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Cuvântul liber, 
r
Și-au prezen
tat cultura

Hunedoara (C.B.) - 
Elevi din cinci țări au 
venit la Hunedoara pen
tru un parteneriat școlar 
care are rolul de a expli
ca elevilor ce înseamnă 
interculturalitatea și de 
ce este nevoie ca tinerii 
să înțeleagă cultura 
celuilalt. Deși proiectul 
s-a desfășurat în Româ
nia, comunicarea s-a 
făcut exclusiv în limbile 
engleză și franceză, /p.5

Banco- 
mate BCR
București (C.P.) - Ban- 
comatele BCR nu vor 
funcționa începând 
de sâmbătă noaptea 
până cel târziu luni 
dimineața, întrucât 
instituția va întrerupe, 
pentru operațiuni de 
modernizare, sis
temul informatic care 
gestionează 
operațiunile cu 
cârduri. Rețeaua de 
ATM și POS nu va fi 
operațională, 
începând de azi de la 
ora 8, nu vor mai 
putea fi efectuate 
operațiuni de plăți 
ale facturilor și de 
încărcare electronică 
a cartelelor de la 
ATM. După 
finalizarea 
operațiunilor, sis
temul de cârduri va fi 
din nou conectat on- 
line la sistemul infor
matic centralizat al 
băncii.

Bancomat

Mașini noi in estul Europți

■ Autoturisme noi ■

Doar în primele trei luni ale anului 2007, in Europa răsări
teană au fost înmatriculate tot mai multe autoturisme noi, 
în dauna celor de second hand.

■ în Piața Deva, țăranii 
nu mai au voie să vândă 
smântână și brânză de 
vaci.

Deva (H.A.) - Cumpărătorii 
deveni s-au lins pe bot de 
brânză și smântână. Și asta, 
după ce cei de la DSV au des

coperit că a intrat în vigoare 
Ordinul 301 care reglemen
tează vânzarea cu amănuntul 
în piețe. Deși ordinul este 
foarte ambiguu, nici nu dă 
voie dar nici nu interzice vân
zarea de brânză și smântână 
în piețe, oamenii nu mai sunt 
lăsați să-și comercializeze 
brânza și smântână. Numai

lapte proaspăt. Oamenii nu au 
decât două soluții. Fie dau 
laptele la porci, fie îl aruncă 
la canal. Sau își vând pro
dusele, cu orice risc. Și sta
tul, din nou, încurajează 
încălcarea legii. Mai mult, 
țăranii nemaiavând voie să 
comercializeze aceste produse, 
nu le pot duce nici la analize.
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Și le vând netestate din punct 
de vedere al siguranței ali
mentelor. Care este câștigul, 
în această situație, sau al cui, 
nu se știe. Țăranul se ascunde 
cu borcanele de smântână și 
riscă amenzi pe care nu le va 
putea duce. Cumpărătorul 
poate fi pus în pericol. Iar sta
tul n-are nimic împotrivă, /p.3

0 autospecială a pompierilor 
militari a fost implicată ieri 
după-amiază într-un accident 
rutier pe DN 7, în localitatea 
Ilia. Mașina a fost lovită în plin 
de un autoturism care s-a anga
jat într-o depășire neregulamen
tară. /p.3 (Foto: Traian Mânu)
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Focuri de armă la Hunedoara
■ Polițiștii au tras focuri 
de armă pentru a opri 5 
persoane care furau un 
braț de macara.

Hunedoara (M.T.) - Polițiș
tii din municipiul Hunedoara 
au fost anunțați, prin Centrul 
Operațional și Apeluri de 
Urgență 112, despre faptul că 
un grup de cinci persoane 
fură piese de pe o macara din 
incinta unei societăți comer
ciale din localitate. Echipa 
operativă formată din agenți

de poliție din cadrul Biroului 
Poliției de Ordine Publică 
Hunedoara s-a deplasat la fața 
locului, unde a constatat că 
cinci persoane transportau, cu 
o căruță, un braț metalic de 
macara. „Polițiștii i-au somat 
pe cei cinci să se oprească, 
întrucât aceștia nu s-au supus 
somației, unul dintre agenți a 
folosit armamentul din dotare, 
trăgând două focuri de aver
tisment în plan vertical. în 
urma focurilor de armă, trei 
dintre cele cinci persoane, 
M.B., de 16 ani, Răducu B., de

22 de ani, și Râul Z., de 20 de 
ani, toți din Hunedoara, s-au 
oprit. Aceștia sunt cercetați în 
stare de libertate pentru 
comiterea infracțiunii de furt 
calificat. în urma folosirii 
armamentului nu au rezultat 
vătămări corporale, iar cer
cetările pentru identificarea și 
tragerea la răspundere penală 
a celorlalte două persoane 
continuă”, a declarat pur
tătorul de cuvânt al Inspec
toratului de Poliție al Jude
țului Hunedoara, subinspector 
Bogdan Nițu.

Cum rămâne 
cu autogara?

Deva (M.S.) - Cuvântul 
Liber a sesizat, în urmă 
cu o lună, faptul că 
oamenii care doresc să 
ia un autobuz din gara 
Deva nu.au unde să se 
informeze. Semnalul tras 
de cotidianul nostru a 
ajuns și în atenția con
silierilor locali, care au 
cerut Primăriei Deva să 
se implice în rezolvarea 
urgentă a problemei, /p.3

Penalty ratat, iubire împlinită
Hunedoara (C.M.) - An

trenorul echipei Corvinul 
2005 Hunedoara, Titi Alexoi, 
și-a cunoscut actuala soție 
după ce a ratat o lovitură de 
la 11 metri la un meci cu Jiul 
Petroșani. Alina Negesc era 
atunci reporter sportiv la un 
cotidian central și venise la 
meci pentru a i lua un inter

viu portarului care marcase 
în acel campionat 12 goluri 
din penalty. După două 
căsnicii nereușite, fostul por
tar se simte acum cu adevărat 
împlinit alături de Alina cu 
care se înțelege foarte bine și 
pentru că ea îi împărtășește 
în totalitate pasiunea pentru 
fotbal, /p.7
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• Mai multe secții de vot. Ministerul de 
Externe va organiza, pentru referendumul 
de la 19 mai, 176 de secții de votare în 
93 de țări, inclusiv în alte localități decât 
cele în care se află misiuni diplomatice și 
oficii consulare, a declarat, ieri, șeful 
diplomației, Adrian Cioroianu.

Centru de 
coordonare

Ramstein (MF) - Co
mandamentul armatei a- 
mericane din Europa in
tenționează să deschidă 
în această vară, la Bu
curești, un centru de co
ordonare a exercițiilor 
militare pe care trupele 
americane le vor efectua 
la bazele din România, 
potrivit site-ului Forțe
lor Aeriene americane.

La ultimul 
Consiliu

Paris (MF) - Liderul 
francez Jacques Chirac 
a prezidat miercuri la 
Paris ultimul său Consi
liu de miniștri, după ce 
a monitorizat peste 600 
astfel de întruniri în cei 
12 ani la președinția ță
rii, cu câteva zile înain
te de transferul puterii, 
la 16 mai, succesorului 
său Nicolas Sarkozy. 
Guvernul l-a aplaudat 
pe șeful statului.

Nicolas Sarkozy
(Foto: EPA) 

Întâmpi
nat cu 
grevă
Parte (MF) - Circa 800 
de studenți reuniți 
miercuri în adunare 
generală la facultatea 
Paris I Pantheon-Sor- 
bona au votat pentru 
începerea unei greve 
și blocarea accesului 
în universitate, în 
semn de protest față 
de reformele univer
sitare anunțate de 
Nicolas Sarkozy înain
te de alegeri. Sarkozy 
s-a angajat să acorde 
o autonomie reală 
universităților volun
tare care vor își vor 
putea recruta profe
sorii și cercetătorii, și 
remodula remunera
țiile și obligațiile, 
înainte de a începe 
votarea, adunarea 
generală a facultății a 
lansat un „apel la toți 
angajații": „Participați 
la grevă, să ne unim 
forțele pentru a com
bate politica liberală, 
autoritară, rasistă a 
lui Sarkozy".

Regele
■ Regele pledează pen
tru o Constituție care să 
prevadă rolul complemen
tar al instituțiilor statului.

București (MF) - Regele Mi- 
hai cere politicienilor să lase 
deoparte orice alte conside
rente, să dovedească instinc
tul binelui național și să dea 
României o nouă Constituție 
europeană care să stabilească 
un rol limpede, neechivoc și 
complementar instituțiilor 
statului.

Prezentăm mesajul Majestă- 
ții Sale Regelui Mihai I, cu o- 
cazia decernării Premiului 
„Hanno R. Ellenbogen Citi- 
zenship”:

„Primesc acest premiu cu 
încredere în viitorul țării 
noastre. De 140 de ani încoa
ce, Regii și Reginele României 
au făcut sacrificii pentru a în
drepta țara către valorile, in
stituțiile și alianțele europene 
și atlantice. Așa a făcut Re
gele Carol I, cel mai mare șef 
de Stat român modem, așa au 
făcut Ferdinand și Maria, așa 
am făcut și eu, la rândul meu, 
chiar în anii pribegiei.

Valorile transatlantice vor 
lumina România precum un 
far: domnia legii, instituții

Blair și-a anunțat retragerea

Jacques Chirac (Foto: epa)

Protest contra toleranței
Budapesta (MF) - Manifestanții antiguver

namentali și militanții de extremă dreapta 
au protestat, miercuri, în timpul unei reuni
uni care promova toleranța organizată la 
Budapesta, pe malurile Dunării, și în cursul 
căreia premierul Ferenc Gyurcsany a rostit 
un discurs, relatează AFP.

Protestatarii au strigat sloganuri antigu
vernamentale și antisemite în timpul dis
cursului premierului ungur și au aruncat 
cu ouă în direcția acestuia.

■ Tony Blair susține că a 
făcut „tot ceea ce a 
crezut" că este mai bine 
pentru Marea Britanie.

Sedgefleld (MF) - Premierul 
britanic Tony Blair a anunțat 
oficial ieri că se va retrage de 
la conducerea Partidului La
burist la sfârșitul lunii iunie. 
Blair a mai anunțat că își va 
prezenta demisia din funcția 
de șef al Guvernului la 27 iu
nie.

Retragerea de la conduce
rea partidului de guvernă
mânt este urmată de demisia 
din funcția de premier. Siste
mul politic britanic prevede 
ca prim-ministrul să fie lide
rul partidului care deține ma
joritatea parlamentară.

Demisia lui Blair lansează 
cursa pentru conducerea Par
tidului Laburist, de guvernă
mânt, în care ministrul de Fi

cere o nouă Constituție

Regele Mihai cere politicienilor să lase deoparte orice alte con
siderente (Foto: arhivă)

stabile, predictibilitatea, pros
peritatea, democrația, dreptu
rile omului și ale minorități
lor, respectarea cu sfințenie a 
proprietății private.

Instituții precum Casa Re
gală, Biserica sau Academia 
vor veghea ca generozitatea, 
spiritul de răspundere, pute
rea exemplului personal și 
rolul binefăcător al modelelor 

nanțe, Gordon Brown, este 
principalul favorit. El va de
veni automat premierul Marii 
Britanii.

Premierul britanic Tony 
Blair a afirmat că „a făcut tot 
ceea ce a crezut că este mai 
bine” pentru țara sa, în tim
pul discursului prin care și-a 
anunțat retragerea de la 
guvernare.
Un reformator

Tony Blair, care a dominat 
zece ani viața politică britani
că, va rămâne în istoria aces
tei țări ca un om al reforme
lor și înnoirii Partidului La
burist, dar și ca un premier 
al cărui bilanț de activitate 
este umbrit de evoluția războ
iului din Irak, comentează 
AFP.

Inteligent, charismatic, un 
orator excelent: la 2 mai 1997, 
Blair a ajuns la putere în ur
ma unei răsturnări de situa

să fie și ele prețuite și cultiva
te.
încă un pas

Acum, la început de drum 
instituțional european și a- 
tlantic, națiunea română mai 
are de îndeplinit un pas isto
ric. Acest pas nu este unul po
litic, ci unul identitar și sta
tal, care angajează viitorul ță- 

ție. devenind, la 43 de ani, cel 
mai tânăr premier britanic 
din 1812.

Blair a reformat rapid și 
radical partidul, transformân- 
du-1 dintr-o formațiune de 
stânga, susținută în special de 
sindicate, într-un partid de 
centru, eurofil și modern. 
Partidul Laburist a revenit la 
guvernare în 1997, după 18 
ani în opoziție.

Cei zece ani la conducerea 
Guvernului au fost încununați 
de o economie înfloritoare.

La doi ani după atentatele 
de la 11 septembrie, care i-au 
modificat viziunea asupra lu
mii, războiul din Irak, respins 
încă de la început de opinia 
publică britanică, l-a făcut să 
piardă din încrederea propri
ului electorat. El a refuzat în
totdeauna să-și ceară scuze și 
pentru cei circa 150 de mili
tari britanici uciși în această 
țară.

3
rii. în deplin respect pentru 
tradițiile noastre și pentru de
mocrație, România are nevoie 
să-și dăltuiască o Constituție 
europeană care să dea un rol 
limpede, neechivoc și comple^ 
mentar instituțiilor statului. * 

Tot ceea ce îndepărtează de 
la această voință nu are alt 
efect decât să slăbească țara 
și să-i atragă din ce în ce mai 
multe contestări. Prin această 
voință istorică, se poate duce 
la bun sfârșit reconstruirea 
economică și socială a țării.

Am primit onoarea de a fi 
Regele României acum exact 
optzeci de ani. în anul acela, 
nici unul dintre oamenii poli
tici de astăzi nu erau născuți. 
Jurământul de Rege îmi cerea 
să păzesc constituția și legile 
poporului român, să mențin 
drepturile lui naționale și in
tegritatea teritoriului. Tot el 
îmi spunea că dragostea de 
țară și grija pentru viitorul ei 
sunt singurul nostru țel.

în numele atâtor zeci de 
ani în slijba națiunii, vă cer 
tuturor să lăsați deoparte ori
ce alte considerente, să dove
diți instinctul binelui națio
nal și să dați României o Lege 
fundamentală statornică și 
îndreptată către viitor.”

Blair a condus Marea Britanie 
timp de zece ani (Foto epa)
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Miron Beteg
mironbeteg@yahoo.com

Fripturi și revoluții la minut

București, Constanța, Sibiu, 

Cluj, Baia Mare. Românii au 
prins, din nou, gustul adunărilor 
electorale. Suntem un popor care 
am face revoluții din ceas în 
ceas, între cumpărăturile din pia
ță și cearta de seară cu nevasta. 
Strănutul ține de cumpăna seco
lului, iar schizofrenia româneas
că de destin. Când nu poți fura, 
ca Jean Valjean, o pâine întrea
gă, te mulțumești cu firimituri și 
te scuzi că există o dietă istorică 
pe care trebuie s-o respecți. 
Francezii au făcut o singură re
voluție, și le-a ajuns. Mai mult, 
au dat posterității chiar un dic
ționar al revoluției. Al nervilor 
care cuprind, din când în când, 
istoria. Au impus Europei fixații 

lingvistice. Robespierre, Bastilia, 
Liberte, Egalite, Fraternite. La 
cum urlă participanții, la cât de 
fericiți par pensionarii și membrii 
de partid - nu contează care 
partid - copiii străzii și cei plic
tisiți la serviciu, suspendarea pre
ședintelui Băsescu, dacă nu s-ar 
fi produs în mod natural, trebuia 
inventată. Era nevoie de ea. O ne
voie stringentă. Putem să nu avem 
autostrăzi, putem să ne batem joc 
de justiție, politica noastră exter
nă poate fi, mereu, în contradic
ție cu lucrurile mari care se în
tâmplă în lume, putem fi atât de 
proști încât să ratăm toate finan
țările europene, putem importa 
grâu, mere și fleici de porc, dar 
nu ne permitem, dacă vrem ca 

poporul acesta să supraviețuias
că, să ratăm revoluțiile la minut. 
Revoluțiile cu aprobare de la Pri
mărie. Revoluțiile între ore fixe.

