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Vremea va fi deosebit de caldă. 
Vântul va sufla slab.

Dimineața La prânz Seara

Se luptă cu 
coloranții

Băcia (C.B.) - într-o piață a sucurilor dominată de produse cu aditivi și conservanți, un simerian s-a decis să promoveze naturalul. Pentru a crea un suc de mere sută la sută natural, Daniel Barbu a investit trei miliarde de lei vechi într-o mașinărie care spală și toacă mărul, iar apoi îmbuteliază sucul. Inspirat după o rețetă din Germania, si- merianul obține la Băcia un produs care a ajuns marcă înregistrată în România. în opinia lui Daniel Barbu, marea problemă a comercializării acestui produs îl constituie scepticismul românilor, /p.5

Dădacă
Deva (C.P.) - Hune- 
dorenii sunt interesați 
tot mai mult de a 
avea bone pentru 
copiii lor. Din păcate, 
pe piața muncii din 
județ nu există 
dădace profesioniste. 
Ministerul Muncii 
prin firmele de for
mare profesională 
organizează astfel de 
cursuri, dar cele care 
se școlesc aici emi
grează imediat pen
tru că diplomele 
sunt recunoscute în 
străinătate. Dădacele 
profesioniste s-ar 
putea recruta din 
rândul educatoarelor 
pentru că au expe
riență. /p.6

La vot
Deva (HA)-în 19 
mai, toți cetățenii cu 
drept de vot sunt 
așteptați să-și 
exprime dreptul dat 
de Constituție privind 
Referendumul pentru 
demiterea sau reîn
toarcerea președin
telui Traian Băsescu 
la Cotroceni. /p.5

își apără onoarea
Deva (C.M.) - Cea mai de succes poveste a atletismului hunedorean, scrisă de fosta atletă Maria Cioncan și antrenorul ei Ștefan Beregszaszy, a fost transformată în scandalde o parte din rudele fostei atlete. Atacat și calomniat de sora mai mare și cumnatul multiplei campioane, în presa centrală, antrenorul fostei atlete a dezmințit, ieri, toate acuzațiile care i s-au 

/p.7
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Poker la nivel mondial
■ în urmă cu un an, un 
devean trebuia să par
ticipe la CM de Poker 
din Las Vegas.

Deva (T.S.) - Cinci cărți, un dram de noroc și o minte diabolică. Aceasta este rețeta succesului unui devean care, anul

trecut, a reușit să se califice la Campionatul Mondial de Poker din Las Vegas. Din nefericire însă, la cei 24 de ani ai săi, Goe nu știa un lucru. Drumul până în America e presărat... doar cu bune intenții din partea autorităților române. Practic, devea- nul, deși primise confirmarea

de a fi printre cei 8.000 de jucători de pocker calificați la mondiale, nu a mai ajuns în America. Pentru simplul motiv că autoritățile române l-au programat prea târziu pentru interviu. Cu toate acestea, Goe speră că va reuși să se califice și anul acesta. Și asta deoarece pentru tânărul

devean pokerul on-line este un mod de viață. Mai mult, este un joc care îi asigură un venit la care puțini români pot spera. Potrivit acestuia, lunar, conturile sale sunt mai bogate cu sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de dolari. Și asta stând acasă în fața calculatorului personal, /p.3

llTIpdCl frontal. O persoană" a fost grav rănită în urma I unui accident rutier petrecut 1 aseară pe DN7, în apropiere de Simeria Veche, Cauza ;acciden-i tului a fost nerespectarea dis- j tanței regulamentare în mers. | Circulația a fost blocată mai * bine de trei ore. (Foto: t. Mânu)O www.huon.ro ‘

1 * s- B

Culturi compromise de secetă

thainărui copiikii abandonați îr, maternități a scațui, de 
la 5.130 în 2G&3 la 2.2 i6 iii 2006, datorită aplicării, din 
Ș3Q4. a prevederilor legii privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului.

Prevenirea abandonului copiilor

■ în unele zone din 
județul Hunedoara, de 
două luni n-a mai căzut 
un strop de ploaie.

Deva (C.P.) - Cele mai afectate regiuni hunedorene sunt zona Hațeg și Orăștie, a declarat Emil Gavrilă, director în cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Hunedoara.

Cel mai mult au avut de suferit culturile însămânțate în toamnă. „Lucrările agricole de primăvară se fac cu mare greutate din cauza faptului că pământul este uscat, în sol este acută nevoie de apă. Ce a plouat zilele acestea este nimica toată. Ar trebui să plouă câteva zile, bine, altfel culturile agricole, fie că vorbim de cele de toamnă sau de cele din primăvară, vor fi

compromise. Avem deja zone în județ afectate”, susține responsabilul DADR Hunedoara. Pentru a trece cu bine de momentul de criză, terenurile ar trebui irigate, însă sistemele de irigații au fost distruse sau furate de hoți. Hunedorenii care se ocupă cu agricultura își udă terenurile cum pot, puțini fiind cei care au sisteme moderne de irigare a solului, /p.3

Mineri angajați
Uricani (M.S.) - E.M. Uricani este mina care a reușit să absoarbă anga- jații disponibilizați de la subunitățile Valea de Brazi și Aninoasa, în prezent numărul de sa- lariați crescând la 1200. Mina Uricani este situată pe locul doi în ceea ce privește productivitatea muncii, /p.5

Se caută donatori grupa A2
- Repartizarea copiilor in 2006 ■

centre de plasament

protejați in mediul familial

reintegrați in familie

Grafica: Cuvântul Liber, Sursa Comisia Națională de Prognozâ

■ Cu potențiali donatori 
indiferenți, Hunedoara 
nu contribuie la intrarea 
în Cartea Recordurilor.

Deva (D.I.) - Donarea de sânge e motiv de intrare în Guiness Book. India a stabilit un record în această privință: 18.000 de cetățeni, dintr-o populație de peste 1 miliard, au donat sânge într-o perioadă determinată de timp. O companie internațională de produse nutritive a încercat, în

aceste zile, să convingă cât mai mulți dintre cei 700 de milioane de locuitori ai Europei să doneze sânge pentru a stabili un nou record. Deși inițiativa a fost promovată în diverse medii românești, puțini hunedoreni au răspuns acestei provocăf-i. Timpul însă nu este pierdut: astăzi, până la ora 13, orice persoană între 18 și 60 de ani se poate prezenta la centrele de transfuzie sanguină din județ pentru a contribui la doborârea recordului indian, /p.5

C ~ 1Lucratorii Servi-j ciului de Gospodării® Publică din cadrul I Primăriei Deva refaci în această perioadă I marcajele pietonale ’ din Deva. Dincolo del utilitatea lucrărilor, j acestea îngreunează T și mai mult traficul i din municipiu care ș| așa e congestionat de lucrările de la sensul' giratoriu. |
(Foto: T. Mânu!
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întâlnire. Președintele terimar, Nicolae Văcăroiu, oto) i-a invitat, luni, la ora 16.00, la sediul Senatului, pe președinții celor două Camere și pe primul-ministru Călin Popescu Tăriceanu,pentru întâlnirea săptămânală de lucru.
Eliberat

Kabul (MF) - Talibanii au anunțat eliberarea ostaticului francez Eric Damfreville, răpit la 3 aprilie, relatează AFP. Damfreville, angajat al unei organizații umanitare, a fost răpit la 3 aprilie, împreună cu o colegă, Celine Cordelier. Cordelier a fost eliberată la 28 aprilie.
Exclus

București (MF) - Deputatul, Dragoș Dumitriu, a fost exclus, ieri, din PRM, pentru „comportament anarhist” și pentru declarațiile „iresponsabile”, pe care acesta le-a făcut în ultimii doi ani în presa locală, se precizează într-un comunicat al PRM.

Kaczynski
(Foto: FAN)

Se opun
Varșovia (MF) - 
Aproximativ 60% 
dintre cetățenii polo
nezi se opun mutării 
monumentelor solda- 
ților sovietici, existen
te încă în unele ora
șe, arată rezultatele 
unui sondaj de opi
nie, publicat ieri. Pre
mierul Jaroslaw 
Kaczynski a anunțat, 
la începutul săptă
mânii, că pregătește 
o lege care ar per
mite mutarea monu
mentelor sovietice, 
schimbarea denumiri
lor de străzi și a sim
bolurilor fostei epoci.

Reia dialogul cu Moldova
Zagreb (MF) - Tăriceanu a arătat, la sfârșitul întâlnirii, că dialogul dintre România și Republica Moldova ar trebui reluat,pofida anumitor opinii 

și declarații ale autori- ăților din cele două țări. Guvernul Republicii oldova a prezentat, la 7 '** o. declarație în apel Ia egeî - și sprijinul
Tăriceanu (Foto:EPA)partenerilor săi europeniși internaționali pentru a influența readucerea intereselor Românieiîn albia firească a relațiilor de bună vecinătate. România nu va mai deschidebirouri consulare în orașele Bălți și Cahul din Republica Moldova, în condițiile în care autoritățile de la Chișinău nu mai consideră necesară înființarea acestor#, a declarat atunci Andrei Strâtan, ministrul moldovean de Externe.
Protest contra toleranței

Budapesta (MF) - Manifestanții antiguvernamentali și militanții de extremă dreapta au protestat, miercuri, în timpul unei reuniuni 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 antiguvernamentale și antisemite în timpul discursului premierului ungur și au aruncat cu ouă în direcția acestuia.
Bani pentru imigranți

Potsdam (MF) - Comisarul european pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, a declarat, în cadrul unei reuniuni cu miniștrii din statele membre UE, că „nu poate exista imigrație fără integrare”. în condițiile în care aproximativ 1,5 milioane de imigranți vin anual în spațiul Uniunii Europene, liderii de la Bruxelles intenționează să aloce 825 de milioane de euro în următorii șapte ani pentru integrarea acestor grupuri de străini.Franco Frattini a făcut aceste declarații în timpul reuniunii miniștrilor europeni ai Integrării în orașul german Potsdam. La începutul săptămânii, Comisia Europeană a aprobat 12 proiecte de integrare a străinilor în societatea europeană. Comisarul Frattini a prezentat o a doua versiune,a „manualului UE pentru integrare”, care prezintă diverse practici de facilitare a implementării politicilor în acest domeniu.
CUVÂlffll.
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Dispuși
■ Vicepreședintele PNL, 
Dan Radu Rușanu, vor
bește despre o posibilă 
situație, după 19 mai.
Andreea Gherle
andreea.gherie@informmedia.ro

Arad - PNL Arad a primit, ieri, vizita vicepreședintelui Dan Radu Rușanu. Acesta, în cadrul unei conferințe de presă, a făcut mai multe precizări referitoare la situația
PSD-ul a fost și va rămâne 
adversarul nostru politic

Dan Radu Rușanu............................... w politică actuală, dar și la ce se va întâmpla pe scena politică după referendumul din 19 mai.Cât despre parlamentarii liberi, Rușanu a accentuat că aceștia „sunt dispuși să-și depună mandatele în cazul în care președintele suspendat Traian Băsescu va reuși să

să plece din Parlamentadune la referendum opt milioane de voturi, în favoarea sa”. Cât despre o posibilă moțiune de cenzură pe care ar trebui să o inițieze PSD-ul, în situația în care Băsescu s-ar reîntoarce la Cotroceni, vicepreședintele PNL a declarat că „PSD va trebui să motiveze puternic o eventuală moțiune de cenzură împotriva premierului Călin Popescu Tăriceanu, în cazul unui eșec în demiterea președintelui la referendumul din 19 mai”.
Adversarul PSDNici relația PSD-PNL nu a scăpat de comentariile lui Rușanu, care în mod categoric a subliniat că PSD „a fost și va rămâne un adversar politic al PNL”.De asemenea, Dan Radu Rușanu a considerat că situația României ar fi fost cu totul alta dacă regele Mihai I ar fi avut mai puțin cu 20 de ani, „momentul de după Revoluție fiind cel mai prielnic unei dezbateri pentru schimbarea formei de guvernământ”.

Avocatul lui Sarkozy, percheziționat

Paris (MF) - Un judecător s-a deplasat, ieri, la cabinetul avocatului noului președinte francez, Nicolas Sarkozy, după ce anterior magistrații încercaseră să percheziționeze sediul săptămânalului Le Canard Enchaine în cazul scandalului politico-economic Clearstream.

Avocatul lui Sarkozy, Thierry Herzog, a declarat că acțiunea este o „provocare”, precizând că se încearcă „destabilizarea” poziției lui Sarkozy, ales președinte al Franței, în votul de duminică.Judecătorii încearcă să stabilească originea unor „scurgeri” de informații în presă, în condițiile în care documentele legate de ancheta Clear- stream erau confidențiale.Cât despre debutul în poli tica internaționala â noului președinte ales al Franței, acesta s-a întâlnit, ieri, cu pre mierul britanic Tony Blair.

Vicepreședintele PNL, Dan Radu Rușanu a comentat situația 
politică actuală (Foto: A. Gherle)

Serbia, la președinția CoE
Strasbourg (MF) - Serbia a preluat, ieri, la Strasbourg, președinția Consiliului Europei (CoE), fiind organizată o ceremonie de transferare a prerogativelor, relatează AFP. Ministrul sârb al Afacerilor Externe, Vuk Drașkovici, care va asigura timp de șase luni președinția Comitetului de miniștri, executivul CoE, a anunțat eă un nou guvern proeuropean s-a format la Belgrad, a

declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului. Președintele controversat al Parlamentului sârb, ultranațio- nalistul antieuropean To- mislav Nikolici, va demisiona „în cursul după- amiezii”, a anunțat Drașkovici, în timpul ceremoniei desfășurate cu ușile închise. Serbia preia președinția Comitetului, conform regulii bazate pe ordinea alfabetică a listei țărilor membre.

Valeriu Stoica (Foto: epa)

Despre fuziune
* Arad (A.G.) - Vicepreședintele PNL, Dan Radu ' Rușanu, a declarat că„PLD și PD vor fuziona”, informația fiind însă una de culise. „Din informațiile mele, Valeriu Stoica a făcut presiuni pentru fuziune și a propus unu de la PLD contra cinci de la PD, dar PD nu a fost de acord”, a spus Rușanu.
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Summit. lî- derii Uniunii Europene, care participă, la Zagreo, la un summit al șefilor de stat și de guvern din Europa de Sud-Est, au salutat progresele realizate de țările din Balcani care doresc să se integreze în blocul comunitar, dar au avertizat Serbia că riscă să se izoleze. (Foto: EPA)

Brown - posibilul succesor al lui Blair
fi Ministrul britanic de 
Finanțe și-a anunțat can
didatura pentru funcția 
de prim-ministru.Londra (MF) - Ministrul britanic de Finanțe, Gordon Brown, și-a anunțat candidatura pentru succedarea în funcția de președinte al Partidului Laburist și implicit de premier a lui Tony Blair, care se va retrage la 27 iunie. „Astăzi, anunț că sunt candidat la conducerea Partidului Laburist și la conducerea noului Guvern”, a declarat Brown. „în săptămânile și lunile care urmează, sarcina mea va fi să arăt că am idei

noi, viziunea și experiența necesare pentru a câștiga încrederea poporului britanic”, a mai spus acesta.
Pregătit de-confruntareBrown, un scoțian auster în vârstă de 56 de ani, s-a distanțat de Blair, precizând că stilul său de guvernare nu va fi cel al unei celebrități. Pe de altă parte, el s-a declarat pregătit să se confrunte cu orice alt candidat la conducerea Partidului Laburist și să participe la dezbateri cu oricine.Gordon Brown a primit anterior sprijinul lui Blair, care a declarat că „talentul lui este extraordinar și rar”. „El a arătat, poate, în calitate

de cel mai bun cancelar (ministru al Economiei și Finanțelor) din istoria țării noastre, că are forța, experiența și judecata pentru a fi un bun prim-ministru”, a subliniat Blair. La rândul său, Brown a apreciat că Tony Blair a condus țara „cu pasiune”.

