
Panoramic
Frattini ia 
în calcul 
activarea 
clauzei

/p. 2

Magazin
Spionul 
Austin 
Powers 
revine

/p. 12

Aik
Plus de Informații, 
plus de fotografii: 
www.huon.ro

I K

11 cuvÂm
FONDAT 1989 

APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

E-mail: cuvantul@informmedia.ro

Anul 18, nr. 4580

Miercuri
16 mai 2007

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

Cerul va fi variabil, cu înnorări 
după-amiază.

Dimineața La prânz Seara

Caniculă, după 80 de ani
Cereri

Deva (C.P.) - Țăranii hunedoreni au depus peste 23 de mii de cereri la centrele Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură pentru a beneficia de ajutorul financiar pe suprafața de P teren utilizată, a declarat Roman Farca, directorul instituției. Suprafața totală rezultată din prelucrarea cererilor era de aproximativ 132 de mii de hectare. Ieri a fost ultima zi când cererile puteau fi depuse pentru a se primi integral subvenția, care este în sumă de 50 de euro/ha. /p.5

Intrarea gratis
București (MF) - Copiii și tinerii cu vârsta sub 18 ani vor avea acces gratuit, pe 1 iunie, în muzeele din România. în primul rând se vor deschide gratuit fo pentru copii și tineri muzeele din subordinea MCC.

Juan Maeso

închis pe 
«ața
Vaienda (MF) - Un anestezist din Spania a fost condamnat, marți, la 1.933 de ani de închisoare, din care urmează să execute 20, după ce a recunoscut că a infectat conștient cu hepatita C, 275 de pacienți, dintre care patru au decedat. Juan Maeso, de 65 de ani, a fost anestezist șef la maternitatea "La Fe" din Valencia. /p.12

„Cioncan - start spre infinit"
Hunedoara (C.M.) - Sala albastră a Clubului Siderurgistul din Hunedoara va găzdui, azi, de la ora 18.00, lansarea cărții „Start spre infinit”, dedicată fostei medaliate cu bronz la JO Atena 2004. Lucrarea afost scrisă de doi jurnaliști bistrițeni, Tiberiu Irimia și Mariana Pop, fiind bogat ilustrată cu fotografii. Cartea conține date despre viața atletei, din momentul nașterii, la Maieru, și până în 21 ianuarie 2007, cândsportiva a murit în accidentul produs în Bulgaria.

Greu de demis
Un sonda; de opinie leafea! de CURS și CCSB în peuoada 
7-11 mat a.c. arată că majoritatea românilor nu este de 
acord cu suspendarea președintelui ales.

■ în doar 2 săptămâni, 
de la îngheț la recordul 
de temperatură maximă 
înregistrat în mai.

Deva (M.S.) - în numai două săptămâni, în Deva termometrele stației meteo au trecut de la valori situate sub limita

înghețului, la altele care arată cele mai ridicate temperaturi consemnate de meteorologi în ultimii 80 de ani, în luna mai. Stația meteo din Deva a înregistrat luni o maximă de 30,6 grade Celsius, iar ieri recordul a fost depășit cu încă aproape două grade Celsius. Aceasta, după ce în 3 mai,

temperaturile au scăzut sub limita de îngheț, la minus 1,4 grade Celsius. „Simt temperaturi anormale pentru luna mai, când media temperaturilor minime este de 5-6 grade Celsius, iar maximele urcă până la 18 25 de grade Celsius. Valorile temperaturilor înregistrate în aceste zile

sunt specifice lunilor de vară”, a declarat meteorologul Ga- briel Bulgăr. Meteorologii i apreciază că vremea se va schimba în următoarele zile, deoarece presiunea atmosferică a început să scadă. Se estimează că de azi vremea se va răcori ușor și va deveni instabilă timp de 3-^zile. /p.6

Pompierii au încercat mai bine de trei ore să stingă flăcările izbucnite la o fostă fabrică de mobilă din localitatea Simeria. La stingerea incendiului au fost nevoie de peste 30 ae tone de apă. /p.3
(Foto: Traian Mânu)
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f/Linia verde" pentru copii
■ în România există o 
linie telefonică gratuită 
pentru consilierea copi
ilor și părinților acestora.

Deva (D.I.) - înființat în 2001, numărul gratuit 983, destinat apelurilor referitoare la protecția copilului, a fost apelat în județul Hunedoara doar de 7 ori în acest an, cel mai recent în urmă cu o săptămână. Deși acest număr nu este destinat doar anunțării unor abuzuri asupra copiilor,

se pare că așa a fost perceput de către populație. Ultimul apel a fost anonim și anunța că doi copii de 7, respectiv 9 ani, luați în plasament într-o localitate rurală, sunt neglijați de aceea care s-a angajat să le poarte de grijă. Angajații Direcției pentru Protecția Copilului au verificat informația și pentru câteva zile i- au găzduit pe cei doi micuți la Centrul de urgență Deva, după care le-au găsit o altă familie. Prin linia verde se poate obține informații și îndru

mare către instituțiile care se ocupă de fiecare problemă în parte, dar acordă și consiliere în privința protecției și promovării drepturilor copilului. Serviciul este adresat atât copiilor, cât și părinților, viitorilor părinți, celor care doresc să adopte un copil sau celor care doresc să devină asistenți maternali și nu știu unde să se adreseze, /p.3

www.nuon.ro v
Spune-ți părerea la forum!»
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Culturi compromise de secetăDeva (C.P.) - Culturile de grâu, secară și orz de pe 5200 ha de terenuri din județul Hunedoara sunt compromise de secetă, a declarat Camelia Manole, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara. Terenurile au fost însămânțate în toamnă. Din întreaga su-

DilemăDeva (H.A.) - Unii hunedoreni ar putea rata votul din cauza servicL ului. S-ar părea că în România, președintele Băsescu este îa mâna patronilor. Pentru mulți hunedoreni sâmbăta e zi de lucru. Și țăranul lucrează la câmp sâmbăta. Dar dacă Paria- . mentul a decis că Rt> ț ferendumul are loc sâm t bătă, pe 19 mai, unde i 1 lege, nu-i tocmeală, /p.5 ,■ |

1N-OU! NOU! NOU!prafață amintită, circa 3950 ha sunt afectate în proporție de peste 50% de lipsa precipitațiilor. De despăgubiri ar beneficia doar acei producători care și-au asigurat culturile, dacă Guvernul, sesizat de situația de criză, nu va lua decizia de a-i ajuta pe toți cei afectați de calamitate, /pj
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• Petiție. Zece deputați iranieni, inclusiv conservatori, au semnat o petiție în care cer formarea unui grup de prietenie irani- ano-american. „Dialogul nu poate fi stabilit doar la nivel de guverne, putem coopera și prin intermediul grupurilor de prietenie și organizațiilor neguvernamentale", a declarat deputatul Morteza Tamadon.
Supraaglo
merare

Bagdad (MF) - Capturarea a mii de noi sus- pecți, în cadrul programului de securizare a Bagdadului intrat în vigoare în urmă cu trei linii, a suprasolicitat sistemul de detenție irakian, sute de persoane fiind închise în centre supraaglomerate.
Cu scutul 
înainte

Moscova (MF) - Statele Unite nu vor permite Rusiei să blocheze planul de amplasare a unui scut antirachetă în Europa, a declarat ieri secretarul american de Stat, Condoleezza Rice. „SUA trebuie să fie capabile să utilizeze tehnologia pentru a se apăra și vom face acest lucru”, a precizat Rice după o întrevedere cu președintele rus Vladimir Puțin. „Nu cred că cineva se așteaptă ca SUA să permită în vreun fel un veto privind interesele a- mericane în domeniul securității”, a spus ea.