La început m-a surprins, apoi 

m-a întristat încrâncenarea parti- 
cipanțîlor la mitingurile pro- ori 
anti-Băsescu. Nu mă gândesc aci 
la politicieni. Ei își fac meseria 
de contabili ai inconștienței 
noastre. De profitori ai ideologiei 
neantului. Oarecine spunea că 
nu-i poate urî pe cei 322 de par
lamentari care au votat suspen
darea președintelui fără să-i uras
că și pe cei, mulți, al naibii de 
mulți, care i-au trimis în Parla
ment. La mitinguri tocmai ei sunt 
prezenți. Activii. Cei care au 
senzația că atitudinea lor contea
ză. Cei care se înghesuie la urne 
sunt cei care se înghesuie și la 
marile adunări populare. PSD e 
prezent la sâmbra oilor și împar
te mici, bere și grătare înainte de 
a vorbi Geoană. Mă întreb câtă 
logică încape în gândirea unui 

pesedist care urlă Jos Băsescu 
având grijă să nu-i alunece de 
pe carton pomana. De 1 mai, 
Vanghelie a cerut să nu se mă
nânce atâta vreme cât Mircea 
Geonă își ține discursul. Fără să 
știe, a picat peste o frază cele
bră. Cât fripturile sfârâie, glasul 
politicii tace. O spun a nu știu 
câta oară. Nu-I iubesc defel pe 
Băsescu. Dar acuma, scriind, mă 
îngrozesc că măcar un elector, 
un singur elector, va fi de acord 
cu demiterea sa în schimbul căr
nii tocate încinse în muștar. Nu 
poți fi definitiv când îți curg ba
lele și râgâi bere căpătată de-a 
moaca. Decât o asemenea Ro
mânie, mai bine una formată 
doar din Traian Băsescu.

Ce-i drept, n-avem de ce ne 

plânge nici cu susținătorii din 
cealaltă tabără. Aceeași încrân
cenare, aceeași atitudine de apo
calips politic dacă ei n-ar urla. 
Dacă n-ar huidui oameni despre 
care nu știu nimic, doar pentru 

că președintele le rostește nume
le într-un context negativ. Sunt 
conVins că nici unii, nici alții 
n-au ieșit în stradă în decembrie 
'89. Acuma au parte de mica lor 
revoluție. De revoluția lor la mi
nut. Grăbită, gâfâită, în siguran
ță. Românul face revoluție doar 
când se știe apărat de cordoane 
de polițiști. Mitingurile din mari
le orașe se fac cu oameni aduși 
din județele din jur. Mulți dintre 
ei cred că nu și-au mai făcut 
concediul de ani de zile. N-au
fost nici la munte, nici la mare, 
iar despre un sejur în străinătate 
nici nu poate fi vorba. Vă dați 
seama că, politic, țara asta de
pinde de niște oameni care își 
fac concediile pe la mitingurile 
electorale, când le asigură parti
dul transport gratuit și două 
sandvișuri reci?

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.

CoPd^n edrtat de SC inform Media SRL.
■Deva, Str. 22 Decembne, nr. 37 A
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• Seminar. La Geoagiu-Băi se desfășoară 
un seminar pe tema accesării fondurilor 
europene pentru mediul rural. Lucrările 
seminarului sunt suținute de specialiști 
din ministerele implicate în gestionarea 
fondurilor europene. (C.P.)

Zămăchișa, dată sub tejghea
■ Statul le dă subvenții 
pentru creșterea ani
malelor, dar nu-i lasă 
să vândă produsele.

Hannelore AcArnulesei

0 șansă, nu o 
garanție

Adrian SAlAgean
adrlan.salagean@ln1onnmedia.ro

Românul de rând a avansat pe spirala 
europeană a evoluției. Politicianul 
român rămâne pe mai departe tributar 

„zonei gri". Clasa politică nu a înțeles că 
etalonul românesc al alegătorului este un 
individ pe care nu-l mai aduci la urnă cu 
mesaje de tip „șo pe el" și nici cu mici 
altoiți la bere. Ori exact aceste ingrediente 
sunt folosite în actuala campanie pentru și 
contra demiterii președintelui. Să nu se 
mire nimeni atunci, dacă prin sălile de 
votare va bate vântul din lipsă de alegători. 
La români le e sictir!

Pe de altă parte, este absolut ridicol că 
nimeni de la tribună nu pare a realiza 
miza referendumului care se apropie. Lu

mea politică de pe Dâmbovița a intrat într- 
un dureros travaliu, cu o posibilă naștere 
anunțată pe 19 mai. Miza majoră nu e însă 
nici pe departe jilțul lui Băsescu. Băsescu 
este nerelevant acum. Ce e important este 
mandatul pe care el îl va avea de onorat 
dacă oamenii îl repun în funcție la Cotro- 
ceni. Avem multe nevoi. Ne trebuie un 
nou sistem politic care să pompeze în in- 

j stituțiile democratice oameni de valoare și 
' de bună-credință. Dorim să schimbăm

Constituția lui Ion lliescu cu o Constituție a 
românilor. Tânjim după o Justiție liberă.

| Vrem judecarea marilor corupți, așteptăm 
deconspirarea fără perdea a Securității și 
răspunsul la întrebarea aproape uitată:

I Cine a tras în noi?".

Referendumul dă o ȘANSĂ, via Băses
cu, schimbării „vechii ordini", vicioa- 

! se, care articulează încă clasa politică ro
mânească. EL NU GARANTEAZĂ însă ni
mic în acest sens. Dacă din pântecele ur
nelor se va naște „revoluția de catifea" a 
românilor sau un avorton depinde succesiv 
de cum vor vota românii și, extrem de im
portant, de cum va gestiona pe urmă pre- 

i ședințele mandatul primit dacă va fi repus 
la Cotroceni. Miza este mare. După un la
mentabil „Acum Emil!", un eșec al lui „Să 
trăiți bine!" ar fi suprema dezamăgire la 
români.

Deva - Embargoul a început 
acum vreo două săptămâni. 
Tarabele unde țăranii vindeau 
brânzeturi și smântână pe 
gustate arată dezolant. Țăranii 
sunt descumpăniți. Deși sunt 
lăsați să vândă lapte, din asta 
nu pot trăi. Brânza și smân
tână îi țineau pe linia de plu
tire. „Nu ne mai lasă să vin
dem, povestește tanti Veroni- 
ca. Nici zămăchișă nici smân
tână. Numai lapte și ouă. Așa 
o zis. Eu am abonate la 
brânză, la smântână. Și a-

tunci, eu ce să fac? Să aduc 
așa, să fur? Păi asta-i treabă? 
Asta-i conducere? Nici cu 
Ceaușescu n-o fost mai rău, că 
și atunci mai făceam. Dar 
acum nimic nu ne mai lasă. 
Nimic. Nu ne-o spus de ce. Or 
spus că ne dă la poliție și ne 
amendează. De la cinci la 15 
milioane. Eu simt de aici, din 
Deva. Dar care vin de la țară, 
vând o brânză, vând o smân
tână și-și iau o pituță. Și-și iau 
medicamente. Că eu le văd în 
toată ziua. Și mai vrea să-i 
voteze?”, încheie descumpă
nită tanti Veronica.
Subvenții... pentru ce?

„Nu înțeleg cu ce vor să 
trăim, spune o altă femeie, 
care nu vrea să-și dea numele 
de teama de a nu fi dată afară

Pe tejghele nu se mai găsește decât lapte la PET

Maria Bunea Norița Poenar Tanti Veronica

Autoutilitară a pompieri
lor implicată în accident

Dia (M.T.) - O autospecială 
a pompierilor a fost implicată 
ieri într-un accident de circu
lație, pe DN 7, la intrarea din
spre Deva în localitatea Ilia. 
Cele două mașini circulau din 
direcția Arad-Deya. Acciden
tul s-a produs în timp ce 
mașina pompierilor intenționa 
să schimbe direcția de mers 
spre stânga, iar un autoturism 
Volkswagen a intrat în depă
șirea acesteia, cu toate că în 
zonă era linie continuă. Lovită 
în plin, în partea de mijloc, 
mașina pompierilor a rămas 
fără frâne, a ieșit de pe caro
sabil și s-a răsturnat pe mar

ginea drumului. „Mașina se 
întorcea la subunitatea de 
pompieri din Ilia, după o re
vizie tehnică. A fost lovită în 
zona de mijloc de autoturis
mul care se afla în depășirea 
unei coloane de mașini, cu 
toate că în zonă este linie con
tinuă”, a declarat inspectorul- 
șef al Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Iancu de 
Hunedoara”, colonel Petru 
Stăncoane. Toți cei implicați 
în accident au scăpat cu câte
va răni ușoare. Polițiștii con
tinuă cercetările pentru a sta
bili cu exactitate împrejurările 
în care s-a produs accidentul.

VW implicat în accident (Foto t Mânu)

i de la Grădinița P.N. 4 și de Ia Grădini- 
j ța Liceului de Muzică și Arte Plastice
1 „Sigismund Toduță” din Deva s-au aflat 
j ieri în vizită în redacția GL. Micuții au 

organizat pe străzile municipiului o
i acțiune de sensibilizare în vederea

ocrotirii mediului.
k_______________

(Foto: T. Mânu)

din piață de tot. Munca ta, tu 
să nu poți s-o vinzi? Am la 
patru găleți de lapte pe zi. Da1 
ce vor, să-l aruncăm pe vale, 
sau ee să facem cu el? Eu din 
asta trăiesc. Din asta țin casa. 
Eu vin în piața asta de vreo 
40 de ani, de când s-o făcut”, 
spune femeia. „Ne dau sub
venții. Dar pentru ce? Pentru 
ce să creștem animale? Să ne 
lase în pace, să ne vindem 
marfa, să trăim și noi”, adau
gă o altă comerciantă, Maria 
Bunea.

„Eu n-am pensie, n-am cu ce 
trăi, spune Nor ița Poenar. 
Numai cu lapte de la vacă. Am 
73 de ani și tot la agricultură

am lucrat de la etatea de opt 
ani. Acu, dacă pe mine nu mă 
lasă să vând un pic de lapte, 
eu cu ce trăiesc, la 73 de ani? 
Un miez de pită n-am pe ce-mi 
lua. Pentru că eu n-am pensie, 
că numai la agricultură am lu
crat, de mică. Acu ne am inte
grat. Da’ de ce nu ne-o spus 
înainte ce ne face, că apoi mai 
vedeam noi dacă intram or nu 
intram”, încheie tanti Norița.

Singura soluție a țăranilor 
este să vândă brânza și smân
tână pe sub tejghea. Iar 
cumpărătorii, care nu se vor 
lipsi de cele două alimente de 
bază, îi vor încuraja, cu sigu
ranță.

Haos în autogara
■ Consilierii au cerut 
montarea unui panou 
cu informații despre 
cursele de autobuze.

Deva (M.S.) - Consilierii 
locali au cerut ieri anga- 
jaților Primăriei Deva să se 
implice în soluționarea si
tuației în care se află acum 
autogara municipiului. „în 
autogară este un haos total. 
Nu există niciun panou de 
pe care cetățenii să se 
informeze de unde, spre ce 
direcții și la ce oră pleacă 
autobuzele”, a declarat con
silierul local Ana Merme- 
zan (PRM). La rândul său, 
consilierul Francisc Kovacs 
(PD) a ținut să întărească 
spusele colegei sale pre
cizând că în autogară „nu 
există nicio regulă, nici 
măcar în cazul microbu
zelor”. Viceprimarul Florin 
Oancea a promis că va dis
cuta cu operatorul de trans

port care construiește a- 
cum autogara să amplaseze 
un panou cu orarul auto
buzelor și microbuzelor. 
„Situația se va schimba în 
bine cât de curând pentru 
că noua autogară va fi gata 
cel mai târziu la începutul 
lunii iulie”, a afirmat 
viceprimarul.

Ana Mermezan

lată cum va arăta buletinul de vet prin cart vei alege 
ce fel de Românie îți dorești: a legii sau a fărădelegii.

Sâmbătă 19 mai, TU faci legea.
Arată-le că TU al puterea!

R0MAN1A
BULETIN DE VOT 

pentru referendumul național din data 
de I9 mai 2007 asupra demiterii 

Președintelui României

Sunteți de acord 
cu demiterea 
Președintelui României, 
domnul Traian Băsescu?
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l
I
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mailto:adrlan.salagean@ln1onnmedia.ro


330 - Constantinopohri, ridicat pe locul vechii colonii 
grecești Byzantion, este inaugurat oficial ca noua

ii roman.__________________________
1904 - S-a născut pictorul 
suprarealist spaniol Salvador Dali 
(foto) (m. 1989}.__________________
1955 - Au început lucrările Con
ferinței de la Varșovia, în cadrul 
cărora a fost creat Tratatul cu 
același nume. România a fost

semnatară a Tratatului de la Varșovia.________________
1980 - A murit sculptorul Vida Gâza, autorul ansam
blului de la Molsei.
1981 - A murit, < cancer, la vârsta de 36 de ani, 
cântărețul jamaiean de reggae Bob Marley

24°
maxim

Prognoza pentru astăzi
Cerul va fi mai mult noros. Temperatura 

minimă va fi de 11°C, iar maxima de 24°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cerul va fi temporar noros. Se 

vor înregistra temperaturi cuprinse între 
1(TC și 27°C.

Duminică. Cerul va fi senin. Minima ter
mică va fi de 13°C, iar maxima va înregis
tra 26°C.

Calendar Creștin Ortodox __ ________________
Sf. Sfințit Mucenic Mochie; Sf. Melodie și Chirii, Apos
tolii slavilor.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Mamert, ep.

Calendar Greco-Catolic
S Mociu, m (+ sec IV).

tmnvKBi apA, uz, curent
Apă________________ ..
Se va întrerupe furnizarea apel potabile în Deva: 
8.00-15.00 pe Aleea Moților până ia str. Gh. Doja, pen
tru blindare și anulare branșament de apă la bl.P6;
Se va întrerupe furnizarea apei potabile în Brad: 
9.00-13.00 pe străzile Avram lancu șl Mesteacăn până 
la PECO, pentru reparare rețea .apă DN 200 mm spartă.

Gaz metan_______________________ _ ____________
Se va întrerupe furnizarea gazului metan, în Deva: 
9.00-15.00 pe str. I. Corvin, bl. K, Sc. C.

Energie electrică_____________________ _
Se va întrerupe furnizarea energiei electrice: 
8.30-15.00 în Deva, cartierul Gojdu, bl.AI, sc. D, Str. 
22 Decembrie, bl.41;
8.00-14.00 în Hunedoara, străzile- Buituri șl Lătureni; 
8.00-14.00 în Teliuc, străzile Principală, Zorilor, zona 
blocuri;
8.00-15.00 în localitățile Hărțăgani, Poienița;

j 8.00-14.00 în localitățile Cârneștl, Baru Mare, Vălioara, 
Râu de Mori, Valea Muncelului, Ohaba Ponor, Valea 
Lupului;
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl.23A, bl.23B, 
str. Maleia, str. Coasta, în satul Jitoni;
8.00-14.00 în Vulcan, străzile Minei, Valea Arsului, 
Dealului.

Ruladă de piept de pui
Ingrediente: 1 piept pui dezosat, 1 conservă de ciu
perci, foarte puțin cașcaval ras, 1 albuș de ou, 1/3 
cană morcov fiert tăiat cubulețe mici, condimente. 
Mod de preparare: Se amestecă ciupercile cu mor
covii, cu cașcavalul și albușul de ou și se condi
mentează. Pieptul de pui se așază pe o bucată de 
foite de aluminiu. Se pune amestecul de mai sus 
Dește pieptul de pui. Se învelește în folie în așa fel 
încât pieptul să fie bine rulat și să nu curgă ames
tecul și se bagă la cuptorul încins cam 20 minute

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul precedent: P-P-M-P- NAVIGATOR - RARE -
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Berbec

Intuiția și simțul practic vă ajută să luați decizii în afaceri. 
Dacă vi se propune asocierea într-o nouă afacere, nu vă 
grăbiți să refuzați!

