Valentin Neagu
valentin.neaqu@infarnimedia.ro

Deva - Centrul municipiului Deva a fost ieri foarte

"Puteam obține mai mult"
Deva (V.N.) - După cum apreciam ieri, Corvinul Hunedoara a avut un meci greu la Cluj, cu Universitatea, liderul clasamentului și foarte aproape de promovare în Liga I de fotbal. Singurul gol al partidei a fost înscris de Șomcherechi în minutul 41, la o lovitură de colț reluată în poartă. „Păcat, pentru că puteam obține mai mult. Cel puțin un punct, în prima repriză am avut trei ocazii de a marca prin Pepenar, Pribac și Vișan. Din păcate nu am avut șansă. Iar pentru acest lucru suntem triști. Dar trebuie să spunem că am jucat cu o echipă puternică. De fapt cu liderul clasamentului. Oricum, s-a văzut că avem potențial, că echipa merge tot mai bine. Jocul de astăzi (ieri - nr) ne dă încredere pentru întâlnirea cu IS Cîmpia Turzii” - ne-a spus imediat după partidă Titi Alexoi, tehnicianul hunedorenilor.

Categoria 15-16 ani, fete, nelegitimați: Bianca Bartaș - Brad, Anda Vaga- 
liu_- Brad, Nadia Chivu - Vulcan._______________________ ___________________
Categoria 15-16 ani, băieți, nelegitimați: Cristian Dîlv - Brad, Radu Stancu 
- Călan, Alexandru Almășan - Brad.________________________________________
Categoria 17-19 ani, fete, nelegitimați: Simona Pădurar - Deva, Romelia 
Visa - Brad, Ionela lanc - Brad.____________________________________________
Categoria 17-19 ani, băieți, nelegitimați: Radu Nedea - Brad, Adrian Aapos- 
tol - Călan, Andrei Mihăiescu - Brad.______________________________________
Categoria 17-19 ani, fete, legitimați: Mihaela Țuturescu - Deva, Grațiana 
Strava - Deva, Crina Chiorean - Deva._____________________________________
Categoria 15-16 ani, băieți, legitimați: Andrei Varga - Hunedoara, Andrei 
Diriș - Deva.________________________________________________________________
Categoria 17-19 ani, băieți, legitimați: Alexandru Cristea - Hunedoara, Andrei 
Veg - Deva, Ciprian Ardelean - Hunedoara.

Trei medalii la Campionatul Național
■ Sportivii de la CSS 
Deva nu au mai repetat 
performanța de anul tre
cut la CN cădeți.

Ciprian Marinuț
ciprian.marinu1@informmedia.ro

Renunțări și întinerire
Deva (V.N.) - Ioan Sdrobiș, managerul general al Jiului, a declarat că procesul de reîntinerire a echipei va continua,1 iar din sezonul viitor în lot vor fi doar jucători cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani, anunțând că se va renunța la o serie de jucători. „La Craiova s-a văzut foarte clar că ne-a lipsit experiența,, pentru că jucătorii și-au creat situații bune de a marca. Am pățit exact ca în partida cu Poli Timișoara. Universitatea nu m-a impresionat cu nimic, dar sunt mulțumit că Bicfalvi și-a revenit și _ într-un an de zile poate ajunge în vederile echipei naționale”, a spus Sdrobiș. El a mai afirmat că Drida și Găldeanu nu vor mai face parte din vederile clubului Jiul Petroșani pentru sezonul viitor. „Drida și-a cam pierdut busola și dacă o ține tot așa, sincer, nu va mai face parte din această echipă. O să-l lăsăm să-și caute o formație pe măsura lui”, a spus ironic Ioan Sdrobiș.

Deva - Seria performanțelor valoroase ale luptătorilor de la CSS Deva a continuat cu câștigarea unui titlu național și a două medalii de bronz la CN de Lupte cădeți, desfășurat la Sfântu Gheorghe, în perioada 4-6 mai. în condițiile itaei concurențe foarte puternice cu peste 380 de participanți (180 la feminin și 200 ta masculin), de la toate TlubuSșj^ay^lș^ cei 16 reprezenta! ifi ai CSS Deva au avut prestații bune, iar trei dintre ei au urcat pe podium. Cea mai bună performanță a realizat-o MihaelaFeurdean care a cucerit titlul Peliancă la categoria 43 kg.

b

Seria Valea Mureșului

3. Zarandul Crișcior 11 7 2 2 22-8 23
4 Streiul S Veche 11 6 1 4 34-23 19

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Xl-a: Ponorul Vața - 
Casino llia 3-1; Olimpia Ribița - Victoria Dobra 6-1; 
Zarandul Crișcior - Aurul Certej 2-1; Streiul Simeria 
Veche - Moții Buceș 2-2.
Clasament
1. Moții Buceș 11 8 1 2 25-11 25
2 Olimpia Ribița 11 8 1 2 29-23 25

5 Ponorul Vața 11 5 2 4 26-18 17
6. Casino llia________ 11 3 2 6 13-20 11
7. Aurul Certej____ 11 2 ~'.'U 8 21-26 7
8~ Victoria Dobra fi 0 6 -11 1-3-54 0
Programul etapei a Xll-a, din 13 mai ax.: Casino llia -
Streiul Simeria Veche; Moții Buceș - Zarandul Grișcior; ț 

' Aurul Certej - Olimpia Ribița; Victoria Dobra - Ponorul
Vața. _________________ _ _____  i

Seria Valea Streiuluî ..... ..... .......
Rezultatele etapei a Xlll-a: Sargeția Bretea Pomană - 
Cema Lunca Cernii 2-3; Dacia Boșorod - Sîntămăria 
Orlea 5-1; Viitorul Păclișa - Goanță Ghelari 3-0; Minerul 
Teliuc - Streiul Baru Mare 3-0; Unirea Berthelot - 
Mureșul II Deva 3-1._________________________ ________
Clasament
1. Mureșul II Deva 13 10 1 2 70-15 31
2, -Mînerul teliuc 13 9 2 2 29-16 29
3. Sîntămăria Orlea 13 ~ B~ 1 4 29-23 25
4, Unirea Berthelot 13 7 0 5 26-25 22

hopamul etapei a XfV-a, din 13 mai a.c.: Streiul Baru 
Mare - Viitorul Pădișa; Goanță Ghelari - Dacia Boșorod, 
Sirtămăria Orlea - Sargeția Bretea Română; Cema Lun
ca Cerni - Urarea Berthelot; Mureșul II - Minau! Teliuc

5. Cema Lunca Cernii 13 6 1 ■ 6 28-31 19
6. Viitorul Păciișa 13 6 16 20-22 19
7. Sargeția Bretea R. 13 6 0 7 33-35 18
8. Dada Boșorod 13 4 0 9 24-54 12
9. Streiul Baru Mare 13 3 1 9 13-25 10
10. Goanță Ghelari 13 2 0 11 12-38 6