Gordon Brown (Foto: epa)
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A fost invitat la MondialeContribuabilii hunedoreni care 
trebuie să depună declarații de venit pe anul 2006 pot face acest lucru și azi, deoarece administrațiile fiscale sunt deschise între orele 8.30 și 14. Termenul limită de depunere a declarațiilor este 15 mai. (C.P.)

Poleiala 
ambalajului

Dana Ioan
dana, ioane informmedla.ro

Au trecut mai mult de 15 de ani de 
când Bonibonul a detronat și scos de 
pe piață banalele bomboane autohtone am

balate în cutii de carton gros. Ne-am obiș
nuit să cumpărăm - măcar o dată, de în
cercare - orice produs cu reclamă multă, 
în lungi calupuri publicitare. Să vedem, 
curioși: oare chiar așa e?! Și am rămas să 
cumpărăm aceleași produse poleit ambala
te, mai degrabă pentru că ne satisfac simțul 
estetic, vizual, omițând ceea ce e mai 
important: ce se află în ambalaj. Expresia 
„afară-i vopsit gardul, înăuntru, leopardul" 
o testăm zilnic, deși leoparzii căutați sunt, 
de cele mai multe ori, și ei, de carton.

Abia acum, la puțin timp după inte
grare, a început, timid, o campanie 
media pentru a ne păstra identitatea: „Nu 

lăsa economia să moară, cumpără produse 
• românești". Producătorii români de ali

mente au decis să facă apel la sentimentul 
național pentru a menține cererea pentru 
produsele proprii. Până acum, produsele 
naționale erau protejate de taxe vamale, 
dar nu și de tentația ambalajului poleit. 
Acum nu a rămas nici măcar atât.

■ După mai multe tur
nee de poker on-line 
câștigate, Goe putea să 
participe la CM.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.strola0informnMdia.ro

Deva - Totul a început în urmă cu aproximativ doi ani când deveanul Vasile Deme, poreclit Goe, lucra ca administrator la un internet-cafe. „Atunci am auzit pentru prima dată de poker on-line. Am intrat de curiozitate pe un site și am început să joc. La început am pierdut. Apoi mi- am deschis un cont și de aici a început totul. La o săptămână am câștigat 2.700 de dolari în vreo patru ore. A fost momentul în care am renunțat la serviciu, mi-am cumpărat un calculator și m- am branșat la Internet”, povestește Goe.
Spre MondialePe un site de poker on-line sunt înscriși, în fiecare zi, aproximativ 5.000 de jucători.

Ne-am obișnuit să alegem ambalajul 
lucios și foșnitor, sperând mereu că 
dedesubt vom găsi conținut. Am aplicat 

atâția ani acest principiu, încât ne-a intrat 
în reflex s-o facem nu doaF când mergem 

' la cumpărături. Și „cumpărând" modple 
poleite și foșnitoare, dar fără conținut, 
alegem, în final, ca (și) economia să moară, 
indiferent dacă, în al doișpelea ceas, ne 
reorientăm, fiecare individ, cumpărăturile 
zilnice către producătorii români.

Varianta de poker cea mai jucată peste Ocean, „regina" concursurilor orga
nizate de marile cazinouri, se numește „Texas hold'em".
în prima fază, jucătorii, care stau la masă în jurul dealer-ului (cel care împarte 
cărțile), primesc câte două cărți „pe spate".
Jucătorii au câte un număr egal de jetoane de cazino și fac, pe rând, pri
ma licitare. în a doua fază, dealer-ul pune trei cărți pe masă, „pe față". 
Jucătorii licitează din nou. A treia fază: dealer-ul mai pune o carte pe masă, 
tot „pe față", jucătorii licitează din nou. în a patra etapă, dealer-ul mai pune 
o carte „pe față" pe masa de joc, ultima, și se licitează din nou.
A cincea și ultima fază a unui joc de „Texas hold'em' este „întoarcerea" 
cărților jucătorilor. Practic, fiecare jucător va avea două cărți „pe față" în 
dreptul lui, iar alte cinci cărți „pe față" vor fi în dreptul dealer-ului. Acesta 
din urmă alege combinația cea mai tare din cele două ale fiecărui jucător 
plus cele cinci de pe masă și alege un câștigător al rundei, care ia și toate 
jetoanele aflate în joc. Când un singur jucător reușește să culeagă toate 
jetoanele celorlalți, jocul s-a sfârșit.

Se scumpesc legumele

Automutilat
" Deva (M.T.) - Un tânăr de 19 ani, din Deva, a pus pe jar, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 2.00, polițiștii și medicii de pe ambulanță, după ce și-a provocat mai multe tăieturi la nivelul abdomenului. Fratele tânărului a fost cel care l-a găsit plin de sânge și a anunțat Poliția Municipiului Deva. S-a constituit o echipă operativă care a stabilit că Marcel S., aflându-se la domiciliul său și sub influența băuturilor alcoolice, s-a tăiat cu un cuțit la nivelul abdomenului, brațelor și gâtului. A fost transportat la Spitalul Județean Hunedoara- Deva, unde i s-au acordat îngrijiri medicale, constatându-se că prezenta doar zgârieturi superficiale. Fiind băut, tânărul nu a putut nici măcar să-și justifice fapta, însă s-a ales cu o amendă pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

■ Producătorii din 
piață spun că seceta îi 
va obliga să scum
pească produsele.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Țăranii sunt speriați de faptul că în curând s-ar putea alege praful de munca lor, pentru că dacă nu va ploua, ceea ce au plantat în grădini se va usca. „Este secetă mare. Udăm pământul cu apă din fântână. Noroc că

iiiH

Stă ore în șir în fața calculatorului (Foto: cl)Se joacă poker texan. Un joc asemănător cu ceea ce cunoaștem fiecare dintre noi. Există mai multe turnee virtuale care își desemnează câștigătorii. Mizele variază 

avem în grădină două fântâni. Dacă nu udam legumele, nu se făcea nimic, că de două luni nu a plouat. Zilele trecute au picat ceva stropi, dar atât”, spune Eugen Oniga din Simeria. „E jale... Culturile de toamnă sunt compromise în proporție de 80%, iar cele de primăvară (orz, ovăz, orzoai- că), în proporție de 90%. Și porumbul e distrus. Este o situație catastrofală”, spune Petru Dălie, primarul comunei Hărău. „A plouat un pic zilele trecute, dar nu este suficient. Udăm pământul cu 

între doi și 200 de dolari, iar dacă dorești poți să joci și la mize de 500.000 de dolari. Dar numai cu marii campioni. „Pe parcursul unui an, am reușit să câștig turneu după turneu. începuse să-mi placă, chiar dacă jucam câte 20 de ore zilnic și îmi înveleam fiecare mână într-un prosop pentru a nu lăsa transpirația din palme să intre în tastatură. Apoi, în mai 2006, am primit înștiințarea că am fost admis să particip la Campionatul Mondial din Las Vegas. Premiul cel mare era de 8,5 milioane de dolari. Dar și pentru locul 100 primeam 500.000 de dolari.
Dezamăgire pe toată liniaGoe a început să-și facă actele prea târziu. S-a gândit 

Loredana Eugen Onigaapa adusă prin pompare, altfel s-ar fi uscat totul până acum”, adaugă Loredana, din Brănișca. „La noi, în Dolj, nu a mai picat strop de ploaie cu trei săptămâni înainte de 
lată cum va arăta buletinul de vot prin care vel alege 
ce fel de Românie îți dorești: a iegll sau a fărădelegii.

SAmbătă 19 mai, TU taci legea. 
AratA-le ci TU al puterea!

ROMANIA 
BULETIN DE VOT 

pentru referendumul național din data 
de 19 mai 2007 asupra demiterii 

Președintelui României

DA

Sunteți de acord 
cu demiterea 
Președintelui României, 
domnul Traian Băsescu?

că fiind invitat la acest concurs, autoritățile române îi vor da drumul ușor în State. Dar s-a înșelat. „M-am dus la Ambasadă cu invitația primită pe e mail iar cei de acolo au fost încântați. Cu toate acestea, o săptămână mai târziu, eram anunțat că nu voi fl primit la interviu decât peste o lună. Iar eu trebuia să particip la concurs peste două săptămâni. Am rămas consternat. Dar nu am avut ce face”, spune cu regret deveanul.
Kid PokerDaniel Negreanu (supranumit Kid Poker) este un român din To- ronto (Canada) considerat a fi printre cei mai buni jucători de poker din lume. La vârsta de 21 de ani, Daniel Negreanu a decis să se mute în Las Vegas, capitala mondială a pokerului. în 1997, la turneul World Poker Finals este numit cel mai bun jucător. Un an mai târziu, obține titlul de „cel mai tânăr campion” în cadrul World Series of Poker. Astăzi, el are un cont cu opt milioane de dolari câștigați din poker și este multiplu campion mondial.

Paști. Fără sistemul de irigații din câmp nu ne descurcam, nu cred că mai aveam cu ce să venim în piață aici, la Deva. în sud, e prăpăd!”, adaugă Ioana Vlăduț.

informmedla.ro
tiberiu.strola0informnMdia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro


sâmbătă. 12 mai 2007 cuvw

1812 - S-a născut George Barițiu, om politic, publi
cist și istoric român, participant la Revoluția română 
de la 1848 din Transilvania,

1907 - S-a născut actrița ameri
cană Katharine Hepburn (foto) 
(m. 2003)._______________________
194S - Armata română și-a 
încheiat participarea la cel de-al 
doilea război mondial. Efectivele 
sale angajate în luptă s-au cifrat

la aproape 540.000 de combatanți.________ ________
1962 - S-a născut actorul american Emilio Estevez.

- . -

io° sâmbătă 270
minim maxim

Prognoza pentru astăziCerul va fi temporar noros. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 10°C și 27°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cerul va fi senin. Temperatura minimă va fi de 13°C, iar maxima de 26°C.
Luni. Cerul va fi însorit. Minima termică va fi de 16°C, iar maxima va înregistra 28°C.
Calendar Creștin Ortodox
Sf. Mucenic loan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiepiscopul 
Ciprului; Sf. Gherman, Patriarhul Constantinopolului.

I Calendar Romano-Catolic_______________________

Ss. Nereu și Ahile, m. *; Pancrațiu, m. *

Calendar Greco-Catolic
S Epifaniu, ep (+ 403). S Gherman, patr Const (+ 733).

hmnilMl AH, UZ, CiMKT
Apă__________________________________________________
Astăzi, nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
apei potabile.
Luni, 14 mai, se întrerupe furnizarea apei în Deva, 
între orele:
8.00-15.00 străzile M. Eminescu, Carpați, Călugăreni 
(parțial), Libertății (parțial - până la Catedrală), Piața 
Unirii, Str. 1 Decembrie (până la Prefectură) și str. 
Horea, pentru remediere avarie pe conducta de 500 
mm (zona Zăvoi). Sunt afectate punctele termice 39, 
11, 43, 11 bis, 12, 40 A, 17 precum și stațiile de 
pompare Bejan și Cetate.

Energie electrică___  _________ _____
Astăzi, nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.
Luni, 14 mai, energia electrică va fi întreruptă, între 
orele:
8.30-15.00 în Deva, Str.22 Decembrie, bl.42; 
8.00-14.00 în Hunedoara, străzile Carpați, Cloșca, 
Crișan, 22 Decembrie, Doinei, Chizid, Zorilor, 
Vulcănescu, Izvor, Pârvan; în localitățile: Răcăștie, 
Minerău, Cârnești, Baru Mare, Rău de Mori, Valea 
Muncelului, Ponor, Ohaba de sub Piatră; Petroșani, 
str. Dănuțoni, satul Jitoni.
8.00-15.00 în localitățile Hărțăgani, Stănija, Poienița, 
Grădiște, Brănișca;
12.00-15.00 în Vulcan, sediul Enel Vulcan, str. 
Trandafirilor, bl.061, B61, G61, B62, D62, str. hlico- 
lae Titulescu, bl.S3, str. V. Alecsandri. bl.A, bl.B, 
bl.C, str. Mihai Viteazul, bl.81, bl.82, str. Doinei, 
bl.68, str. E. Teodoroiu, bl.69, bl.76, Punct termic.

Gaz metan_______________ ________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

REȚETA ZILEI

Tort cu frișcă
Ingrediente: 300 g zahăr, 300 g nuci sau alune 
măcinate, 300 g unt, 300 g făină, 2 ouă, 1 I frișcă, 2 
lingurițe nes sau 1/2 ceașcă de cafea concentrată.
Mod de preparare: Se freacă untul cu zahărul se adaugă 
oul, nuca și făina. Acest aluat se împarte în 3 părți 
egale care se coc la foc potrivit. Frișca se bate cu 2 
lingurițe de nes sau cu 1/2 ceașcă de cafea concen
trată. Se pune frișca între foi și deasupra, apoi se pre
sară alune sau nucă măcinată.

Poftă bună! (Foto arhivă)
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Berbec

S-ar putea să fiți dezamăgit din cauza unei afaceri care nu 
merge conform așteptărilor. Nu vă descurajați! Nu este o 
zi atât de bună.

Taur

Chiar dacă aveți multe probleme de rezolvat, ar fi bine să 
vă relaxați mai mult. Sunteți tentat să chettuiți prea mulți 
bani pe nimicuri.

Gemeni

Aveți succes în afaceri și în activitățile desfășurate pentru 
cămin. Reușiți să faceți schimbări atât în casă, cât și în 
afaceri.

Rac

Sunteți hotărât să faceți o schimbare în relațiile sentimen
tală. După-amiază vă simțiți foarte bine intr-o vizită la pri
eteni.

Leu

Ar fi bine să nu vă planificați treburi importante pentru 
astăzi, pentru că este puțin probabil să vă puteți respecta 
programul.

Fecioară

Aveți ocazia să dați sfaturi utile unor persoane mai tinere. 
Cu sprijinul financiar al unei rude, va puteți cumpăra câte
va obiecte.

Balanță

Aveți tendința să vă dedicați total muncii și să neglijați 
relațiile sentimentale. Acordați mai multă atenție familiei 
și rudelor apropiate.

Scorpion

Sunteți decis să terminați o activitate începută mai demult, 
pentru casă. Puteți beneficia de ajutorul unei rude, care 
vă susține în tot ce faceți.

I

Soluția Integramel din numărul precedent: M - C - JOC - BOTINE - NT - CAPUTA - 

E - PATIT - BON - SIC - CAPI - PICIOR - IS - NI - CARN - Bl - PAPUCI - I - PI - AGUD 

- ȘIRET - ATE - MOTAN - EE - CI - EL - NC - P - LEITI - ILIC

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

ÎN 30 MAI, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!
ț Nume...............................................fJ.
I Prenume...... ................................
ț Adresa ........................................... '<

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

DA □ NU □

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și 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 Fasanația zborului
(doc. Australia).

730 Heidi (ep. 3, aventuri, 
B Anglia, 2005)

8:00 La Zoo (doc. Aus
tralia, 2003)

8:10 Desene animate. Club
Disney (SUA) 

9:00 Phil din viitor (s
B comedie, SUA)

930 Hai Hui prin Europa 
1050 Arca lui Noe 
1030 Pe uimele vikingilor

(doc. Anglia, 2006) 
11:30 Cinem iacii 
12:00 Cartea europeană.