Taur

Vă decideți să amânați o călătorie lungă, din cauza difi
cultăților financiare. Astăzi, însă, aveți posibilitatea să rea
lizați proiecte noi.

Gemeni

Se conturează o zi excelentă pe plan profesional, cu pla
nuri de viitor iine concepute. Investițiile pe termen lung 
sunt favorizate.

Rac

Partenerii de afaceri vă apreciază propunerile, dar nu 
începeți mal multe activități simultan, pentru că riscați să 
nu finalizați nimic.

Leu

Este □ zl bună pentru a lua decizii în privința relațiilor sen
timentale și profesionale. Chiar dacă situația financiară nu 
vă satisface prea mult.

Fecioară

Intuiția vă ajută să găsiți o metodă originală pentru a face 
schimbări în viața socială. Pentru aceasta, va fi nevoie să 
faceți un compromis.

Balanța

Aveți un succes deosebit în activitățile intelectuale și în soci
etate. în partea a doua a zilei, încasați o sumă de bani din- 
tr-o colaborare mai veche.

INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 
în perioada 23 aprilie -19 mal, CI te provoacă 

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

In 30 mai,.cuvAntul liber
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 RON Al cAștigati
r
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Nume....
Prenume 
Adresa ...

Scorpion
în afaceri, puteți să faceți proiecte de viitor șl să vă puneți 
în aplicare cunoștințele teoretice. Aveți șanse să obțineți 
beneficii considerabile.

Săgetător
Zl favorabilă realizărilor pe plan social și material, dar să 
nu vă așteptați ca rezultatele să apară Imediat! S-ar putea 
să plecați într-o călătorie.

Sunteți în formă |i vă adaptați cu ușurință la situații noi. 
Reușiți să rezolvați câteva probleme ale familiei șl chiar 
Să-l ajutați pe alții.

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

DA □ NU □

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

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
9:55 Integrame după inte

grare
10:10 Surprize, surprize... 

Anul 9...
(divertisment, 
reluare)

12:45 Violența în familie 
(documentar 
M.A.I.)

13:00 Vorba lui'Jim
0(film serial, 

comedie, Statele Unite 
ale Americii, 2003)

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping
1530 Tribuna partidelor par

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

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

Meteo
20:15 Agendă Sibiu 2007

20:20 Stele de... 5 stele
21:50 Spirala

El (film serial, 
.episodul 8 ultimul, 
dramă, Franța, 200S). 
în distribuție:

•’ Gregory Fitoussi, 
Caroline Proust,

•' Philippe Dudos. 
Regia: 
Alexandra Clert, 

Guy-Patrick Sain 
derichin

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2320 Nashville (dramă, 
fâSUA, 1975). Cu: Oavid 

Arkin, Karen Black, 
Geraldine Chaplin, Kei- 
th Carradine. R.: 
Robert Altman

2:10 Stele de... S stele (r)
330 Jurnalul TVR (r) Sport 
. Meteo
435 Interes general (r)
520 Violența b familie (r) 
535 Reflector (r)

< .< .■

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
B(film serial, 

reluare) '• 
10:15 E rândul fiilorl 

(film, reluare) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

0de familie (s, dramă. 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock 

13:00 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Virus mortal 

Q(acțiune/thriller, SUA,
2002) . Cu: Michael 
Nouri

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
13 Cu: Eric Braeden 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Războiul de acasă (s, 

comedie, SUA, 2005).
0Cu: Michael Rapaport 

18:15 Doi bărbați și 
jumătate (s, comedie,

0SUA, 2003) 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv

20:30 Infidela
Q(thriller, Statele Unite 

ale Americii/ 
Germania/Franța, 
2002). 
în distribuție: 
Diane Lane, Erik Per 
Sullivan, Richard Gere 

23:00 Destinație finală 2 
P(thriller/horror, SUA,

2003) . Cu: Aii Larter, 
A.J. Cook, Michael 
Landes. R.: David R. 
Ellis

1:00 Renăscut criminal
S(comedie/horror, SUA, 

2000). Cu; Matthew 
Lawrence, Justin Walk- 
er, Christine Lakin, 
Christian Payne, Shel- 
ley Duvall. R.: Mitch 
Marcus

2:45 Infidela (film, r) 
5:00 Parte de carte (r) 
6:00 La Bloc (r) 
630 Emmerdale - Afaceri 
gde familie (r)

Vărsător

Sunteți într-o formă intelectuală care vă facilitează relațiile 
cu cei din jur. Sunteți capabil să ascultați cu atenție pro
blemele celorlalți.

Pești
Demarați cu bine o nouă afacere și faceți planuri de viitor 
în legătură cu o investiție pe termen lung. Partenerul de 
viață vă susține.

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

f

3

5

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

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

9:00 în gura presei 
(reluare)

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona

Gherghe
13:45 Opt reguli simple (s, 

0 comedie, SUA 2003).
Cu: Katey Segal, Kaley 
Cuoco, Amy Davidson, 
Martin Spanjers 

14:15 Călărețul singuratic 
B (western, SUA, 1959).

Cu: Randolph Scott, 
Karen Steele, Pemell 
Roberts, Lee Van Cleef 

16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și’ 
Lucian Mândruță. i 
Sport Meteo

20:30 Foldorul contraatacă 
(divertisment) 

2330 Vremea răzbunării
□ (dramă/thriller, SUA, 

1996). Cu: Samuel L. 
Jackson, Sandra Bul- 
lock, Kevin Spacey 
Vinovat sau nevino
vat? O întrebare la 
care trebuie să răs
pundă jurații la orice 
proces. Dacă insă un 
tată negru ucide viola
torii albi ai fetiței lui în 
vârstă de 10 ani, dacă 
oroarea se întâmplă 
într-un stat american 
din Sud și dacă, pe 
deasupra, reînvie 
pornirile rasiste, iar 
mass-media răscolește 
sentimentele comu
nității, atunci acesta 
nu este un proces 
obișnuit.

230 Concurs interactiv
330 9595 (r)

î

8:00 Dmotopia (s) 8:50 Lecția 
de... sănătate (doc.) 9:20 Jur
nalul Euronews 935 0 lume 
nouă (r) 10:10 Tonomatul DP2 
12:00 Replay. Legendele fot
balului românesc 1230 South 
Beach (r) 1330 ABC... de ce? 
1430 Dincolo de hartă (r) 
15:00 împreună în Europa! 
Atlas etnic 16XX) Jurnalul TVR 
(r) 1620 Descoperă românii 
16:30 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 18:35 South Beach nia/Ănglia, 1999) 2230 Clona 

" . .............  (s) 030 Prizoniera (r) 130 Pre
miile Latin American Billboard 
Music, 2005 330 Extravagan
ta Anastasia (s)

6:00 Clona (r) 7:00 Duelul pa
siunilor (r) 9:00 Gitanas (s) 
11:15 Inocență furată (s) 1330 
Prizoniera (s). Cu: Gabriela 
Spanie, Mauricio Islas, Ricardo 
Chavez 1430 Iubire ca în filme 
(r) 1520 Rețeta de acasă 1530 
Duelul pasiunilor (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet- 
ty cea urâtă (s) 1930 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 2030 
Rosamunde Pilcher: Nancher- 
row (dramă romantică, Germa-

(ep. 3, dramă, SUA, 1993) 
1930 Ray Mears (doc.) 20:00 
D ale lui Mitică 21XX) Ora de 
știri 22:10 Coolmea distracției 
23:10 Home made.ro 23:45 
Escrocii (ep. 7, acțiune/come- 
die, UK, 2004) 0:45 Replay (r) 
1:15 El și Ea (film, r) 3 :00 
Escrocii (r)

8XX) Love Joy (s. Anglia, 1986) 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Raven (s). Cu: 
Raven, Orlando Brown 1130 
Unhappily Ever After (s, SUA 
1995) 12:20 Look who is win- 
ning 1430 Miezul problemei 
(r) 1630 Bărbatul din vis (s) 
Cu; Daniela Alvarado, Râul 
Amundaray, Susana Bena- 
vides 1730 Pentru o cauză 
dreaptă (s, SUA, 2000) 1830 
Știri Național TV 20:00 Jara 
Iu' Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Film artistic 22:15 Film 
artistic

V

9:45 Pe fază! (film, r) 12:00 
Teo (r)13:15 Road Runnercea 
mai rapidă pasăre (s) 13:45 
Merrie Melodies Show (s) 
14:15 Viața la Casa Albă (r) 
15:15 Entertainment News (r) 
1530 Ghici ce-mi place la tine 
(r)17:00 Blestemul piratului 
(aventuri) 19:00 Seaquest (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Schimbul trei (s) 2130 
Ghici ce-mi place la tine 
22:00 Repetiție pentru crimă 
(thriller) 24X50 Dosarele X (s) 
1X50 Repetiție pentru crimă (r)

9:45 Al 7-lea cer (s, r) 10:45 
Tele RON1225 Quizzit - emi 
siune interactivă 14:05 
Dragoste și putere (s) 14:40 
Adevărata poveste a Jessicăi 
Savitch (dramă, SUA, 1995). 
Cu: Sela Ward, Ron Silver, 
Judith Ivey. R.: Peter Wemer 
1625 Al 7-lea cer (s) 1725 
Umor... din greșeală 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 CSI - Investigații (s) 
21XX) 4400 (s) 22:00 Trădați 
în dragoste 23:00 Șoapte în 
noapte (thriller, SUA, 1992). 
Cu: Annabella Sciorra 1:00 
Fără apărare (thriller, SUA, 
1990) 3:00 Focus (r)

10:00 Euromaxx (reluare) 
10:30 Jurnal european (doc
umentar) 11:00 Ne privește. 
Talk-show pe teme sociale 
12:00 Știri 13:05 Euromaxx 
1335 Fabricat în Germania 
(reluare) 14:35 Lumea 
cărților 15:40 Misiune 
imposibilă (reluare) 16:00 
Esentze (reluare) 17:00 
Hobby Mix. Cu Irene Pârvu 
17:30 Pasul Fortunei 19:00 
6! Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 Trenul 
vieții. Cu Liana Stanciu 
22:00 High Life. Cu Moni- 
ca Stan 23:00 Vedetele se 
întreabă (r) 2330 Chat TV

12:30 Maeștrii skateboardului 
(acțiune, SUA, 2005). 14:00 
Fraierul (comedie, SUA, 2000). 
15:35 Oliver Twist (dramă, 
Marea Britanie, 2005). 1745 
Un nou îheeput (dramă, SUA 
2005). 1930 Cinema, dnema, 
cinema 20:00 Studio 60 (Ep. 2, 
dramă, SUA, 2006). 21:00 
Prins la înghesuială (aventuri, 
Marea Britanie, 2004). 2230 
Frații Grimm (aventuri, SUA 
2005). 0:50 Suspectul Zero 
(thriller, SUA, 2004). 230 Un 
nou început (comedie, SUA, 
2005).

11:15 Deschide lumea 13:15 
EU, România 14:50 Realitatea 
bursieră 15XX) Realitatea de la 
15:00 15:15 Fabrica 17X50 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 1830 Rea
litatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20X55 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 2130 Ziarul Realității 
22X50 Tănase și Dinescu 23XX) 
Ultima oră 24X50 Realitatea de 
la 24:00
•1*| 7-

-V
7:00 Confruntări și fiare vechi 
8:00 Istoria invențiilor. 9XX) 
Automobile americane 
recondiționate 10XX) Vânători 
de mituri 11XX) Lexus LS400 
12.00 Top Ten: Tancuri 13X50 
Confruntări și fiare vechi 14X50 
Istoria invențiilor 15XX) Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
16XX5 Curse 17XX) S-a născut 
un MG 18XX) Motoodete 
americane 19XX) Vânători de 
mituri 20XX) Cum se fabrică 
diverse lucruri? 21XX) Roswd 
- Adevărul 22X50 Fenomene 
stranii 23X50 Atefeni mecanic 
internațional 24X50 Automo
bile americane recorrfționate

made.ro


I

CA)- y ofcrt despre programul
► ca scop kntxmatlțirea calității ji 
Juni europene în educație, încu- 

I tartțlrfl Bmbilor străine ți a cooperării 
tare școli, promovarea conștiinței inter

ii a inovației în ceea ce privește metodele 
ia )i tehnicile informaționale.

1 euro____________________________________3,2841 lei
1 dolar american________________________ 2,4261 lei
1 gram aur 52,8985 lei

• DN 7: Vețel - lila - limita Jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
-Deva: B-dul Decebal, CaleaZarandului, străzile Horea 
șl Mlhai Emlnescu.

* i • •'»< •i <k • * « t • « * < l k V € V 4 x.

Reguli:
în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 ți 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în ața fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât ți pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

Începători

3 8 5 1
1 6 5 4

5 6 1 3
6
3 2

1
8 9

5
6

4 6 9
9 1 6 8

2 3 9 6
6 4 3 2

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători Avansați

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

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

CONVOCATOR
Administratorul S.C. Atelierele Centrale S.A. Crișclor, 
având C.I.F. RO 2093863, nr. înmatriculare O.R.C. 
j20/1952/1992, cu sediul în Str. Uzinei nr. 1, Crișcior, 
jud. Hunedoara, telefon 0254/617009, 617012, fax 
0254/617010, e-mail: officeo.actc.ro. convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data 
de 11.06.2007, ora 10.00 ți în cazul neîntrunirii cvoru
mului legal, la data de 12.06.2007, ora 10.00, la sediul 
societății, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. „Re
gistrul Miorița" S.A. Cluj-Napoca, până la sfârșitul zilei 
de 31.05.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. Discutarea ți aprobarea modificării art. 18 alin. (1) din 
statut cu următorul cuprins: „Societatea va avea un con
siliu de administrație compus din 3 administratori, aleși 
de adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă 
de 4 ani, cu posibilitatea realegerii; consiliul de admi
nistrație este condus de un președinte".
2. Aprobarea înlocuirii în statut a formulării „adminis
trator" cu formularea „consiliu de administrație".
3. Diverse
ți Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data 
de 11.06.2007, ora 11.00 și în cazul neîntruniriii cvoru
mului legal, la data de 12.06.2007, ora 11.00, la sediul 
societății, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. „Re
gistrul Miorița" S.A. Cluj-Napoca, până la sfârșitul zilei 
de 31.05.2007, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea descărcării de gestiune a comisiei de cen
zori
2. Aprobarea revocării comisiei de cenzori
3 Aprobarea descărcării de gestiune a administratoru- 
u
4 Revocarea administratorului
5 Alegerea consiliului de administrație
£ San*rea remunerației membrilor consiliului de admi-

(93859)

Minorii, de la hoție la crimă1 A
■ La 15 ani plănuiesc 
hoții. Din acest motiv, 
170 de copii au ajuns 
la Poliție, în 4 luni.

Mihaela Tămaș_______________
mlhaela.tamasgilnformmedia.ro

Deva - în cursul anului 
2007, un număr de 107 minori, 
cu vârste între 14 și 18 ani, au 
comis 158 fapte penale. Feno
menul infracțional în rândul 
minorilor a înregistrat, în 
primele patru luni ale acestui 
an, o ușoară scădere, spre 
deosebire de aceeași perioadă 
a anului trecut. Acest lucru 
este dovedit de datele statis
tice, furnizate la nivelul jude
țului, de către Inspectoratul de 
Poliție al Județului Hune
doara (IPJ). Cei mai mulți din-

M....  ••••
Anturajul are 
și el o influentă 
definitorie 
la vârsta 
adolescentei.