R
i
I
1

Alin Paleacu vrea 
la U Cluj Napoca

Deva (V.N.) - Alin Paleacu, fostul mijlocaș al Jiului, a declarat că își dorește ca în sezonul viitor să joace la Universitatea Cluj, deși are mai multe oferte din străinătate. El spune că l-ar tenta mai mult să joace în țară și că nu este exclus să semneze din vară cu U Cluj, echipă care, teoretic, va juca din sezonul viitor în prima ligă. „Nu m-a contactat nimeni de la această echipă, deocamdată, dar mi-aș dori să joc acolo. Am auzit că s-au interesat de mine și aștept să mă sune pentru că nu cred că i-aș refuza”, a spus Paleacu. Fotbalistul timișorean a fost ofertat până acum de echipe din Cipru și China.
Decizie irevocabilă

Deva (V.N.) - Spiru a mai afirmat că „acum Craiova va trebui să ne dea această sumă până pe 26 mai, conform hotărârii luate de Curtea de Arbitraj. Dacă nu vor face acest lucru, echipa din Bănie riscă să nu fie programată în sezonul viitor și să aibă transferurile blocate. Așadar, ei nu au altă soluție decât să ne înapoieze banii”. Jiul a câștigat litigiul cu Universitatea Craiova, în cazul Bădoiu, după ce în prealabil plătise Universității suma de 150.000 de dolari. în urma reanalizării dosarului, CAF-ul a dat ver
dict favorabil echipei din Vale 
în ciuda nemulțumirii ofi
cialilor din Bănie. Decizia. în 

animat. Acest lucru s-a datorat celor peste 200 de con- curenți la Crosul „Pro Europa” veniți din liceele județului pentru a câștiga un loc pe podium. Acțiunea a fost organizată de DSJ Hunedoara, Inspectoratul Școlar, Asociația Județeană de Atletism și s-a înscris în multele asemenea activități dedi-

Elevii și antrenorul lornațional la categoria 40 kg. Sportiva antrenată de Cosmin Văcărașu a fost într-o formă de zile mari și s-a dovedit :inspirată^H:*MBrte partidele;câștigând toate meciurile până în finală.Celelalte două medalii au fost obținute de Ana Răduț la categoria 38 kg și Andreea Doru Ailincăi.

DA □ vreau sâ devin ABONAT, sau să îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber iți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

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

Numele__
Prenumele

DA □ vreau sâ primesc in fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid 
ianul Cuvântul liber.

Adresa: Str.
Nr.___ Bl,
Localitatea
Telefon___

TALONUL DE TESTARE GRATU'TA ESH 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI Nu - 
LIBER Si MN : ' R DE >■ --
DE OBL'G-t •

Cele mai multe premii le-au câștigat elevii din Brad (Foto: cl)cate Zilei Europei.Au participat fete și băieți ai claselor IX-XII, împărțiți pe categorii de vârstă, legitimați și nelegitimați. Au fost de

(Foto: CL)„Ne așteptam la mai multe medalii, însă competiția a fost foarte disputată. Majoritatea sportivilor noștri se află în primul an de participare la cădeți și le-a lipsit experiența, iar medaliații de anul trecut au promovat deja la juniori”, afirmau antrenorii Cosmin Văcărașu, Suraj Moravan și 

față, de asemenea, reprezentanți ai Prefecturii, Consiliului Județean, Primăriei și Inspectoratului Școlar, care au înmânat și premiile.
Resemnare

Deva (V.N.) - Alin Simota, patronul echipei Jiul, a declarat, după meciul cu U, Craiova, scor 2- 0, din etapa a XXXI-a a Ligii I, că s-a resemnat cu faptul că echipa sa va retrograda. „Dacă am fi jucat cu această echipă de la începutul sezonului, cu siguranță am fi acumulat mai multe puncte. Sunt resemnat. Trebuie să o luăm de la capăt, din păcate, și cu un mare deficit în clasament”, a spus Simota. Simota consideră că Gabriel Apetri a demonstrat că oficialii de la Universitatea au greșit când au renunțat la el. „Mititelu a greșit atunci când l-a îndepărtat pe Apetri”, a spus Simota.

mailto:valentin.neaqu@infarnimedia.ro
mailto:ciprian.marinu1@informmedia.ro
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• Drida, out! Managerul general al echipei Jiul, loan Sdrobiș, a declarat că procesul de reîntinerire a echipei va continua, iar din sezonul viitor în lot vor fi doar jucători cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani, anunțând că se va renunța la Adrian Drida și Dan Găldeanu.
Becali dă bani la Dinamo?

Primă grasă
Cluj (MF) - Conducerea echipei de handbal feminin „U” Jolidon Cluj a anunțat că prima totală va fi de 20.000 de eu- ro, pentru câștigarea Challenge Cup, în dubla manșă cu formația sârbă, Naisa Nis.

S-a resemnatPetroșani (MF) - Patronul Alin Simota a declarat că s-a resemnat cu faptul că Jiul Petroșani va retrograda.„Cred că dacă am fi jucat cu această echipă de la începutul sezonului, cu siguranță am fi acumulat mai multe puncte. Sunt resemnat. Trebuie să o luăm de la capăt, din păcate și cu un mare deficit în clasament”, a spus Simota.

Ferguson
(Foto: EPA)

Pe mâna 
lui MilanManchestEr (MF) - Antrenorul echipei Man- chester United, Alex Ferguson, a declarat, miercuri, că formația AC Milan va câștiga finala Ligii Campionilor, care va avea loc, la 23 mai, la Atena.„Sunt sigur că la Atena va câștiga Milan, iar eu voi sărbători cu o sticlă de vin primită de la Carlo Ancelotti (n.r. - antrenorul Milanului). Italianul mi-a dăruit această sticlă de vin după manșa secundă a semifinalei și mi-a spus să o deschid în momentul când vor primi trofeul", a spus Ferguson.

■ Finanțatorul Stelei a 
promis două milioane de 
euro, dacă echipa sa 
merge în Ligă.