Club 27 
1235 Europa cântă și

dansează 
14:00 Jurnalul TVR 
14:20 Vile și palate celebre

(doc.)
14:55 Formula 1 
16:10 Dramul spre Helsinki 
1630 Parfum de glorie:

Super Steaua Europei 
17:00 Dramul spre Helsinki 
18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport Agendă Sibiu 
2007

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

22XX) Eurovision 2007.
Finala. Transmisiune 
directă de la Helsinki 

135 Zdrențărosul 
f; (dramă, Statele Unite 

aleAmeridi, 1981). 
în distribuție: 
Sissy Spacek, 
Eric Roberts, 
Sam Shepard.
R.: Jack Fisk

355 Jurnalul TVR
(reluare).
Meteo. Sport 

3:55 Pe urmele vikingilor 
El (reluare)

(documentar, 
Anglia, 2006) 

450 Europa cântă și
dansează 
(reluare) 

655 Imnul României 
6:10 Parim de teorie

(reluare)

Săgetător

Aveți șanse foarte mari să rezolvați probleme legate de 
cămin. Partenerul de viață vă ajută, După-amiază, s-ar putea 
să întâmpinați probleme.

i

Capricorn

Sunteți puțin descurajat de numărul problemelor pe care 
le aveți de rezolvat Cu calm și răbdare, veți reuși in tot ce 

f » v-ațî plănuit să faceți.

Vărsător

Primiți o sumă importantă de pe urma unei afaceri și vă 
faceți planuri de viitor împreună cu partenerul de viață. 
Totul o să fie hinel.. . ..

Peșți

Reușiți să faceți schimbări radicale în viața dumneavoas
tră, mai ales pe plan profesional și sentimental. Veți 
cunoaște mai bine o persoană.

7:00 Samurai Jack (desene 
animate)

730 Călătoriile lui Sindbad 
(desene animate)

8:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 

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

B jumătate (r) 
11:15 ProMotor 
12:15 Campionii - Magazin 

Champions League 
1350 Știrile ProTv 
13:15 Crimele din Midsomen 

B Moartea unui străin 
(thriller, Marea Bri- 
tanie, 1997). Cu: John 
Nettles, Daniel Casey, 
Jane Wymark, Laura 
Howard. R.: Jeremy Sil- 
berston

1530 Karate IGd (acțiune, 
BSUA 1984). Cu: 

Ralph Macchio, 
Noriyuki Pat Morita, 
Elisabeth Shue. R.: 
John G. Avildsen 

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știrile sportive 
1950 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Inimă ndiriricată
H(dramă/război, SUA, 

1995). Cu: Mei Gibson, 
Sophie Marceau, 
Catherine McCormack. 
R.: Mei Gibson

0:15 800 de gloanțe
13 (comedie, Spania, 

2002). Cu: Sancho 
Grada, Angel de 
Andres Lopez, Carmen 
Maura R.: Alex de la 
Iglesia

350 Adevărul despre Bill 
BCIinton (documentar, 

SUA, 2004). 
în distribuție: 
Morgan Freeman 
(narator), Bill Clinton, 
Hillary Clinton, 
Paul Begala, 
Sidney Blumenthal. 
R.: Nickolas Peny, Har- 
ry Thomason

430 Crânde <&i Md- 
B șomer Moartea tna 

stăm (fim, r)

I

fî

J

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

750 Călărețul singuratic 
H(film, r)

830 în gura presei cu 
Mircea Badea. Revista 
presei

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
1030 Opt reguli simple (r) 
11:00 Desene animate: Ani- 

max: Slimer și 
vânătorii de fantome; 
Proiectul G.e.elCe.r. 

12:00 Desene animate: Jetix: 
Pilop'i Nascag Prințesa 
Sissi 

1350 Știri 
13:15 Fetida 
1450 Opt reguli simple

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

1430V.I.P.
B(film serial)

1530 Foldoral contraatacă 
(divertisment)

1830 Săptămâna financiară 
1900 Observator. Sport 

Meteo

I

t

t

950 Arta supraviețuirii (r) 930 
Natură și aventură (r) 10:00 
D'ale Iu' Mitică (r) 1150 Liber 
pe contrasens 12:00 EU-RO 
Case (r) 12:30 Lumea azi 
13:00 Arena leilor (r) 14:00 Poveștiri adevărate 1830 Bet- 
Miracole (s) 1550 Via sacra 
1650 Bazar (r) 1630 Autostra
da TVR. Magazin regional 
18:00 Jurnal regional 1835 
Verdict: crimă! (s) 19:25 
Europa altfel 1945 Mistere și 
mituri ale sec. al XX-lea 20:15 
Unitatea spedală 2 (s) 2150 
Ora de știri 22:10 Martorul 
tăcut (s) 23:10 Toamnă la New 
York (dramă, SUA 2000) 150 
Liber pe contrasens (r) 2:00 
Muzica la maxim (r) 350 Ver
dict crimă! (r) 3:45 Cu mintea 
la afaceri (r) 4:10 Unitatea spe
dală 2 (r) 550 Lumea azi (r) > 8:00 Quizzit ■ emisiune, inter- ■ 
530 Mesager ; activă 950 Copiii de la 402 (d.

a.) 930 Sport, dietă și o > 
*, vedetă 10:00 Imobiliare Blitz : 

1150 Autoforum 11:40 Te le 
850 Mr. Bean (s) 900 Aven- RON_13:00 Camera de râs 
turile lui Martin Misteriosul 
(s.a.) 1050 Scarlet Pimpemel 
(s) 1150 Poftă bună cu Jamie 
OHver (doc)’1130 Agenția de 
turism 12:00 Ghem, set și 
med (serial, Canada/Franța, 
2004) 1230 Fit & Chic 1350 
Tibanu'1330 Pet Zone 1450 . .
Goana după aur (av.) 16:00 naiul seducției (crimă, SUA,, 
Nero Wolfe (polițist) 18:00 2003) 250 Sunset Beach (s); R^tea de'la^'oo 5.15 
Baronii (s) 1830 Știri Național 
TV 2050 Țara Iu* Papură Vouă 
(div.) 20:15 Omul care știa 
prea puțin (co.) 22:15 Oameni 
de tinichea (corn.)

2tt45 Fotbal liga 1 
2245 Eroul (acțiune, Hong

SKong/China, 2003). Cu:' 
Jet Li, Tony Leung, 
Maggie Cheung. R.: 
Yimou Zhang 
La apogeul perioadei 
de război între statele 
chineze, țara era îm
părțită în șapte regate: 
Qin, Zhao, Han, Wei, 
Yan, Chu si Qi. De-a 
lungul anilor, regatele 
s-au luptat între ele.

155 Lege și ordine: Briga- 
Bda spedală (serial, 

polițist, SUA 1999). 
Cu: Christopher Mel- 
oni, Mariska Hargitay, 
Richard Belzer

250 Concurs interactiv 
350 Săptămâna finadară

(r)
330 Desene animate: 

Jetbc Cop! de la 402; 
Jason și eroi munfeU, 
Prințesa Sas

t

9:00 Un medic în familie (s) 
11:00 SOS, viafa mea! (s) 
1330 Prizoniera (s) 1430 
Iubire ca în filme (r) 1530 
Duelul pasiunilor (s) 17:30

ty cea urâtă (s). Cu: Ana Maria 
Orozco, Jorge Enrique Abello 
1930 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 2030 Rosamunde 
Pîlcher: Nancherrow (partea I) 
(dramă romantică, Germa- 
nia/Anglia, 1999) 2230 Clona 
(s). Cu : Murilo Benicio, Gio- 
vanna Antonelli 030 Prir 
zoniera (r) 1:30 SOS, viața 
mea! (s) 450 Poveștiri ade
vărate (r)

1055 Dna Palfrey la Clare- 
mont (comedie, Marea Bri- 
tanie, 2005) 1250 Dramul de 
12 mile (dramă, SUA, 2003). 
14:20 Herbie - Mașina budu- 
cașă (aventuri SUA, 2005). 
16:00 Impostorul (dramă, 
SUA, 2004). 1730 Napoleon 
Dynamite (comedie, SUA,
2004) . 19:00 Concert Kylie 
Minogue (2007) 20:00 Batman 
- Începuturi (aventuri, SUA,
2005) . 22:20 Blade: Trinity 
(acțiune, SUA, 2004). 0:15 Eu, 
cu mine și Irene (comedie, 
SUA, 2000).

ș 1150 Realitatea de la 11:00 
11:10 Tănase și Dinescu (talk- 
show) (r) 13:10 Money 
Express 1550 Realitatea de la 
15:00 15:20 Fabrica 16:00 
Realitatea de la 16:001630 3 
x 3 1755 3 x 3 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:45 Jur
nal sport 19:15 Ediție spedală

■ 20:00 Realitatea de la 20:00 
20:10 Eurosceptid, cu Adrian

’ Ursu 2230 Părerea mea 2350 

330 Autoforum (r) 4:00 jmaMemăreaudfențăMio 
Tradațr in dragoste (r) Reahtatea de |a 24:00

ii

13:15 Interviurile Cristinei 
Țopescu 14:15 S.O.S. Salvați- 
mi casa (r) 15:15 Nuntă în 48 
de ore (r) 1630 Schimb de 
mame (r) 1850 Focus 1930 
Mondenii (r) 2050 Zoolan- 
der manechinul (corn.) 2250 ; 
Rambo 2 (acț./av.) 24:00 Jur-

850 Lumea poveștilor nemu
ritoare 9:00 Top Fan X (r) 
1050 Vis de vacanță 1030 La 
limită. Autoshow 1150 Arhi
tectura și puterea (doc.) 12:15 
Videodipuri muzicale 1230

11:15 Savoarea bucătăriilor 
, europene (s) 12:15 Blestemul 

piratului (film, r) 14:15 Ghid ce
rni place la tine (r) 14:45 Sa- Star Style - Shopping de 5 

> voarea bucătăriilor europene (s) stele (r) 13:00 Fan X 14:00 
' 1650 Cinci dintr-o lovitură (s, Destinații la cheie. Călătorii în 
ș comedie, SUA 2004) 1750: străinătate cu Theea 14:30
i Extemporal la dirigenție (come- 
! die. România, 1987) 1950 
ș Rebel în California (s) 2050

Entertainment News 2020: 
\ Point Pleasant (s) 2130 Ghid 
• ce-mi place la line (s) 2250 ki

ring cu Rodty (s) 2350 Ukinâ 
meMoufcfcană, Franța, 19801

Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze 17:00 High Life (r) 
1850 Briefing. Retrospectiva 
săptămânii 1950 Marele 
singuratic (dramă. România, 
1976) 21:15 Direct în pat 
21:45 Trenul vieții (r) 23:45 
Calea euupeană (r)

11:00 Motociclete americane 
12:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 1350 Dependenți de 
cascadorii 1450 Superstruc- 
turi: Munții Cheyenne - San
tinela cerului 1550 Vânătorii 
de mituri 1650 Brainiac 1750 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
18:00 Bărbații în alb 1950 
Automobile americane recon
diționate 2050 Cel mai mare 
avion de pasageri din kxrre: 
Testarea Airbus-ului A 380 
2150 O pradă mortală 2250 
Vinovat sau nevinovat? 2350 
Două capete țrte 2450 La un 
pas de moarte Suțx nw MVr 
rr fața rechWor
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1 euro _________________ 3,2863 lei
1 dolar american_________________________2,4380 lei
1 gram aur 52,3425 lei

Amplasarea radarelor in data de 12.05.200?:
- 01 687: BSreaa Mica - fflstur - Hunedoara - Hășdat;
- DN 7i 2am - llia - Leșnic - MMIa - limita jad. Arad;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mai EntiMca.
Amplasarea radarelor in data de 13.05.2002:__
- SN 66: Băcia - ORaa - Bretea Română;
- DN 7: llia - Zam - limita jud. Arad:
- Deva B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

TELEFOANE NULE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725
Urqențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

SIF3 4.1906 ~ -1,18

SIF1 3.2600 -0,91

Rubrică realizată de SVM IFB FINWESiF SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lingă QDASAR), tel.: 
221277.

Banca Transilvania 0.7250 S 2,11
BRK 2.3500 1,73
Blofarm 0.6050 -1,63
SIF2 3 0700 -3,46
SIF5 3.4800 -3,06
SiF4 2.0806 0
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Declară război conservantilor
■ De doi ani, un sime- 
rian se luptă cu colo- 
ranții pentru a-și pro
mova produsul natural.

CăuN BicăzAN
calin.bicazan@informniedia.ro

Băcia - începută cu doi ani în urmă, afacerea cu suc natural de mere a lui Daniel Barbu începe să se contureze tot mai mult pe piața românească. Ideea hunedoreanului de a crea o băutură fără apă, fără zahăr și fără conservanți e atât de originală încât produsul său a ajuns o marcă înregistrată. „Acum doi ani am băut în Germania un produs sută la sută natural. Când l-am văzut, mi-am zis că și noi putem face așa ceva în România. Am achiziționat o mașinărie care m-a costat trei miliarde de lei vechi, care culege produsul, îl toacă, îl spală și îl îmbuteliază într-un sistem bag-in-box, adică băgat
A investit 300.000 lei în mașina de produs suc de mereîn cutie. Am considerat că e mai bine să nu folosesc pet-uri pentru că sunt mai greu de reciclat. Fiecare vas are înăuntru o supapă care ține

aerul în interior și împiedică produsul să fermenteze”, spune Daniel Barbu. Simerianul afirmă că produsul său pe care îl îmbuteliază la Băcia se

adresează unui segment redus de consumatori pentru că există, încă, oameni sceptici care nu cred că în România se produc sucuri cu adevărat naturale. „Cea mai grea muncă este aceea de lămurire pentru că românul, fiind asaltat de produse cu coloranți și aditivi, nu mai crede că i se poate oferi un produs bun”.
Naturalul costăDeși promovarea produsului e costisitoare, Daniel Barbu afirmă că afacerea merită efortul. „Am început promovarea în magazinele cu produse naturiste, dar la ora actuală produsul poate fi găsit în supermarket-uri din toată țara. Deocamdată sucul este făcut din mere, dar în viitor voi face tot felul de combinații, cu struguri, pere sau morcovi”. Dacă sunt cumpărate direct de la sursă, o cutie de suc la trei litri costă 16 lei, la cinci litri 20 de lei, iar la zece litri 36 de lei.

Angajații CL au donat sânge
■ La centrele de trans
fuzie din județ e criză 
de sânge grupa A2 
pozitiv.

Deva (D.I.) - Numărul de donatori de sânge a scăzut constant în ultimii ani. Faptul se datorează - surprinzător, am putea spune - tot... migrației forței de muncă romănești. „Donatorii noștri tradiționali și-au găsit locuri, de muncă în afara țării. „Anul trecut, în luna aprilie am avut 510 donatori, iar anul acesta în aprilie doar 400. E drept, s-au prezentat 620 de persoane dornice să

doneze, dar condițiile pe care trebuie să le îndeplinească sunt oarecum restrictive: să nu sufere de boli de inimă, să nu fie sub tratament medicamentos, după un drum lung sau după un schimb de noapte, să fi mâncat dimineața și să nu fi băut alcool cu 48 de ore înainte. Dacă îndeplinesc aceste condiții trebuie ca la controlul medical care se face înainte de transfuzie să aibă tensiunea între 12/8 și 14/8 și hemoglobina peste 13,5gr%”, spune Victoria Hălmagi, directoarea Centrului de Transfuzie Sanguină al județului Hunedoara, în acest moment, în județul

Hunedoara este o criză de sânge grupa A2 pozitiv. „Se aplică legea seriilor: dacă apare o urgență pe o anumită grupă de sânge, următoarele urgențe sunt pe aceeași grupă”, completează Victoria Hălmagi. In acest context, o parte dintre angajații Cuvântului Liber s-au prezentat ieri la Centrul de Transfuzie Sanguină pentru a dona sânge. în urma controlului medical, numai Radu Mureșan, colegul nostru de la departamentul Distribuție, a fost ales. „Am venit când am auzit că e nevoie de grupa A2 pozitiv. Am mai donat și altă dată, dar nu o fac constant”, spune

Radu Mureșanel. Dincolo de stabilirea vreunui record, dacă fiecare cetățean sănătos ar dona sânge o dată pe an, nu s-ar mai vorbi de criză de sânge în România.
Educație rutieră la școlari
■ Treizeci de elevi au 
participat la un concurs 
de educație rutieră 
organizat de polițiști.