Daniela Mocuț 
IPJ Hunedoara

.............................. M
tre infractorii minori, trimiși 
în judecată pe parcursul anu
lui trecut au săvârșit furturi, 
însă au fost și copii care i-au 
șocat până și pe anchetatori 
prin cruzimea de care au dat

dovadă. Un astfel de caz s-a 
petrecut în urmă cu doar câte
va zile, în municipiul Vulcan, 
unde doi minori, de 13 și 17 
ani, au omorât o femeie de 78 
de ani. Au intrat în casa 
femeii în speranța că vor găsi 
bani și bunuri pe care să le 
poată valorifica, însă au fost 
surprinși de bătrână. Speriați, 
au lovit-o cu un topor, în cap, 
lăsând-o fără suflare.
Imunitate în fața legii

Migrarea masivă a pă
rinților spre locuri de muncă 
din străinătate, climatul fami
lial, anturajul, sunt doar 
câțiva dintre factorii care-i 
influențează negativ pe cei 
mici. „Copiii rămân adesea 
doar în grija mătușilor sau 
bunicilor, după ce părinții 
părăsesc țara. Mai sunt famili
ile în care există problema 
consumului de alcool sau a 
violenței. Școala a pierdut din 
influența pozitivă, mai ales în 
mediul rural. Adesea, neim- 
plicarea parentală, vis-a-vis de 
problemele copiilor, este cauza 
numărul unu, însă nici legea 
nu ajută prea mult. Infractorii 
minori știu că nu pot fi încar
cerați, și se comportă în con
secință. Rareori un minor este 
condamnat chiar și dacă se 
află la a doua infracțiune”, a 
declarat subinspector Daniela 
Mocuț, psiholog în cadrul IPJ 
Hunedoara. „Comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 2006,

Infracțiunea preferată a minorilor rămâne hoția (Foto: cl>

se evidențiază o scădere a nu
mărului de infracțiuni, cu 14, 
și implicit a numărului de mi
nori angrenați în aceste fapte, 
cu 9. Majoritatea faptelor co
mise de minori sunt furturi, 
în perioada analizată au fost 
efectuate 179 acțiuni, razii și 
controale în zonele frecventate 
de tineri. Numărul mare de 
minori care comit infracțiuni 
se datorează și faptului că, 
împotriva acestora nu poate fi 
luată măsura arestării, decât 
în cazuri deosebite. Așadar, 
de obicei minorii sunt cer
cetați în stare de libertate, 
ceea ce îi determină să comi
tă infracțiuni și chiar să re
cidiveze”, a declarat purtăto
rului de cuvânt al IPJ Hune
doara, subinspector Bogdan 
Nițu. Conform prevederilor

noului Cod de procedură pe
nală, minorii între 14 și 16 ani 
nu pot fi arestați decât pen
tru infracțiuni care se pe
depsesc cu închisoare de peste 
zece ani sau pe viață, însă pot 
ajunge în Centre de Reedu
care. Există însă și o parte 
dintre minorii infractori care 
își ispășesc pedepsele în Pe
nitenciarului de Maximă Si
guranță din Bârcea Mare.

„în prezent, își ispășesc 
pedepsele în Penitenciar, un 
număr de 13 minori. Majori
tatea dintre aceștia au fost 
închiși pentru furturi, unul 
fiind însă încarcerat pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
omor”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Penitenciarului, 
inspector principal, Gabriel 
Vesa.

Despre recalcularea pensiilor
■ Cititorii CL solicită 
informații legate de 
prevederile din sistemul 
public de pensii.

Clara PAs
clara.pas3lnfarmmedia.r0

Deva - Romancenco Con
stantina din localitatea Geoa- 
giu nu știe de unde poate ob
ține adeverința de salariu de 
la Filatura Lupeni unde a lu
crat în perioada 1.10,1956 - 
21.10.1960, deoarece întreprin
derea-a fost desființată.

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„Conform O.U.G nr.19/2007 
alineatul 3, la determinarea 
punctajului mediu anual se va 
utiliza un punct pentru fiecare 
lună de stagiu de cotizare rea
lizat în perioadele cuprinse 
între data de 01.09.1947 și data 
de 31.12.1962 și pentru care în 
carnetul de muncă nu sunt 
înregistrate drepturi salariale 
și nici nu sunt dovedite. Aces
te prevederi se aplică înce
pând cu 01.07.2007”.

Jura Doinei dîn satul Râu 
Mic ne scrie: „...am auzit că 
din 1 ianuarie s-au stabilit

pensii fixe lunare pentru pen
sionarii văduvi în urmă
toarele condiții: vor primi aju
tor lunar fix numai pension
arii din sistemul public de 
pensii dacă au domiciliul sta
bil în România, nu s-au 
recăsătorit și durata primei 
căsătorii a fost de minimum 
16 ani. Doresc să știu dacă 
este adevărat acest lucru”.

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„Ca urmare a scrisorii adre
sate Cuvântului Liber, insti
tuția noastră vă informează că 
prevederile articolului 9 din 
Legea nr.578/14.12.2004 privind

La rând, la audiențe, la Casa 
Județeană de Pensii (Foto: cl) 

acordarea unui ajutor lunar 
pentru soțul supraviețuitor va 
intra în vigoare în anul 2008, 
la o dată ce va fi stabilită prin 
hotărâre a Guvernului”.

Cultura europeană, 
prezentă la Hunedoara
■ Elevi ai mai multor celuilalt nu se poate însuși
școli din Europa și-au 
prezentat tradițiile la 
Hunedoara.

Hunedoara (C.B.) ■ Repre
zentanți școlari din cinci țări 
europene, Cehia, Suedia, Bel
gia, Olanda și România s-au 
reunit, ieri, la Grupul Școlar 
de Telecomunicații și Lucrări 
Publice din Hunedoara pen
tru a lua parte la proiectul „O 
punte peste diferențe”. Câte 
doi elevi din fiecare țară au 
avut menirea de a prezenta 
tradițiile culturale și por
turile specifice statelor de 
care aparțineau, prin galerii 
foto, filmulețe și imagini de 
la evenimentele care au mar
cat istoria fiecărei țări în 
perioada 1950-1960. „Acest 
proiect ne ajută să învățăm 
mai bine obiceiurile și viața 
școlară a tuturor țărilor care 
au fost prezente aici. Elevii 
români trebuie să accepte 
ideea de a fi mai toleranți, să 
accepte și să poată conviețui 
cu oameni care vin dintr-o 
altă cultură. Conștientizarea 
respectului față de cultura

decât participând la astfel de 
proiecte”, spune Maria Cris- 
tea, coordonatorul programu
lui din partea română. „Doar 
prin astfel de acțiuni putem 
înțelege obiceiurile și pro
blemele din viața școlară de 
azi”, susține Bernadette Ter- 
stappen, coordonatorul ge
neral al proiectului.

Proiectul „O punte peste 
diferențe”, care în acest an 
este organizat în Germania și 
România, se află la a doua 
ediție și este unul dintre cele 
trei proiecte pe care Grupul 
Școlar de Telecomunicații le 
realizează din 2005. „Este o 
oportunitate extraordinară 
pentru elevii noștri de a-și 
deschide orizontul spre 
cunoașterea altor culturi. Azi 
(mr. ieri), elevii au avut posi
bilitatea să-și dezvolte abili
tățile de comunicare pentru 
că toate discuțiile de aici s-au 
purtat în limbile engleză și 
franceză”, afirmă Cristina 
Nistor, directorul Grupului 
Școlar de Telecomunicații din 
Hunedoara, instituție care de 
două săptămâni a primit cer
tificatul de școală europeană.
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Lasă noul Z310 să-ți j 

reflecte personalitatea. i 
Personalizează-t cu 
efectele grozave de § 
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sofisticate din 

spatele tastelor.
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• Reconfirmat. Membrii Consiliului de
Export l-au reconfirmat în funcția de co
președinte al acestui organism pe hune- 
doreanul luliu Winkler, în noua sa calitate 
de secretar de stat. (M.S.)

• SMURD. Caravana SMURD se va afla 
astăzi în satul Poiana Răchițelii, unde 
medicii vor evalua starea de sănătate a 
oamenilor din această localitate situată în 
Munții Poiana Ruscă. (M.S.)

Despăgubiri 
la Dacii

Deva (M.S.) - Inițiativa 
deputatului hunedorean 
Ionica Popescu (PC), 
referitoare la despăgu
birea persoanelor care 
înainte de 1989 au depus 
bani la CEC pentru 
achiziționarea unei ma
șini Dacia, a fost votată 
de Parlament. Legea 
prevede ca despăgubirile 
să fie egale cu suma 
depusă la CEC, indexată 
cu nivelul indicelui ratei 
inflației, calculat din 
data depunerii pănă în 
ziua achitări. Ca moda
litate de despăgubire le
gea prevede acordarea 
de titluri de stat cu 
maturitate de unu-doi 
ani. Acest lucru înseam
nă că beneficiarii titlu
rilor de stat le vor putea 
valorifica, pentru a-și 
primi banii ce li se 
cuvin, după un an din 
momentul în care au 
intrat în posesia titluri
lor. „S-a făcut dreptate 
deponenților. Statul s-a 
folosit de banii lor și și- 
a bătut joc de atâtea zeci 
de mii de oameni. Este 
o reparație morală ven
ită târziu, dar oricum 
binevenită”, a afirmat 
deputatul conservator.

DN 7 cu 
hopuri 
București (MF) - 
Directorul Companiei 
de Autostrăzi și Dru
muri Naționale, 
Mihai Grecu, a anu
lat 11 licitații pentru 
realizarea studiilor de 
fezabilitate pentru 
repararea a 11 dru
muri naționale, din 
cauza lipsei finanțării 
proiectelor. El a afir
mat că va renunța la 
încă o licitație, care 
vizează reabilitarea și 
modernizarea Dru
mului Național 7, 
Orăștie - Deva - Arad 
- Nădlac, care nu a 
mai fost reparat din 
anul 1995., Grecu 
susține că lucrările 
pe tronsonul Orăștie- 
Nădlac nu pot fi 
realizate atât timp 
cât dintr-un necesar 
de 200 de milioane 
de lei va fi alocată în 
acest an o sumă de 
cel mult cinci mili
oane lei. Nu pot 
lansa o licitație în 
aceste condiții, pen
tru că mi-aș bate joc 
de constructori, care 
ar face organizarea 
de șantier, s-ar 
mobiliza și nu ar fi 
plătiți. Vom organiza 
o licitație pentru 
atacarea punctelor 
problematice de pe 
acest sector", a con
tinuat Grecu.

șase permise de conducere suspen
date și 132 de amenzi sunt rezultatul 
unei singure zile în care șoferii au 
încălcat regulile de circulație pe dru
murile publice. (Foto: Traian Mânu)

Consilier local exclus din PNL
Deva (M.S.) - Unul dintre consilierii locali 

din Deva ai PNL va fi exclus din această 
formațiune politică. „Este vorba de o stare 
de indisciplină în ceea ce privește partici
parea la ședințele Consiliului Local și la 
cele ale Biroului Permanent, unde se iau 
decizii referitoare Ia acțiunile PNL, pro
grame și etape de realizare a acestora”, a 
declarat președintele PNL Deva, Florin 
Oancea. El a menționat că dorește ca 
„despărțirea” de consilierul local să fie 
făcută în termeni amiabili, precizând că 
decizia va trebui să fie aprobată de Biroul 
Permanent Județean al PNL Hunedoara.

Pe de altă parte, consilierul Traian Vasiu 
a afirmat că regretă faptul că s-a ajuns într- 
o astfel de situație și că se consideră „com
plet nevinovat” de acuzele care i se aduc.

„Nu am făcut altceva decât să merg pe 
linia PNL. Mi-am făcut datoria față de par
tid și Consiliul Local Deva, unde consider 
că am avut și eu un rol în realizările aces
tuia. Am fost și voi fi loial colegilor din 
partid”, a spus Traian Vasiu. El a apreciat 
că decizia PNL Deva ar putea fi determinată 
și de o lipsă de comunicare, exprimându-și 
speranța că Biroul Permanent Județean al 
PNL Hunedoara se va opune excluderii sale 
din partid.

(Foto: CD
Ștefan Toth, un producător agricol hunedorean care a accesat de două 
ori programul SAPARD

SAPARD-ul iți dă

Hațeg (C.P.) - La Hațeg se 
construiește o clădire cu 
atmosferă controlată, pentru 
depozitarea cartofilor.
Investiția este unică în 
regiune și a fost realizată prin 
accesarea de fonduri în cadrul 
programului SAPARD. Firma 
care va realiza această con
strucție pentru beneficiar a 
început în aceste zile organi
zarea de șantier.

REPORTER: Care este va
loarea investiției și cum ați 
obținut finanțarea pentru 
proiect?

Ștefan Toth: Investiția are o 
valoare de 240.000 de euro. 
Fondurile necesare ridicării 
construcției și achiziționării 
echipamentelor provin din 
programele SAPARD și Fer
mierul. Am mai accesat și în 
anul 2004 programul SAPARD, 
pentru a cumpăra utilaje agri
cole în valoare de 50.000 de 
euro, necesare pentru culti
varea cartofilor pe cele apro-

ximativ 30 de hectare de 
teren pe care le dețin. 
Investiția într-un astfel de 
depozit am considerat-o 
necesară pentru că altfel 
nu mai putem obține 
autorizația de depozitare 
și comercializare. Capa- • 
citatea depozitului va fi | 
de maximum 1.200 de îfl 
tone de cartofi.

REP.: Sunteți unul din
tre cei trei fermieri, mari 
producători de cartofi 
pentru consum și sămânță, 
din Tara Hațegului. Pe ce 
gen de cultură agricolă 
sunteți specializat?

Ștefan Toth: Suntem specia
lizați pe producția de cartofi 
pentru sămânță. Importăm 
sămânță certificată din Olan
da, pentru care plătim 0,75 de 
euro pe kilogram, iar noi aici 
facem o reînmulțire. Cele 300 
de tone de cartofi, cât este pro
ducția anuală, le vindem 
micilor producători din țară.

caraKWDTi

Ștefan Toth

Data și- locul nașterii: 24 septembrie 
1954, județul Arad

Studii: absolvent al Facultății de Hor
ticultura București

Activitate: doi ani angajat la Asociația 
Pomicolă Caraș Severin, 12 ani salari
at al Fabricii de Conserve din Hațeg - 
sectorul ferme, iar din anul 1994 
administrator al Hort Imex Hațeg

Călan - epicentrul 
șomajului

Călan (D.I.) - Dintre cei 
10.535 de șomeri aflați în evi
dențele Agenției Județene de 
Ocupare a Forței de Muncă 
Hunedoara, 983 sunt din 
Călan. Aici rata șomajului 
este aproape de trei ori mai 
mare față de media la nivel de 
județ: 14%, față de 4,92%. Cu 
toate acestea, mulți dintre cei 
8.800 de foști angajați ai Vic
toriei Călan, disponibilizați în 
valuri între 1992 și 2001, și-au 
găsit rând pe rând un rost, cei 
mai mulți în alte localități. 
„Am organizat periodic cur
suri de calificare în meseriile 
cerute pe piață”, spune Madi 
Muntean, șefa punctului de 
lucru AJOFM Călan. „Chiar 
acum se desfășoară trei cur
suri: montatori pereți și 
plafoane din rigips, lucrători 
în comerț și fasonatori 
mecanici. în principiu, ne 
ghidăm și după ceea ce doresc 
oamenii să învețe”. Și acum 
sunt în Călan disponibile 169 
de locuri de muncă. Majori
tatea dintre ele necesită cali
ficare, dar și o persoană care 
nu ar avea nici un fel de 
diplomă tot și-ar găsi o slujbă: 
ambalator manual, de exem
plu, sau manipulant de măr
furi. Puțini dintre șomerii 
rămași doresc însă o slujbă cu 
orice preț.

Madi Muntean

REP.: Aveți deja două 
proiecte SAPARD. Aceste 
proiecte au fost greu de ela
borat?

Ștefan Toth: Programul 
SAPARD a fost binevenit, dar 
după experiența mea, consider 
totuși că documentația este 
dificil de întocmit. în plus 
orice investiție în agricultură 
este greu de realizat, deoarece 
fermierul trebuie să aibă de 
fapt toți banii, 50% fiind recu
perați ulterior de la SAPARD. 
Acesta, cred eu, că este un 
neajuns. Dar suntem forțați să 
luăm decizia de a ne moder
niza pentru a putea rămâne pe 
piață.

REP.: Care sunt perspec
tivele în domeniul dvs. de 
activitate?