București (MF) - Principalul finanțator al FC Steaua, Gigi Becali, a declarat că dorește să găsească o cale legală pentru a sponsoriza formația Dinamo cu suma de două milioane de euro, dacă echipa pregătită de Cosmin Olăroiu va juca în Liga Campionilor.„Sunt super-fericit. Acest meci l-a câștigat Dinamo și din cauza naționalismului românesc, pe asta m-am bazat. De acum înainte, în viața mea, nu voi mai face decla-
J-am promis lui Borcea că o să fac 

salutul spartanilor și l-am Scut 
Dinamo a demonstrat că are 

caracter și onoare

Gigi Becali

rații urâte împotriva lui Dinamo. Mă voi ruga să se califice și ei în Liga Campionilor și când vor juca turul preliminar am să merg la biserică pentru ei. Dacă ne calificăm în LC, poate găsim o formă legală, pentru o sponsorizare de 2 milioane de euro pentru Dinamo”, a spus Becali.Becali a menționat că Dinamo a dat dovadă de onoare, învingând, cu scorul de 1-0, formația CFR Cluj, adversara Stelei în lupta pentru ocu

parea locului doi în campionat. „Au un joc extraordinar, m-a impresionat jocul lor, tot respectul pentru ei. După meci, le-am mulțumit celor de la Dinamo, eram fericit”, a spus Becali, care a adăugat că acceptă ca Dinamo să joace pe stadionul din Bulevardul Ghen- cea în Liga Campionilor, situație în care le va cere doar o chirie simbolică de 1.000 de euro.Oficialul stelist a menționat, de asemenea, că nu se mai pune problema locului 2. „Steaua poate să facă și un egal, pentru noi urmează patru meciuri ușoare. Cred că Steaua va ajunge în LC, suntem capi de serie. Dumnezeu parcă a vrut asta, a fost acea bară la Urziceni, și o altă bară în această seară, la CFR”, a adăugat Becali.înainte de a pleca de la stadion, Becali s-a îndreptat spre fanii dinamoviști, dând mâna cu unii dintre aceștia.Referitor la declarația lui Becali privind sponsorizarea cu două milioane de euro, directorul executiv al clubului Dinamo, Cristi Borcea, a declarat că oficialul stelist a făcut această afirmație, deoarece era fericit, în timp ce acționarul Vasile Turcu a spus că acceptă orice sponsorizare, dacă aceasta este oficială.Borcea a comentat și invitația de a juca pe stadionul Steaua în Liga Campionilor, spunând: „Becali a spus tot timpul că ne va ajuta cu sta-
Becali a pregătit, parcă, banii pentru Dinamo (Foto: fan)dionul, dar eu cred că în proporție de 90 la sută vom juca pe Stadionul Național din Complexul Sportiv Lia Manoliu”.

Alin Simota (Foto: Dinamo - onoare
■ Antrenorul echipei 
Dinamo își laudă echipa, 
care a demonstrat că are 
o gândire profesionistă.

București (MF) - Antrenorul Mircea Rednic a declarat că Dinamo a dat dovadă de onoare și de profesionalism în proporție de sută la sută, în meciul cu CFR Cluj, câștigat, marți, cu scorul de 1-0, în etapa a XXXI-a a Ligii I.„Ce am reușit, alături de jucătorii mei, este formidabil. Am demonstrat că avem o echipă, că suntem o familie.Am reușit să formez o familie, evident că la mine și la jucători, se mai adaugă acționarii, Care mi-au creat toate condițiile. Greul, de acum începe. Ne dorim foarte mult să intrăm în grupe. Unii suporteri și-ar fi dorit altceva la acest meci, dar noi am demonstrat împreună că suntem cei mai buni. Jucătorii mei nu reprezintă nume mari, dar sunt muncitori. A fost sută la
Demisionează.Gheorghe Constantin, a declarat că se va ține de cuvânt și își va da demisia dacă solicitarea de arbitri străini la finala Cupei României depusă de FC Rapid va fi aprobată de președintele FRF, Mircea Sandu. (Foto: fan)

Steaua e favorită
București (MF) - Fostul antrenor dinamo- vist loan Andone a declarat, după meciul Dinamo - CFR Cluj, scor 1-0, că echipa Steaua are cele mai multe șanse de a ocupa locul doi la finalul actualului sezon al Ligii I.„Am ținut cu Dinamo, pentru că sunt dinamovist. Toată lumea a spus că Dinamo va da meciul, dar și-a respectat blazonul, a jucat foarte bine. Pentru un meci în care au jucat primele două locuri, au fost cam multe ocazii. Steaua are cele mai multe șanse la locul doi, deși poate ar fi fost frumos ca CFR să fie prima echipa din provincie în Liga Campionilor”, a spus Andone.

Până la capăt
București (MF) - Finanțatorul Paszkany Arpad a declarat, marți, după înfrângerea din meciul cu Dinamo, scor 1-0, că echipa CFR Cluj va lupta până la capăt pentru locul doi, atât timp cât va avea șansa de a ocupa această poziție.„Am avut un 11 metri net la scorul de 0-0, dar eliminarea lui Panin cred că a fost corectă. Per total, pot spune că am dominat prima repriză, am avut patru ocazii foarte bune, dar apoi a picat golul lui Dinamo, cu o execuție foarte frumoasă și eliminarea lui Panin. Nu contează câți bani se oferă echipelor adverse, noi, atât

profesionalism^

Rednic e zâmbitor, după ce a trecut de CFR Cluj (Foto: EPA)sută onoare și sută la sută profesionalism. Sunt sigur că dacă i-am fi avut în teren pe Niculescu și Dănciulescu am fi câștigat mai clar”, a spus Rednic.Mircea Rednic a afirmat că nu este interesat de faptul că finanțatorul stelist Gigi Becali s-a bucurat de victoria echipei Dinamo. „Gigi nu trebuia să facă atâta tam-tam,

noi suntem profesioniști și încercăm să câștigăm fiecare meci. Nu poți să fii profesionist dacă într-un meci te dai la o parte. Acționarii au luat o decizie înțeleaptă nelăsând niciun jucător să plece. Mai a- vem nevoie de jucători să întărim lotul, în special de jucători valoroși și le mulțumesc acționarilor că mi-au creat liniște la echipă”, a spus Rednic.

la Kiev
Kiev (MF) - Fostul selecționer al Angliei, Sven Goran Eriksson, a semnat un contract cu gruparea ucraineană Dinamo Kiev, informează publicația engleză The Mirror.Cotidianul citează surse din Ucraina, care susțin că Eriksson a semnat un contract ce îi va aduce 2 milioane de lire sterline pe an, după ce, timp de un an, el a câștigat 13.000 de lire sterline pe zi de la Federația Engleză de Fotbal.The Mirror menționează că Eriksson spera să preia conducerea tehnică a unei echipe din marile campionate ale Europei, însă a fost nevoit să se îndrepte spre Ucraina, din lipsă de oferte.

Arpad Paszkany nu se predă 
până la final (Foto: fan)timp cât avem șansa de a ocupa locul doi, vom lupta până la capăt”, a spus Paszkany.