Condoleezza Rice (Foto: epa)

la în calcul activarea clauzei

Paul Wolfowitz
(Foto: EPA)

A încălcat 
regula
mentul
Washington (MF) - Președintele Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz, a încălcat regulamentul de etică al instituției prin comportamentul avut în promovarea și majorarea salariului unei angajate cu care are o relație personală, potrivit raportului comisiei de investigație. Wolfowitz a respins criticile din raport, iar SUA nu au renunțat la sprijinul acordat fostului secretar adjunct pentru Apărare, susținând că nu există temei pentru demiterea lui. „Contractul lui Wolfowitz îl obligă să adere la Codul de Conduită al membrilor conducerii și să evite conflictul de interese", se arată în raportul referitor la comportamentul președintelui BM față de Shaha Riza, angajată a băncii expertă în Orientul Mijlociu.

■ Frattini va analiza pe
tiția prin care se cere ac
tivarea clauzei de salv
gardare pe Justiție.

Berlin (MF) - Vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, a declarat, la Bru- 
M........................
Vom fi foarte drastici în analizarea 

ANI, fiindcă aceasta a fost unul 
dintre obiectivele specifice impuse 

României.
Franco Frattini 

........................w xelles, că va analiza cu „mare atenție” petiția europarlamen- tarului german Markus Fer- ber prin care acesta cere activarea clauzei de salvgardare pe Justiție pentru România, relatează Deutsche Welle.Frattini, comisarul european pentru Justiție, a declarat că a discutat deja de două

ori cu ministrul român al Justiției, Tudor Chiuariu, despre încălcarea independenței procurorilor Departamentului Național Anticorupție și despre adoptarea în formă modificată a legii privind înființarea Agenției Naționale de Integritate, două dintre cele mai negative aspecte sesizate de eurodeputatul german în scrisoarea sa.„I-am spus deja ministrului Justiției că este foarte important să garanteze, nu doar independența justiției, dar mai ales continuitatea strategiei de investigare a criminalității și a corupției în România”, a subliniat Frattini.„Aș fi îngrijorat de întreruperea sau de lipsa de continuitate ale investigațiilor care au început aici în România și care au avut până acum efecte pozitive. Subliniez importanța garantării independen-

Vicepreședintele CE, Franco
Frattini (Foto: epa)ței magistraților pentru a merge înainte”, a adăugat oficialul.
Avertisment lui ChiuariuMesajul său este un avertisment direct la adresa ministrului român al Justiției potrivit căruia acesta ar tre

bui însă înceteze presiunile a- supra procurorilor DNA și o încurajare a acestora să continue anchetarea celor acuzați de corupție, comentează Deutsche Welle.Frattini a subliniat, de asemenea, că experții Uniunii Europene vor analiza detaliat legea privind înființarea A- genției Naționale de Integritate deoarece aceasta a fost a- doptată într-o altă versiune decât se așteptau oficialii comunitari, precizând că raportul din iunie va reliefa punctele forte, dar și slăbiciunile ei.în cazul în care România nu îndeplinește cele patru o- biective menționate în decizia adoptată la 13 decembrie 2006, Comisia Europeană poate a- plica clauza de salvgardare în baza articolului 37 și 38 din Tratatul de Aderare, la mijlocul lunii iunie.

Morți în explozii
Islamabad (MF) - Cel puțin 24 persoane au fost ucise, ieri, în urma unei explozii produse în apropierea unei moschei din orașul Peshawar situat în nord-vestul Pakistanului, a declarat un oficial pakistanez, citat de Reuters.„Informațiile care mi-au parvenit arată că 24 de persoane și-au pierdut viața în explozie și 25 sau 30 au fost rănite”, a declarat Asif Iqbal Daudzai, ministrul Informațiilor din regiunea în care s-a produs deflagrația.„Explozia a avut loc în apropierea moscheii Masjid Mohabat Khan”, a declarat Arshad Aii, un polițist pakistanez, făcând referire la o moschee din centrul orașului.Postul de televiziune ARYOne a anunțat inițial că circa 18 persoane ar fi decedat în urma exploziei.

Anii Sute de palestinieni au protestat ieri Ia Ramallah, Fâșia Gaza, împotriva celei de-a 59-a aniversare a statuluiIsrael. Aniversarea este considerată de către palestinieni o catastrofă, respec
tiv începutul expluzărilor de pe ceea ce 
ei consideră a fi pământul lor. (Foto: epa)

cwÂffl» CT
Coinlar edrîai de SC Inform Media SRL,

Des a. Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
Nr SSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Manifestanții au ridicat baricade pe străzile capitalei daneze, dând foc mai multor autoturisme
(Foto: EPA)

Confruntări la Copenhaga
■ Violențele au izbucnit 
după o manifestație 
autorizată la care au 
participat sute de tineri.

Copenhaga (MF) - Peste 50 de tineri au fost reținuți, luni seară, în urma unor noi confruntări cu forțele de ordine daneze pe străzile cartierului Christiania din Copenhaga, soldate, de asemenea, cu trei răniți în rândul polițiștilor.Forțele de ordine au utilizat gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții care a- runcau cu pietre, petarde și

cocteiluri Molotov asupra polițiștilor.Confruntările au izbucnit după o manifestație autorizată la care au participat sute de tineri, mulți dintre ei a- vând fețele acoperite, în semn de protest față de o decizie a autorităților locale privind demolarea în cursul dimineții de luni a unei case din cartierul Christiania, supranumit „orașul liber” al capitalei daneze.Demolarea casei a provocat un prim val de confruntări cu poliția daneză în cursul zilei de luni, soldate cu arestarea

a 26 de persoane.Manifestanții au ridicat, luni seară, baricade pe străzile din cartierul Christiania. Tinerii au incendiat mai multe autoturisme și au vandali- zat sediul unei bănci.Creată la 26 septembrie 1971 de câțiva hipioți care au ocupat o cazarmă abandonată de armată la Copenhaga, Christiania, supranumită „o- rașul liber”, a fost amenințată cu desființarea de către Guvern până când locuitorii săi au acceptat, la 31 martie, un plan care deschide calea spre normalizare.

Puși sub 
acuzare

București (MF) - DNA informează că s-a declanșat urmărirea penală împotriva unor membri ai UDMR, respectiv față de deputatul Erdei Dolocz- ki Istvan, subprefectul de Satu Mare Szabo Ștefan și față de Cseke Attila Zoltan - subsecretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.Procurorii DNA au început urmărirea penală, 
în cursul lunii mai 2007, față de: Szabo Ștefan - președinte al Consiliului Județean Satu Mare, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, permiterea accesului unor persoane neautorizate, la informații care nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite; Riedl Rudolf - subprefect la Instituția Prefectului Satu Mare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi; Erdei Doloczki Istvan - deputat în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi și Cseke Attila Zoltan - subsecretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.

Calomniile din campanie nu țin de BEC
București (MF) - Biroul E- lectoral Central a stabilit, ieri, că nu este în competența birourilor electorale să stabilească „conținutul calomnios al mesajelor transmise în campania electorală”, admițând contestația PSD Ialomița la o decizie în acest sens a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană 23 Ialomița.

Totodată, BEC a desființat în parte hotărârea Biroului Electoral Județean din Ialomița privind înștiințarea PSD Ialomița despre încălcarea prevederilor Hotărârii nr.12/ 09.05.2007 a Biroului Electoral Central, prin care se interzice folosirea de mijloace calomnioase la adresa autorităților publice, a partidelor politice și a președintelui suspendat,

precum și în ceea ce privește stoparea distribuirii materialelor electorale.în justificarea hotărârii, BEC arată că birourile electorale nu sunt competente să stabilească conținutul calomnios al mesajelor transmise în campania electorală.Hotărârea nr. 12 a BEC a fost luată în urma unei cereri a PD privind interzicerea în

campania pentru referendum a folosirii imaginii președintelui suspendat Traian Băses- cu fără acordul acestuia. Potrivit acestei hotărâri, „se interzice folosirea de mijloace calomnioase la adresa autorităților publice, a partidelor politice și a președintelui suspendat, precum și în ceea ce privește stoparea distribuirii materialelor electorale”.
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A ars fosta fabrică de mobilă• V&Mftsaț I» Forma. Astăzi, de la ora 18,00, la Galeriile Forma din Deva va avea loc vernisajul unei expoziții de grafică a pictorului hunedorean Tiberiu Faza- kas. (D.l.)h • &» spirit civic. Un subofițer de jan-® darmi care executa serviciul de pază la Trezoreria Petroșani a găsit un portofel în care se aflau mai multe acte și aproximativ 350 lei. Pe baza documentelor de identitate a fost identificată posesoarea portofelului și contactată pentru a-i fi înapoiat portofelul cu acte și bani. (M.T.)
îg-g

•»

Ce n-a văzut 
Tamisa!