Ștefan Toth: Despre viitor ce 
să spun? Trebuie să facem față 
concurenței puternice a pro
ducătorilor din țările UE care 
au costuri de producție mult 
mai mici. Noi avem tehnologii 
învechite, iar subvențiile sunt 
ca și inexistente, fapt pentru 
care avem cheltuieli mari,

lucru care ne scoate din com
petiție. Ne mai confruntăm și 
cu nesiguranța posibilității de 
a valorifica producția. în agri
cultură profitul este mic, în 
comparație cu efortul depus. 
Și dacă vremea este nefavora
bilă, întreaga recoltă poate fi 
compromisă. Pentru a evita 
aceste neplăceri, am fost 
nevoit să investesc într-un sis
tem de irigații pentru întrea
ga suprafață cultivată.

REP.: Sunteți mulțumit de 
sistemul de subvenționare 
din agricultură?

Ștefan Toth: Ministerul Agri
culturii nu are continuitate în 
activitate, deciziile care se iau 
la București și brambureala 
de pe piață nu te ajută să faci 
un plan de afaceri, să întoc
mești un buget de venituri și 
cheltuieli. Sistemul de sub
venționare este prost gândit/ 
Nu e normal ca ajutorul finan-* 
ciar să-l primești anul viitor, 
pentru ceea ce ai produs anul 
acesta. Acum, când aveam 
mai mare nevoie de ajutor nu 
avem nimic...

Numele
Prenumele

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

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

Pe lângă multitudinea de beneficii. Cuvântul Liber îți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:
MAI IEFTIN PRIN NOR
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru < 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
același, pe rețeaua proprie de distribuție!

Adresa: Str.
Nr.___ Bl..
Localitatea
Telefon___

TALONUL OF TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PFNTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA CUVÂNTUL 
LIBER SI NICI CITITORI DE PROBA TALONUL NU IMPLICA NICI UN FEL 
DE OBLIGAȚII FINANCIARE D'N PARTEA CITITORULUI

nnuui|
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țț • Arbitri. în Liga a IIl-a de fotbal, parti-

■ Antrenorul Titi Ale
xoi și-a cunoscut soția 
după ce a ratat un 11 
metri în meciul cu Jiul.

Ciprian Marinuț
ciprian.marlnut0lnfornimedia.ro
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da Mureșul - CSM Sebeș va fi arbitrată 
de Bogdănel Barbus (centru), ajutat de 
Nicolae Lucaci și Romeo Maghiar, din 
Baia Mare, iar partida Dacia Orăștie - 
Gloria Bistrița II, de timișorenii Remus 
Avram, Vlad Screciu și Florin Pîrlea. (V.N.)

• Retragere festivă, loan Sdrobiș, ma
nagerul general al Jiului, îi pregătește o 
surpriză antrenorului jucător Damian Mili- 
taru. „Militaru împlinește 40 de ani. Cel 
mai potrivit cadou ar fi să joace în parti
da cu Steaua din ultima etapă", a spus 
Sdrobiș. (C.M.)

LI i
Deva (V.N.) - Rezultate ale etapei a 31-a: U Cralova - 
Jiul 1-fij Blnamo - CER Cluj 1 -0; Farul - Ml Timișoara

II

1-3; BUC - Pandurii 3-0; Rapid - Oțelul 3-3; EE Argeș
- Urzlcenl 1-1; FC Vaslui - F 
Ceahlăul 2-0.
Clasament

:C Național 1-0; Steaua -

1. Dtnamo 31 23 7 1 59-18 76
2. Steaua 31 18 8 5 55-22 62
3. CFR Ciul 31 18 6 7 55-31 80
4. Rapid 31 15 10 8 58-33 55
5. Poli Timișoara 31 15 7 9 33-24 ' 52
6. Gloria 30 14 6 10 38-31 48
7. Otelul 31 14 5 12 53-53 47
8. Urzlcenl 31 12 7 12

H-R
43

9. FC Vaslui 31 11 10 10 35-41 43
10. Pandurii 31 12 5 14 23-31 41
11. U Cralova 31 10 11 10 32-41 41
12. Poli lași 30 10 10 10 33-34 40
13. UTA 31 10 8 13 23-34 38
14. Farul 31 7 12 12 29-34 33
15. Ceahlăul 31 8 5 18 23-46 29
16. FC Argeș 31 5 8 18 21-41 23
17. FC Național 31 4 6 21 20-46 18
18. Jiul 31 4 5 22 13-43 17
Etapa a 32-a, sâmbătă, 12 mal: Oțelul - Dinamo, ora
16.30 (Kanal D); Jiul - UTA (netelevizat); Pandurii - FC 
Vaslui, ora 18,15 (Tdesport); Ceahlăul - FC Argeș, ora
20.30 (Telesport); Poli Timișoara - U Craiova, ora 20,45 

, (Antena 1). Duminică, 13 mah.Urziceni - Rzțpid, ora
18 (Național TV); FC Național - Steaua, ora 20,30 (Kanal 

D); Poli lași - Farul, ora 21 (Telesport). Luni, 14 mai; 
CFR Cluj - Gloria, ora 18 (Național TV).

V- -..........................    - . . ...............

Hunedoara - Se spune că în 
spatele fiecărui bărbat de suc
ces stă o femeie puternică. 
Pentru Titi Alexoi, antrenorul 
echipei Corvinul 2005, mai im
portantă decât „puterea” fe
meii de lângă el s-a dovedit a 
fi capacitatea ei de a-i înțele
ge pasiunea pentru meseria pe 
care o practică. După două 
căsnicii nereușite, fostul por
tar se-simte acum cu adevărat 
împlinit alături de Alina cu 
care se înțelege foarte bine și 
pentru că ea este reporter 
sportiv la TVR și îi împăr
tășește pasiunea pentru fotbal.
Premoniție

Titi și Alina s-au cunoscut 
lâ Petroșani, la un meci din
tre Jiul, și Metalurgistul Cu- 
gir, și chiar de la prima întâl
nire, jurnalista i-a spus că vor 
fi împreună. „Pe atunci, Alina 
era studentă la jurnalistică și

Alina Alexoi

Al
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 29-a: CFR Timișoara 
- Unirea Dej 2-1; Building - Min. Lupeni 3-2; FC Bihor 
Oradea - Poli Tm. II 1-3; FC Caracal - FC Baia Mare 4- 
0; Auxerre - FC Tîrgoviște 1-0; Unirea Alba lulia - IS 
Cîmpia Turzii 1-0; FCM Reșița - Dacia Mioveni 0-2; U 
Cluj - Corvinul 1-0; CSM Rm. Vîlcea - Gaz Metan 1-0. 
Clasament'
1. U Cluj 29 18 7 4 42-20 61
2. Dada Mioveni 29 14 8 7 34-21 50
3. CSM Rîmnicu V. 29 15 5 9 33-26 50
4. Minerul Lupeni 29 14 4 11 35-30 46
5. Corvinul 29 11 11 7 41-28 44
6. Unirea Alba I. 29 12 8 9 28-23 44
7. Poli Tim. II 29 11 9 9 40-28 42
8. FC Caracal 29 13 3 13 35-30 42
9. Gaz Metan 29 12 4 13 38-29 40
10. FC Tîrqoviste 29 11 7 11 25-28 40
11. CFR Timișoara 29 11 6 12 33-40 39
12. IS Cîmpia T. 29 10 8 11 23-28 38
13. FCM Reșița 29 10 6 13 30-31 36
14. FC Bihor 29 9 9 11 31-37 36
15. Building 29 9 7 13 22-28 34
16. FC Baia Mare 29 8 7 14 21-48 31
17. Auxerre 29 5 9 15 20-32 24
18. Unirea Dej 29 8 8 17 24-50 24

im
Deva (C.M.) - Programul etapei a 29-a, vineri, 11 mai: 
Atletic Sibiu - Avântul Reghin; Dada Orăștie - Gloria 
Bistrița II; Oltchlm - U. 1919 Cluj; Soda Ocna M. - Spar
ta Mediaș; Trans-Sil Tg.M. - Mobila Sovata; Mureșul 
Deva - CSM Sebeș; Someș Gaz B. - Arieșul Turda; S.S.P. 
Cluj - FC Sibiu; Inter Blaj - Maris Tg. M.
Clasamentul
1. Arieșul Turda 29 21 7 1 79-18 70
2. Mureșul Deva 29 17 7 5 43-13 58
3. Soda Ocna Mureș 29 13 9 7 39-31 48
4. Inter Blaj 29 13 6 10 39-27 45
5. Oltchim 29 13 6 10 38-29 45
6. Gloria II Bistrița 29 10 13 6 31-25 «3
7. Trans Sil Tg. M. 29 11 9 9 33-28 42
8. Mobila Sovata 29 12 5 12 48-53 41
9. Sparta Mediaș 29 10 10 9 46-31 40
10. Maris Tq. Mureș 29 9 12 8 36-37 39
11. Athletic Sibiu 29 11 6 12 31-35 39
12. Avântul Reqhin 29 11 6 12 34-39 39
12. .U' 1919 Cluj 29 10 8 11 31-32 38
14. SSP dui 29 11 4 14 36-56 37
15. CSM Sebeș 29 9 5 15 37-44 32
16. Dada Orăștie 29 8 6 15 36-49 30
17 . FC Sibiu 28 5 7 16 25-49 17
ÎS. Someșul Bedean 28 1 4 23 22-88 7

i FC Sfoiu a fost penalizată cu 5 puncte pentru neîn 
; datarea baremului in Divizia B.

r
Titi Alexoi (Foto: CL)

lucra la Sportul românesc. A 
venit la Petroșani să scrie 
despre mine, pentru că în acel 
campionat marcasem 12 goluri 
din penalty. S-a întâmplat ca 
la partida cu Jiul să execut o 
nouă lovitură de la 11 metri, 
pe care însă am ratat-o. La 
interviul pe care mi l-a luat 
după meci i-am spus că ur
mează să mă căsătoresc, peș
te două săptămâni. Alina mi- 
a zis că este cineva care mă 
iubește mai mult decât cea 
care mi-a devenit a doua soție 
și că e sigură că nu va merge 
acel mariaj al meu. în plus, m- 
a lăsat să înțeleg că mă va aș
tepta până o să divorțez, pen
tru a fi împreună. Nu am bă-

gat în seamă premoniția ei, 
dar până la urmă așa s-a în
tâmplat”, povestește fostul 
portar al Corvinului și Me
talurgistului Cugir.

După patru ani, Alexoi și 
cea cu care s-a căsătorit după 
meciul cu Jiul au divorțat, din 
cauza neînțelegerilor provo
cate de copiii din prima 
căsătorie a fotbalistului. La 
scurt timp, s-a reîntâlnit cu 
Alina și după doar două luni 
s-au căsătorit.

„Ți-am spus că te aștept?, a 
zis Alina când ne-am revăzut. 
Am rămas mut de uimire. Ne
am întâlnit de câteva ori, 
după care s-a mutat fa mine și 
ne-am căsătorit. De atunci

simt deja 13 ani de când facem 
casă împreună și ne înțelegem 
foarte bine, deși între noi e o 
diferență de 12 ani. Ne leagă 
foarte mult pasiunea pentru 
sport. Ea îmi înțelege devota
mentul și pasiunea cu care 
îmi fac meseria. Iar eu îi 
respect și îi înțeleg sacrificiile 
pe care le face în munca de 
jurnalist. Ne vedem rar, o 
dată pe lună, pentru că eu tre
buie să stau la Călan din 
cauza problemelor de sănătate 
pe care le are unul dintre 
copiii mei, iar ea e la Bu
curești. Dar parcă așa suntem 
într-o continuă lună de mie
re”, afirma antrenorul Cor- 
vinului.

Ușor este doar aparent
Deva (V.N.) - Astăzi, de la 

ora 18, Mureșul Deva joacă pe 
teren propriu cu CSM Sebeș, 
echipă care se află pe locul 15, 
așadar în zonă retrogradabilă. 
Devenii nu ar trebui să aibă 
nici un fel de probleme în a 
câștiga cele trei puncte puse 
în joc. „Pare să fie un meci 
ușor, dar numai aparent este 
așa. Adversarii noștri sunt 
într-adevăr în zona retrogra
dabilă, dar mai au șanse să se 
salveze. Or, tocmai acest lucru 
îi face periculoși. Se vor agăța 
de fiecare minge, așa că... Ori
cum, noi ne-am pregătit și 
sper să câștigăm această par-

Beregszaszy, 
acuzat

Hunedoara (C.M.) - Antre
norul emerit Ștefan Beregsza
szy trăiește momente de coș
mar. Tehnicianul este acuzat 
de unii membri ai familiei 
fostei atlete Maria Cioncan că 
și-ar fi însușit bunuri și bani 
ale sportivei care a murit ful
gerător anul trecut într-un 
accident rutier în Bulgaria. 
Pentru a lămuri acest scan
dal, antrenorul care a obținut 
alături de Maria Cioncan pri
ma medalie olimpică din isto
ria atletismului hunedorean 
se va prezenta, azi, in fața 
presei și va oferi explicații. 
Ștefan Beregszaszy i-a invitat 
la întâlnirea cu jurnaliștii și 
pe membrii familiei Cioncan. 
Amănunte în pagina sport de 
mâine.

Ștefan Beregszaszy

tidă” - ne-a spus Gică Barbu, 
antrenorul de la Mureșul. 
Tehnicianul are și probleme 
de lot, având accidentați nu 
mai puțin de patru titulari. 
Legat de acest lucru, Barbu a 
precizat: „Suntem cam puțini. 
Avenf un lot de 17 jucători, 
din care trei sunt juniori”.

Se liniștesc oare apele?
Deva (V.N.) - întrebarea 

din titlu am pus-o ieri lui 
Gicu Blaga, președintele de 
la „Dacia” Orăștie. Antre
norul principal C-tin Nenu 
și alți ofjciali de la echipă 
și-au dat demisia. Cert este 
că „în prezent, la echipă es
te mai multă liniște. Au 
fost într-adevăr tensiuni, 
dar s-au împuținat. Mai 
ales că toate plățile sunt la 
zi”, ne-a spus președintele. 
De aceeași părere este și 
antrenorul Marius Ștefan, 
secundul fostului tehnician

demisionar. „Suntem mai 
liniștiți. Acum lumea vrea 
să ne ajute. Inclusiv pri
marul orașului Orăștie. A- 
cest lucru se simte și în re
centele rezultate ale echi
pei. Mă refer la meciurile 
câștigate cu Mureșul și A- 
thletic Sibiu. Dacă se joacă 
cu aceeași dăruire, vom 
câștiga și partida cu Gloria 
Bistrița II. Singurul nostru 
gând este să ne salvăm de 
la retrogradare. Trebuie să 
scoatem puncte din fiecare 
meci”, a spus tehnicianul.

M
Finanțare pentru afaceri mici și mari

promoția;
d°bântfa 0,3%Credit European pentru IMM 

de la Raiffeisen Bank

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

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

★ împrumutul s® acorda IMM-urilor {companii cu cifra de afaceri de până la 5 milioane de Euro] care
își desfășoară activitatea în localități cu mai puțin de 50.000 de locuitori

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

: Produs European 3i

Raiffeisen 
BANK 

Banca ta de încredere.

RaMfotoea Med pentru IMM

021 302 91 41
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• Campioană. Echipa FC Copenhaga a 
câștigat campionatul Danemarcei, cu 
patru etape înainte de finalul sezonului. 
In urma victoriei din meciul cu Brondby, 
scor 1-0, FC Copenhaga a câștigat al 
șaselea titlu de campioană. FC Copen
haga are un avans de 13 puncte față de 
ocupanta poziției secunde FC Midtjyllands, 
în contextul în care mai sunt 12 puncte 
în joc.