Niciodată
București (MF) ■ Jucătorul Andrei Mărgăritescu a declarat, marți, după ce finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a afirmat că va sponsoriza pe Dinamo cu suma de 2 milioane de euro, că nu crede că meciul cu CFR Cluj merită acești bani și că niciodată nu va putea exista „înfrățire” între Steaua și Dinamo.„Becali să ne sponsorizeze dacă vrea, dar nu cred că acest meci merită banii. El are un stil care lucrează la psihicul adversarului, dar oricum nu o să fie niciodată vorba de înfrățire între Dinamo și Steaua. Ne-a deranjat că s-a vorbit foarte mult pe marginea acestui meci și că de multe ori s-a dat cu noroi. Nu ne durea foarte mult dacă

frațiam fi pie^iut, dar ce s-ar fi scris după meci ar fi stricat atmosfera. în acest meci, care a fost destul de lejer, ne-am luat revanșa și am demonstrat că avem valoare”, a declarat Mărgăritescu.

Mărgăritescu (Foto: epa)
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• Duva. zona Casei de Cultură et 2. preț 
58000 euro negociabil, tel 0722/792209. (nr. 
3/D9X&07)

NOU? NOU! NOU!

gresie-faiantA import
15,9 RON MP

UȘI METALICE
449 HON

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic intens)

16,5 RON/MP k

DEVA str.Horea Nr.92
(vis <t vis de Petro’n Cetate) Tel.0728/996.985

Vând ap. 2 camere (03)

an imo ro

• Deva, b-dul Decebal, bl. 15, et 1, ap. 2, cu 
vedere spre Ulpia, contorizări complete, neame
najat, preț 150.000 ron, negociabil, tel. 
0723/288282.0

• bloc din cărămidă, contorizări, ocupabil
imediat, Aleea Jiului, bl. G, sc. B, ap. 62, tel. 

h 227666,0721/197261,0729/102979. (T)
• confort 1, zona Miorița, contorizări apă ■ gaze, 
preț un miliard trei sute milioane lei, tel. 223336 O

• 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)

• decomandate, zonă ultracentrală etaj inter
mediar, Deva, preț 140.000 ron, negociabil, relații 
latei. 0721/744514. (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. 
(AO)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• 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)
• zonă 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 centrală termică 
preț 51500 euro, tel. 0724/305661. (A2)

Motorul de căutore tocuri de munca potrivit pentru tine!

• 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 modificata, 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)
• (agent, 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 nego
ciabil, 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 Bălcescu, etaj 3, balcon mare, fără 
modificări, centrală termică parchet, preț 
118.000 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. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/15&483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modem, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopan, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/D40.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, termopan, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificaLliving, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zona Mul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
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• 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)
• in orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, cu plata urgent tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 bre, 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. 0742/019418 (Al)
• decomandate, Propead, etaj 1, balcon, 
parchet preț 55000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• etaj 1, zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță centrală termică vedere în față preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zonă ultracentrală, etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic și fonic, modificat și amenajat 
modem, 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 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg, tel. 231300. (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. 
231.800. (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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (A0)
• ti Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/6601K), 211587. (AO)
• dec, sau semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)
• wgenț dec, etaj intermediar, zona Liliacului, Mărești, 
Dorobanț, Zarnfrescu tel0740317314 (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, centrală termică hol central, 2 
băi, balcon închis, et 3, zona Bejan, preț 52000 
euro, tel. 0745/839022,0726/316798 (Al)
• to Mana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608 206003. 
(A7)
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• Dtata L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
■ pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• semidec,, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat, etaj 
1, zona Miorița, Deva preț 61.000 euro neg., tel. 
231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• 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. (AO)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă 4 camere, bucătărie, curte, grădină 
acareturi, Orăștie. Tel. 0269/239553. (T)
• casă In Simeria, 4 camere, baie, bucătărie, hol, 
toate utilitățile, zonă bună Relații la tel. 
0745/609389.(2/2.05)
• sau schimb cu 2 garsoniere, plus diferență nu 
sunt agent imobiliar, tel. 214334. (D
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băl, 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, pretabrI firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
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• zona Călugăreai, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• In 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 Deva zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucâtărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
•0740/317314. (A9)
• kt Săntidiahn, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent in Deva 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva preț 150.000 euro neg, tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere + dependințe, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad ți 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 Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buce;, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șiră grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zonă centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 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, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona 8, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)
, ....

romimo.ro
• tn Deva, zonă bună și accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii '70, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)

• r—rtWe *—Wll 100 mo. Bârsău, nr. 192. 
Informații la telefon 0723/618860. (nr. 
2/0805.07)

Vând case la țară (17)

• proprietar, mau, în Șoimuș, casă nouă 
6 camere, 3 băi, living, bucătărie, garaj 
dublu, beci, preț 450.000 lei. Tel. 
0723/025015.(5/2.05)

• 2 camere, bucătărie, baie, totul renovat 
modem, termopan, parchet, gresie + 4 ha livezi, 
la 12 km de Geoaglu, zonă superbă preț 37.000 
euro, tel. 0745/112798. (D
• cu 3 camere, șură grajd, cămară grădină 30 
ari, în Cărmăzănești, tel. 0726/611115. (nr. 
2/09.05.07)
• foarte urgent, în Pricaz, nr. 206, casă curte, 
grădină 50 ari, informații la tel. 240473. CD
• ta CHtid, poziție centrală 3 camere, bucătărie, 
apă curentă grădină dependințe, canalizare 
aprobată preț negociabil, tel. 0722/235017, 
0727/781329. (T)
• toate utifitățile, apă gaz, încălzire centrală- 
calorifere, gresie, faianță parchet, garaj, anexe, 
grădină 2000 mp, la șosea ■ asfalt, Vețel, 
informații latei. 0744/999094,0354/103010. CD
• Deva, 2 camere, bucătărie, sală de mese, baie, 
gresie, faianță apă gaz metan, 1300 mp teren, 
130000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• la Vețel, 2 camere, bucătărie, baie, gaz, 
grădină 1500 mp, preț 118000 ron, tel. 
0726/710903.(Al)

Vând garsoniere (19)

• Deva, B-dul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet gresie, faianță convector 
gaz, 67000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate, et 1, termopan, parchet gresie, 
faianță Poliția Județeană ST 28 mp, preț 70000 
ron negociabil, 0742/019418 (Al)
• 33 mp, contorizări, parchet, balcon, et. 4/9, 
zona Gării, 78.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• ugent, semidecomandate, contorizări, balcon 
închis, ocupabilă imediat preț 78 000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• dec, bucătărie, baie, parchet zugrăvit etaj 
intermediar, zona Mărăști, preț 90.000 Ron, neg, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, lamelar, 
termopan, ocupabilă imediat zona M. Eminescu, 
preț 85.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• semidec., amenajată mobilată zona 
Kogălniceanu, preț 92.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon mare, bd. 
Decebal, preț 30.000 euro, neg, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 
termopan, zona Progresul, preț 98000 RON, neg, 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• ugent cameră de cămin, zona Dada, preț 
33400 RON. tel 0740/01397L (A2)
• ugert, zona Mârăștt et L contorizări, balcon 
închis, preț 85400 RON, tel 0740/013971. (A2)
• ugent zona Dada, etaj intermediar, 
modernizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• zonă centrală, 42 mp, etaj 1, decomandată 
contorizări totale, parchet gresie, faianță bine 
întreținută preț 102.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• cameră de cămin, zona Micro 15, bloc de 
cărămidă 12 mp, contorizări, 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)
• in Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61S00 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit vopsit liber, preț 68000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
u/8a/158.483. (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 Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață, inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• se cumpără garsoniere in 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)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• Intravian, str. Mihail Sadoveanu, zona 
700, st 830 mp, cu utilități, priveliște 
superbă preț 38 euro mp. TeL O722/S5O414. 
(V445)