Hunedoara (M.T.) - Stadionul „Corvinul” din Hunedoara a fost ieri, cu începere de la ora 11:00, gazda concursului național „Educația Rutieră - Educație pentru Viață”, faza municipală. La manifestare au participat 30 de elevi din patru școli generale ale municipiului Hunedoara. „Organizatorii, Inspectoratul de Poliție al

Județului Hunedoara, prin Serviciul Poliției Rutiere și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Inspectoratul Școlar și Cubul Copiilor din municipiul de pe Cerna, au dorit ca prin această acțiune să deprindă elevii cu regulile impuse de traficul rutier, din punct de vedere teoretic și practic”, a declarat subinspector Ovidiu Ules, din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității. Copiii au participat cu entuziasmul specific vârstei, atât la proba teoretică, de
Participanți la concurs (Foto: t. Mânu)cunoaștere a legislației rutiere, cât și la proba practică de deplasare cu bicicleta în condiții de poligon, în final caii- ficându-se pentru faza următoare echipa Liceului de Infor

matică „Traian Lalescu”. Organizatorii promit ca, până la sfârșitul lunii în curs, să organizeze faza județeană a concursului, la care vor participa peste 50 de elevi.

kicepători
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în subteran
Uricani (M.S.) - Conducerea CNH Petroșani a invitat ieri jurnaliștii din Valea Jiului să coboare în subteranul EM Uricani pentru a vedea condițiile în care se exploatează cărbunele. Ziariștii au fost dotați cu căști, salopete și lămpi de miner. Li s-a măsurat tensiunea și apoi au descins, cu liftul colivie, la 400 m sub pământ, până la orizontul 1. Tot traseul a fost parcurs în două minute, liftul având o viteză de 4 m/s. în ultima perioadă, aici au fost efectuate investiții într-o modernă stație de compresoare, pentru îmbunătățirea calității aerului ce este dirijat de la suprafață spre galeriile din subteran.

Referendum, în 19 mai
Deva (H.A.) - Peste o săptămână, toți cetățenii cu drept de vot sunt așteptați să- și exprime dreptul dat de Constituția României privind Referendumul pentru demiterea sau reîntoarcerea președintelui Traian Băsescu la Cotroceni. în județul Hunedoara vor fi organizate 512 secții de votare. E bine de știut, pentru cetățenii care vor pleca în ziua referendumului în altă localitate decât cea în care își au domiciliul, că spre deosebire de alți ani, nu vor mai fi organizate secții de votare în gări. Aceștia pot vota la orice secție de votare din această localitate, urmând a fi înscriși într-o listă suplimentară, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care ține loc de act de identitate. întrebarea de pe buletinul de vot va fi: „Sunteți de acord cu

demiterea Președintelui României, domnul Traian Băsescu?” La această întrebare, cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin: „DA”, dacă sunt de acord cu demiterea Președintelui României, sau „NU” dacă nu sunt de acord cu demiterea Președintelui României. Scrutinul se va deschide la ora 8 și se va încheia la ora 20.

La vot

Concert de 
muzică clasică

Deva (D.I.) - Duminică, 13 mai, de la ora 19,00, la Biserica Greco-Catolică „Immaculata” din Deva va avea loc un concert de muzică vocal - corală și instrumentală. Concertul va fi susținut de Corala deveană „Sargeția” și de un grup de studenți de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, sub bagheta dirijorului Nicolae Ico- bescu. în program sunt cuprinse lucrări de Mo- zart, Vivaldi și Ceaikovs- ki, dar o bună parte a concertului se bazează pe piese muzicale românești. Organizatorul evenimen
tului este o importantă | 
firmă farmaceutică. !

wwwjcustoms.ro
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JOB-uri Caut dădacă profesionistă!
* Angajări. Luna trecută, prin programul de mediere al AJOFM Hunedoara s-au ocupat 1947 locuri de muncă, dintre acestea 1381 locuri de muncă pe perioadă nedeterminată și 566 locuri de muncă pe perioadă determinată. (C.P.)
• Defavorizați. Un număr de 39 de șomeri de peste 45 de ani și opt șomeri unici întreținători ai familiilor mono- parentale din județ au beneficiat de subvenționarea locului de muncă în condițiile art. 85 din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. (C.P.)

■ Pe piața muncii din 
județul Hunedoara nu 
se găsesc încă dădace 
profesioniste.

Clara Păs____________________
clara.pas9informmedia.r0

Paul Păcuraru

Deva ■ Hunedorenii sunt interesați tot mai mult de a avea bone pentru copiii lor. Din păcate, pe piața muncii din județ nu există dădace profesioniste, deși profesia este inclusă în nomenclatorul de meserii. Ministerul Muncii prin firmele de formare profesională organizează astfel de cursuri, dar cele care se școlesc aici emigrează imediat pentru că diplomele oferite sunt recunoscute în străinătate. „Dădacele profesioniste s-ar putea recruta din rândul educatoarelor, învățătoarelor, asistentelor pentru copii, pen-
Alinierea la calificările din UE

București (M.F.) - O structură națională a fost înființată, printr-un proiect Phare, pentru stabilirea calificărilor necesare în societate și pe piața muncii. Scopul principal al acestui proiect este de a alinia calificările existente în România cu cele din Uniunea Europeană. Această nevoie fiind constatată în urma procesului de consultare asupracadrului european al calificărilor, finalizat în 2005. Astfel, a trebuit să se asigure progresul pe linie profesională și mobilitatea între diferite sisteme de formare prin recunoașterea învățării anterioare precum și pe piața muncii interne și externe, prin asigurarea transparenței competențelor dobândite. Pentru atingerea acestor obiective s-a realizat un acord tripartit între ministerele implicate, patronate și sindicate.
Discordanță școală - piața munciiMinistrul Muncii, Paul Păcuraru, prezent la lansarea proiectului, a declarat că una dintre marile probleme este legată de înțelegerea corectă a pieței muncii. „Se vorbește de mulți ani de problema corelării formării profesionale cu cerințele pieței. Nu se leagă ce face școala cu ce cere piața”, a declarat Păcuraru. în opinia sa, cei care ar trebui să dea informații despre cerințele de pe piața muncii nu o fac. El a precizat că au început discuțiile cu instituțiile abilitate pentru ca acestea să furnizeze informațiile necesare stabilirii nevoilor pieței.
Angajări la instituțiile publiceBucurești (M.F.) - Agenția Națională a Funcționarilor Publici a fost autorizată de Guvern să stabilească pentru acest an un număr de 110 funcții publice pe care vor fi încadrați manageri publici, din totalul de funcții vacante în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Planul de ocupare a funcțiilor publice pe acest an, aprobat de Guvern, este elaborat pe baza propunerilor transmise de ordonatorii principali de credite bugetare, conform numărului de posturi și fondului aferent de salarii aprobate prin bugetul pe 2007. Planul este aprobat anual, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Lăcrămioara Trufaș (Foto: cl)

Scrisoarea de intenție
!>

■ Scrisoarea de inten
ție însoțește CV-ul și 
reafirmă dorința de a 
ocupa un anumit post.

Clara PAs
clara.pas@nfarmmedia.ro

Deva - Scopul scrisorii de intenție este acela de a te aduce în fața angajatorului, cu alte cuvinte de a determina angajatorul să te includă în „primii finaliști”. Pentru aceasta, însă, scrisoarea de intenție trebuie să respecte o anumită structură. Formula de adresare este recomandat să fie una personalizată (dacă este posibil), din care să se înțeleagă clar că știi cui îi vorbești și că i te adresezi

Salariul cerut de o dădacă începe de la 400 de lei lunar (Foto: CL)tru că au experiență. Acestea însă au pretenții financiare mai mari, pe care încă devenii nu le pot achita, astfel că nu putem spune că acum am avea în județ bone profesioniste. Gele recrutate de noi sunt din rândul femeilor mal în vârstă, care au cel puțin experiența creșterii propriului copil. Solicitantele unui astfel de serviciu trebuie să treacă un test psihologic, li se fac ana
doar acestuia, și nu multor altor angajatori printre care, întâmplător, și el. Puteți găsi numele angajatorului sau al persoanei responsabile cu angajările chiar în anunțul de angajare. Primul paragraf conține câteva date succinte precum: postul pe care îl vizezi, sursa din care ai aflat că acel post este disponibil, câteva avantaje pe care le oferă postul respectiv atât ție cât și companiei. Acest paragraf introductiv are dimensiuni mici.Cuprinsul scrisorii de intenție conține informații mai detaliate referitor la motivele pentru care ar trebui să fii selecționat în vederea unui interviu. Concluzia este conținută în ultimul paragraf 

lize medicale, le cerem cazierul și referințe”, spune Lăcrămioara Trufaș, administratorul unei firme de baby- sitting din Deva.în județ, majoritatea femeilor angajate ca bone sunt pensionare. Pentru un contract de 8 ore/zi, salariul cerut de o dădacă începe de la 400 de lei lunar. Pentru program intern, care presupune cazare și masă, salariul este mai mare, 

Pentru un job trebuie să întocmești un CV și o scrisoare de intențiecare reamintește că soliciți un interviu, faptul că aștepți să fii contactat sau că îi vei contacta tu, depinde de caz, pentru obținerea unui răspuns, formula de salut și, nu uita, semnătura ta. întinderea maximă admisă a unei scrisori de intenție este de o pagină. Există cazuri în care angajatorul cere special ca scri

insă deocamdată niciun hune- dorean nu și-a dorit o astfel de bonă.Lăcrămioara Trufaș ne-a dezvăluit un amănunt picant referitor la meseria de babysi- tter: „în general, părinții preferă, ca dădace pentru copii lor, femeile în jurul vârstei de 40 de ani. Asta pentru că sunt mai responsabile, mai modeste și cu bun simț. Bonele tinere nu prea sunt agreate”.

soarea să fie scrisă de mână^ Dacă această solicitare nu se face explicit, trimite o scrisoare de intenție tehnoredactată, cu spații generoase între paragrafe astfel încât să aibă un aspect aerisit și ușor de lecturat. Termenul mediu după care poți să te interesezi ce efect a avut scrisoarea ta este, de obicei, o săptămână.
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angajează

INGINERI, SUBINGINERI 
■dcwnșnlul construcții (CCIA. CH. CFDP) 

MAIȘTRI'
■domeniul construcții

Condiții: - minim 3 ani Mtpwrienț* în domeniu; 
Poatțiș: - șef șantier; - șef punct de lucru: * serviciu tehnic decontări.

INGINERI CONSTRUCTORI ■ tineri absolvenți 
CONTABILI DE ȘANTIER > evidența primar* (cunoștințe do operare 

PC, Word .Excel; deasemenea cunoașterea materialelor de construcții) 
DULGHBRI 

ZIDARI 
FAIANȚAR»

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)
s
S Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un 
pachet sâiarial motivant. Doar candidați! selectați vor n contactați în vederea 
interviului

LIDERI NAȚIONALI ÎN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

caută persoane calificate pentru ocu
parea postului de:

JUNIOR / SENIOR SALES

• cunoștințe din domeniile: Internet, Microsoft Office

menținerea clienților existenți■ identificarea clienților potențiali■ negocierea și încheierea contractelor de vânzare

■ disponibilitatea la un program de lucru flexibil și deplasare oe terendeținere carnet de conducere cat. B (constituie avantaj).Candidații pot trimite pană la data de 17.05.2007 un Gurriculum Vita© și scrisoare de intenție la:Adresa: Deva, Bd. Decelai, bl.R parterFax: 0354-100200
liilmni.it» l.i lelelon I *> O.’M.’IB
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Beregszaszy își apără onoarea

• Arbitri. Partida de astăzi dintre Jiul și UTA va fi arbitrată la centru de Alexandru Deaconu, ajutat de Gheorghe Sebastian și Dan Roșu. Observatorii vor fi Alexandru Boc și loan Mureșan. în Liga a ll-a, hune- dorenii de la Corvinul vor fi arbitrați la Cîmpia Turzii de Florin Marcu, Iulian Radu și Monica Rigo. (V.N.)
* Fundașul pompier. Jucătorul în vârstă de 25 de ani al echipei Min.Lupeni, Nico- lae Câmpeanu, a declarat că a decis să renunțe la cariera de fotbalist și să devină pompier. De ce? Nu își mai permite să facă naveta între localitățile Petrila și Lupeni (30 km) pe bani proprii. (V.N.)

Cel puțin un punct
Deva (V.N.) - Corvinul 2005 Hunedoara joacă astăzi al 30-lea meci din această ediție de campionat la Cîmpia Turzii. Hune- porenii, care ocupă locul 5 în clasament Speră și cred că pot să obțină aici cel puțin Un punct, deși echipa gazdă, alături de U Cluj, nu a pierdut nici un punct pe teren propriu. Care sunt argumentele? „Sperăm să confirmăm forma bună dovedită în ultima vreme. Mai ales că la Cluj, deși am pierdut, am făcut un joc foarte bun. Acest lucru ne dă încredere și speranță. Așa că de la IS Cîmpia Turzii vrem puncte” - ne-a spus ieri Titi Alexoi, antrenorul celor de la Corvinul. Din echipa de bază a hunedore- nilor lipsește Iacob, chemat la lotul de tineret care pleacă în Germania.

■ Antrenorul fostei atle
te Maria Cioncan dez
minte acuzațiile apărute 
în presa centrală.
ClPRIAH MARINUȚ 

ciprian.marlnut@informniedla.rci

Deva - Cea mai de succes poveste a atletismului hune- dorean, scrisă de fosta atletă Maria Cioncan și antrenorul ei Ștefan Beregszaszy, a fost transformată îhtr-un mare scandal de o parte din rudele fostei atlete. Atacat și calomniat de sora mai mare și cumnatul multiplei campioane, în presa centrală, antrenorul fostei atlete Maria Cioncan, decedată în luna ianuarie într-un accident de circulație în Bulgaria, a dezmințit ieri toate acuzațiile care i s-au adus.
„Nu am luat nici un leu“Ștefan Beregszaszy a declarat, la Hunedoara, că nu a a- vut acces la conturile din bancă ale fostei sale eleve, ea fiind singura care putea să le administreze. „Nici eu, nici altă persoană nu avea acces la conturile Măriei Cioncan, așa că orice speculație pe această temă este ireală, imaginară. Orice bancă poate dovedi
Cupa Cetate la atletism

Hunedorenii vor puncte de la Cîmpia Turzii

■ CNS CSS Cetate Deva 
a ocupat locul I în 
cadrul celei mai puter
nice competiții județene.

Deva (C.M.) - Sportivi de la CSS Hunedoara, CS Ghelari, CS Vulcan, SCM Deva și CNS Cetate Deva au participat la ediția a Ii-a a Cupei Cetate la atletism, desfășurată la Stadionul Cetate din Deva. S-a concurat la trei categorii de vârstă, juniori I, II și IU și la opt probe diferite, respectiv 80
Deva (V.N.) - Delegări de aroitri și observatori pentru 
etapa a XVIII-a, din 13 mai a.c.:
Inter Petrila - Gloria Geoagiu, Daniel Tihrt (Călan), cen
tru, Sorin Petcu (Hunedoara) și Alexandru Belgun 
(Călan), asistenți. Observator, Lazăr Kelemen.
Universitatea Petroșani - Metalul Crișcior, Adrian Pas
cal, centru, Flavius Timofte și Marius Bartosin (Hune
doara), asistenți. Observator, Petru Gheorghia.
CFR Marmosim Simeria - Agrocompany Băcia, Emilian 
Petrișor, centru, Nicolae Albulescu și Stelian Chiriță 
(Brad), asistenți. Observator, Dorel Tarsa.
Colegiul Matei Corvin - Victoria Călan, Cristian Lazăr, 
centru, Ionel Grstea și Adrian Mițe (Petroșani), asistenți. 
Observator, Vasile Capotescu.
Aurul Brad - Minerul Aninoasa, Alin Saraol, centru, 
Petru Voica și Florin Cibian (Deva), asistenți. Observa
tor, Petru Spărios.