Sandu vrea capul lui Becali

Start, pe 28
București (MF) - Co

mitetul Executiv al FRF j 
a aprobat, joi, calenda
rul competițional pentru \ 
sezonul 2007/2008, con- i 
form căruia Liga I va 
începe la 28 iulie și se 
va încheia la 10 mai i 
2008. i

5.000 de euro
București (MF) - Fot

balistul echipei AC Flo
rentina, Adrian Mutu, 
va plăti fiului său din 
prima căsătorie, Mario, 
o pensie de întreținere 
de cinci mii de euro, a- 
cesta renunțând la pro
cesul de la Judecătoria 
Sectorului 2, după ce a 
ajuns la o înțelegere cu 
fosta sa soție, Alexandra 
Dinu.

Mutu (Foto: EPA)

Diaconu (Foto: FAN)

Victorie
Montreal (MF) - Pugi- 
listul Adrian Diaconu 
l-a învins pe ameri
canul Rico Hoye, 
într-un meci ce a 
avut loc, miercuri 
seară, la Montreal, și 
îl va întâlni pe campi
onul WBC la catego
ria semigrea, Chad 
Dowson.
Diaconu s-a impus 
prin KO tehnic, după 
ce în secunda 42 a 
rundei a treia arbitrul 
a oprit meciul 
deoarece românul l-a 
lovit puternic pe 
american și acesta a 
suferit o tăietură dea
supra ochiului stâng 
și a căzut pe un 
genunchi.

■ Șeful FRF a declarat 
că LPF ar trebui să 
sesizeze Parchetul, după 
declarațiile stelistului.

București (MF) - Președin
tele FRF, Mircea Sandu, a 
declarat, joi, că LPF ar trebui 
să sesizeze Parchetul în cazul 
declarației finanțatorului FC 
Steaua, Gigi Becali, care a 
spus că a cheltuit două mili
oane de euro pentru ca echipa 
sa ajungă pe locul doi în Liga 
I, poziție ce permite participa
rea în Liga Campionilor.

„Eu îl chem și el îmi spune 
«Du-te mă, am declarat». Și 
cu asta basta. îi mai dă șase 
luni suspendare. Să se sesi
zeze LPF că e competiția lor, 
nu a FRF. Am discutat chiar 
azi (n.r. - joi) cu Dumitru Dra- 
gomir că, dacă dorește, Liga 
să se sesizeze și apoi, la rân
dul ei, să facă o sesizare la 
Parchet. Parchetul trebuie să 
se sesizeze așa cum a făcut-o 
și cu alte articole de presă 
pentru că chemarea la comi
siile FRF nu e suficientă”, a 
afirmat Sandu.

Președintele FRF a spus că 
declarațiile lui Becali cu pri
vire la faptul că a dat bani ar
bitrilor reprezintă cazuri de 
corupție. „Am auzit, pentru 
că eu nu eram în țară, că Gigi 
Becali a spus că la Pitești, la 
meciul cu CFR Cluj, au fost 
anumite lucruri, iar apoi a 
spus că probele pe care le are 
sunt discuțiile avute cu pa
tronul Cornel Penescu. Același 
domn Penescu a recunoscut 
că dă prea puțini bani arbi
trilor și de aceea e furat, la 
fel și domnul Becali a spus că

Mircea Sandu iese pentru prima dată la rampă (Foto: fan)

a dat bani arbitrilor. Să se 
sesizeze Parchetul pentru că 
acesta este caz declarat de 
corupție. Să se facă anchetă, 
să-i spună pe arbitrii cărora 
le-au dat bani, să se autode
nunțe”, a precizat Sandu.

Mircea Sandu a afirmat că 
nu are de unde M știe dacă 
Gigi Becali a oferit 500.000 de 
euro clubului Dinamo după 
victoria din mec'ui fii CER 
Cluj. „Am citit șieii în ziar.

De unde să știu eu dacă Gigi 
Becali a dat sau nu 500.000 de 
euro la Dinamo. Becali a zis 
că se ocupă el. Cu ce se ocu
pă, joacă el? Nu. Atunci îi pui 
telefonul sub ascultare. Și lui, 
și lui Sandu, și lui Popescu, 
și cui vrei”, a precizat ofi
cialul FRF.

Președintele Ligii Profe
sioniste de Fotbal, Dumitru 
Dragomir, a evitat să comen
teze la ce s-a referit finanța

torul stelist Gigi Becali când - 
a declarat că a cheltuit două < 
milioane de euro pentru ca 
Steaua să ajungă pe locul doi, 
rezumându-se să facă numai 
câteva afirmații ironice pe 
acest subiect. „Păi un milion 
nouă sute a costat numai El- 
ton. înseamnă că restul au 
fost fripturi și șprițuri? Când 
îl vezi așa pe Elton mic, ca 
aghiuță, e simpatic”, a de->.i 
clarat, joi, Dragomir. |||

Salarii! dublu. Fotbalistul David

Mircea Lucescu pare a se despărți de Șahtlor (Foto: epa)

„Prietenia nu va dura"

Aproape de Beșiktaș

Beckham va câștiga, la Los Angeles 
Galaxy, 6,5 milioane de dolari pe an, de 
peste două ori mai mult decât restul 
viitorilor săi coechipieri de la echipa 
americană. (Foto: epa)

Becali - atacat
București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, 

Gigi Becali, i-a calificat drept vagabonzi și 
derbedei pe suporterii care au scandat 
împotriva sa la meciul cu Ceahlăul, scor 2-0, 
din etapa a XXXI-a, arătându-se nemulțumit 
de faptul că fanii nu știu să aprecieze faptul 
că a cheltuit 2 milioane de euro pentru 
locul doi.

Gigi Becali a fost huiduit de suporterii 
steliști pe parcursul meciului cu Ceahlăul 
Piatra Neamț. Un incident a avut loc în 
spatele tribunei oficiale a stadionului 
Steaua la ieșirea finanțatorului grupării din 
Bulevardul Ghencea, Gigi Becali, după me
ciul cu Ceahlăul, fostul lider al galeriei, 
Jean Pavel, fiind reținut de jandarmi după 
ce s-a apropiat amenințător de mașina 
patronului stelist

Istanbul (MF) - Tehnicianul 
echipei Șahtior Donețk, Mir
cea Lucescu, a fost convins de 
conducerea clubului Beșiktaș 
să revină la echipa din Istan
bul, pe care a mai antrenat-o 
în perioada 2002-2004, susține 
cotidianul turc Fanatik.

„Beșiktaș și-a găsit antreno
rul pentru noul sezon. Alb- 
negrii s-au înțeles cu arhitec
tul titlului obținut de cente
nar, Lucescu. Tehnicianul ro
mân, al cărui contract cu Șah
tior Donețk va expira la fina
lul acestui sezon, anunțase că 
va pleca de la echipa ucrai
neană. După ce a primit a- 
ceastă veste, conducerea de la 
Beșiktaș l-a convins pe Luce

să revină la Istanbul”, scrie 
Fanatik.

Potrivit sursei citate, con
ducerea clubului din Istanbul 
a decis să acționeze pentru 
găsirea unui antrenor după 
ce tehnicianul Jean Țigana a 
declarat, pentru France Foot- 
ball, că va părăsi echipa Beși
ktaș. Plecarea lui Țigana de 
la Beșiktaș a fost confirmată, 
joi, și de site-ul oficial al clu
bului din Istanbul.

Mircea Lucescu a fost dorit 
la Beșiktaș și în pauza com- 
petițională din iarnă, dar 
atunci, conform FanatU, ro
mânul le-a spus oficialilor 
turci că va discuta cu ei la 
sfârșitul sezonului.

București (MF) - Refe
ritor la prietenia dintre clu
burile Steaua și Dinamo 
din această perioadă, Dra
gomir a spus: „Nu e nici o 
înfrățire, mâine se vor duș
măni iar. Copos și Gigi Be
cali se pupau pe nas și pe 
urechi, ca să nu spun pe 
gură ca domnul Băsescu, 
iar după trei zile Becali a 
spus despre Copos că e un 
comunist împuțit. Acum cu 
fularul ăsta i-a amețit pe 
cei de la Dinamo, iar supor
terii au scandat: «Du-te la 
Dinamo!»”.

Președintele LPF crede 
că Becali „e băiat deștept” 
pentru faptul că s-a apro

piat de rivalii din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, scandând 
chiar sloganuri ale acestora, 
„înseamnă că e băiat deștept, 
a fost o strategie ca să se du
că pe locul doi. Unde a gre
șit? Dacă eram eu, dansam 
și ca Shakira, numai ca acest 
campionat să se fi derulat 
cinstit”, a explicat Dragomir.

El este de părere că și 
oficialii dinamoviști s-ar fi 
comportat ca Becali dacă ar 
fi fost în situația acestuia. 
„Pe Borcea îl văd cu zece 
fulare la gât dacă Dinamo 
are interes să ajungă în cu
pele europene. Tâmpit să fii 
să nu te agăți de un fir”, a 
menționat Dragomir.

FAN)

Hagi nu exdude posibilitatea de a antrena Steaua (Foto: b*a)

Hagi s-a eschivat
București (MF) - Fostul se

lecționer al echipei naționale, 
Gheorghe Hagi, a declarat, 
joi, la consfătuirea antreno
rilor din Europa Centrală și 
de Est de la Centrul Național 
și Academia de Fotbal Mogo- 
șoaia, că răspunsul în ceea ce 
privește o numire a sa ca an
trenor la Steaua îl poate da 
„altcineva”.

„Eu sunt un antrenor liber, 
un om al fotbalului mai bine 
spus, care în momentul de fa

ță și-a dorit această vacanță. 
Legat de celelalte speculații 
care pot să iasă, nu e normal 
ca eu să vorbesc despre oferte 
în public, iar dacă vor exista 
nu sunt eu în măsură să vă dau 
răspunsul. Răspunsurile tre
buie să vi le dea cei care ofer
tează, eu nu pot să-mi fee ofer
te singur. Chiar dacă veți cău
ta un răspuns, nu e la mine, e 
la altcineva", a spus Hagi, când 
a fost întrebat dacă va accepta 
o ofertă de a antrena Steaua
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• cerartLzaraseur m contorizăi apă • gaze, 
zrsj--afara ob sute mfcane lei, teL 223336

• ■ mp, îmbunătățiri, 
cererafă ternică. peste, faianță, parchet 
ușă metafcă. geam termopan, boxă, 
bato- nde, 2 cămări, debara și pod, 
Deva. aoccrile Mintiei, preț 145.000 lei, 
-excaiA Tel. 0745/022954. (3/4.05)

fe-________________

• Dwe, zeee Casei de Cultură, et 2, preț 
50000 euro negociabil, tel. 0722/792209. (nr. 
3A8DS07)

• fam, b-cM Decebal bi. 15. et L ap. 2, cu 
vedere spre Upia. contorizări complete, neame- 
nașaț preț 150000 ron, negociabil, tet 
0723/288282. (T)
• persoană irică vând apartament in Azuga, 
central la 10 minute de pârtie, cu toate utilitățile, 
vedere splendidă ideal pentru vacanțe, preț 
85000 euro, negociabil. Tll. 0722/424190. (D

• 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 
20500 euro/negociabil, tel. 0723/335189. (D
• semidecomandat», 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)

• ara Gopdu. bloc de căămidă 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 51.500 euro, tel. 0724/305661. (A2)
• semWecomandate, zona Zamfirescu, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet 
stare bună bucătărie mare, preț 100.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

■ faufafa Hac nou, 60 mp, str. Eminesaj, 
centrală termică parchet gresie, faianță 
bucătărie modificată preț 147.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• idbacentml,bd Decebal, etaj 2, decomandate, 
cu balcon, termopan, centrală termică modi
ficat, preț 53.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• b parter, zona bună ideal pt. birouri, spațiu 
comercial sau de locuit, 50 mp, cu centrală 
termică bucătărie modificată parchet ocupabil 
în 48 ore, preț negociabil, tel. 0740/535095 , 
0730/474275. (A4)
• urgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane, tip logie, bine întreținut contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43.000 euro negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• 50 mp, decomandate, zonă Mărăști, Deva cu 
centrală termică bucătărie mare, modificată 
parchet, gresie, faianță preț 138000 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)
• cu Intrări separate, zona Dacia, cu balcon, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
115.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
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web: http://ww.aurora.com.ro
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• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentrală, Deva, cu 
centrala 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)
• 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, amenalat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat, etaj inter
mediar, zona Trident, Deva, preț 97.000 lei neg, 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camera parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camera cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg, tel. 231.800. (A9)

romimo.ro
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasă Deva preț neg, tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, zonă centrală lângă spital, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, semldecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad,- zona centrală parchet, termopan, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0783/158.483. (A10)

Cu un design dinamic și finisări extrem de precise alecaroserici și interiomlui, Noul Polo xmM mai bine ca niciodată. tar prin oferta 
Polo I fappy, î 1 poți avea cu iu pachet generos dedotliri standard, la un preț incredibil dc 9,%2Euro, cu toate taxele incluse, 

iWSrisi-wdittk! I aer
r*S» CD-Hwr. (fahto wbag.. Livrare din stoc.

Acum și cu prima de casare! Polo Hoppyra 9.767 Euro*

5.<C?.eiîn«C0 5*.

»jStoie PE cu Unii, carouri și intr-o culoare 1,44 t/m*
•Stofă „Gabardin”, 1,12 £/m*
• Stofă „Aflauto” 1,46 f/m*
• Stofe viscoza/pohester, de Ia 1,31 Hm*

Dublură cu lipici (150 cm), 0,98 Hm*
•Căptușeală de matăw, in 40 culori, 0,34 €/m*

• In/vaoză tp&t, brodst, ftocking, ii l|: ,22
»Bumbac sifonai și hfet, de la 1,62
• Mătase și măslin imnri.nifc, 0,98t/m*
• Stofă Minimali te D rnlori diferite, 0,70 Ka*
• Sțoiepî «diurne vară, de b 9,70 €/m*
• Stofe streteh (tWMifa di h 145 Hm*

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

Bal^ MM 27,, te

Mapest, IdMp 1-11. MIM W. «MMQm te4MMQW9

http://ww.aurora.com.ro
romimo.ro
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pentru zona Deva

REPREZENTANT TEHNIC-COMERCIAL

UNIUNEA EUROPEANA GUVHtNUL NOMĂMEI

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Famifiei 
și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

b Sepe Instal Com S.R.L. Orăștie
„ <
| x instalații de ridicat,

patrJL e —*--------*■*—
c a

C4v,v u-
Kf»W1 ’

ă'

e construcții metalice, industriale și pentru terți, 

prelucrări prin așchiere, instalații electrice, 
* și de gaz, aer condiționat, 
autorizați ISCIR, PTA 1 și PTC 9.

‘ i
11 0254-243335 Fax 0254- 243334

• găsiți ceea ce căutați! 
Ol Vă așteptăm!

Ht|Ee și de gaz, aer condiționat.

Rțmsuplimentare la

g?

CERINȚE: RESPONSABILITĂȚI:
■sersoană con nlcativă, cu -dezvoltarea vânzărilor șl mărirea 

putere da a «ugere; portofoliului de dlențl;
- abilități de a dezvolta șl întreține . menținerea dlenților deja

relații cu atenții; existenți.
- cunoștințe tehnice (domeniu

— rr rwc.rrl SE OFERĂ:
Exceljnterne^; ” ' ■ afirmare profesională într-un

- carnet de conducere cateoorla B; mediu competitiv;
- caracter Jovial, cScatlv _ -condiții de luciu și salarizare mo-

dinamlc. tonte.