Adrian SAlăgean
adrian.salagean@informniedia.ro

Cea mai absurdă luptă politică din 
Europa de Est. Așa cataloghează 
prestigiosul The Times evenimentele 

politice românești din ultima lună. Ce 
Europa de Est, sir? Din lume, poate. Păi, 
unde s-a mai văzut o „mardeială" între 
Președinția, Guvernul și Parlamentul unei 
țări având serviciile secrete chibiți? Și încă 
bieții englezi nu au văzut nimic. Ostenite 
să-l huiduie în caniculă pe Băsescu, par
tidele „aliate" încep să mârâie acum unul 
la altul. Străfulgerat de o amintire, Mircea 
Geoană îl „urechează" pe Vădim C.T. pe 
motiv că peremiștii au trădat cauza în 
2004 și l-au votat pe Băsescu. Sărit ca ars 
de președinte, șeful PRM, în loc să 
întoarcă și celălalt obraz, i-l arată nervos 
lui Geoană sfătuindu-l „să nu forțeze 
nota", dacă mai vrea agitatori PRM la 
mitingurile anti-Băsescu. PRM-ul nu este 
singurul coleg de asediu la care PSD-ul se 
uită câș. Liberalii sunt acuzați de Geoană 
că „stau la balcoane" în timp ce pesediștii 
„mor de foame" pe la mitinguri anti-Băses
cu. Geoană acuză PNL-ul că nu a sprijinit 
ferm cruciada anti-prezidențială și nu a 
demis toți prefecții PD. Nici liberalii nu 
sunt mai calmi. Ei se încruntă iritați la PSD 
care nu-i lasă să-și rezolve problemele ra
pid, până când Băsescu e dus la miting. 
Partidul lui Tăriceanu tânjea după 
adoptarea urgentă a legilor siguranței 
naționale, nominalizarea unui liberal la 
șefia TVR și a altuia la conducerea SIE. 
PSD a refuzat însă.

■ O fostă fabrică de 
mobilă din localitatea 
Simeria a ars ieri în 
întregime.

Mihaela TAmaș_________________
rnlhaela.tamas@lnformmedia.ro

Simeria - Clădirea era folosită pentru depozitarea materialelor rezultate în urma prelucrării lemnului, dar erau depozitate aici și lădițe din lemn. La fața locului s-au deplasat patru autospeciale ale pompierilor, care cu greu au reușit să facă față incendiului.Pompierii au fost alertați de localnicii din zonă, în jurul orei 14.00, când au observat că dinspre fosta fabrică de mobilă ieșea un fum dens. Focul s-a extins cu repeziciune, astfel că, la puțin timp de la sosirea pompierilor, flăcările cuprinseseră

Pe aceste scheme de agresivitate pro
gresivă, partidele aliate și-ar putea da 
reciproc în cap cu pancartele anti-Băsescu 

înainte de a pleca Văcăroiu de la 
Cotroceni. Paradoxal, dar toată această 
viespăreală politică dospește cota lui 
Băsescu în sondaje și la casele de pariuri, 
unde majoritatea pariază pe „nu". Ce n-a 
văzut Tamisa, domnule!

Găsit de polițiștiHafeg (M.T.) - Un bătrân de 85 de ani, din Hațeg, a fost găsit ieri de polițiști, la o zi după ce familia anunța dispariția sa. „Ioan Eugen P.. din Hațeg, anunța luni polițiștii despre faptul că tatăl său, Ionel P., de 85 de ani, din localitate, a dispărut de acasă. Ionel P. a lăsat familiei un bilețel pe care a scris că nu mai suportă durerile cauzate de boală și intenționează să-și pună capăt zilelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. S-a constituit o echipă operativă care l-a căutat pe bătrân prin împrejurimi. După îndelungi căutări, acesta a fost găsit în pădurea din Apropierea localității.

întreaga clădire, care avea o lungime de aproximativ 50 de

Lemnul uscat a întețit focul (Foto: cl)

Linie verde pentru copiii abuzați
■ în multe familii 
există probleme ale 
căror efecte negative le 
resimt copiii.

Dana Ioan
dana.1oan@infDnninedia.ro

Deva - Pentru a le fi tuturor la îndemână să primească un sfat, s-a înființat Linia verde pentru Protecția Copilului, ca parte componentă a campaniei de prevenire a abandonului și a instituțio- nalizării copiilor din România. La 983 pot fi anunțate evenimente care influențează negativ viața copiilor, dar tot aici se pot obține o mulțime de informații despre reintegrarea în familie a copiilor aflați în plasament, despre concediul și alocația de maternitate, despre documentele necesare și procedura adopției sau despre alocația familială complementară.

Dac& vreri ca Traian Băsescu sâ continua lupta 
SrnpQfrtva corupției si nedreptății.

©acâ vrei ea Trâîan Băsescu sâ continue S-â apere 
interesele oameni luf.

Oacâ dorința celor 322 de parlamentari de a-4 
ÎFil&fuFB pe Tfaian Bssescu nu <e și dorința ta.

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

Sâmbătă 19 mai, TU faci legea. 
Aratâ-ie că TU ai puterea!

Voteazâ

3 înlăturării sale de la Președinție!

Sambat.i 19 mm. TU faci Legea 
Arata-le ca TU ai puterea!

La stingerea incendiului au fost folosite peste 30 de tone de apă (Foto. Traian Mânu)

La numărul de telefon 983 pot sima părinți care solicită informații referitoare la serviciile de protecție a copilului sau care doresc integrarea copiilor lor într-o formă de învățământ, viitori părinți, familii sau persoane din România care doresc să adopte un copil sau care doresc să devină asistenți maternali. Linia verde este adresată înșiși copiilor, care doresc să anunțe un abuz sau care vor să afle informații 

Orice copil poate anunța dacă 
i s-a întâmplat ceva rău

metri. Exista pericolul ca flăcările să se extindă și la gospodăriile localnicilor, situate la numai câțiva metri distanță.
Focul, stins în trei ore„Ne-am deplasat la fața locului cu patru autospeciale și am acționat pe mai multe direcții pentru stingerea incendiului. Intervenția a fost dificilă din cauza faptului că materialul lemnos aflat în incinta fostei fabrici avea o putere mare de aprindere. în plus, aici erau depozitate cantități mari de burete și lădițe 
despre drepturile lor, dar și vecinilor, rudelor lor, care nu știu cum să procedeze într-o situație în care este afectat un copil.
24 de ore din 24„Linia verde în județul nostru funcționează 24 de ore din 24. Fiecare apel, în funcție de problematica lui, este preluat de un compartiment de specialitate și, după verificări, se iau măsurile de rigoare”, spune Alexandra Butaru, reprezentantă a Direcției Județene pentru Protecția Copilului.Nu totdeauna o persoană care nu știe cum poate proteja un copil știe cui să se adreseze pentru asta. De multe ori intervine și teama de implicare directă într-un conflict. Printr-un simplu telefon însă situațiile concrete sunt rezolvate întotdeauna în favoarea intereselor și protejării copilului. 