• 1779 mp teren între Deva - Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502. (T)
• 463 mp, zona Zăvoi, informații la tel. 
0744/999094 sau 0354/103010. (T)
• 500 mp teren, zona Lacul Surduc, jud. Timiș, 
preț negociabil, informații la tel. 0744/378065. (nr. 
7/0805.07)
• extravilan, la capătul Străzii Bălata, din Deva, 
și alt teren extravilan la ieșirea spre Simeria, 
4700 mp fiecare. Tel. 0256/451498 sau 
0747/974947.(T)
• iptaM In Brad, str. Decebal, intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. (T)
• fot miau, Deva. Prelungirea Vulcan, suprafață 
2600 mp, cu pomi fructiferi, preț negociabil, tel. 
227813.(T)
• tatavfian ta Băda (15 km de Deva), 3600 mp, 
cu toate facilitățile (apă gaz, canalizare, curent), 
preț 55 euro/mp. tel O254/Z33974,0724/388452 
m
• htarekț ta Deva, zona 700, preț negociabil, 
retați ia teL 0721/74CM. CD
• ■■ sita parade de teren si Zăvoi, ideale

Slntuhalin - SC Mureș Aliment

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

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

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!

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

Dia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
3. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

Simeria . Librăria situată In 
P-ța Unirii

• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (AO)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcelă, FS 22 m, utilități, 20000 euro parcela, 
tel. 0722/564004. (Al)
• intravian, zona 700, ST 5100 mp, FS 25 m, preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan ta Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231800,0745/511778 (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776. (A9)
• zona Sânttaiakn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravian ta Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• tabtafiMta Deva, zona Zăvoi S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.778 (A9)

CONSILIUL IIE ADMINISTRAȚIE AL 
S.C. REAL 1003 S JL

CONVOACĂ
' Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de ia S.C. REAL 2003 S.A. Deva, pentru data de 29.05.2007, ora 

13.00, la sedul societății dh Deva, B-dul Decebal, bl. 8, parter + mezanin, cu următoarea ordine de zi:

I. Suplimentarea Unita de credite cu constituirea de garanții reale, mobiliare și imobiliare;
II. MMmi sediului sodetăgi ti orașul Arad, jud. Arad;

Iii. Aprobarea Vânzării următoarelor spații comerciale, din municipiul Arad, aparținând societâlii:

Nr.crt. Spații comerciale Chiriaș Suprafața utilă C.F.
1, R-ța Sporturilor nr. 9, bloc 24 (part.)

P-ța Sporturilor nr. 9 Boa 24 (part.)
S.C. PRECON ELECTRIC SRL 142,48 37953 810.86
S.C. SINTER SRL 280.00 379S3

P-ța Sparturilor nr. 9 bloc 24 (part.) S.C. DQSIIA RAMEZ SRL 46,85 37953
P-ța Sporturilor nr. 9 bloc 24 (part.) S.C PEDRA IMPEX SRL 341,53 37953

2. Str. M, bte 125 (parțial) S.C iULIUS F0OD SRl 342,60 9699 514,60
Str. Abrud, bloc 125 (parțial) S.C. IULIUS FOOD SRL mag. 190, DO 9699

3. Str. Sloganului, bl.UBB S.C. GIP SRL 135,04 10019 310,19
Str. Ciobanului, II.6B3 S.C. BIQBUNMSRE 175,15 10019

4. Str. bl.5 IO (parțial) S.C. AROMI PRODUCȚIE SRL 118.47 9700 294,85
Str. «olnkfcr, bl.510 (parțial} S.S. PARTY fflî S« 72,37 9700
Str. Voinicilor, bl.510 (parțial) S.C. ALY CRISTY SRL 101,10 9700
Str. Volnicilor, bl.510 (parțial) S.C. EURO SIM MIEI SRL 3,00 9700

B. Str. Micalaca, bl.337, sc.A. ap. 19 S.C. MINERVA CDM SRl 152,04 9702 469,07
Bl Micalaca,H.337,sc.A,ap.20-Otoar® S.C. LUHIA M SRL 317,03 9702

6. Str. Hiba Birta K 2, bl. BI-M2 S.C. MILMR SRL 55, OO 38317 537,94
Str. Hiba Birta, nr. 2, bl. M1-M2 S.C. MltMR SRL 6,00 38317
Str. Hiba Birta, nr. 2, bl. M1-M2 ap 12 S.C GRUP SRL 476,94 38317

7. CI.A. Vlalcu, bl.Z 18-19 S.C. PROFI RQM FOOD SRl 1.488,00 39441
8. Wl CI. A. Viata» nr. 45-55 bl. U3 ap 36 S.C. LAGUNA SERV SRl 134,50 39831
9. P-ța UTA, bl. U4 (parțial) S.C. ABI SRL 428,52 40214 591,29

P-ța MB, bl. U4 (parțial) S.C. C0MIACH ®KSH SRL 162,77 40214
10. 0.M Maieu, bl. 2 22 se. B ap. Z2 S.C «IN SRL 163,27 43171
11. SI. A. Maieu, bl. L ap. 15 (parțial) S.C. INTER SANDU OR SRl 62,29 59031
12.fHa6iHi,nr. 1,bi.Aap.2l S.C. ELWEST SRL 119,18 34420 392,13

Ha», nr. 1, bl, A (parțial) S.C. POP S BODRI SRL 119,66 34420
P-țaGârii,nr. 1, bl. A (parțial) S.C BEYLER DECOR SRL 82,93 34420
P-ța», nr.1, bl. A (parțial) S.C. SEANIUSIJSS SRL 70,36 34420

13. Str. Be&u Raf®S, re. 29. bloe R1 S.C. PAIR PLA¥ SERBAN SR&£ 99,91 38470

Dacă la ipiMa convocare nu se ea întruni cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară a Acțămarifor va fi 
convocată In data de 3O.Q5.2O07, ora 16.00, la sediul societății din Deva, o-oul Decebal, bl. 8 pata.

MataMNa MoonMiun itaMaa* la iptataMte incluse pe ordinea de a, șran și famtatae de psuori 
speciale pot fi obgnute de la sediul societății tacepând cu data de 15.05.2002. Procurile speciale pot fi deșue la sadul 
societății până h iuta Ou MUMIJMSK.