CV-urile se pot trimite până la data de 18.05.2007, prin Tel./fax: 
0254/228.972 sau e-mail: devaaista.ro

(32406)

S.C. INFOMIN S.A. DEVA

său cOnferinjă

Room-service 
mAsaj

Sauna

Telefon 
Internei 

cazarE I
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'.OrganizăffflnunțiȚootezuri, aniversării- capacitate 400 de^locuri 

y? Pentru mformatii suplimentare aunațjja Q254/249?p04‘ "țs 
\ Nimîrynu se cumpănă cu tm clie^^ulțumlt !? g

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 $1 Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Promovarea Capitalului Uman
Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din IMM-url 

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN S.A. din: 
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 
TELEFOANE: 213915,214718,0744524480 
Pentru mal multe Informații despre relațiile dintre România șl Uniunea Europeană vizitează: c

www.infoeuropa.ro

• Brad, modificat, termopan, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613366, 
3788/0404=0. oras,-!^ '4101

• în orice zonă a Devei, Indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, cu plata urgent, tel. 0730/474275, 
0740/535095.(A4)

Vând ap. 3 camere (05)
Cumpăr ap.2 camere (04)

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

• zona Liliacului, decomandate, 2 băl amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tămplărle Interioară nouă, modificări Interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc Izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• docomandato, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie+flanță, ST 90 mp, Bălcescu, preț 
136000 ron negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandata, Pragreaul, etaj 1, balcon, 
parchet, preț 55000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• «tal 1, zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță, centrală termică, vedere în față, preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

ÎMPRhUK^t ÎM mî ÂCitiil

• zonă ultracentrală, etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic șl fonic, modificat și amenajat 
modern, centrală termică, climă, preț 70.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4>
• Qddu, eta| 3, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, uși schimbate, 2 
balcoane, preț 185.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
e dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800. (A9)

e dec, 2 băi, contorizărl integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvln, Deva, tel. 231300. (A9) 
e Brad, 2 băl, 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, 
0788/158.483. (A10)
e Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
e Brad,2terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

e urgent, In Deva zonă ultracentrală 3 camere,, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
e In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
e urgent în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva preț 150.000 euro neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
e Musaru, 2 camere + dependințe, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
e Brad și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu4camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

e Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
e Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zonă centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
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. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" DEVA
Organizează concurs în data de 23.05.2007 

pentru ocuparea următoarelor posturi:

- INGINER DE SISTEM (INFORMATICIAN)
- CASIER

- ZUGRAV
Dosarele se depun, până la data de 21.05.2007, la secretariatul unității.

Relații suplimentare la telefoanele 221280, 221206

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-url sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (AO)
• îh Deva cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (AO)
• dac, sau semldec., etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamflrescu, tel. 0740/317314. 
(A®

Vând ap. 4 camere (07)

Aveți nevoie de o bonă pentru copilul 
dumneavoastră?

Vă putem oferi servicii de intermediere 
în următuarele domenii,

-îngrijirea și supravegherea copilului, 
ocazionâl sau permanent, week-end«

- îngrijire copil mic;
-supraveghere școlar;

Vă dam posibilitatea de a alege ca 
bona o persoană responsabilă, discretă, 
testată psihologic șî să fie adaptabilă 
cerințelor dumneavoastră.

• semidecomandate, zona Miorița, etaj 2, 
centrală termică termopan, balcon mare, 58000 
euro, tel. 0745/253413. (T)
• decomandate, centrală termică hol central, 2 
băl, balcon închis, et. 3, zona Bejan, preț 52000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• în Poiana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg, tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• Mul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpațl, etaj 1, dec, neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• semldec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil Imediat, etaj
1, zona Mioriță Deva, preț 61.000 euro neg, tel. 
231300. (A9

Cumpăr ap. 4 camere (08)

TRIANAVAS
cu multă dragoste

0724 m 142
0747 404 143

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

relații la tel:
Q722/678 72? 0774/551 442

Vând ap. 5,6 camere (09)
• scară Interioară 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, termopane, 150 mp, total occidental, 
aarai. 97000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 
agrotu riști că

• Manager în turism
rnnirvracarar-î înscrieri zilnic, între orele 9-16,
IMjHHlliauSI până la data de: 15.O5.2OO7

• zona Emlnescu, mai jos de Poliția Județeană, 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=36C mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasă construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• ta Staieria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2008 curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170300 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)

HERAL CONSULT IPURL Orățtie, lichidator judiciar al SC REFRACTARA SA, cu sediul în Baru Mare, Str. Principală, nr. 314. 
jud. Hunedoara, CUI 2092884, organizează vânzarea prin licitație publică, în data de 08.06.2007, ora 12.30, la sediul Tribunalului Hune
doara, a următoarelor bunuri aparținând societății:

Nr, Cri. Nr, Inventar Denumire Preț pornire licitație

1. 1018 CLĂDIRE STAȚIE TRANSFORMARE 57.179,86

2. 1020 STAȚIE APARATAJ SA2 8.079,62

3. 1021 HALĂ FABRICAȚIE PREPARATE AMES 152.500,43
4. 1022 STAȚIE APARATAJ ELECTROFILTRE 19.667,54
5. 1023 HALĂ UNII GARAJ 64.864,4955

6. 1024 CLĂDIRE POST TRANSFORMATOARE 13.633,63

7, 1025 HALĂ PRODUCȚIE PRESARE 171.340,49

8, 1027 ATELIER MECANIC 59.599,46

9 1028 CLĂDIRE LABORATOR 56.588,48

10. 1030 CLĂDIRE STAȚIE COMPRESOARE 31,950,26

11. 1031 . CLĂDIRE STAȚIE POMPE 2,913,93

12. 1032 . CLĂDIRE IND PT. 2 9.440,64

13. 1034 CLĂDIRE IND, SA3 22.004,47

14. 1035 CLĂDIRE ELECTROFILTRE 8.036,08

15. 1036 CLĂDIRE PROD. MONOBLOC 57.861,67

16. 1037 CLĂDIRE PSI 7.377,18

17. 1038 CLĂDIRE POD BASCULA CF 1.817,91
18. 1041 REMIZA LOCOMOTIVA 9.399,54
19. 1044 DIG SUBMERSAT PT PROT. MAL 1,57
20. 1047 ÎMPREJMUIRE AERIANĂ 6.858,14

21. 1057 DIG DE APĂRARE ÎMP. INUNDAȚIILOR 12.975,24

22 1066 CAMERĂ SUBTER. PT. DESCĂRCARE 3.661,97

23. 1067 INSTALAȚII EVACUARE APE ACCIDEN. 25,89

24. 1068 STAȚIE DRENAJ LA STAȚIE DESCĂRCARE 1.591,43

25. 1069 GALERII SUSȚINERE BENZI 1.103,11

26. 1070 EȘAFODAJ TRANSFORMATOR CU BA 453,22

27. 1080 INSTALAȚIE ELECTRICA DE FORȚĂ 5.284,12
28. 1081 DRUM INDUSTRIAL 151,47
29. 1084 POD CF 4.193,47
30. 1085 PODEȚ CF NR. 1 335,90
31. 1086 PODEȚ CF NR 2 813,81

32. 1087 DRUM ACCES .' 1.462,27
33. 1088 REMIZĂ PSI 958,26
34. 1089 DRUMURI INTERIOARE 1.299,65
35. 1091 DEPOZIT DE MATERII PRIME 88.950,52

36. 1092 DEPOZIT SACI 18.984,24

37. 1098 LINII MANIPULARE VAGONEȚI 1.361,18
38. 1099 DEPOZIT ȘAMOTĂ 32.913,71
39. 1101 INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORȚĂ 39.849,76
40. 1102 INSTALAȚIE HIDROTEHNICĂ 47,25
41. 1103 INSTALAȚIE TERMOENERGETICĂ 0,63

42. 1 104 FILTRU DE AER 1,06

.43. 1112 INSTALAȚIE DRENAJ 474,88

44. 1115 INST. ELECTRICĂ ILUMINAT SIGURANȚĂ 121,92
45. 1117 CONDUCȚIE TRANSPORT BARBOTINĂ 124,99
46. 1120 EȘAFODAJ BANDĂ PIF 426,10

47. 1123 DRUM INDUSTRIAL 429,63
48 1124 DRUM HALDĂ ZGURĂ 27.87
49. 1125 POD LINIE CF 2.578.47

50. 1128 PLATFORMĂ INDUSTRIALA 174.86

51. 1129 ȘOPRON CU VATRĂ BETONATĂ Șl AC 147,25
52. 1131 . INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE REMIZĂ LOCO. 3732

TOTAL . 981.98636
Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la sediul Ikhidatorulu <Sn Oâșae. fflr X Ifrs. -r 42. 
tel. 0254-240807, 0744/861763, fax 0254-206241

I

devaaista.ro
http://www.infoeuropa.ro
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LIDERI NAȚIONALI ÎN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

• menținerea clienților existenți 
•Identificarea clienților potențiali

'și încheierea contractelor de 
vânzare
Cerințe:
• experiență de mim 6 IhnI ta vânzări, relații 
cu clienții (persoane janllail

cunoștințe din domeniile; Internei, 
Microsoft Office
- disponibilitatea la un program de lucru 
flexibil și deplasare pe teren
■ deținere carnet de conducere cat. B 
(constituie avantaj).
Candidații pot trimite până la data de 
17.05.2007 un Curriculum Vitae și scrisoare 
de intenție la:
Adresa: Deva, Bd. Decedai, bl.R parter
Fax: 0354-100200
E-mail; adriana.nastase@upc.ro
Candidații care nu sunt contactați ta 
tammi de 10 zile de la data-llmită de 
depunere a CV-urilor sc consideră Incom- 
Itatillll cu cerințele postului. '

• Brad, zona B. curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
07BV040- O.07fe/1A4KV. iul

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

Case de vacanță (15)

• pozHe deoMbKă. 100 mp, lânâu, nr. 
IU informați la telefon ffil/IUIM (nr. 
2/080807)

■ • vând cabană P+l, 150 mp, teren 4500 mp, zona 
Bocșa/Săcărâmb, priveliște deosebită, 220.000 
ron, tel. 0745/253413. (T)

Vând case la țară (17)
• 2 camera, bucătărie, baie, totul renovat 
modem, termopan, parchet, gresie + 4 ha livezi, 
la 12 km de Geoagiu, zonă superbă preț 37,000 
euro, tel. 0745/112798 (T)

• caaă la 6 Ion de Deva, 2 camara, cwent, 
tântână, ION mp teren Intravlan. Tai. 
0722/2M72. (7/1&M)

r< In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț nego- 
'Ț ciabil, tel. 0727/386660. CD

• proprietar,urgent,kițon taaănouă, 
6 camera, J băl, Mn bucatt - arai 
dublu, bed, preț 450000 W. TeL 
0723/025015. (5/2JJSJ

a Deva, 2 camere, bucătărie, sală de mese, baie, 
gresie, faianță, apă, gaz metan, 1300 mp teren, 
130000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• la Vațel, 2 camere, bucătărie, baie, gaz, 
grădină, 1500 mp, preț 118000 ron, tel. 
0726/710903.(Al)

Vând garsoniere (19)
• Deva, Mid luliu Manlu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță convertor 
gaz, 67 000 ron, tel. 215212. (Al)
• n n * ■* i termoDan. oarchet,
gresie, faianță, Poliția Județeană ST 28 mp, preț 
70000 ron negociabil, 0742/619418 (Al)

• 33 mp, contorlzări, parchet, balcon, et. 4/9, 
zona Gării, 78000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, lemideeomandata, contorlzări, 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., 
țel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
e dec, bucătărie, baie, faianță gresie, lamelar, 
termopan, ocupabilă Imediat, zona M. Eminescu, 
preț 85.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara.

• semidec., amenajată mobilată zona 
Kogălniceanu, preț 92.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)

• dec., bucătărie, baie, balcon mare, ba. 
Decebal, preț 30.000 euro, neg, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
termopan, zona Progresul, preț 98.000 RON, neg, 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• urgent, cameră de cămin, zona Dacia, preț
33.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Mărăști, et. 1, contorlzări, balcon 
închis, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia etaj intermediar, 
modernizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• zonă centrală 42 mp, etaj 1, decomandată 
contorlzări totale, parchet gresie, faianță bine 
întreținută preț 102.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0746/535095. (A4)

o cameră de cămin, zona Micro 15, bloc de 
cărămidă, 12 mp, contorlzări, 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 61500 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. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr qarsoniere (20)
• In 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)

• m 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)
• dac, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(AS)

Vând terenuri (21)
• 1779 mp teren între Deva - Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502. (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 Simerla, 
4700 mp fiecare. Tel. 0256/451498 sau 
0747/974947. (T)
• Intravlan In Băcla (15 km de Deva), 3600 mp, 
cu toate facilitățile (apă gaz, canalizare, curent), 
preț 5,5 euro/mp, tel. 0254/233974,0724/388452. 
(T)
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’ (93747)

• Intravilan, uWIUți. str. D. Sturza. ST 650 m, FS 9 
m, preț negociabil, tel. 0726/114989. (T)

• terenuri intravilane, Geoagiu, 2300 și 1300
mp, zonă ultracentrală, toate facilitățile. 
Informații latei. 0747/220873. (1/2.05)

• vând grădină în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
■ la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, utilități, 20000 euro parcela, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, zona 700, ST 5100 mp, FS 25 m, preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• Intravilan In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231.800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• zona SânMiakn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravlan ki Deva. S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan In Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgmt, Intravilan în Deva. 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parată teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg, tel. 0748'511.778 (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădure fag 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.483 (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, Intravilan, acces ia șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, 1 ha, zona 8, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpâr teren (22)
• intravilan In Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectar», intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata Imediat, tel. 215212 (Al)

Spitalul General CF Simeria

cu sediul în Simeria, str. A. lancu, nr.26, organizează, în 
termen de 15 zile de la data apariției anunțului în ziar, 

concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

- ASISTENT MEDICAL debutant -
1 post - RADIOLOGIE

Dosarele se depun în termen de 10 (zece) zile de la 
publicarea anunțului la Compartimentul RUS. 

Informații privind înscrierile și tematica se obțin de la 
sediul unității sau la tel. 0254/260.681.

(93769)

Vând spații comerciale (25)
• hală 1600 mp + teren 5600 mp, apă, curent, 
130.000 euro, tel. 215212. (Al)
• hală In Deva, zona industrială, S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală In Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi șl grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil In Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• in De>a, zonă centrală. S-60 mp. ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, 
prețuri negociabile. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (T)

• vând bnobl In Deva, situat ultracentral, 
în suprafață de 600 mp plus curte, pretabil 
e sediu firmă birouri, pensiune, exclus 

ledlarl, tel. 0730/362803. (nr. 
9/07.05.07)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/61336* 7788/040.490,0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)
• convenab! orari la curte, intrare separată, 
gaze, apă, zona spital, unei persoane încadrate 
în muncă, chiria anticipat, tel. 0724/451762. (T)
• spațiu 32 mp, grup sanitar, termopan, 
centrală, 22 Decembrie, în spatele băncii Tran
silvania, pretabil pt. sediu firmă, cabinet etc., 400 
euro/lună tel. 0723/227569. (T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioada, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• 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, dea, amenajat, 4 camere, 
CT, preț 350 euro/lună + garanție, sau se nego
ciază dacă se face plata în avans pe 1 an, tel. 
0745/367893.(A2)
• b-dul Decebal, et 7, dec., 3 camere, amenajat, 
mobilat, dotat preț 350 euro/lună+garanție, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dacia, 2 camere, et. 3, circuit, mobilat, utilat, 
preț 150 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)
• Mărăștiul Nou, et. 1, mobilat foarte frumos, 
Iiving + 2 dormitoare, bucătărie dotată CT, preț 
280 euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• garsonieră 1 cameră hol + baie, amenajat, 
mobilat, repartitoare, fără bucătărie, preț 280 
RON/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• M închiriază 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)
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• zona Bețan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Patroni, 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 Lk. 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 tei. 
231,800,0740/317.314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)
• hală S-500 mp, H 3,5 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231800,0740/317.314. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada Super Nova model Confort an 
fabricație 2003,30.000 km, un singur proprietar, 
vopsea originală roșu-metalizat, mașină de 
garaj, tel. 0723/270348 (T)

Auto străine (37)

• loadtKtoGannanla șl atac la comandă 
mașn, motodctete, acinora, noapte, 
pten maakd do toate tiptil* anvotopo șl 
moblă la un preț avantajoa. m 
00491731782201 iau 0726/389378 (ULD4

• vând ItonauH Megane, an 2005, motor 18 DCI 
(motorină), toate opțiunile full-extra, clima- 
tronic, 28000 km, carte service, cumpărat de la 
reprezentanța din Deva, tel. 0744/125690. (T)