ROMÂNIA 
BULETIN DE VOT 

pentru referendumul național din data 
de 19 mai 2007 asupra demiterii 

Președintelui României

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

pentru fructe, care generau cantități mari de fum. Acest lucru a făcut cu atât mai dificilă intervenția noastră”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara”, Neculai Dorobăț. Incendiul a fost lichidat în aproximativ trei ore, iar pentru stingerea flăcărilor a fost nevoie de peste 30 de tone de apă.Până la ora închiderii ediției nu au fost stabilite cauzele producerii incendiului și nici valoarea pagubelor materiale.
Furt de fierHunedoara (M.T.) - Două persoane au fost prinse de către jandarmii hunedoreni în timp ce furau 420 kg de material feros din zona industrială a municipiului Hunedoara. Lorand B., în vârstă de 16 ani, și Florin C., în vârstă de 19 ani, ambii din Hunedoara, au sustras materialul feros cu ajutorul unei căruțe. „Celor în cauză le-au fost întocmite acte de constatare pentru furt calificat, faptă prevăzută și sancționată de art. 209 Cod penal, care vor fi înaintate pentru continuarea cercetărilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, subinspector Nicolae Răducu. Materialul feros furat a fost recuperat.
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IflNâ—la Bucnrepf 9-a semnat Tratatul da Rase ruso- 
■ac.pMi cwBiatinhh a barat fa componența imiK

Michai lackson.

19® - S-a născut actorul ameri

can Hang Fonda (foto) j», 1982j. 
IH^S-a născut actorul irlandez 
Plerce Brosnan („James Bond- 

Golden Eye")._________________________

19® - S-a născut clntSreața 
americană Janet Jackson, soră a iui

1913 - S-a nltial taaliaMM argentiniană Gabriela

Sabatini.__________________________________________
1989 - A încetat din viațâ scriitorul Marin Predă 
LrâsrdmețiP; „Cel mai iubit dintre pământeni”) (n. 

19®.

Cerul va fi parțial noros. Se vor înregis- . tra temperaturi cuprinse între 15°C și 28°C.
Prognoza pentru două zile
Joi. Cerul va fi mai mult noros. Minima termică va fi de 14°C, iar maxima va înregistra 27°C.
Vineri. Cerul va fi senin. Se vor înregistra temperaturi minime de 11°C și maxime de 23°C.
Calendar Creștin Ortodox_______________________________

Cuv.Teodor cel Sfințit; Sf. Mucenici: Isaachie, Simeon 
și Petru din Vlaherna; Odovania Praznicului învierii 

Domnului.

Calendar Romano-Catolic________________________________
Sf. loan Nepomuk, pr. m. LN.

Calendar Greco-Catolic __________________________
S Teodor Sfințitul, c (+ sec IV). încheierea Sârb Sfin- 

telor Paști.

Apă
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota

bile.

Energie electrică___ _____ _________________
Energia electrică «a fi întreruptă, între orele:

- 8.30 - 15.90 fa Deva, Str. 22 Decembrie, bl.43; fa 

i localitatea Certej, zona Blocuri;
- 8.00 -14.® în Hunedoara, străzile Suituri, Lăturenl, 

Vulcănescu, Izvor, V. Pârvan, RScăștie, Mânerău, SC 

Mase Plastice. Benzinăria Beptig, Autoservice, ICSR - 

produse industriale; In localitățile: Cărneștl, Baru Mare, 
Râu de Mori, Valea Muncelului, Ponor, Federi, Ohaba 

Ponor; Petrlla, cartierul T. Vladimirescu, cătunul 

Părăieni; Vulcan, scaiul Enel Vulcan, str. Trandafirilor, 

bl.MI, Bfll, GRI, Ofi, B62, D62, str. Nicolae li- 

tulescu, bl.SB, str. V. Alecsandri, BI.A, bl.B, bl.C, str. 
Mihai Viteazul, bl.81, bl.82, str. Doinei, bl.68, str. 

E.Teodoroiu, BI.69, bl.26, Puncă termici
-10.® -13.00 fa Deva, str. Caragiale și zona Piață;
- 9.® - 15.00 fa localitatea Uroi (parțial),
- 8.00 - 15.00 te localitățile Hărțâgani, Stănija-Sat, 

Poienița, Grâdișfa, Brănișca.

Gaz metan ____________________________________ _
Nu sunt programate întreruperi fa furnizarea gazului 

metan.

Ciorbă de burtă
Ingrediente: 700 g burtă, 2 morcovi, 1 pătrunjel, 1 

ceapă, 1 gogoșar în oțet, 3-4 căței mari de usturoi, 
300 g smântână, 2 ouă, 60 ml oțet.
Mod de preparare: Se ia burta și se spală, se fierbe 

la foc mediu până se înmoaie, cam 2 ore. Se scoate 

și se taie fâșii. Se curăță legumele și se pun la fiert 

alături de fâșiile de burtă. Se face mujdeiul din 

usturoi cu puțină zeamă de ciorbă; după ce s-au 

fiert legumele le scoateți și puneți otețul și 
gogoșarul tăiat cubulețe. Smântână se amestecă 

foarte bine cu cele 2 ouă bătute. Se servește cu 

smântână și ardei iute.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Soluția Integramel din numărul precedent: A-0-S-A - SCAMATORI 
- RU - RAM - L - COLOMBINA - BARA - SER - FA - ARȚAR - TU - ER 
-AP - CÂND - URSI - U - TRACI - T - MT - ES - GRI - RAS - CIRC - 
TARAS - PE - A - SENIL - ZAPT

INTEGRAMA Al DEZLEGAT. 50 ROM Al CÂȘTIGAT!
în perioada 23 aprilie -19 mai, CL te provoacă 
la un nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate Integrantele apărute în acest interval, 
realizează o colecție și trimlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o In cutiile speciale 
Cuvântul Hber, până fa 29 mai.

In 30 MAI, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume.....
Prenume 
Adresa ...
....................... Tel........................  
Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □o»
Regulament.
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 30 mai, ora 14, la sediul redacpei.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

TSXi Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
730 TeleMatinal 

10:00 Pe ce dăm banii? 
10:30 Trăsniții din Queens

B(ep. 22, comedie, SUA, 
2002). Cu: Kevin 

James, Leah Remini 
11:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show. Transmisi
une directă 

12X10 Garantat 100% (r) 
12:50 Integrame după inte

grate 
13:00 Vorba lui Jim (s,

Ețcomedie, SUA 2003) 
13:30 Desene animate. Club

Disney 
14X10 Jurnalul TVR. Sport

Meteo 
15:00 Teleshopping 

15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen- ; 
tiu alte naționalități 

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
Patrula de mediu 

17:15 Careu de... Doamne 

18D0 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

2020 Neveste disperate
El (ep. 3, comedie amară, 

SUA 2004). Cu: Teri 
Hatcher, Marcia Cross, 
James Denton, Eva 
Longoria și Feiicity 

Huffman >

21:15 Hello, Good-Byel 
21:50 Ochiul magic 
22:45 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

B15 Fără frontiere. Trans
misiune directă 

0:10 Inundația (dramă, 
Franța/Rusia, 1994).

fii Cu: sabelle Huppert, 
Boris Nevzorov, Svet- 
lana Kriucikova. R.: 
Igor Minaiev

155 Jurnalul TVR (r). 
’ Sport Meteo

jDO Un oraș violent (film, 
r)

445 Memorialul durerii (r) 
535 Arhiva de serviciu.

Mussolini (r)
540 Careu de... Doamne

(r)

630 Pe ce dăm banii? (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 

rar)
10:15 Prietenii noștri, 

npoirțjțtii (film, r) 
12:“ Emmeidale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock, John 
Middleton, Charlie 
Hardwick 

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Zâmbiți, vă rog 
14® De-a v-ați ascunselea 

(thriller, SUA 1998). 
Cu: Tim Matheson 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
170 Războiul de acasă (s). !