Seria valea Mureșului,:._________________
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 
etapa a XlV-a, din 13 mai a.c.: Casino llia - Șiretul Sime
ria Veche, Emilian Petrișor, centru, Nicolae Albulescu 
și Stelian Chiriță (Brad), asistenți. Observator, Sever 
Bogdan.
Moții Buceș - Zaranaul Crișcior, Daniel Marinescu, cen
tru, Florin Velea și Florentin Văcaru (Hunedoara), asis
tenți. Observator, Nicolae Mogoș.
Aurul Certej - Olimpia Ribița, Alin Saraol, centru, Mar
ius Necșulescu și Sebastian Mateescu, asistenți. Obser
vator, Marian Dima.
Victoria Dobra - Ponorul Vața, Cosmln Danciu, cen-' 
tru, Claudiu Nicaară și Daniel Branea (Deva), asistenți. 
Observator, Adrian Radu.

Vor victorie
Deva (V.N.) - Gheorghe Poenaru, antrenor principal, a declarat că Jiul Petroșani își va „linge rănile” până la final și își dorește o victorie în meciul de astăzi, cu UTA. Tehnicianul a menționat că Jiul nu va achiziționa nici un jucător până la terminarea sezonului. „Deocamdată nu vreau niciun jucător. Mergem cu ce avem, după aceea vom mai vedea. Nu știu care va fi viitorul meu și al acestei echipe până când nu voi discuta cu patronul. Cert este că ne vom linge rănile până la final și ne dorim să batem, sâmbătă, UTA. Din păcate, problema e la noi, nu la adversari, că nu reușim să ne concentrăm suficient”, a spus tehnicianul. De remarcat că pentru meciul cu UTA, programat astăzi, la ora 18.15, în etapa a XXXII-a a Ligii I, Poenaru nu va putea conta pe mai mulți jucători. Este vorba de Constantinescu, Kalai,

Antrenorul Măriei Cioncan este supărat pe rudele atleteimoștenitorilor acest fapt”, a spus Beregszaszi. De asemenea, antrenorul a ținut să precizeze că au fost efectuate plăți restante ale Măriei Cioncan din perioada în care aceasta se afla la pregătire în Grecia, operațiunile fiind dovedite de Beregszaszy prin facturi și chitanțe. El a menționat faptul că plecarea la antrenamente în Grecia s-a efectuat în baza unei invitații oficiale, după ce a fost consultată întreaga echipă care concura la pre
m, 300 m, 600 m, 1000 m, lungime, înălțime, suliță și ștafetă. „Scopul concursului a fost angrenarea atleților din județe într-un sistem competițional care să asigure verificarea stadiului de pregătire în vederea participării ia concursurile de nivel național. Competiția a fost de un bun nivel valoric, mulți dintre cei prezenți reușind să obțină timpi valoroși cu care ar fi avut succes chiar și la nivel național”, comenta Mihai Luca, președintele Asociației Județene de 

Vrei să pui mâna pe niște premii la care ai curajul doar să visezi? Efortul tău.eșțe_minjm.pen
tru a câștiga cu CL în 17_mai:

gătirea sportivei. Beregszaszy a ținut șă menționeze că după accidentul din 22 ianuarie, Maria Cioncan nu mai avea asupra sa bijuteriile pe care este acuzat că le-ar fi luat. „Mi-am dat seama că lipseau inelele în cursul serii și am anunțat acest lucru chiar la conferința de presă din aceeași zi. Unul dintre cerceii Măriei l-am primit de la o femeie chiar la locul accidentului, iar al doilea mi-a fost adus la morgă. I-am predat, pe

Primii clasați au primit diplome si cupe (Foto: T. Mânu)Atletism, principalul organizator al întrecerii. La final, după disputarea tuturor probelor individuale s-a întocmit un clasament pe cluburi în funcție de numărul de medalii obținute în care pe primele 

amândoi, familiei Măriei”, a afirmat Beregszaszy.
„Nu am lovit-o”Antrenorul atletei a negat că între el și sportivă ar fi e- xistat relații tensionate și că ar fi agresat-o pe Cioncan în timpul antrenamentelor. „Nu pot afirma că, în cei peste zece ani cât a lucrat cu mine, nu au existat și stări mai tensionate între noi, dar acestea n-au degenerat în scandaluri sau admonestări fizice”, a spus antrenorul. El a adăugat că după toate cele întâmplate a # luat decizia să oprească realizarea unui monument funerar în memoria Măriei Cioncan și că se gândește la o modalitate prin care ar putea stopa și confecționarea unui număr de trei busturi ale atletei, ce ar fi urmat să fie amplasate în Hunedoara, Cluj și comuna Maieru - Bistrița Năsăud. „Nu pot răspunde cu pâine celor care au aruncat în mine și în familia mea cu noroi”, a conchis Beregszaszy. Antrenorul a adăugat că se va consulta cu un avocat în ceea ce privește o posibilă acțiune în instanță împotriva celor care l-au acuzat, dar nu a precizat când și în ce condiții se va întâmpla acest lucru.

trei locuri s-au clasat CNS CSȘ Cetate Deva, CSS hunedoara și CS Vulcan. Organizatorii au oferit primilor clasați premii, din partea Primăriei Deva, constând în diplome și cupe în valoare de 2.000 lei.

f
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DategM de arbitri și observatori pentru etapa a XIV- 
a, dn 13 mai a.c.: Streiul Baru Mare - Viitorul Păclișa, 
Daniel Konicika (Petroșani)' centru, Laurențiu Ungure- 
anu și Adrian Zlate (Lupeni), asistenți. Observator, Tra- 
nn Metia.
SMmârie Oriea - Sargețla Bretea Româna, Adrian Lina, 
centru, Aureban Panaite și Flavius Fogarași (Lupeni), 
asistenți. Observator, Tiberiu Nistor.
Cana Lunca Cernii - Unirea General Berthelot, Valentin 

i. centru. Cătălin Mateș și Remus Dioancă (Brad), 
ițL Observator. Mirai Biriș.
pd Dma II - Hfinend Triuc. daucfiu Kremer, cen- 

Sorin Comad și Horii Buhasni Qjupen& asistenți.

Gheorghe Poenaru

/£/ Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau preiungețte-ți actualul abonament cu minim o lună 

și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite o la sediu' redacției 

din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. parter (Clădirea Cepromin), până în 16 mai! Nu 'atd a'-emenea pri-mi:'
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• Fugărit. Arbitrul Carlos Eugenio Simon, care s-a aflat printre centrali la edițiile din 2002 și din 2006 ale Cupei Mondiale, a fost fugărit de jucători la finalul meciului dintre Botafogo și Atletico Mineiro, scor 2-1, din manșa secundă a sferturilor de finală ale Cupei Braziliei.
„Cer iertare suporterilor"

Exclus
Piatra Neamț (MF) - Atacantul Mircea Ilie a fost exclus din lotul echipei Ceahlăul de antrenorul Aurel Șunda după ce, joi, a întârziat la antrenamentul de la ora 18.00 al formației din Piatra Neamț.

Scouteri
București (MF) Clubul scoțian Inver- ness Caledonian Thistle este pe punctul de a-i

Schumacher
(Foto: EPA)

A revenitcoopta ca scouteri pe foștii fotbaliști Gheor- ghe Hagi și Gheorghe Popescu, informează cotidianul Daily Record.Potrivit sursei citate, Hagi și Popescu, după discuții cu oficiali de laIvemess, „și-au dat acordul să joace un rol important la club”. „Cele două vedete au legături foarte strânse cu agenți care au fost de acord, de asemenea, să ajute clubul din Inverness”, notează Daily Record.

Gică Popescu (Foto: FAN)

Barcelona (MF) - 
Fostul pilot german 
Michael Schumacher 
a sosit, vineri, cu 
puțin înainte de ora 
11.00 (09.00 GMT), 
la circuitul de la 
Barcelona, unde a
avut loc prima 
ședință de încercări 
libere din cadrul 
Marelui Premiu de 
Formula 1 al Spaniei. 
Schumacher, care 
purta o cască pentru 
comunicații interne, a 
mers imediat la gara
jul Ferrari, echipă la 
care este consilier, și 
i-a salutat călduros 
pe mecanici și 
ingineri.
Michael Schumacher 
nu a mai fost la un

2006, de la Marele 
: Premiu al Braziliei, la 
i finalul căruia s-a
; retras din activitate.

Acuze. Rutierul Floyd Landis,
acuxaî de dopaj după victoria sa la 
Tarul Franței, a afirmat că responsa
bilii americani pentru lupta împotriva 
dopajului i-au propus o anumită 
dementă in cazul în care va oferi 
dovezi pentru a-1 incrimina pe compa
triotul SăU, Lance. (Foto: EPA)

■ Antrenorul Barce
lonei, Frank Rijkaard, se 
scuză după umilința de 
la Getafe (0-4).

Barcelona (MF) - Tehnicianul Frank Rijkaard le-a cerut iertare suporterilor formației FC Barcelona, după eliminarea catalanilor din Cupa Spaniei, în urma înfrângerii cu scorul de 4-0, în fața echipei Getafe, la care Cosmin Contra a fost inte- gralist.„Nu avem scuze. A fost una din cele mai grele nopți din viața mea. Din primul moment nu am reușit să reacționăm și am suferit mult. A fost foarte, foarte greu. Când se câștigă, câștigăm toți, iar când pierdem, pierdem toți. Getafe a meritat victoria. Ca sportiv nu îmi place să o spun, dar trebuie felicitați. Iar noi trebuie să digerăm acest eșec. Nu va fi ușor. Există înfrângeri și înfrângeri. Acum trebuie să încercăm să încheiem sezonul cu demnitate”, a spus Rijkaard.Rijkaard a afirmat că nu se simte rușinat pentru eșecul de joi seară. „Nu simt rușine, dar trebuie să cer iertare, scuze, tuturor suporterilor. Trebuie să ne asumăm res-

Frank Rijkaard, într-o situație neplăcută, după umilința din Cupa Spaniei (Foto: epa)ponsabilitatea. Ridicoli? Mai mult decât ridicol, putem vorbi de suferință. înainte de meci eram atenționați de ceea ce se putea întâmpla, însă chiar și așa am avut senzația că sunt incapabil să fac ceva. Acesta este sportul”, a adăugat tehnicianul. Frank Rijkaard a dezmințit faptul că atacantul Samuel Eto'o i-ar fi

spus ce schimbări trebuie să facă și a afirmat că niciun moment jucătorii catalani nu s-au crezut calificați în finală.Echipa Getafe, cu Cosmin Contra integralist, s-a calificat, joi, în finala Cupei Spaniei, după ce a învins formația FC Barcelona, cu scorul de 4-0 (2-0), în manșa secundă a semifinalelor compe

tiției. Pentru Getafe au marcat Casquero '37, Guiza '43 și '73 și Dorado '70. în tur, Getafe pierduse la Barcelona cu scorul de 2-5. Joi seară la Getafe, Cosmin Contra a fost coautor la golul marcat de Dorado și a primit un cartonaș galben în minutul 90+1, pentru că a simulat un pe- nalty.
Panduru rămâne

Constanța (MF) - Președintele Consiliului de Administrație al clubului Farul Constanța, Gheorghe Bosânceanu, a confirmat, vineri, faptul că s-a înțeles cu antrenorul Basarab Panduru pentru prelungirea contractului acestuia pentru încă un sezon.

„M-am înțeles cu Panduru Și el va fi antrenorul Farului- și în sezonul viitor. Eu am vrut pe mai multe, dar el nu a dorit decât pe un sezon. Am insistat să continue la Farul, insist de două luni. Nu am semnat actele, dar o vom face când vom avea timp”, a declarat Bosânceanu.

Basarab Panduru rămâne „marinar" (Foto: fan)

Memoriu pentru Ochiroșii
Lausanne (MF) - Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne va judeca, marți, apelul depus de FC Steaua Dunării Galați împotriva grupării Steaua București în cazul mijlocașului Iulian Ochiroșii, care evoluează la formația „roș-albastră”.TAS a respins, în octombrie 2006, apelul înaintat de FC Steaua Dunării Galați împotriva deciziei comisiilor FRF în cazul mijlocașului Iulian Ochiroșii, jucătorul

rămânând al FC Steaua. FC Steaua Dunării Galați a depus un nou memoriu la TAS, de această dată împotriva grupării din Bulevardul Ghen- cea.Clubul FC Steaua București va fi reprezentat la TAS de președintele CA, Valeriu Ar- găseală, și de avocatul Cătălin Ciubotă.La precedentul apel, gruparea FC Steaua Dunării Galați a fost reprezentată de avocatul Jean Louis Dupont.

Mircea Rednk e zâmbăreț, rămâne la Dinamo (Foto: epa)

Mureșan se revoltă
Cluj (MF) - Președintele grupării CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a declarat că poziția a doua în clasament a fost decisă de greșelile de arbitraj de la meciurile Unirea Urziceni - Steaua și Dinamo - CFR, precum și de „jocurile de culise”.„Acest sfârșit de campionat este așa cum este, a văzut toată lumea ce s-a întâmplat. Eu zic că locul 2 ne-a fost luat prin mai multe manevre, unele au fost chiar și cu arbitri. Gândiți-vă doar la o diferență de 6 puncte între noi și Steaua făcută cu arbitri! La meciul de la Urziceni a primit Steaua un 11 metri total imaginar cu care s-a câștigat acea partidă, iar la meciul nostru cu Dinamo am avut un penalty în minutul 27, care trebuia urmat de eliminarea unui di-

namovist. Cu acel penalty am fi câștigat partida și iată cele 6 puncte despre care vă vorbeam... Nu vreau să vorbesc despre alte jocuri de culise, despre ceea ce scrie presa cu banii în aceste zile, pentru că nu am probe și nu vreau să acuz, deși înclin să cred că a fost totuși ceva, dar prin acele două fluiere s-a anulat diferența de 6 puncte între noi și Steaua și atunci eram clar pe locul 2 până la sfârșit”, a spus Mureșan.Iuliu Mureșan a subliniat că este parțial de acord cu afirmațiile acționarului majoritar al FC Rapid, George Copos, potrivit căruia Dinamo și Steaua sunt „campioanele șmecheriilor”, iar CFR Cluj și formația giuleșteană - „campioanele naivilor”.

Antrenorul Bergodi și echipa sa, apărați de președintele 
Mureșan (Foto: fan)

Confirmat la Dinamo
București (MF) - Antrenorul Mircea Rednic a semnat, vineri, un nou contract cu FC Dinamo, valabil pe două sezoane, din 2007 până în 2009, în cadrul unei conferințe de presă, la care a fost prezent și directorul executiv, Cristian Borcea. „Am căzut de acord, am semnat azi un contract pe o perioadă de doi ani. Ar fi fost păcat să nu continuăm împreună. De la Dinamo nu va pleca nimeni”, a afirmat

Borcea, care a subliniat că 1 atât el, cât și Rednic sunt' mulțumiți, din punct de ve-1 dere financiar, de noul contract.Noul contract a fost semnat, în trei exemplare, în fața jurnaliștilor.„Sunt mulțumit și fercit că îmi continui munca. Ar fi fost păcat să nu continuăm, sper să-mi realizez obiectivele propuse”, a afirmat Mircea Rednic.