Data da înregistrare propusă este 2S.06.2007.
h cazul ta care Adunarsa Generai Extraordinară nu pătata adopta decizi, dta ipsa onnandă tfzfotM. o nouă 

Adunare Generală Extraordnară se convoacă ta data de 30.052007, ora 16.00, la secM writaBI arind aceeași 
ordine de zi.

PR£$GMNTELE CONSILIULUI DE Mta—il8A|»

• 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, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 0,5 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad-Deva, 1300 mp, intravilan acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613368 0783'048490,0788/158483. (A10)

• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613368 0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 85 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788'158483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. nlata imediat, tel. 215212 (Al)

Vând spații comerciale (25)

■ hală 1600 mp + teren 5600 mp, apă curent, 
130.000 euro, tel. 215212. (Al)
• mhi ta Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, S-550 mp, curte, |F* 
construcție nouă preț neg., tel. 231300, • 
0745/511.776. (A9)

5.871,90

romimo.ro


joi, 10 mai 2007 CUVAffl,

3S ?JPJ0©(â S&\ m^îfȚS
___________ - societate în reorganizare juridică -___________  

organizează vânzarea prin UCÎTAȚ1E PUBLICA ta data de 22.05.2007, 
ora 12/J0, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, județul Hunedoara, a 
următoarelor bunuri imobile situate în incinta fabricii:

1. tanobi corp D în suprafață de 173,82 mp, parter și teren aferent 
(61.081 RON + TVA).

2. Imobi corp A+C+E situat în zona mărginașă a briM fabricii, cu 
f. deschidere la strada V. Babeș, în suprafață desfășurată de 1053,48 mp, 
faparter + etaj 1 și teren aferent (438.003 RON + TVA).

3. Garaj (imobil corp B) în suprafață de 217,6 mp, parter și teren 
aferent (78.500 RON + TVA).

4. Centrală termică în suprafață de 706,45 mp, parter și teren aferent 
(247.811 RON + TVA)

5. Clădire magazie (electricieni și tâmplari) în suprafață de 919,39 
mp, parter și teren aferent (154.057 RON + TVA).

6. Magazie piese schimb în suprafață desfășurată de 644,27 mp, 
demisol + parter și teren aferent (213.496 RON + TVA).

7. Baracă metalică și PVC în suprafață de 680,48 mp, parter și teren 
aferent (32.295 RON + TVA).

8. Atelier mecanic în suprafață de 395,95 mp, parter șl teren aferent 
(168.312 RON + TVA).

9. Clădire fabrică veche în suprafață de 1.047,8 mp, P + 1 și teren 
aferent (501.760 RON + TVA).

10. Clădire P + 1 în suprafață de 228 mp, P + 1 și teren aferent 
(198 100 RON + TVA)

11. Hală nobiiar n suprafață de 4.784 mp, P + 1 și teren aferent 
(588.210 RON + TVA).

12. (Sădire P + 2 în suprafață de 865 mp, P + 2 și teren aferent 
(277.060 RON + TVA).

13. Clădire Pompe: corpul de clădire compus din casă pompe, 
magazie decantor și magazin nr 2 cu o suprafață desfășurată de446 mp 
(D+P) și corpul compus din remiză PSI în suprafață de 264,24 mp, P și 
teren aferent (189.490 RON + TVA).

14. Sediu aMnistrativ în suprafață de 1021,93 mp, P + 2 și teren 
aferent (790.580 RON + TVA).

15. Magazta Favior 1 în suprafață de 256 mp, D + P șl taen aferent 
(152.814 RON + TVA).

16. Hală confecții în suprafață desfășurată de 2.050,16 mp, P+ 1 și 
teren aferent (769.600 RON + TVA).

17. Ateii» confecții în suprafață de 200,07 mp, parter și teren aferent 
(203.000 RON * TVA).

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului 
pentru care se licitează.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor 
cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. GH. Lazăr, nr. 2, județul 
Hunedoara și la tel. 0724-256676.

<93250)

5 • hală In Deva, zona industrială, S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• ingent, hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)

• hală și construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, 
prețuri negociabile. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,07»vu«j.490.0 W155483. (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

ramimo.ro

imobile chirii (29)

. v> Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)

• vând toioM 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)

• conwnabă, cameră la curte, intrare separată, 
gaze, apă, zona spital, unei persoane încadrate 
în muncă, chiria anticipat tel. 0724/451762. CD
• garsonieră mare, la bloc, etaj II, in Șimeria, 
centru, 400 lei lunar +taxe, tel. B745/54O29L CD
• spațiu pentni birou, cabinet medical etc., 
Deva, A. Vlaicu, nr. 56/A, tel. 221004 CD
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
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. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (AO)

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 in județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

Decese (75)

Mulțumim pe această cale colegilor Tribunalului 
Hunedoara - Deva și tuturor celor care l-au însoțit 
alături de noi pe ultimul drum pe scumpul nostru fiu

FLORIN ARSU
Familia

Garaje (43)

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

- ASSISTENT MANAGER (secretară) - studii de specialitate
Șe^cer
- 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,

• 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, et 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/lină + garanție, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dada, 2 camere, et 3, circuit mobilat utilat 
preț 150 euro/lună. tel. 0745/367893 (A2)
• Mărăștiul Nou, et 1, mobilat foarte frumos, 
li vi ng + 2 dormitoare, bucătărie dotată, CT, preț 
280 euro/lună + garanție, .țel. 0745/36^93^4,2^.
• garsonieră, 1 cameră, hol» baie, amenajați 
mobilat repartitoare, fără bucătărie, preț 280 
RON/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• se bicNriază apartament 3 camere, nemo
bilat decomandate, zona Spar - piață, cu 
centrală termică, termopan, parchet 2 
balcoane, gresie faianță, pentru firme, birouri, 
preț 250 euro tel. 0730/474275,0740/535095 (A4)
• zona Bejan, 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 et3, 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 Petram, 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 tic. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)

• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, S-434 mp, zona centrală, Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231300,0740/317314 (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231300,0740/317314 (A9)
■ hală, S-500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231300,0740/317314 (A9)

Auto românești (36)

best .ro
• ofer pt vânzare Aro 10, stare foarte bună, 
motor de rezervă, ambele separat Dada 1300 cu 
tăblărie nouă, toate se găsesc la adresa Deva, 
str. Oituz. nr. 10, preț la fața locului, tel. 
227903.CD
• vând Dada Break 1310, an fabricație 1996, set 
motor nou preț 64.000.000 lei (negociabil), tel. 
0726/833831. (D
• 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. CD

Auto străine (37)