Cu: Michael Rapaport • 

180 Doi bărbați și 
jumătate (serial, come
die). Cu: Charlie 
Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle 

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20iJ Academia de poliție 
(serial comedie, SUA, 
1997). Cu: Matt Bor- 
lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor, Joe Fia- 
herty

21545 Finala Cupei UEFA 
(transmisiune în direct) 
- Știrile Pro Tv 

240 Călătorii fa necunos
cut (serial acțiune,

< SUA, 2005). 
în distribuție: 

William Fichtner, 
Eddie Cibrian, 
Kari Matchett

0:55 Omul care aduce 
cartea (reluare) 

1:00 Știrile Pro Tv 
2XX) Finala Cupei UEFA 

(reluare)

%00 Vedere de pe bloc 
(reluare)

5300 Icstrim Tivi (r) 
530 Parte de carte (r) 
630 Emmerdale - Afaceri 

Sde familie (r)

Berbac ________ ____________________
Vă faceți remarcat în societate șl colaborați foarte bine cu 
cei din |us. talnjs de -firmare să încheiați o
atace» gtgiRalilIâ.

Taur ■ ' • .. ' a*'S '___________
începeți zisa pib Se insgirație. Folosiți-o pe glan profe- , 
sional șl în afauil. Relațiile sentimentale â Iubitul sun® 

foarte bune. ’ |

Gemeni
Dimineață sunteți Irascibil șl s-ar putea să vă purtați neae- 
licat cu pettana iubită. Controlați-vă, centru că prost
eați o ceartă.

Rac ......... _ . .................................. ............................_

S-ar putea si aveți discuții w partenerul, pentru că acor
dați prea multă atenție carierei. încercați să clarificați Beate 
neînțelegerile!

Leu

Din dorința ăe a abține venituri, rlscaji să neglijați relațiile 
și vă certați cu partenerul. @ăndiți-wă bine înainte de a lua 
o hotărâre.

Fecioară _______ _____________
Este posibil să plecați tntr-o călătorie neprevăzută. Vă reco
mandăm să nu ezitați. l-ai putea să aflați lucruri care wă 
«or folosi In afaceri.

Balanță
Sunt șanse sl se prcutică evenimente care marchează 
schimbări mari. Activitatea Intelectuală intensă vă conduce 
spre succes.

Scorpion ______ _ . _______ __ _

Vă sfătuim să evitați discuțiile aprinse. După-amiază reuși, 
să faceți rost de bani pentru a continua o lucrare, începută 
mai demult.

Săgetător
Este posibil să aveți probleme în relațiile sentimentale și 
pe plan financiar, II sfătuim să ■! păstrați calmul și să nu 
vă grăbiți.

Capricorn
Dimineață survin schimbări neprevăzute care vă dau peste 
cap planurile. S-ar putea să aflați că trebuie să plecați 
tntr-@ delegație.

Vărsător
După-amiază aveți succes în societate și colaborați bine. 
Nu faceți nici o promisiune dacă nu sunteți sigur că vă 
puteți ține de cuvânt!

Pești__________________ ,_______________________________________ _
S-ar putea ca un prieten de hmilie să vă reproșeze că nu 
vă plătiți datoriile ia timp. Păstrați-vă calmul și staHliți-vă 

clar prioritățile.

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: 

Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

9:00 în gura presei 

(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P.

_(film serial) 
12sî Vocea inimii

—(film serial) 
13 Să Observator 

cu Simona Gherghe 
13:45 Misiunea Casa 

(reluare) 
14:30 Din dragoste 

(divertisment) 
(reluare) 

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

fad
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

2030 Ziua Judecății
(divertisment)

22(00 Vocea inimii (serial, 
dramă, România, 

_2006). Cu: loan Isaiu, 
“loma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu

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

14310 Blood Angels (thriller, 
Canada, 2004). Cu: 
Lorenzo Lamas.
Din cauza tratamentu
lui crud pe care i-l 
aplică părinții, Ashley 
(Siri Baruc) fuge de 
acasă. Ea se aciuează 
pe lângă un club unde 
lucrează sora sa, 

Leslie.
2:00 Concurs interactiv 
3300 Observator (r) 
4S0 9595 (r)

920 Jurnalul Euronews 935 
Supraviețuitorii dezastrelor (r) 

, 10:10 Tonomatul DP2 12:00
Replay. Legendele fotbalului 

; românesc 1230 South Beach 
| (r) 13:30 ABC... de ce? 1430 

| E-Forum 15:00 împreună în 

, Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
J 16:20 Descoperă românii 
! 16:30 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 

j regional 1835 South Beach (s) 
Ș1930 Să vorbim despre cine- i 
i ma (doc.) 20:00 Bugetul meu.

Prețul banilor 20:30 Bazar, 
21:00 Ora de știri 22:10 Sin
dromul Babilon (dramă, Sue
dia, 2004) 23:50 Replay (r) 
0:20 Colecționarul de suflete 
(s) 120 Bicicleta albastră (film, 
r) 3:00 Asaltul elicopterelor ? 
(doc. M.A.I.) 3:15 Lumea de 
aproape (r)

9:00 Gitanas (s) 11:15 
Inocență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 1520 Rețeta de acasă 
15:30 Duelul pasiunilor (s) 
1630 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18*30 Betty cea urâtă (s) 19*30 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s) 
21*30 Zorro (s) 2230 Poveștiri ; 
de noapte (divertisment) 23:00 
Clona (s) 24:00 Prizoniera (r), 
1:00 Poveștiri adevărate (r) '< 
2:00 Iubire ca în filme (r) 3X30 
Poveștiri de noapte (r) 3:30 : 
Rețeta de acasă (r) 345 Muz
ica de acasă

0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

8:55 Complotul doctorului Fu 
Mandiu (comedie, SUA 1980) 
10*35 Soția partenetului meu 
(thriller, Franța, 2005). 12X15 
Un pic de suflet (aventuri, SUA 
1999) 13:30 Probe murdare 

(comedie, SUA, 2005) 14:55 
Mai e mult până ajungem? 
(comedie, SUA, 2005) 16:30 
Echipa Sfarmă-Tot (comedie, 
SUA, 2005) 1825 înmor

mântare cu cântec (dramă, 
SUA 1992) 20:00 Seoete de 
familie (comedie, SUA 2005) 

2135 Apă întunecată (horror, 
SUA 2005)

* 7XX) Chemarea străbunilor (s) 
- 8:00 Love Joy (s) 9:00 
« Dimineața cu Răzvan și Dani 
J 11:00 Raven (s). Cu: Raven,
* Orlando Brown, Kyle Orlando' 
; Massey 11:30 Divorțat și nu

prea! (s) 12:20 Look wno is;
i winninq 1430 Miezul pro- 
j blemei (r) 1630 Bărbatul din 
! vis (s). Cu: Daniela Alvarado, 
’ Râul Amundaray, Susana 

‘ Benavides 1730 Naționala de 
ă bere 1830 Știri 20:00 Jara Iu'!

Papură Vouă (divertisment)
> 20:30 Sărut mâna, mamă! 