• Natali Ma Vasiu Antonie și Elena, cu multă dragoste, un sincer 
LA MULțl ANI la aniversarea celor 50 de ani de căsnicie. Multă 
sănătate și bucurii alături de cei dragi. Fiicele împreună cu familiile

tt/ll.05.2007)

Vând ap. 2 camere (03)

• rerimt 1, zona Miorița, contorizări apă ■ gaze, 
preț un miliard trei sute milioane lei, tel. 223336 
TI
• Den, b-dul Decebal, bl. 15, et. 1, ap. 2, cu 
vedere spre Ulpia, contorizări complete, neame
najat preț 150.000 ron, negociabil, tel. 
0723/288282. (T)

• Den, zona Casei de Cultură et 2, preț
AL000 euro negociabil, tel. 0722/792209. (nr. 
3/080507)

• sau schimb, semidecomandate, parter, zona 
Pieței Romsilva cu toate utilitățile, plus terasă 2 
intrări și vedere față suprafață 55 mp, preț 
vânzare 46-50 mii euro, la schimb 23-25 mii euro, 
tel 0726/705459. (T)
• sau schimb urgent, Deva, str. Mărăști, bl. B6, 
47 mp, preț 38000 euro/negociabil, garsonieră 
Deva, Aleea Zarandului, bl. 80/2, 28 mp, preț 
20500 euro/negociabil, tel. 0723/335189. CT)
• semidecomandate, parter, contorizări, fără 
imbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva, preț 118000 lei, negociabil. Tel. 
0726/752146. CT)
• semidecomandate, str. M. Eminescu, lângă 
Trident, et. 1, termopane, ocupabil imediat, preț 
89.000 ron negociabil, tel. 0720/812063.CD
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă 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 
W termopane, parchet gresie + faianță ST 58 mp, 

zona Opera, preț 44500 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• Gdjdu, 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)
• irgent zona blocurile Mintiei, dec- st=60 mp, 
amenajări modeme, centrală termică balcon 
închis, preț 147.000 RON, neg, tel. 0740/013971. 
(A2)

r' -v urgent zona Minerului, dec., balcon, 
Srfintorizări, preț 97.000 RON, tel. 0740/013971.

CA2)
• 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 8 semidec., faianță gresie, balcon 
închis, contorizări, preț 140.000 RON, tel. 
0724/305661. (A2)

m bd. Decebal, dec., amenajat centrală termică 
O-eț 51500 euro, tel. 0724/305661. (A2)

zona Zamfirescu, etaj 2, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet stare bună 
bucătărie mare, preț 100.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Cumpăr ap.2 camere (04)

u
Cumpăr ap. 3 camere (06)

lUKNAIi

• casăhSimeria,4camere,baie,bucătărie, hol, 
toate utilitățile, zonă bună Relații la tel. 
0745/609389. 2/2.05)

• zona piața centrală etaj 2, cu centrală 
termică termopan, balcon mare, sau schimb cu 
apartament 3 camere, în zonă maxim Liceul 
Auto, se oferă diferență preț 145.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• uttracentraL b-dul Decebal. etaj 2, decoman
date, cu balcon, termopan, centrală termică 
modificat, preț 52.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Liceul Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări, bucătărie mare, fără modificări, preț 
155.000 ron, negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• urgent, apartament 2 camere 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. 0723/251498 0740/535095,232808 (A4)
• 50 mp, decomandate, zona Mărăști. centrală 
termică, bucătărie mare modificată parchet, 
gresie, faianță preț 138000 ron. negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Embiescu - Trident, 58 mp, etaj 3, 
centrală termică parchet, gresie, .faianță 
bucătărie mare, cămară modificări, balcon 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0745/302200. (A4)
• str. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocupabil repede, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• urgent, apartament 2 camere, 52 mp, zona 
Mărăști, balcon mare, contorizări, parchet 
bucătărie modificată cu gresie, faianță vedere 
pe 2 părți, preț 38.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498 0740/535095,232808. (A4)
• zona Kogălnlceanu, etaj 2, centrală termică 
parchet gresie, balcon mare închis, sau schimb 
cu apartament 3 camere decomandate, etaj 
intermediar, se oferă diferență preț 145.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• senddec» amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semldec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărâști, preț 
129.000 lei neg, tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, zonă centrală lângă spital, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, O788/O4O.49O, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 

. Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0738/n40.49t 
0788/158483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modem, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158481 (A10)
• Brad, zona centrală parchet termopan, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat termopan, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613368 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

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

NOU! NOU! NOU!

• urg_. ■* "ova, plata imediat, tel. 215212. (Al)

ssccs

Vând ap. 4 camere (07)
Vând ap. 3 camere (05)

GRESIE-FAIANTA IMPORT
15.9 ROW IVTf» 

UȘI METALICE
449 RON

• semidecomandate, Deva, zona Gojdu, et 1, 
bloc cărămidă, parchet contorizări, două 
balcoane, vedere 2 părți, preț negociabil, tel. 
223132,222327. (T)
• str. Ufaodui, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, termopane, preț 155.000 ron 
negociabil, tel. 0720/712063. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat termopane, 
tâmplărie interioară nouă, modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat preț 175000 ron, 
tel. 211587.0745/253662. (A0)
• decomandate, centrală termică, termopane. 
parchet gresie + fianță ST 90 mp, Bălcescu. preț 
136000 ron negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, Progresid, etaj 1, balcon, 
parchet preț 5500Q euro, tel. 0726/710903. (Al) 
zona Uzo Balcan, etaj 1, termopan, gresie, 
faianță centrală termică vedere în față preț 
100.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200, 232808 (A4J
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut mici 
modificări, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• zonă ultracentrală, etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic șl fonic, centrală termică climă 
bucătărie modificată și mobilată termopan, 
parchet gresie și faianță preț 70.000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498 0740/535095,232808 (A4)
• decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut 
modificări, preț 64.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• zonă ultracentrală, b-dul. Decebal, etaj 1, 
decomandate, 2 băi, 2 balcoane, termopan, 
parchet modificat, vedere în 2 părți, preț 64.000 
euro, negociabil, tel. 0730/474275,0745/302200, 
232808 (A4)
• 1 cameră + extindere spațiu comercial, deco
mandate, zona centrală 2 băi, centrală termică 
parchet gresie, faianță bine întreținut

. modificări, preț 80.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărâști, Deva, teL 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți. Deva, tel. 
231800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231300. (A9)
• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopan, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613368 0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613368 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• tkad, zonă centrală 2 băi, imbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0251/613368 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință in 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec. sau semldec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți. Creangă, tel. 0740/317313. 
(A9)
• iigerrt, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești. Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

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

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

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic intens) 

16,5 RON/MP

• semidecomandate, zona Miorița, etaj 2, 
centrală termică termopan, balcon mare, 58000 
euro, tel. 0745/253413. (T)
• decomandate, centrală termică hol central, 2 
băi, balcon închis, et. 3, zona Bejan, preț 52000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu 2 
băi, 2 balcoane, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bine întreținut modificări, preț 
81.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232808 (A4)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, 
centrală termică parchet bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron, negociabil, tel. 
0723/2514980740/535095, 232808 (A4)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Caipați, 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 Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231800. (A9)

RECLAME

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• 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. (A0Î

Vând ap. 5,6 camere (09)

• scări interioară, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, termopane, 150 mp, total occidental, 
garai, 97000 euro. tel. 0772/964004. (Al)

Vând case, vile (13)

• In Deva, sau schimb cu apartament 3 camere, 
et. 1, loc central, în Deva, plus diferență tel. 
0254/215795. (T)
• In Deva, zonă centrală construcție solidă 2 
camere mari, bucătărie, baie, camară hol, 
terasă pivniță, boxă centrală termică posi
bilități de ețaiare, mansardare, grădină 750 mp, 
loc pentru încă o construcție, loc piscină preț 
negociabil, tel. 260526. (T)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil Imediat preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona EMnasai aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg. 
tel. 0745/164633. (A7)
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• arte Cătogăretri, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
arte mică. st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• ta Saab, P+M, s=190 mp, la parter living, 
bucătării, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
oormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, te Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• ki SânUiahn, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 frip, zonă ultra
centrală Deva preț 150.000 euro neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere + dependințe, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 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 Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 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. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040 490,0788/1« 483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

• pozțledeoroblUL100mp,Bârsăutnr.l92 
Informații la telefon 0723/618860. (nr. 
2080507)

■ 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 camere, 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)
• In Chitid poziție centrală 3 camere, bucătărie, 
apă curentă grădină dependințe, canalizare 
aprobată preț negociabil, tel. 0722/235017, 
0727/781329. (T)
• In roșu și teren 1380 mp, în Zăvoi, strada 
Sadoveanu, nr. 2, preț negociabil, tel. 216999. CT)

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

• in satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)
• Deva, 2 camere, bucătărie, sală de mese, baie, 
gresie, faianță apă gaz metan, 1300 mp teren, 
130000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• la VețeL 2 camere, bucătărie, baie, gaz, 
grădină 1500 mp, preț 118000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)

Vând garsoniere (19)

• Deva, B-dul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță convector 
gaz, 67 000 ron, tel. 215212. (Al)

ja DIN Jll'DEȚ si
închirieri auto 
începând | 
de la prețul de

68 de leirelații la tel:
0722/678.722, 0724/551.442

• decomandate,etl, termopan, parchet gresie, 
faianță Poliția Județeană ST 28 mp, preț 70000 
ron negociabil, 0742/019418 (Al)
• 33 mp, contorizări, parchet, balcon, et. 4/9, 
zona Gării, 78.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, semidecomandate, contorizări, balcon 
închis, ocupabilă imediat, preț 78 000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• dea, bucătărie, baie, parchet, zugrăvit, etaj 
intermediar, zona Mărăști, preț 90.000 Ron, neg., 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dea, bucătăria baie, faianță gresie, lamelar, 
termopan, ocupabilă imediat, zona M. Eminescu, 
preț 85.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• semidea, amenajată mobilată, zona 
Kogălniceanu, preț 92.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• dea, bucătărie, baie, balcon mare, bd. 
Decebal, preț 30.000 euro, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• dea, 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, contorizări, balcon 
închis, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia etaj intermediar, 
modernizări, preț 67.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• zona Dada confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă 
cu convector, termopan, parchet, gresie, faianță 
modificări la cameră sau schimb cu apartament 
2 camere, în zona Gojdu, se oferă diferență preț 
72.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zonă centrală contorizări totale, termopan, 
parchet, gresie, faianță repartitoare, bine 
întreținută se dă mobilată și utilată preț90.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• în Dada parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 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, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• în Deva zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se ofera în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (AO)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (AO)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 1779 mp teren între Deva ■ Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210669,0721/430502. CT)
• 9tt mp teren, zona Lacul Surdua jud. Timiș, 
preț negodabil, informații latei. 0744/378065. (nr. 
7/0805.07)
• 5800 mp pentru case de vacanță pe dealul 
Bejan, 3000 mp arabil în satul Sântuhalm, un 
hectar pădure de salcâm în satul Lunca comuna 
Băița preț negociabil, tel. 213053. CT)
• exravilan 5700 mp, în Deva la Mureș (fosta 
fermă 3), preț 5 euro mp, nu sunt agent imobiliar, 
nr. tel. 213154 sau mobil 0727/538248 (T)
• extravilan arabil sau agrement, Boholt, 8200 
mp, informații la tel. 0729/920473. (nr. 
2/11.05.2007)
• extravilan, la capătul Străzii Bălata din Deva 
și alt teren extravilan la ieșirea spre Simeria 
4700 mp fiecare. Tel. 0256/451498 sau 
0747/974947. (T)

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

• intravilan in Băcia (15 km de Deva), 3600 mp, 
cu toate facilitățile (apă gaz, canalizare, curent), 
preț 5.5 euro/mp, tel. 0254/233974,0724/388452. 
(T)
• vând grădină in 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)
• intravâan, zona 700, ST 5100 mp, FS 25 m, preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)

Lichidator în dosarul 1111/2006 - S.C. METALUL S.A. Peștișu Mare, 
organizează licitație cu ofertă publică de vânzare la pachet a unor active 
aparținând debitorului: Teren - 86.319,063 mp, construcții și echipa
mente diverse. Prețul de pornire a licitației este de 1.448.991,00 RON 
(fără TVA).

Licitația se va desfășura la sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, 
bl. D3, sc. 4, ap. 44, în data de 25.05.2007, ora 12,30.

Ofertanții vor depune la lichidator, până la data de 25.05.2007, ora 
11,00, documentele prevăzute de legislația în vigoare conform 
cerințelor din caietul de sarcini, caiet care va fi achiziționat de la aceeași 
adresă până în 24.05.2007, ora 16,00.

Participanții la licitație vor depune în contul deschis la Banca Comer
cială Carpatica SA Deva R022CARP022000408205R001 garanția de 
participare (CEC scadent în 25.O5.2OO7 sau scrisoare de garanție 
bancară la lichidator), în cuantum de 10% din prețul de pornire a 
licitației (144.900 lei), până în data de 25.05.2007; ora 11,00.

Informații la telefoanele 0254-231.680, 0730-009.901, 0730- 
009.907.

woin

• 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. 231800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan In Deva, 5-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan te Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP. 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, intravilan in Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• păduc aproximativ 200 ha, în zona Timișoara 
sau la circa 100 km de Timișoara. Adresa de 
contact: chrcastell@yahoo.com. Scrieți în 
engleză germană sau franceză Tel. 
0049711901383; după 15 mai, după ora 20.
• intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat tel. 215212 (Al)

Vând spații comerciale (25)

• In Deva, apartament 2 camere, parter, deco
mandate, 60 mp, la bulevard, vad f. bun, 160.000 
ron, tel. 0722/564004. (T)
• 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)
• ingent, hală în Petroșani, pe 2 nivele, sT-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• 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 Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/3’7314. (A9)

Vând alte imobile (27)

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

■ vând imobil In Deva, situai ultracentral, 
în suprafață de 600 mp plus curte, pretabil 
pentru sediu firmă birouri, pensiune, 
exdus intermediari, teL 0730/362803. (nr. 
9/07JBJ17) 

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490.0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)

• 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 perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

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

• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel.0745/253662,211587. (AO)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere Deva, complet mobilat 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 340 mp, P +1 + M, occidental, centrală 
termică termopane, gresie, faianță totul nou, 8 
euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• b-dul Decebal 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, dea, 3 camere, amenajat 
mobilat dotat preț 350 euro/lună + garanție, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dada, 2 camere, et 3, circuit mobilat utilat 
preț 150 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)
• Mărăștiul Nou, et. 1, mobilat foarte frumos, 
living + 2 dormitoare, bucătărie dotată CT, preț 
280 euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră 1 cameră hol + baie, amenajat, 
mobilat, repartitoare, fără bucătărie, preț 280 
RON/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar: fără 
căldură preț 1000 lei/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apZ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună TeL 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s-100 rip, H=3,5 m, 
apă gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Băicescu nou, s=30 mp, amendat 
termopane pește tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servidi, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg, tel. 0745/163445. 
(A7)
■ zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Lic. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 3 camere, dea, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Băicescu, Deva, preț 350 euro/lună neg, tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, S-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• hală S-500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231300,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada Super Nova model Confort, an 
fabricație 2003,30000 km, un singur proprietar, 
vopsea originală roșu-metalizat, mașină de 
garaj, tel. 0723/270348 CD .