• vând Ronault RX4, af 2003, preț 9500 euro, 
negociabil. Tel. 0729/009775. (4/10.05)

• vând Trabant 601 Comoi cu motor și cutie 
viteze de schimb și alte piese de rezervă în 
r.lstio tel. 0727/381316. (T)

Mobilier și interioare (47)

• transport mobHar 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)

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

• vând cal roșu șl vacă bălțată gestantă'bună 
de lapte, satul Boița (loc. Părani), nr. 65, corn. 
Răchitova, (Baie Florin), tel. 0729/646092. (T)

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

Altele (61)
■ cumpăr lăzi din plastic (deșeu), plata pe loc, 
tel. 0723/301857. (T)
• vând lacăte speciale, medii umede, din inox, 
import Germania ABVS, tel. 0723/227569.00

• Vând pari pentru roșii șl fasole, ki Brad, 
curățați de coase șl ascutiH, preț 1 leu 
bucata; de asemenea dând șl lămâi la 
prețul de 150-200 leî bucata, Popeanga 
Dumitru, str. Crișan, nr. 24, telefon 226804. 
(nr. 1/180807) 

• vând țarc pentru puișori, 2 m lungime, 1 m 
lățime, 0,90 m înălțime, confecționat din sârmă 
zincată șl fler. Inf. la tel. 0729/110627. (T) 

Pierderi (62)
o Pierdut Atestat Taxi pe numele Suciu Sorin 
Nicolae. Se declară nul. (nr. 3/10.05.2007)
• Pierdut Carte de Identitate la Mașină pentru 
autoturism nr. HD05XUH pe numele Tofan Sandu 
Claudiu. Se declară nul. (nr. 2/10.05.2007)

Absolviri (70)
• Promoția 1972 a Liceului Economic Orăștie 
invită toți colegii la întâlnirea de 35 ani care va 
avea loc in data de 19 mai, ora 13, la restaurantul 
„La Bariera" (ieșire din Orăștie, spre Sebeș). 
Persoane de contact: Corina pănilă Popescu, tel. 
0722/540363 sau Viorica Popa Buda, tel. 
0744/470291. Vă așteptăm cu drag. (T)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, 
cu mașini comode, dlmaflzate, modeme. 
TeL 0740/218237,0726/500804,0765/455835. 
(17/1243)

• execut lucrări de foraj pentru persoane fizice 
sau juridice, pentru puțuri de apă cu instalație 
automatizată Tel. 0744/560830. (T)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148 0749/037604. (87919)

• Organizăm evenimente: nunti, botezuri, 
aniversări, sonorizări, flmâri, DVD-uri 
personalizate, foto, transfer de pe casetă 
pe DVD. Relații la teL 0721/747411 sau 
0721/614421 (nr. 5/10054007)

Oferte locuri de muncă (74)
• Editura Emla angajează șofer, informații pe 
str. Mareșal Averescu. bl. 20 sau la tel. 
0254/230248(8/08.05.07)
• Firmă de construcții angajează zidari, zugravi, 
dulgheri. Informații la telefonul 0724/059635. (nr. 
9/0805.2007)
• Hrmâ de soft caută informatician, economist 
sau inginer pentru testare, implementare și 
eventual proiectare programe. Detalii la 
www.elcomtur.ro. (4/7.05)
• IC. Carbenta Corn 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. 6/0805.07)
• SC DuiMt Company SRL cu sediul tn Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează tricoterl și 
mecanici pentru mașini de tricotat. Tel. 
0745/231867.(9/26.04)
• Soctetate ComtrdaU cu profil medical anga
jează inginer electronist-inglner service 
aparatură Informații la tel. 0744/330888 Trimi
teți CV la fax: 0254/740680. (nr. 6/10.05.2007)
• SodutatM Kaufmam angajează persoană cu 
studii tehnice. Atribuții: planificare, supervizare 
producție tâmplărie pvc, efectuare măsurători, 
verificare produse finite, ofertare pentru clienți, 
întocmire documente gestiune. Tel. 0254/233240, 
fax 0254/233239.(4/94)5:

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE: 
AO - Evrika
Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

InstlMal k .țlonal âe Cercelara ȘtllnflfIci In Domeniul 
Mancll fl Protecției Sociale București

scoate la aman hi data de 2&05J007, ora 11MMk
■ 4 posturi contractuale, referent de specialitate, 

pe perloadi determinat!, In vederea preluării 
din carnetele de muncă a datelor referitoare la

perioadele de stagiu de cotizare realizat in 
sistemul public de pensii conform Horărâril 

Guvernului nr. 1768/2005.
■ Punct de lucru Casa Locală de Pensii Petroșani 
Condiții obligatorii:
■ studii medii sau superioare cu diplomă de bacalau
reat sau diplomă de licență;

- cunoștințe și abilități de operare pe calculator;

- fără antecedente penale.

Concursul se va organiza la sediul Casei Locale de 
Pensii Petroșani, Petroșani, B-dul 1 Decembrie 1918, 
nr. 1OO.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de 
hsaiere:
- copie de pe actul de identitate;

- cerere (formular-tip);

- copie de pe acte de stare civilă;
- copia diplomelor de studii;

- copia carnetului de muncă, după caz;

- adeverință care să ateste starea de sănătate cores
punzătoare;
- recomandare de la ultimul loc muncă.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:
- probă practică și eliminatorie - operare calculator;

- interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la 
data de 25.O5.2OO7, ora 16.30, la sediul Casei Locale 
de Pensii Petroșani.

Pentru informații suplimentare vă veți adresa la 
Compartimentul resurse umane, la sediul instituției sau 
la telefoanele 0254.211031, 0254.219094 interior 
140.
Bibliografie

Codul Muncii - Legea 53/2003 cu modificările și 
completările ulterioare;

Legea 19/2000 - privind sistemul public de pensii și 
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;

Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă;

Hotărârea nr. 1768/2005 privind preluarea din 
carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele 
de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de 
pensii anterior datei de 01.04.2001.

S974S

' Deva str.Ulpia nr,15
Tel.: *40- (O) 254-215294; 215770; 0728/286576: Fax:+40^(0)-254 218151; e-mail: Office deva@deva.acomin.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

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

DULGHERI 
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
FAIANTARI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI 
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO (B,C,E)

Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un 
pachet salariat motivant. Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

Informații la telefon: 0254.215.294 — 0254.218.1 51 (fax)
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro

C.V.-urile pot fi trimise prin fax. e-mail sau depuse la secretariatul firmei

mailto:adriana.nastase@upc.ro
http://www.elcomtur.ro
mailto:carben@rdsor.ro
mailto:deva@deva.acomin.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro


• „Terminator 4". Gelebra serie de 
acțiune SF „Terminatorul" va avea o con
tinuare, dar actorul Arnold Schwarzeneg- 
ger, devenit între timp guvernator al Cali
forniei, nu va mai avea un rol în această 
producție, au confirmat realizatorii.

A câștigat bucătăreasa
■ Sting și soția sa au 
fost obligați să plătească 
despăgubiri fostei 
bucătărese.

• Etapă încheiată. Dosarul de beatificare 
al Papei Pius al Xll-lea, personaj contro
versat, acuzat de tăcere și pasivitate față 
de genocidul evreilor în timpul celui de-al 
doilea război mondial, a trecut de o nouă 
etapă în timpul unei reuniuni a Congre
gației pentru cauza sfinților.

Cu aur O japoneză a experimentat
’ tratamentul facial cu foiță de aur de 24
■ carate, Ia târgul Beautyworld de la
j Tokyo. (Foto: EPA)

Londra (MF) - Sting și soția 
sa Trudie Styler au dat dovadă 
de o „conduită lipsită de 
rușine” și au încălcat drep
turile angajaților după ce au 
concediat-o pe Jane Martin (41 
ani) pentru că aceasta a rămas 
însărcinată, au stabilit mem
brii tribunalului muncii.

Trudie Styler este acuzată că 
a recurs la subterfugii pentru 
a scăpa de Martin și că s-a 
folosit de „subalterni” pentru 
a-și rezolva „problemele mur
dare”. Angajații s-au plâns că 
au trăit într-o atmosferă mar
cată de frică pentru că Styler 
i-a supus unor abuzuri pentru 
ca ea „să se simtă ca o regină”. 
Martin a declarat că a muncit 
câte 14 ore pe zi pe când sarci
na era avansată și că Styler se

Drew Barrymore, ambasadoare

Concediat
Los Angeles (MF) - 

Președintele și direc
torul executiv al com
paniei de televiziune 
prin cablu HBO, Chris 
Albrecht, care a con
tribuit la transformarea 
postului intr-un nume 
puternic în această in
dustrie, a fost concediat 
după ce a fost arestat, 
duminică, pentru vătă
marea corporală. Albre
cht a declarat intr-un co
municat că „a fost de 
acord să renunțe la pos
tul de președinte și 
director executiv al 
Home Box Office” la 
cererea companiei ma
mă Time Warner Inc.

„Telefonul roz"
Viena (MF) ■ O biblio

tecă din Viena a decis să 
lanseze o linie telefonică 
„roz” pentru a promova 
bogatul său fond de lit
eratură clasică erotică, 
au anunțat responsabilii 
instituției.

Britney (Foto: epa)

Washington (MF) - Actrița 
Drew Barrymore a devenit 
ambasadoare a Națiunilor 
Unite pentru lupta împotriva 
foamei în Programul de ali
mentare mondială (World 
Food Program), au anunțat 
responsabilii organizației.

in duet cu 
Marilyn 
Los Angeles (MF) - 
Britney Spears plâ- 
nuiește să-și relanseze 
cariera cu o piesă 
interpretată în duet cu 
Marilyn Monnoe, unul 
dintre simbolurile ane- 
matografiei mondiale, 
care a murit în urmă 
cu 45 de ani. Cele 
două staruri vor putea 
fi auzite cântând o 
melodie a lui Monroe 
intitulată „Down Boy", 
care nu a mai fost 
difuzată până acum. 
Lance Bass (28 ani), 
fost coleg al lui Justin 
Timbertake în trupa 
NSYNC, a cumpărat 
drepturile asupra aces
tui cântec și crede că 
Britney ar fi o alegere 
perfectă.

Bush i-a consolat pe sinistrați

Girafa și cu puiul ei se acomodează 
cu noul țarc de la grădina zoologică din 
New Delhi. (Foto: EPA)

■ Președintele american 
a fost în orașul Greens
burg din statul Kansas, 
distrus de tornadă.

Greensburg - Președintele 
George W. Bush a vizitat mier
curi seara orășelul Greens
burg, distrus aproape în tota
litate de o tornadă, săptămâna 
trecută. în timpul vizitei, Bush 
a fost însoțit de guvernatorul 
statului Kansas, care a spus 
acum două zile că angajarea 
armatei americane din Irak 
îngreunează operațiunile de 
salvare și reconstrucție din 
Kansas. Nici George W. Bush 
și nici Kathleen Sebelius nu au 
deschis însă acest subiect spi
nos, pe durata șederii președin
telui la Greensburg. Liderul de

Favorită la premiile MOJO

Un condamnat face cinste
Washington (MF) - Sute de persoane fără 

adăpost din Nashville, Tennessee, au mâncat 
miercuri seară, în numele unui bărbat care 
și-a exprimat această dorință înainte de a fi 
executat de către statul american. Philip 
Workman (53 ani) a cerut ca „ultima lui 
masă” să fie o pizza vegetariană donată 
tuturor persoanelor fără adăpost aflate lângă 
Penitenciarul de maximă Securitate River- 
bend. El a fost executat în acea instituție, 
miercuri, la ora două dimineața. însă ofi
cialii închisorii au refuzat să îi îndeplineas
că ultima dorință, spunând că ei nu donează 
la organizații caritabile. Acest lucru i-a de
ranjat vizibil pe unii care au fost dispuși să 
cumpei'e ei înșiși porțiile de pizza și să le 
distribuie persoanelor nevoiașe. Astfel încât 
adăposturile cu săraci din Nashville au fost 
invadate, miercuri, de cutii de pizza.

Londra (MF) ■ Britanica 
Amy Winehouse a obținut 
trei nominalizări la premiile 
MOJO, care vor fi decernate 
pe 18 iunie, la Londra, în 
urma voturilor cititorilor 
prestigioasei reviste muzicale. 
Winehouse (23 ani) a fost 
nominalizată la categoriile 
„cel mai bun cântec” („Re- 
hab”), „cel mai bun album” 
(„Back To Black”) și „cea mai 
bună interpretare live”. La

Trudie și Sting (Foto: epa)

enerva dacă i se cerea o zi 
liberă. Martin și o altă 
bucătăreasă au fost evaluate cu 
puncte pe baza unor criterii 
precum disponibilitate, abili
tate, vechime în serviciu, iar 
ea a ieșit pe locul al doilea. Tri
bunalul a stabilit că această 
evaluare este „rușinoasă”.

Verdictul membrilor tribu
nalului muncii a fost unanim, 
acela că Martin a fost concedi
ată pe nedrept din cauză că era 
însărcinată și că a fost victima 
unei discriminări sexuale.

„Sunt onorată și accept cu 
tumilință această provocare 
care aduce satisfacții”, a 
declarat actrița în vârstă de 
32 de ani, a cărei activitate se 
va concentra pe programele 
de alimentare în școli. „Cred 
că nimic nu este mai impor
tant decât să te asiguri că nici 
un elev din lumea asta nu 
suferă de foame”, a adăugat 
actrița.

Barrymore a vorbit de la 
Washington, unde a promovat 
un proiect de lege care să 
extindă un program pentru 
hrănirea și educarea copiilor 
și care are în vedere strân
gerea de fonduri pentru mese
le școlarilor.

Bush s-a întâlnit cu sinistrații din Greensburg

R

la Casa Albă a vrut neapărat 
să survoleze localitatea cu un 
elicopter. După ce a văzut cu 
ochii lui ce distrugeri a provo

categoria „cel mai bun cân
tec” Winehouse concurează 
alături de Arctic Monkeys 
(„Brianstorm”).

Trupa a fost nominalizată 
și la categoria „cea mai bună 
interpretare live”, alături de 
veteranii de la The Who, 
Roger Daltrey și Pete Town- 
shend. Bob Dylan a fost no
minalizat la categoria „cel 
mai bun album”, pentru 
„Modern Times”.

este născută în

cat furtuna, George W. Bush a 
încercat să-i consoleze pe sinis
trați și le-a promis ajutoare 
federale. Casa Albă a dezmin

țit că eforturile depuse pentru 
soluționarea conflictului din 
Irak ar fi diminuat capacitatea 
de reacție a autorităților la ca
tastrofele naturale din Statele 
Unite, ca recenta tornadă care 
a provocat moartea a aproxima
tiv zece persoane. „Cred că 
simt probleme diferite”, a afir
mat purtătorul de cuvânt al 
Casei Albe, Tony Snow. „Tre
buie să fiți pregătiți să faceți 
mai multe lucuri odată, așa 
cum pe timp de război Penta
gonul planifică mai multe con
flicte în același timp”, a 
adăugat el. „Faptul că desfă
șurăm militari pe timp de 
război pentru a-i proteja pe 
americani este important, însă 
în același timp trebuie să ne 
menținem capacitatea de a face 
față preocupărilor intern”

Amy Winehouse (Foto: epa)

Se căsătoresc 
în vară

Londra (MF) - Actorul ame
rican Johnny Depp s-a ho
tărât să se căsătorească în 
vară cu partenera sa, cântă
reața franceză Vanessa Para
dis, după ce fiica lor a scăpat 
de o boală gravă din cauza 
căreia ar fi putut să moară.

Cei doi artiști is-au mai gân
dit la oficializarea relației lor 
și înainte, dar boala gravă de 
care a suferit fiica lor, Lily- 
Rose, le-a dat un nou impuls, 
potrivit unei surse apropiate 
cuplului.

în martie, fiica în vârstă de 
șapte ani a cuplului a fost spi
talizată la Londra, pentru 
nouă zile, din cauza unei 
infecții provocate de bacteria 
E.coli.

Medicii au declarat ulteri
or că fetița a fost norocoasă 
că a supraviețuit.