• vând Renault Megane, an 2005, motor 15 DCI 
(motorină), toate opțiunile full-extra, clima- 
tronic, 28.000 km, carte service, cumpărat de la 
reprezentanța din Deva, tel. 0744/125690. CD
• vând Trabant 601 Combi cu motor și cutie 
viteze de schimb și alte piese de rezervă, în 
Orăștie, tel. 0727/381316. CD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând pășitoare pentru tractor 15-18 CP, poate fi 
folosită și ca semănătoare cartofi, tel. 731494 CD

Piese, accesorii (42)

• vând 1 ușă dr. față Ford Sierra 86, plus servo- 
frână, compresor, ladă frigorifică, nouă, mașină 
de spălat, tel. 221004. (D

GUVERNUL ROMÂNIEIUNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei 

și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

S.C. INFOMIN S-A. DEVA 
organizează la DEVA următoarele 

cursuri gratuite: 

MANAGEMENT MODERN ÎN 
IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 

DE COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 
2004 - Coeziune Economică $i Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Promovarea Capitelului Uman
Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din IMM-uri 

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN SA din:
DEVA STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 
THfFOANE: 213915,214718,0744524480
Pentru mai mtote nformafi despre leLfifc rfrtre România și Uram tuopewț

wwv»jnfoeuropa ro

■ Mdriez garaj ■ hală, 60 mp, ideal pentru 
depozit său 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. 
(2/405)

• abordaH, traraport zilnic, ieftin, 
persoane Italia ■ 90 euro, Spania -110 euro, 
Portugalia, Anglia și Frânte, la destinație, 
cu mașini comode, dlmafizate, modeme. 
Tel. 0740/218237,0726/500804,0765/455835 
(17/12.03)

Oferte locuri de muncă (74)

Mobilier și interioare (47)

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

Electrocasnice (56)

• vând frigider marca Miele (fabricat în 
Germania), capacitate 2241, congelator, stare 
foarte bună, preț 250 ron, tel. 0765/573766. (D

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând cal roșu și vacă bălțată gestantă, bună 
de lapte, satul Boița (loc. Părani), nr. 65, com. 
Răchitova (Baie Florin), tel. 0729/646092. (T)

Altele (61)

• vând poizor cu alimentator, redresor baterie 
auto, șuruburi de 6 si 8 mm (1000 buc.), pietre 
polizor cu diametrul 150 și 200, remorcă auto 
ideală pentru Aro, tractor mic, tel. 213377, între 
orele 20-21. (T)

Pierderi (62)

■ Pierdut Camei de Asigurat pe numele Băștian 
losif Tisac Se declară nul. (nr. 1/09.0507)
• Hentat CarifcM de Acționar la SC Metalotex 
SA Deva, emis pe numele Bogdan Rodica, pentru 
un nr. de 40 acțiuni nominative. Se declară nul. 
(nr. 5/09.D5J0071

Prestări servicii (72)

• execut lucrări de fora, pentru persoane fizice 
sau juridice, pentru puțuri de apă, cu instalație 
automatizată. Tel. 0744/560830. (D
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind senozitate. Tel. 0723/851439. CD
■ 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. 0745/56886L 
0742/121148,0749/037604 (87919)

• Angajăm, hi Arad, personal (familie) cu expe
riență și calificare în meseria de bucătar- 
ospătar. Oferim cazare, masă, salarii bune. Tel: 
0748-241555. (93232)
• Editura Etnia angajează șofer. Informații pe 
str. Mareșal Averescu, bl. 20 sau la tel. 
0254/230246. (8/08.05.07)
• ftană de construcții angajează zidari, zugravi, 
dulgheri. Informații la telefonul 0724/059635 (nr. 
9/08.05.2007)
• firmă spedalzată 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: carben@rdsor.ro sau telefon 
0254/220181. (nr. 6/08.05.07)
• Societatea Kautmaim angajează persoană cu 
studii tehnice. Atribuții: planificare, supervizare 
producție tâmplărie pvc, efectuare măsurători, 
verificare produse finite, ofertare pentru clienți, 
întocmire documente gestiune. Tel. 0254/23324, 
fax 0254/233239. (4/9.05)
• vânzător, Călan, 3 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Călan, 3 posturi, data limită 30.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător <te ziare, Hunedoara, 1 post, data 
limită 1505, tel. 213244, între orele 9-15
• vânzător, Deva, 1 post data limită 15.05, tel. 
213244, între orele 9-15
• vânzător, Deva, 1 post data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-15
• vânzător, Deva, 1 post data limită 30.05, tel. 
213244, între orele 9-15
• vânzător, Deva, 3 posturi, data limită 30.05, tel. 
213244, între orele 9-15
• v*tatat,Deva,3posturi,data limită30.05,tel. 
213244, între orele 9-15
• vânzător, Deva, 3 posturi, data limită 30.0507, 
tel. 213244, între orele 9-15
• vânzător, Deva, 4 posturi, data limită 1505, tel. 
213244, între orele 9-15
• vânzător, Deva, 5 posturi, data limită 30.05, tel. 
213244, între orele 9-15
• vânzător, Hațeg, 1 post data limită 30.05, tel. 
213244, între orele 9-15

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider in publicarea de ziare

w și servicii Intemet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

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

pentru Deva
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

ramimo.ro
mailto:carben@rdsor.ro
mailto:camelia.gaga@mformmedia.ro
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Incendiu la Hollywood
•Vizită pastorală, Papa Benedict al XVI-lea a plecat în Brazilia, ieri, pentru prima vizită pastorală din cadrul pontificatului său pe continentul american.

„aboakyer” are loc în fiecare an în Winneba, Ghana. Tradiția, veche de 300 de ani, este să se prindă animalul viu, cu mâinile goale. (Foto: epa)
Jenați de 
fotografii

Los Angeles (MF) - Pamela Anderson, fostul star al serialului „Bay- watch”, a mărturisit că fiul său cel mai mare, Brandon, s-a simțit ex- Busta Rhymes
(Foto: EPA)

■ Autoritățile au evacu
at parcul, terenurile de 
golf, muzeul și grădina 
zoologică.