Auto străine (37)

• vând Ford Fiesta, 1,1, benzină VT 2009, acte la 
zi, stare bună de funcționare, preț 2300 euro 
negociabil, tel. 0744/497183,0722/308248 (T)

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

• vând Renautt Megane, an 2005, motor 15 DCI 
(motorină), toate opțiunile full-extra, clima- 
tronia 28000 km, carte service, cumpărat de la 
reprezentanța din Deva, tel. 0744/125690. (T)
• vând Trabani 601 Combi, cu motor și cutie 
viteze de schimb și alte piese de rezervă în 
Ofăștie, tel. 0727/381316. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând remorcă auto, făcută la comandă 
2x1x05 cu coviltir și prelată pe punte de Dacie și 
foi, arc+roată de rezervă înmatriculată VT 2008, 
impecabilă preț negociabil, tel. 0749/928686. CD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U445, remorcă monoax, grapă 
DNN6 cu 2 brăzdare, container pt tiranți, placaj 
marmură Rușchița, mașină de cusut Ileana, tel. 
0254/241397,0722/502995. CD

Moto-velo (41)

• vând motoretă Mobra super, uși de hol, casă 
și baie, cu ramă geam cu 2 canate, instant pe 
gaz pentru apă caldă tel. 234156. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând uși partea dreaptă și stângă pentru Ford 
Sierra, total 50 ron, tel. 0723/227569. CD

Garaje (43)

• ofer panta Închiriere garai str. Ulpița. Deva, 
preț negndahi. tel 219C24. (T)

UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare

Lansare de Proiect

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

cursuri gratuite:

MANAGEMENT MODERN ÎN 
IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 

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

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN SA din:
DEVA STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 
TELEFOANE: 213915,214718,0744524480
Pentru mai multe infomnații despre relațiile intre România și Uniunea Europeană, vizitează:

Mobilier și interioare (47)

• transport mobilier cu auto acoperit de 1,21 și
14 mc volum, asigur demontare și încărcare la 
mutări, tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. CD
• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
130/1,25 m, preț negociabil, tel. 0254/215895. (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. CD

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
preț negociabil, tel. 213355. (T)
• vând frigider Artic, 140 lei, și rotile N38 50 lei, 
tel. 230459. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 20 familii de albine. Informații la tele
fonul 0788/803135. (nr. 5/11.05.2007)
• vând iapă murgă, satul Hărău, 260 ■ cip și 
vaccinări la zi, preț negociabil, Hărău, nr. 260. (T)

Instrumente muzicale (60)

• vând pian cu coadă preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)

• cumpăr lăzi de plastic indiferent de stare, 
plata pe loa tel. 0723/227569 sau 214664. (T)
• vând cazan pentru făcut țuică la preț conven
abil, negociabil, tel. 0254/218172, după ora 1800. 
CD
• vând lacăte speciale rezistente la apă (inox), 
import Germania (Abus), tel. 0723/227569. (T)

• Vând pari pentru roșă și fasole. In Brad, 
curătați de coase ț uHH, preț 1 leu 
bucata; de asemenea dafini și lămâi la 
prețul de 150-200 lei bucata, Popeanga 
Dumitru, str. Crișan, nr. 24, telefon 226804. 
(nr. VIOJBOD

• vând scânduri, vanădintablăzincată deșeuri 
de scânduri pentru foc, piatră pentru 
construcție, balast, preț negociabil, tel. 
0754/215796 (T)

Pierderi (62)

• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele Lodoba 
Flavia Aurelia Se declară nul. (nr. 4/1135.2007)
• Pierdut Carnet de Asigurat pe numele 
Muntean Maria Se declară nul. (nr. 9/11.05.2007)

• 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)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!
Informația te privește

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Mundi, Fambei 
și Egalității de Șanse

www.infoeuropa.ro

• Organizăm evenimente: nunți, botezuri, 
aniversări, sonorizări, filmări, DVD-uri 
personalizate, foto, transfer de pe casetă 
pe DVD. Relați la teL 0721/747411 sau 
0721/61442S. (nr. 5/1UK2007)

Oferte locuri de muncă (74)

• Angajăm persoane cu abilități pentru munca 
manuală îndemânare și talent pentru decor pe 
Sticlă și ceramică tel. 0744/603649,0254/233110. 
(nr.6/11.05.2007)
• Angajăm șoferi categoria D. cu experiența 
necesară Relații la tel. 0254/231394, între orele 
800-16.00. (nr. 7/11.05.2007)
■ Angajez femeie pentru îngrijire doamnă în 
vârstă tel. 231143 și 0740/061491, după ora 1800. 
CT)
• Angajez vânzătoare cu experiență pentru 
magazin de saltele, în Hunedoara telefon. 
0728/878163. (nr. 3/11.052007)
• Femăde construcții angajează zidari, zugravi, 
dulgheri. Informații la telefonul 0724/059635. (nr. 
9/0805.2007)
• S.t Carbenta Com SRL, Dealer Autorizat 
Hyundai pt. județul Hunedoara, angajează 
reprezentant vânzări. CV-urile se transmit pe 
adresa de e-mail: carben@rdsor.ro sau telefon 
0254/220181. (nr. 6/0805.07)
• SC Scanda Română SA angajează merchan- 
diser, zona Hunedoara, teL/fax 0254/Z33017. (nr. i 
8/11.052007)
• Societate Comercială cu profil medical anga
jează inginer electronist-inginer service 
aparatură Informații latei. 0744/330888Trimi- 
te-ți CV la fax: 0254/740680. (nr. 6/10.05.2007)
• Societatea Kaufmann angajează persoană cu 
studii tehnice. Atribuții: planificare, supervizare 
producție tâmplărie pvc, efectuare măsurători, 
verificare produse finite, ofertare pentru ciienți, 
întocmire documente gestiune. Tel. 0254/233240, 
fax 0254/233239. (4/9.05)

Oferte locuri de muncă (74)

• agent comercial, Deva 2 posturi, data limită I 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Vulcan, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurare, Petroșani, 20 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de asigurare, Petroșani, 6 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 11 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara 11 posturi, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte. Petrila 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent vânzări, Brad, 1 post data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Călan, 1 post, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ajutor maistru țesător, tricoter, Deva 10 
posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 -18
• ajutor ospătar, Deva 4 posturi, data limită 
3.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 8 posturi, data 
limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Hunedoara 9 posturi, data 
limită 806. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Lupeni. 1 post data Iimită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• animator sodo-educativ, Hunedoara 2 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16
• apicultor, Călan, 2 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• artificier la lucrări de suprafață Deva 1 post 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• asfaltata-, Petroșani, 1 post data limita 1505, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -18
• asistent medical fizioterapie, Lupeni, 1 post 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -18
• asistent medical generalist Brad, 1 post data
lîmită30.05.Tel. 213244, orele 9 -16. .
• asistent medical generalist, Hunedoara, 41 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9-16-1

mailto:chrcastell@yahoo.com
http://www.infoeuropa.ro
mailto:carben@rdsor.ro


Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbăta iți aduce câte 
un TALON GRAliini Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 într-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:I
Deva:

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Hia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

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

Sintuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată în 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

• asistent medical generalist llia, 1 post, data 
limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent mecical generalist, Simeria, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

>» asistent metfical, Simeria, 1 post, data limită 
130.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent social, Lupeni, 1 post, data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan,6posturi,datalimită30.06.Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 17.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 19.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
' barman, Deva, 2 posturi, data limită 25.05. Tel. 

^43244, orele 9-16.
•'barman, Deva, 2 posturi, data limită 3.06. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Hateg, 3 posturi, data limită30.05. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Lupeni, 2 posturi, datalimită 2.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie, 2 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bibliotecar, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 3 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.

"* brutar, Deva, 5 posturi, data limită 30.06. Tel. 
^3244, orele 9-16.
• brutar,Orăștie,3posturi,data limită 30.05.Tel. 
213244, orele9-16.
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită30.05.Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar,Călan, 2 posturi, data limită30.06.Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 15.05., 
Constanța ■ Mamaia. Tel. 213244, orele 9 -16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 17.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 5.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită30.06 Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar,Hațeg, 2 posturi, data limită30.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar,Simeria, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• căicătoreasă lenjerie, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 606. Tel. 213244, orele 9 -16.
• călcătoreasă lenjerie, Petroșani, 1 post, data
Imită 15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 3.06. 
TeL 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
14D5. Tel. 213244, orele 9-16.
• cartonagist, Brad, 4 posturi, data limită 31.05. 
TeL 213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 2posturi, data limită 25.05. 
TeL 213244, orele 9-16.
• ckodarist la tăiat lemne, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• coatar, Brad, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16
'«•afar. Hunedoara, 2 posturi, data limită 304)8. 
ri. 213244, orele 9-16.

• oletaț Orăștie, 1 post data limită 1606 TeL 
213244, orele 9-16
• ofeta, Orăștie, 1 post, data limită 3U& TeL 
213244 orele 9-16
• atotar, Petoesam, 1 post, data limită 15J5. 
13.213244, orele 9-16
• outabdaaeasamMor articole din textile. 
Mtedoaia, 17 posturi, data limită 3006. TeL 
23244, «rele 9-16
• catahcțsam articole din piele și înlocuitori, 
tac. 3 posturi, data limită 3105. Tel. 213244, 
■*9-16 

din piele și 
limită 3005.

■*9-16

înlocuitori. : 
TeL 213244

•uatoțsmrea* articole din textite, 
S*tlpost data fentă 31J2. TeL 213244, orele 
S K.

jcstri. dala imită 2OB. TeL 213244
articole (fin textie.

• confectioner-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 2S.05. Tel. 213244 
orele 9-16.
• confectioner-asamblor articole din textile,
Călan, 3 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțtonergsamblor articole din textile, 
Deva, 17 posturi, data limită 30.06 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner-asamblor articole din textile, 
Deva, 20 posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectione articole din textile,
Hațeg, li (osturi, data limită 29437. Tel. 213244 
orele 9 -16.
• cor Etk sas articole din textile, 
Hunedoara, 46 posturi, data limită 31415. Tel. 
213244, orele 9-16
• ceafedis* cablaje auto. Brad, 13 posturi, 
data limita 30.06, tel 213244, între orele 9-16.
• ronferțitinsr rțbltin-auto, hunedoara, -26 
posturi, data limită 3L05.. tel. 213244, între orele 
9-16.
• confectioner tricotaje după comandă Hune
doara, 20 posturi, data limită 3L07. Tel. 213244 
orele 9-16
• consfier aikninistratia publică Deva, 2 
posturi, data limită 1605. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• consilier, expert, inspector, Deva, 1 post, data 
limită 20.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• consier, expert, inspector, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• consier Institui publice, Brad, 2 posturi, data 
limită 15.06 Tel. 213244, orele 9 -16.
• consier juridic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• consatitant ta management. Petroșani, 1 post, 
data limită 15.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• contabil. Deva, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244 orele 9-16.
• contabl, Hunedoara, 1 post, data limită 10.06.
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabi,Orăștie, 1 post, data limită 18.05. Tel. 
213244 orele 9-16
• contablhșef, Deva, 1 post, data limită 30.06.
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabfi, Vitican, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• cosmetician, Orăștie, 1 post, data limită 15.05. 
Tel. 213244 orele 9-16
• croite- ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 5 posturi, data limită 31.06 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16
• croitor, Hunedoara, 5posturi, data limită 606 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice 
din cauciuc, Călan, 6 posturi, data limită606 Tel. 
213244, orele 9-16
• crohor-stanțator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• crohor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 7 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 3 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Deva, 40 
posturi, data limită 17.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusâtor piese din piele șl înlocuitori, Hune
doara, 15 posturi, data limită 31.06 Tel. 213244, 
orele 9-16
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 1 
post data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

• creââar piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 8 
posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusâtor piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan. 15 posturi, data limită 8.06 Tel. 213244, 
oreie9-16
• Aectorațmct societate comercială, Călan,1 
post data fentă 3006, tel. 213244, între orele 9- 
16
• Aretor«uremie, Orăștie, 1 post data limită 
1605. teL 213244, intre orele 9-16
• Aec* iarttoțfe pubticâ și asimilați Hune
doara, I post data fentă 3007, teL 213244, între 
orele 9-16
• Aerito tocitâtoi tom i ciulă, Orăștie, 1 post data fentă ISjK. tel 213244,Hre^9-16

• tibector Mmedoara, 1 post data 
fenâă3C£. teL 213244. rtre ontie 9-16
• Aactor tacdoara. 1 post data i 
fentă 3005. teL 213244, irtre orele 9-16

• distribuitor presă Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05., tel. 213244 între orele 9-16.
• dn*ist,Deva,2
213244, între orele

posturi, data limită 19.05., tel.

• dulgher (exduslv restaurator), Călan, 2
posturi, data limită 31.07., tel. 213244, între orele

• dulgher (exclusiv restaurator), Deva, 3 posturi, 
data limită 20.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Hațeg, 2 
posturi, data limită 19.05, tel. 213244, între orele 
9-16
• dubdier (exclusiv restaurator), Hunedoara, 10 
posturi, data limită 10.06, tel. 213244, între orele

• <htigț>er (exclusiv restaurator), Petroșani, 5 
posturi, data limită 15.05, tel. 213244, între orele 
9-16
• ditigher (exclusiv restaurator), Petroșani, 5 
porturi, data limită 31.05, tel. 213244 între orele

• duetei (exduslv restaurator), /ulcan. 20 
posturi, data limită 1605, tel. 213244, între orele 
9-16
• ihdgher (exduslv restaurator), Vulcan, 6 
posturi, data limită 1605, tel. 213244, între orele 
9-16
• ditighenrestaintor, Călan, 1 post data limită 
30.05, tel. 213244, între orele 9-16
• electrdan in construcții, Deva, 1 post data 
limită 20.05., tel. 213244, între orele 9-16
• electrician auto, Brad, 1 post data limită 
15.06, tel. 213244 între orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 1 
post data limită 30.05, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• electrician de întreținere și reparații, Deva, 1 
post, data limită 20.05, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• electrician de întreținere și reparații, Deva, 2 

data limită 25.05, tel. 213244, intre orele

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post data limită 17.05., tel. 213244, între 
orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post data limită 31.05., tel. 213244, între 
orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 
1 post data limită 0606, tel 213244, între orele 9- 

• electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 
1 post data limită 30.05, tel. 213244, între orele 9- 
16.
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• decMctan de întreținere și reparați, Orăștie. 1 
post data Urnită 30JE,teL 213244 între orele 9- 
16
• eiertrirhn de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post data limită 30.05, tel. 213244 între orele 9- 
16.
• electrician exploatare rețele electrice, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.05, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician exploatare rețele electrice, Petri la, 
1 post data limită 31.05, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• electrician în construcții, Deva, 1 post, data 
limită 20.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• electrician In construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• electrician pentru utilizarea energiei electrice, 
Hunedoara, 0606, tel. 213244 între orele 9-16.
• electrician pt utilizarea energiei electrice, 
Hunedoara, 1 port, data limită 08.06, tel. 213244, 
între orele 9-16
• electromecanic mașini si echipamente elec
trice, Hunedoara, 1 post, data limită 15.05, tel. 
213244, între orele 9-16
• excavatorist pt excavatoare curotordemare 
capacitate, Deva, 1 port, data limită 30.05, tel. 
213244, între orele 9-16.
• excavatorist pt excavatoare cu rotor de mare 
capacitate, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.05, 
tel. 213244,între orele9-16.
• facturist, Deva, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• facturist Deva, 1 post, data limită 7.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• faiantar, Brad, 2 porturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ta tar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• faiantar, Li*ni, 10 posturi, data limită 606. 
Tei. 213244, orele 9 -16.
• faiantar, Petroșani 3 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• fasonator mecanic cherestea, Brad, 1 post, 
data limită31.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• fasonator produse ceramice, Deva, 5 posturi, 
data limită 1605. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• femeie de serviciu, Deva, 3 posturi, data limită 
17.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Lupeni, 1 port, data limită 
15.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Orăștie, 1 post data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Deva, 2 posturi, data limită 
20.05. Tel. 213244 orele 9-16.
• fierar-betonist Hațeg, 1 post data limită 1605. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonist, Hațeg, 2 posturi, data limită
19.05. Tel. 213244, orele 9 -16 ■
• fierar-betonist Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 10.06 Tel. 213244 orele 9 -16.
• fierar-betonist Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• fierar-betonist Vulcan, 20 posturi, data limită 
1605. Tel. 213244, orele 9-16.
• firmă de construcții angajează zidari, zugravi, 
dulgheri. Informații la telefonul 0724/059635. (nr. 
9/0605.2007)
• frezor la mașini roți dințate, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 1606 Tel. 213244 orele 9 -16
• frezor lativersaț Deva, 1 post data limită 30.06 
Tel. 213244, orele 9-16
• frezor utiveraat Orăștie, 1 post data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16
• frizer. Hunedoara. 1 post data limită 30.06 TeL
213344 Wfile 9-Ț6 ”
• hsictionar economic, Deva, 1 post data limită 
3006 Tel. 213244, orele 9-16
• gestionar depozit Deva, 1 post data limită 
2606 Tel. 213244, orele 9-16
• gestionar depozit Deva, 1 post data limită 
606 Tel. 213244, orele 9-16
• gestionar depozit Hunedoara, 1 post data 
limită 10.06 Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• igfenist Lupeni, 3 posturi, data limită 1106 Tel. 
213244 orele 9-16.
• infirmieră, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.06 Tel. 213244, orele 9-16.
• infirmieră, Hunedoara, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• inftmieră,Slmeria, 2 posturi, data limită30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• inginer constanți ivile, industriale și agri
cole, Deva, 2 posturi, data limită 20.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• inginer ecolog, Hunedoara, 1 post data limită 
15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• Inginer mecanic, Orăștie, 1 post data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16
• inginer minier, Deva, 1 post data limită 15.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• Inspector (referent) resurse umane, Vulcan, 1 
port, data limită 15.05., tel. 213244 între orele 9- 
16.