22:00 Miezul problemei

■11:00 Viața la Casa Albă (r) 
’ 12:00 Teo(r) 13:15 RoadRun-
* ner-cea mai rapidă pasăre (s); 
813:45 O familie ciudată (s)

* 14:15 Descoperă România (r), 
*15:15 Savoarea bucătăriilor
' europene (r) 16:15 Entertain- 
«ment News (r) 1630 Ghici ce-
* mi place la tine (s) 1730 Viața

j la Casa Albă (s) 18:30 Ghici *
* ce-mi place la tine (r) 19:00
* Seaquest (s) 20:00 Entertain-
* ment News 20:20 Boston 
! Legal (s) 21:30 Ghici ce-mi 

J place la tine (s) 22XX) Castelul 
»bântuit (thriller SUA 1999)

730 Dragoste și putere (r) 
8XX) Sport cu Florentina 825 
Autofoirom (r) 945 Al 7-lea cer; 

(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 ! 
Quizzit - emisiune interactivă i 
14:05 Dragoste și putere (s) 
1440 Corabia condamnaților > 
(partea a ll-a) (dramă, UK,! 
1976). Cu: Faye Dunaway 
16:25 Al 7-lea cer (s) 1725 j 

Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs i 
20:00 Cronica Cârcotașilor! 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 2330 Poliția j 
în acțiune (r) 0:30 Focus (r) ’ 
1:30 Sunset Beach (s) 3:00 f 
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

EB3SEES3 
7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 9XX) Realitatea de la 9:00 
9:10100% (r) 11DO Deschide 
lumea 13:15 EU, România 
15:15 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 17D0 Realitatea 
de la 17:00 1745 Editorii 
Realității 18D0 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Ziarul Realității 22:00 100%. 
Cu Robert Turcescu 23:00 
Ultima oră

7X10 Matinal 71010X» Auto
motor 1030 Euromaxx 11XX) s 
Ne privește. Talk-show pe 1 
teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 12:00 Știri 13:05 Briefing 
(r) 1435 Lumea cărților 1535 j 
Euromaxx (documentar) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (r) 18:00 6! Vine pre- ‘ 
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi; 
Mbela 20:00 Străzile au. 
amintiri (dramă, România,: 
1962). Cu: Mircea Balaban, 
Toma Caragiu, Silviu 
Stănculescu. R.: Manole Mar- 
cus 22XX) Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24XX) 6! Vine 
presa! (r)

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10D0 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Golf 12:00 Minuni 
făcute de mâna omului: 
Peking 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14D0 Brainiac 
Maniaci ai științei 15D0 Cian 
se fabrică divene lucruri? 
16D0 Curse 17D0 Construc
torii de motoddete 1&00 
Motoddete americane 19D0 
Vânători de rranai 20o00 Cun 
se fabrică dvetse kienri? 
21D0 Tehnici esenpaie de 
suprawețwe 22D0 Când se 
produce dezastrul 23DO 
Joarie wdeo, paswne șî 

nLsfae
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•MKDX}> S*t*U arte adresat studenților facultăților 

cu profil TOC Aceștia, prin accesarea programului 
JStagfi pa bune 2007*, pot desfășura stagii practice

Mergem la vot sau la serviciu?
■Ml
pe pariMCta warll în companiile din domeniul IT6C.

■ Aceasta ar fi dilema 
hunedorenilor care 
sâmbătă, în ziua refe
rendumului, lucrează.
Hannelore AcArnulesei1 euro___________________________________________ 3,2831 lei

1 dolar american_____________________________ 2,4259 lei

1 gram aur 52,0090 lei

Dispecerat apa rece___________________ 227087
Dispecerat apa calda_______ _________ • 217808
OtsPsceratElectrlca ........................................929

Deva - Unii hunedoreni ar putea rata votul din cauza serviciului. Președintele e la mâna patronilor. Pentru mulți hunedoreni sâmbăta e zi de lucru. Și țăranul lucrează la câmp sâmbăta. Dar dacă Parlamentul a decis că Referendumul are loc sâmbătă, pe 19 mai, unde-i lege, nu-i tocmeală.
La mila patronilorAstfel, deși vor să meargă la vot, unii hunedoreni sunt, sâmbătă, la slujbă. Aceștia nu știu sigur dacă vor reuși să ajungă să pună ștampila și să spună „NU” sau „DA”. Cu toții sunt obișnuiți ca alegerile să fie organizate duminica, ziPlBpeeerat gaz  227091 I

Informații CFR 212725 "" ;
Urgențe____________;________________________ 112 |
Pompieri______________________________ 081 I

Deranlamente lift 235090 ;
Direcția Sanitar-Veter. 221145 j

M■■■■■■■■RW■■■■■■■-3; ■w----------------  ■ ■ ■ - —

Amplasarea radarelor în data de 16.05.2007:

- DN 66: Bâcia - Câlan;

- DN 7: Vețel -llia - limita jud. Arad;

- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

Laura Piterca Francisc Szekeli Nicolae Dezmeri (Foto: T. Mânu)
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2.3300
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închidere (lei/acț)

SNP 0,5350 -0,93
SUB 43300 2,12
SIF1 3.1300 -1,57
Banca Wansllvanla 0.7350 -0,68

Bloferm

b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel

SIF2 3.0000 -3,85
W” 3.4800 -0,57
SIF4 2.0400 -1,45
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,

w

j
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Avansați

Cu sacu-n
■ Aproape toată 
suprafața de teren 
agricol din județ va fi 
subvenționată de UE.

Deva (C.P.) - Țăranii hunedoreni au depus peste 23.000 de cereri la centrele Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură pentru a beneficia de ajutorul financiar pe suprafața de teren utilizată, a declarat Roman Farca, directorul instituției. Suprafața, totală rezultată din prelucrarea cererilor era, ieri, de aproximativ 132 de mii de hectare. Marți a fost ultima zi
Căldură ca în Sahara

8 5 2 9 4 1 3 7 6

7 4 3 2 6 5 8 1 9

6 9 1 8 3 7 4 5 2

9 1 8 4 5 3 2 6 7

4 3 6 7 1 2 5 9 8

2 7 5 6 9 8 1 4 3

5 8 7 12 6 9 3 4

1 2 4 3 7 9 6 8 5

3 6 9 5 8 4 7 2 1

facepători

» Echipe ale DADR 
sunt pe teren pentru a 
stabili valoarea pagu
belor provocate.

Deva (C.P.) - Seceta va determina o creștere ușoară a prețurilor cerealelor și completarea necesarului cu produse din import declară producătorii. România va fi nevoită să importe produse oleaginoase sau cereale pentru acoperirea necesarului intern, din cauza secetei. Se va importa în acest an în special porumb, soia, floarea- soarelui și, într-o proporție mai redusă, grâu. Cel puțin așa estimează, în acest moment, producătorii agricoli. Pe fondul temerilor legate de secetă, prețul semințelor oleaginoase certificate a înregistrat o creștere în ultimele două-trei săptămâni.
Țăranii nu au asigurăriîn județul Hunedoara, grâul este cea mai afectată cultură de caniculă. „Dacă vom avea aceleași temperaturi ridicate cum au fost săptămâna aceasta, grâul însămânțat în toamnă va fi total compromis”, a declarat Camelia

Sâmbătă trebuie să ne prezentăm la votliberă, lăsată de la Dumnezeu. Totuși, cu riscul unei mici penalizări, oamenii spun că vor încerca să fugă de la serviciu ca să pună ștampila pe răspunsul cel bun. „Dacă îmi 

spate spre Bruxellescând cererile puteau fi depuse pentru a se primi integral subvenția, care este în sumă de 50 de euro pentru fiecare hectar de teren. „La nivelul județului am estimat că vor fi 24.000 de cereri pentru o suprafață totală eligibilă de 146.000 de hectare. Din datele centralizate de APIA Hunedoara pot să afirm că aproape toate persoanele fizice care îndeplineau condițiile legale au depus solicitări pentru a primi ajutorul pe suprafața de teren. Cele 13.000 de hectare de teren pentru care nu sunt cereri aparțin, în marea lor majoritate, primăriilor”, a
Manole, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara. în județ, doar societățile comerciale care au ca obiect de activitate agricultura și-au asigurat culturile de pe cele 900 de ha lucrate. Țăranii, în schimb, nu prea au culturile asigurate. Conform datelor de la stația meteo Deva, luna trecută umiditatea în aer a atins și valori de 15%, ceea ce este comparabil cu ce se întâmplă în deșertul Sahara, a declarat Gabriel Bulgăr, meteorolog de serviciu. 