Los Angeles (MF) - Un incendiu a izbucnit, marți, în regiunea Los Angeles, în apropierea celebrei sigle „Hollywood”, declanșând evacuarea a 300 de persoane din cartierul rezidențial Los Feliz și a celui mai mare parc din oraș. Incendiul, despre care autoritățile afirmă că ar fi putut fi declanșat de o țigară lăsată aprinsă, a izbucnit în jurul orei locale 13.20 (23.20, ora României) și s-a răspândit din cauza temperaturilor ridicate și a vântului. Incendiul a pornit din Parcul Griffith, unde se află o grădină zoologică și observatorul astronomic Griffith.Autoritățile au evacuat parcul, terenurile de golf din apropiere, muzeul și grădina zoologică vizitate, marți, de aproape 1.300 de persoane. Nu există informații despre eventuale persoane decedate. Circa 250 de hectare de teren au
trem de jenat după ce a văzut fotografii cu mama sa goală pe coperta romanului pe care ea l-a scris, „Star”. „Când fiul meu Brandon a văzut coperta romanului meu mi-a spus: «Va vedea cineva fotografiile astea? Este atât de jenant!»”, a declarat Anderson.
în timpul 
zborului

Un student a deschis focul
Nu s-au 
înțeles 
Los Angeles (MF) - Cântărețul de rap Busta Rhymes, care a fost arestat de patru ori în ultimele 10 luni pentru conducere în stare de ebrietate, a respins o înțelegere cu judecătorul. Rhymes trebuie să se 
mai confrunte și cu acuzațiile de vătămare corporală și de conducere în timp ce avea permisul suspendat. înțelegerea prevedea efectuarea unui an de închisoare, plata unei amenzi de 750 de lire sterline și internarea într-o clinică de dezintoxicare pentru una dintre Cele două acuzații de vătămare corporală, în schimb, procurorii renunțau la toate celelalte capete de acuzare.

Los Angeles (MF) - O persoană a fost ucisă și alte două rănite, luni seară, după ce un student a deschis focul într-un cămin, situat în apropierea unei universități din statul american California, a anunțat marți poliția, citată de AFP.Agresorul, în vârstă de 19 ani, student la Universitatea Fresno a Statului California, era ascuns în clădire, marți dimineață, iar poliția încerca
Hanoi (MF) - Doi pasageri în stare de ebrietate au încercat să deschidă ușa unui avion în timp ce acesta decola, determinând ca zborul companiei aeriene vietnameze să fie întors. Bărbații au încurcat ușa pe care se iese în caz de urgentă cu cea de la toaletă, în timpul unui zbor de duminică. Când au observat că ușa nu se deschide, bărbații au țipat la însoțitorii din cabină să le dea voie înăuntru.

Tigroaica Duma și-a îmbrățișat puiul, în vârstă de patru săptămâni, la grădina zoologică din Stuttgart. (Foto: epa)

Regina 
■ în ultima zi a vizitei în 
SUA, regina Elisabeta a 
II-a a Marii Britanii a 
fost la NAȘA.

Washington (MF) - Regina Elisabeta a Il-a a Marii Britanii, aflată în Statele Unite pentru o vizită de stat, a făcut istorie, marți, după ce a avut o videoconvorbire cu astronauții de pe Stația Spațială Internațională (ISS) în timp ce se afla la Centrul de zbor spațial Goddard al NAȘA.Regina și prințul consort Philip au fost însoțiți de astronautul de origine britanică Michael Foaie în camera de control al misiunilor din Centrul de zbor spațial, unde au avut o convorbire cu cei
Susținători ai cauzei victimelor

Sărbătoarea jazz-ului
Rotterdam (MF) - Organizatorii festivalului North Sea Jazz au prezentat programul celei de-a 32-a ediții, care va avea loc în perioada 13-15 iulie, la centrul congresului Ahoy din Rotterdam, eveniment care „vrea să sărbătorească jazz-ul și toate variantele sale”. Vedeta ediției va fi trompetistul Wyn- ton Marsalis care va cânta împreună cu Lincoln Center Jazz Orchestra în fiecare zi. Mari nume ale jazz-ului vor participa la această ediție. Printre aceștia se numără Chick Corea, John Scofield, Roy Hargrove și Toots Thielemans. Saxofonista Ornette Cole- man și-a anunțat participarea după o absență de zece ani. Stilurile fusion, soul, hip hop și funk nu au fost uitate.

5
■ O parte din încasările 
filmului „Ocean's Thir- 
teen" vor fi donate vic
timelor de la Darfur.

Los Angeles (MF) - încasările obținute la lansarea filmului „Ocean's Thirteen” vor fi donate unei noi organizații umanitare, Not on Our Watch, pentru ajutorarea victimelor din Darfur, o regiune

fost devastate până la ora locală 23.00, a declarat primarul Antonio Villaraigosa.Echipele de intervenție reușiseră ca până marți seară să stingă flăcările de pe circa un sfert din zona afectată, însă incendiul a reapărut în cursul nopții de marți spre miercuri. Fumul gros a afectat mare parte din orașul Los Angeles, perturbând traficul pe căile de acces din jurul parcului. Oficiali ai serviciilor de pompieri au afirmat că un bărbat este anchetat.
să îl determine să se predea. Potrivit presei locale, focurile de armă au fost trase pe fondul unei dispute provocate de o consolă de jocuri PlaySta- tion2.Victima este un fost student al școlii. Cei doi răniți, cu vârsta de 19 și respectiv 22 de ani, au fost spitalizați, informează presa locală. Campusul universitar a rămas deschis, iar cursurile nu au fost întrerupte.
a vorbit cu astronauții

Regina a vorbit cu echipajul de pe ISS (Foto: epa)trei astronauți aflați în acest moment pe ISS.Făcând o pauză de la un experiment cu bacterii, trio-ul 
greu încercată de un război civil.Producătorul Jerry Wein- traub și starurile lungmetra- jului „Ocean's Thirteen” - George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon și Don Cheadle - vor profita de premierele filmului pentru a ajuta victimele din regiunea sudaneză Darfur.Astfel, Weintraub va organiza o petrecere cu ocazia

COrina .este născută ân zodia Vărsător, îi plac muzicEț, petrecerile și dansul. ,

format din rușii Oleg Kotov și Fiodor Iurtșikin și americanca Sunita Williams a petrecut șase minute vorbind cu regina.
lansării noii organizații umanitare, pe 22 mai, la Cannes, cu două zile înainte ca producția marca Warner Bros. să fie lansată în premieră mondială. La începutul lunii iunie, filmul va fi lansat la Las Vegas și Chicago, iar încasările obținute vor reveni fundației Not On Our Watch. Lansarea în cinematografele din America de Nord va avea loc pe 5 iunie, la Los Angeles.

5Astronauții nu au putut să o vadă, în schimb regina a putut să vadă echipajul de pe ISS pe un ecran aflat în cameră. As- tronauții s-au arătat însă extrem de încântați de conversație. Sunita Williams i-a spus reginei că Stația Spațială, un proiect la care participă 16 state, este o etapă importantă în pregătirea unor misiuni pe Lună și Mfirte. Regina Elisabeta și-a exprimat surpriza în legătură cu perioada lungă de timp pe care astronauții o petrec în spațiu în cadrul unei misiuni. Prințul Philip curios de ce se întâmplă dacă în timpul unei ieșiri spațiale astronauții simt nevoia să meargă la toaletă a aflat că pentru astfel de situații există scutece de unică folosință pentru adulți.

AutografeCântărețul irlandez Ronan Keating dă autografe pe tricouri în Phnom Penh, Cambod- gia, înainte de concert.
(Foto: EPA)