• tașpector au^âri, Petroșani, 4 postui, data 
limită 1606, teL 213244 între orele 9-16
• inspector de specialitate administrația 
publică, Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.07, 
tel. 213244 între orele 9-16.
• instalator, apă, canal, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• instalator încălzire centrală și gaze, Deva, 5
posturi, data limită 03.06., tel. 213244, între orele 
9-16. ‘
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 1 port, data limită 31.06, tel. 
213244 între orele 9-16.
• instalator rețele de, distribuție/transport 
fluide, Călan, 2 porturi, data limită 30.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• instructor ergoterapie, Brad, 1 post, data 
limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ipsosar (exclusiv restaurator), Hațeg, 1 post, 
data limită 15.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• izolator tennic, Deva, 5 posturi, data limită 
03.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• tocărcătordescărcăter, Călan, 3 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lncărcător-descărcător, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 10.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• togriptoare la Unități de ocrotire socială, 
Lupeni, 1 post data limită 15.05, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• Ingrijttor animale, Deva, 1 post data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor animale, Orăștie, data limită 19.05., 
tel. 213244 între orele 9-16.
• Ingrijhor clădiri, Hațeg, 1 port, data limită 
12.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ingrijhor clădiri, Hațeg, 2 porturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.07.,’tel,213244, între orele 9-16.
• ingrijhor dădui, Orăștie, data limită 01.06., tel. 
213244 între orele 9-16.
• (ngrptordădm, Simeria, 2 porturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• Ingrijhor spații verzi, Deva, 1 post, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• jurisconsult, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• laborant determinări fizico-mecanice, Deva, 1 
post, data limită 1605., tel. 213244 între orele 9- 
16.
• laborant determinări fizico-mecanice, Orăștie, 
2 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• lăcătuș emcanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16
• lăcătuș mecanic, 1 post, Hunedoara, data 
limită 30.07., tel. 213244 între orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Brad, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Brad, 5 posturi, data limită 
1.06. TeL213244 orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
univerșale, Călan, 3 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05. 
Tel. 213244 orele 9-16
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Orăștie, 10 posturi, data limită 31.06 
Tel. 213244 orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
18.05., tel. 213244, între orele9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 4 posturi, data limită 
20.06, tel. 213244, între orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Deva, 5 posturi, data limită 
03.06, tel. 213244 între orele 9-16
• lăcătuș mecaatic, Deva, 8 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244 între orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 1 post, data limită 
1.06 Tel. 213244 orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 0606, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Orăștie, 3 posturi, data limită 
31.05. Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Simeria, 12 posturi, data 
limită30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Vulcan, 8 posturi, data limită 
18.05., tel. 213244, între orele 9-16
• legător de sarcină, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.06., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9 -16
• legător manual, Deva, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16
• lucrător bucătărie (spălător vase mari), Deva, 
2 posturi, data limită 3.06. Tel. 213244, orele 9 • 
16.
• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 14.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lucrător comercial, Petrila, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16

• temă* camerdiL Petroșani 2 nosâm. pata 
fentă 15IE. TeL 213244 orele 9-16
• tearătorgesfireu. Deva, 2 postui, data imită
XP6 TeL 213244 orele 9-16
• macaragiu, Ikmedoara, 1 port, data limită
29.05. TeL 213244 orele 9-16
• macaragiu, Huiedoara, 3 posturi, data limită 
31.05. TeL 213244, orele 9-16
• magaziner, Hateg, 1 post, data limită 1.06 Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru industria textilă pielărie, Brad, 1 post, 
data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• maistnrinstalator în construcții. Hunedoara, 
1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16
• maistru-lâcâtuț construcții metalice, Hune
doara, 1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 
9-16
• manager marketing, Petroșani, 1 post data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manichiurist Hunedoara, 1 post data limită 
30.06 Tel. 213244 orele 9-16
• manipulant mărfuri, Deva, 1 post data limită 
20.06 TeL 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manipulant mărfuri, Hațeg, 6 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• manipitiant măritai, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manipulant mărfuri, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 17.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• mașinist la mașini mobile pentru transporturi 
interne, Vulcan, 1 post data limită 17.05. Tel. 
213244, orele 9-16
• mașinist la mașini pentru terasamente, Deva, 
1 post data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hațeg, 
1 post, data limita 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• mașinist pentru utilaje specifice la extracție și 
execuție, Deva, 1 port, data limită 15.05. Tel. 
213244, orele 9-16
• mașinist pentru utilaje specifice la extracție și
execuție, Petroșani, 5 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16. - s

• mecanic auto, Brad, 1 post, data limită 31.05. 
TeL 213244 orele 9-16
• mecanic auto, Deva, 2 posturi, data limită 
30.05., absolvent. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mecanic auto, Hunedoara,' 1 post, data limită 
30.07. TeL 213244, orele 9-16.
• mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut, Deva, 1 port, data limită 17.05.Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton 
Deva, 4 posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator placaje interioare și exterioare, 
Deva, 4 posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
• montator, reglor, testor aparatură de teleco
municații, Simeria, 2 posturi, data limită 30.06. 
TeL 213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Căian, 29 posturi, 
data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator subansambluri, Deva, 1 post, data 
limită 20.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
limită 19.05. TeL 213244, ore’le9 P0StUli’data

• montator subansambluri, Hunedoara, 9 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• montator sititansambluri, Orăștie, 22 posturi, 
data limită 2606 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Lupeni, 1 post data limită 19.05. Tel. 213244, orele 
9-16
• muncitor constructor șenal navigabil, lucrări 
hidrotehnice, Călan, 2 posturi, data limită 20.05. 
TeL 213244, orele 9-16.
• muncitor manipulare și pregătire furaje, 
Orăștie, 1 port, data limită 19.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.

doara, 3 posturi, data limită 17.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor recalificat în agricultură Orăștie, 1 
post data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recaMcat în agricultură, Simeria, 2 
porturi, data limită 30.06 Tel. 213244, orele9 ■ 16
• muncitor recailcat în industria confecțiilor, 
Călan, 22 posturi, data limită 606 Tel. 213244, 
orele 9-16
• muncitor necaificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 13 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16
• muncitor necaificat în industria confecțiilor, 
Orăștie, 30 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
• muncitor recailcat în mine și cariere, Brad, 4 
posturi, data limită31 J)5. TeL 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor necaificat în silvicultură. Brad, 4 
posturi, data limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 -16
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Premiile MTV România 2007
• Clasrfiare. Asociația cinematografiei americane (MPAA) a anunțat că va lua în considerare scenele de film în care se fumează pentru a determina categoria de public căreia i se adresează respectivele producții.

„Trabant' opera realizată de sculptorul ceh David Cerny, a fost amplasată în grădina ambasadei Germaniei dinI Praga, ca simbol al mașinilor din epoca Socialistă. (Foto: EPA)
l________________________________________________________________

Topul 
generoșilor

Los Angeles (MF) - Moderatoarea de televiziune Oprah Winfrey, cântăreața Barbra Streisand și campionul la golf Tiger Woods s-au situat între primele locuri în topul celor mai generoase vedete pe 2006 realizat de fundația caritabilă „Giving Back”. Winfrey a donat peste 58,3 milioane de dolari. Suma reprezintă un sfert din venitul anual al lui Winfrey pe 2006, care a fost de 225 de milioane de dolari.
în loc de Hubble

Washington (MF) - NAȘA a prezentat, joi, o machetă în mărime naturală a viitorului telescop spațial James Webb (JWST), care îl va înlocui pe Hubble în 2013 și care va permite studierea nașterii universului, descoperirea de noi planete și de posibile alte forme de viață în alte sisteme solare.

Brad Pitt (Foto; EPA)

■ Ștefan Bănică Jr. a 
luat două premii, în timp 
ce Cleopatra Stratan și-a 
adjudecat trei.

Sibiu (MF) - Piața Mare din Sibiu s-a umplut, joi seară, la Premiile MTV România 2007 însă decernarea premiilor a început cu o întârziere de o oră. Pe scenă au urcat, printre alții, Corina, Anda Adam, Blondy, Iris, Cargo, Florin Chilian, Anna Lesko, Simplu, iar spectacolul a fost prezentat de membrii trupei Cassa Loco. Evenimentul s-a încheiat mult după miezul nopții cu un recital al jamaicanului Sean Paul. Show ul a fost transmis în direct și a avut numeroase probleme tehnice.Câștigătorii Premiilor Muzicale MTV România 2007 sunt: Cel mai bun grup: Simplu; Cea mai bună piesă: „Ghiță” - Cleopatra Stratan; Cea mai bună interpretă solo: Blondy; Cel mai bun interpret solo: Ștefan Bănică Jr.; Cel mai bun artist hip-hop: Che- loo; Cel mai bun debut: Cleopatra Stratan; Cel mai
Primul sfânt brazilian

Proiect
New Orieans (MF) - 
Actorul Brad Pitt, 
pasionat de arhitec
tură, sprijină un 
proiect de reconstru
ire ecologică a unei 
zone din orașul New 
Orieans, grav afectat 
de uraganul Katrina. 
Pitt (43 ani) a colabo
rat la acest proiect 
cu Global Green 
USA o organizație 
pentru protejarea 
mediului. în foarte 
scurt timp va începe 
construcția primelor 
cinci case și a unui 
complex format din 
18 locuințe proiec
tate să utilizeze 
panouri pentru 
colectarea energiei 
solare și ferestre care 
vor utiliza eficient 
energia eoliană.

Sao Paolo (MF) - Mai multe sute de mii de credincioși au venit să asiste, ieri, la Sao Paolo, la slujba oficiată de Papa Benedict al XVI-lea pentru canonizarea fratelui Gal- vao, devenit primul sfânt născut în Brazilia, in cadrul primei vizite pastorale a Suveranului Pontif pe continentul american.Primul sfânt brazilian este un călugăr franciscan, fratele Antonio de Sanf Anna Galvao
Astăzi, finala Eurovision
■ Conform tragerii la 
sorți, Todomondo va 
intra în concursul de la 
Helsinki cu numărul 20.

Cuplu în ciuda vremii ploioase, elefanții se bucură de plimbare în grădina zoologică din Varșovia. (Foto: EPA)

Helsinki (MF) - Un număr total de 24 de concurenți, mulți dintre ei din țările ex-sovietice sau din fosta Iugoslavie, par. ticipă sâmbătă seară la finala concursului Eurovision 2007, în care România este reprezentată de trupa Todomondo cu piesa „Liubi, Liubi, I Love You”.Todomondo va intra în concurs cu numărul 20, conform tragerii la sorți efectuate în Finlanda pe 12 martie. Reprezentanții României vor fi precedați în concurs de cei ai Marii Britanii, iar după Todomon-

A încălcat embargoul
New York (MF) - Regizorul american Michael Moore este anchetat de autoritățile americane pentru că a călătorit împreună cu mai multe persoane în Cuba, pentru realizarea unui documentar despre sistemul • medical din SUA, încălcând astfel embargoul impus acestei țări de Statele Unite. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al regizorului, Lisa Cohen. în februarie, Moore a dus în Cuba, pentru a urma un tratament, în jur de zece membri ai unei organizații care a ajutat la curățarea zonei newyorkeze afectate de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Autoritățile i-au reproșat regizorului că a ignorat embargoul impus Cubei de Washington în urmă cu 45 de ani, potrivit căruia cetățenii americani nu au voie să cheltuie bani în această țară și, implicit, să locuiască acolo.

Sculptura lui Daniel Edwards: 
„Paris Hilton Autopsy" (Foto: epa)

Ștefan Bănică Jr. (Foto: fan)bun artist dance: DJ Project; Cel mai bun artist rock: Iris; Cel mai bun album: „Every- day” - Activ; Cea mai bună prestație live: Ștefan Bănică Jr.; Cel mai bun artist pop: Direcția 5; Cel mai bun web- site: http://www.trupaheav- en.ro; Cel mai bun videoclip: „Oficial îmi merge bine” - Simplu; Cel mai bun artist alternativ: Șuie Paparude; Cea mai descărcată piesă de pe Intemet: „Ghiță” - Cleopatra Stratan; Lifetime Award: Iris; Cel mai bun artist internațional: Sean Paul.
(1739 - 1822), venerat pentru spiritul său misionar și darul de a vindeca ce se face simțit și la peste 150 de ani de la moartea acestuia.Papa a sosit miercuri seara în Brazilia pentru a prezida deschiderea unei conferințe generale a episcop ilor din America Latină, care va avea loc duminică la Aparecida, un sanctuar dedicat cultului Fecioarei de la Aparecida, patroana Braziliei.

DJ Bobo, reprezentantul Elveției, nu s-a calificat în finală (Foto: epa)do, în finală va intra Bulgaria, care vine din semifinala ce a avut loc joi seara. România este calificată automat în finală
Sătui de Hilton și Spears

New York (MF) - Publicul american este de părere că știrile despre starleta Paris Hilton și cântăreața Britney Spears ocupă prea mult spațiu în presă, potrivit unui sondaj realizat de site-ul forbes.com. 72% dintre par- ticipanții la sondajul realizat de site-ul de revistei sunt de părere că Britney apare prea des în presă. 68% sunt de părere că știrile despre Hilton

datorită performanței de anul trecut a lui Mihai Trăistariu, care a ocupat locul patru în concurs. Membrii trupei Todo- 
ocupă prea mult spațiu în ziare. Și cel mai mărunt episod din viața celor două este descris pe larg în presă.Paris Hilton (26 ani) a fost condamnată recent la 45 de zile de închisoare pentru că a încălcat restricțiile eliberării condiționate iar Britney Spears (25 ani) a apărut des pe prima pagină a ziarelor în ultimele luni, mai ales din pricina conflictelor conjugale. 

mondo sunt: Andrei Ștefănes- cu, Ghedi Kamara, Mister M, Vlad Crețu, Ciro de Luca și Vaier. Fiecare interpretează câte o strofă din piesă în câte o altă limbă: română, franceză, spaniolă, engleză, italiană și rusă. Pe lângă România, în finală vor participa nouă țări calificate datorită performanțelor de anul trecut, cele patru țări care reprezintă principalii finanțatori ai evenimentului (Franța, Germania, Spania și Marea Britanie) și cele zece țări care au trecut de semifinală. Finala din Hartwall Arena va fi difuzată în direct de la ora 22.00 și va fi transmisă de TVR1. România va fi cea de-a 17-a țară care va anunța rezultatele televotingului prin vocea Andreei Marin.

Trei frați Heather,
Hannah și Hannes simt 
trei pui din rasa „Shar 
Pei”, care au participat 
la un show canin la
Dortnmnd (Fota epa)

http://www.trupaheav-en.ro
forbes.com