Camelia Manole

permite timpul, am să merg la vot. Dacă voi merge, o fac pentru ca să se facă o schimbare, în mai bine. Este datoria noastră de cetățeni. Dacă noi nu o facem, cine să aleagă pentru 

adăugat directorul APIA Hunedoara.Depunerea cu întârziere a cererii (în intervalul 16 mai- 11 iunie) va determina o reducere cu 1%/zi lucrătoare a sumei pe care fermierul are dreptul să o primească. Și pe viitor cei care se vor prezenta la centrele APIA trebuie să aibă asupra lor actul de identitate, extrasul de cont de la o bancă comercială unde se vor vira banii și trebuie să cunoască mărimea suprafeței pe care o utilizează și ce culturi are pe aceste terenuri. Condiția esențială este ca solicitantul să utilizeze un 

EURO - GSM partener Orange 

k * * r

• EURO GSM Hunedoara; B dul Dacia, nr. 6A; B-dul Corvin. nr. 8
• EURO GSM Deva; Ulpia Shoppirg Center, etaj 1

noi?”, spune Laura Piterca. „Sunt de serviciu. Dar dacă ajung acasă până seara la opt, mă prezint la vot. Trebuie să se decidă odată dacă este vinovat sau nu e vinovat domnul președinte”, precizează Francisc Szekeli. „Nu știu sigur dacă voi merge la vot. Sunt la serviciu sâmbătă. Să văd cum voi ajunge. Sper să ajung”, spune Nicolae Dezmeri. Așadar, după cum se vede, președintele țării s-ar putea să depindă de bunăvoința patronilor. De sâmbătă, însă, s-ar putea inventa o nouă pauză. „Pauza de vot” (sau pentru vot?).
Centrul Local Deva - Simeria, 
satul Sântandrei, CăminuP Cul

tural_________________________________

Centrul Local Brad, Str. Inde- 

pendenței, nr 3, tel. 613222 

Centrul Local Hunedoara, Str. 
Libertății, nr. 17, tel. 713250 

Centrul Local llia, Str. Libertății, 

nr. 56_______________________________
Centrul Local Orăștie, Str. 
Plantelor, nr. 2b, tel. 245011 

Centrul Local Petroșani, str. Con- 

structorul, nr. 14, tel. 540470 

Centrul Local Sântămăria Orlea, 

Str. Morii, nr. 167, tel. 772057

teren agricol în suprafață de cel puțin un hectar, format din parcele agricole de minim 0,30 ha.

«AVA



miercuri, 16 mai 2007 cuvw

• Fonduri. Ministerul pentru IMM, Comerț, Turism și Profesii Liberale derulează, în acest an, 13 programe destinate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii. Șapte asemenea programe care însumează fonduri în valoare de 27 milioane lei au fost deja lansate. (M.S.)
• Protest. Taximetriștii din Deva vor protesta astăzi, de la ora 11.30, pe străzile principale ale orașului. La acțiunea de protest vor lua parte aproape o sută de taximetre. (M.S.)

PC la 15 ani
Deva (M.S.) - Filiala județeană Hunedoara a Partidului Conservator a împlinit ieri 15 ani de la înființare. „Vom continua în aceeași formulă de echilibru, aproape de oameni, mai ales că funcțiile politice se regăsesc în cele administrative. în tot acest timp s- a văzut că un partid catalogat ca mic a reușit să-și atingă un obiectiv important: aderarea României la UE”, a declarat președintele PC Hunedoara, Petru Mărginean. în prezent, PC Hunedoara numără 8000 de membri. După alegerile locale din 2004, conservatorii dețin două funcții de primar, la Vulcan și Uricani, 7 viceprimari și 85 de consilieri, dintre care patru județeni.

Petru Mărginean

Canicula lovește mai devreme
A

Doru Oană

Trotuare 
distruse 
Deva (M.S.) - Trotu
arele din mai multe 

zone ale municipiului 
Deva arată ca după 

război, fapt care a 

atras atenția con
silierilor locali. Con

silierul Doru Oană 

(PNL) a atras atenția 

executivului Primăriei 

Deva asupra acestei 
stări de fapt. „în fața 

clădirii în construcție 

a noului sediu admi
nistrativ trotuarul 

este distrus. O situ
ație similară se poate 

întâlni și pe strada 

Aurel Vlaicu", a spus 

consilierul, care a 

cerut ca situația să 

fie remediată. Ca 

prim răspuns, con
silierul a fost asigurat 
de către directorul 
tehnic al Primăriei 
Deva, Ludovic Szocs, 

că repararea trotu
arelor a fost prinsă în 

planul de investiții pe 

acest an.

■ Vipera cu corn din 
Parcul Național „Defi
leul Jiului" e agresivă și 
a coborât spre râul Jiu.

Deva (M.S.) - în numai două săptămâni, în municipiul Deva termometrele stației meteo au trecut de la valori situate sub limita înghețului, la altele care arată cele mai ridicate temperaturi consemnate de meteorologi în ultimii 80 de ani, în luna mai. Temperaturile înregistrate în oraș sunt însă mai mari cu 4-5 grade Celsius față de cele consemnate la stația meteo, din cauza asfaltului și a blocurilor de beton care se încing de la soarele puternic.
Peste 40 de grade la solîn ceea ce privește temperaturile consemnate la nivelul solului, pe teren arabil, acestea au ajuns la valori care au depășit 41 de grade Celsius. Dacă nu va ploua, specialiștii apreciază că este posibil ca valorile să atingă un record

Meteorologul Gabriel Bulgăr verifică starea aparatelor de măsurăde 45 grade Celsius, pentru luna mai.Un fenomen interesant s-a întâmplat în zona Parcului Național „Defileul Jiului”, unde viperele cu corn au început să-și părăsească habi

tatul și să se îndrepte spre râul Jiu, în căutare de apă; Viperele au putut fi zărite pe marginea DN 66 Petroșani - Târgu Jiu. Din cauza pericolului pe care îl reprezintă și a comportamentului agre-

(Foto: CL siv determinat de căldură, pt sectorul de drum vizat au fos lipite afișe de avertizare, ci mențiunea “Atenție, vipere!” în special pentru turiștii cart preferă să străbată Defileu Jiului „la pas”.
Viața la 60 de grade Clesius

Aproape 40 de șoferi hunedoreni au fost amendați pentru că au depășit

■ în timp ce unii mun
cesc la răcoare, alții sunt 
nevoiți să suporte tem
peraturi de peste 60°C.Deva (D.I.) - Cea mai fierbinte primăvară din ultimii 80 de ani ne afectează pe fiecare. Cel mai mult suferă cei care au un loc de muncă... fierbinte: brutăriile, de exemplu, sau bucătăriile restaurantelor. Adaptându-se vremurilor, instituțiile și chiar unele societăți au găsit soluția: aparatele de aer condiționat. Dincolo de spațiul închis și răcoros, aerul e însă, mai bine de jumătate de zi, greu respirabil.„Avem condiții bune aici, nu ne e cald și, oricum, pe mine nu mă afectează căldura”, spune Elena Oprișa, bucătăreasă. Căldura doboară însă pe angajatele de la co- vrigării, unde cuptorul des

chis merge încontinuu și singura aerisire e gemulețul de servire.Cum pot să lucreze la peste 40 de grade, cât e probabil înăuntru, nu am aflat. Fără acordul șefului, nimeni nu spune nimic. Doar oftează.
Mai greu la piațăȘi în piață e greu de stat. „Ni se pălește marfa, iar când se încinge acoperișul de tablă de deasupra... e cuptor”, spune L.D., vânzătoare. Din când în când, fiecare vânzător își stropește marfa cu apă, s- o mai învioreze. Ana Lazăr, vânzătoare de produse industriale, ridică din umeri: „Ce să facem?! Asta e. Mai bem apă, mai așteptăm să mai bată vântul”... în chioșcurile înghesuite din piață nu intră nici o adiere. Vânzătoarele de aici stau în prag, iar sub tabla încinsă rămâne doar marfa. Căldura a alungat ieri

Brutarii, oameni de care ai nevoie in fiecare zi (Foto: CL)la prânz parcă toți trecătorii. Străzile centrale ale Devei, zilnic aglomerate, s-au liniștit parcă deodată. E dificil să fii pieton într-o zi toridă! Aglomerația mare însă s-a mutat la terase. Angajatorii sunt obligați să reducă prpgramul

de lucru al angajaților în caz de caniculă.Aceasta însă se socotește abia de la 37 de grade în sua temperaturi care nu s-au înregistrat încă. Dar, cum evoluează lucrurile, nu e timpul trecut...

viteza legală, într-o singură zi. Polițiștii i-au sancționat pe șoferii indisciplinați cu 132 de amenzi, pentru diferite încălcări ale legii, iar opt permise au fost reținute. (Foto: Traian Mânu).. __  jf Ana Lazăr L.D., vânzătoare Elena Oprișa Terasa, alternativă la caniculă

S-A SCHIMBAT. 
E OBSEDAT DE PUTERE. 

ROMÂNIA MERITĂ MAI MULT!
VOTAȚI DA
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• Arbitrul șofer. Alexandru Tudor, pedepsit pentru penalty-ul cadou acordat echipei Steaua în meciul cu Unirea Urzi- ceni, a fost văzut la partida dintre Min. Lupeni și FC Oradea. De ce? Radu Petres- cu, centralul partidei de la Lupeni avea permisul suspendat și atunci l-a luat pe Tudor să-i conducă mașina. (V.N.)
• Apetri nu pleacă. Oficialii Jiului au infirmat zvonul conform căruia atacantul Gabriel Apetri ar pleca din vară la UTA Arad. „Deocamdată nu pleacă nimeni de la Petroșani. Sigur că suntem deschiși negocierilor, dar numai când vom primi oferte concrete vom discuta", a spus managerul general loan Sdrobiș. (C.M.)

Eliminat din lotul de bazăDeva (V.N.) - loan Sdrobiș, managerul general de la Jiul, a declarat că i-a comunicat jucătorului Dan Găldeanu că nu mai face parte din lot. Acest lucru s-a întâmplat cu toate că jucătorul și-ar dori să continue la formația din Petroșani, unde este susținut și de antrenorul Gheorghe Poe- naru, iar jucătorul mai are contract cu Jiul încă doi ani de zile. Sdrobiș a spus că i-a comunicat acestuia să-și caute altă echipă pentru că nu mai face parte din lotul echipei din Petroșani, care va evolua din sezonul viitor în liga secundă. „Găldeanu are probleme de sănătate, a suferit o operație de menise și va mai suferi una la ligamentele încrucișate, dar nu mai face parte din planurile noastre. Este liber să-și caute altă echipă”, a declarat Sdrobiș. Antrenorul Gheorghe Poenaru a spus că nu și-ar dori să renunțe la serviciile jucătorului, dar decizia îi aparține managerului general.
Vei

Seria-Valea Straiului_________________________
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a XJV-a: Streiul Baru 
Mare - Viitorul Păellșa 5-0; Goanță Ghelarl - Dacia 
Boșorod 0-3; Sîntămărle Orlea - Sargeția Bretea 
Românâ 1-0; Cerna Lunca Cernii - Unirea Berthelot 5- 
3; Mureșul Deva II - Minerul Telluc 0-5._____________
Clasament________________________________________
1. Minerul Telluc 14 10 2 2 34-16 32

Mureșul Deva li 14 10 i 2 70-20 32
3. Sîntâmârle Orlea 14 9 1 4 30-23 2B
4. Cerna Lunca Cernii 14 7 g 6 33-34 22
5. Unirea Berthelot 14 7 1 6 29-30 22
STWtorul PScllșa 14 6 1 7 20-27 19
7. Sargeția Bretea R 14 6 0 8 33-36 18
8. Dacia Boșorod ___ 14 B 0 9 2.7-54 15
9. Streiul Baru Mare 14 4 1 9 18-25 13
Î0. Goanțâ Ghelarl 14 g „0 li” 12-41___ 6
Programul etapei următoare, din 2& mal ax.: Unirea 
Berthelot - Sîntâmărle Orlea; Dada Boșorod - Streiul 
Baru Mare; Viitorul PBdlșa - Minerul Telluc; Cerna Lun- 
ca Cernii - Mureșul II Deva._______ _________________

Șț Valea Mureșului__________ _______
Ri tele etapei a Xll-a; Caslno lila - Streiul Slmerla 
Veche 4-3; Moții Buce; ■ Zarandul Crlșdor 1-1; Aurul 
Certe] - Olimpia Rlbița 1-1; Victoria Dobra - Ponorul

0 12 14-56 0
In Zâ maFax.; Victoria

Dobra -.Caslno lila; Ponorul Vața ■ Aurul Certe]; Olimpia
'Rlbița - Moții Buce;; Zarandul Crl;@lor ■ Streiul Slme
rla Veche.

t

Semifinalele Cupei RomânieiDeva (C.M.) - Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara organizează, mâine, de la ora 17.30, partidele contând pentru semifinalele Cupei României, faza județeană. în prima partidă se vor Întâlni, la Deva, Agrocompany Băcia și CFR Marmosim, iar In a doua, față in față se vor afla, la Lonea, Inter PetrUa și Victoria Călan. Meciul de la Deva va fi arbitrat de o brigadă din Hunedoara formată din Daniel Haidiner - centru, Bogdan Găceanu șl Denis Haidiner - asistenți, iar observator va fi Grigore Macavei (Deva). Partida de la Lonea va fi arbitrată de devenii Florin Anca - centru. Alin Maris si Alexandru Nichilciuc - asis-

Jiul „îmbrobodită" de
■ Doi jucători ai 
„minerilor" au intrat 
brusc în atenția Stelei 
înaintea meciului.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
dprian.marinutolnfarmmedla.roPetroșani - Finanțatorul Stelei, Gigi Beeali, încearcă să aplice și la meciul cu Jiul, de miercurea viitoare, aceeași strategie cu care și-a asigurat victoria în partida cu Oțelul, disputată în urmă cu câteva

etape. Steâua a câștigat atunci lejer contra gălățe- nilor, după ce patronul campioanei a făcut oferte pentru doi dintre jucătorii echipei de la Dunăre. Acum, surse din cadrul clubului din Valea Jiului susțin că fotbaliștii formației Jiul Petroșani, Eric Bicfalvi și Fabian Vasile Teușan au intrat în atenția Stelei în vederea unui eventual transfer. în acest sens, managerul general al formației Jiul, loan Sdrobiș, a declarat, ieri, că este prea

devreme pentru cei doi jucători să facă pasul spre o echipă precum Steaua. „Nu cred că e cazul să vorbim despre așa ceva. Cei doi sunt copii, nu e cazul să le umplem mintea cu așa ceva. Mai au de muncit până să ajungă la o echipă cum este Steaua. Oricum, cine vrea jucători de la noi trebuie să vină la tratative”, a spus Sdrobiș.Dincolo de declarații diplomatice, rămâne de văzut care va fi atitudinea Jiului în

Beeali

Bicfalvi e dorit de SteauaEieciul cu Steaua, din ultima etapă a Ligii I.
„încurcați" de 
naționalăDeva (C.M.) - Campioana României la futsal, FC CIP Deva, se confruntă cu o situație delicată înaintea meciului decisiv din semifinalele play-off-ului Ligii I cu Dinamo Athletic București. După ce au dat primele semne de slăbiciune, pierzând duminică meciul doi al confruntării cu bucureștenii, devenii nu pot pregăti în liniște partida a IlI-a, care va decide cine va juca în finală. Motivul? Șase dintre compo- nenții lotului FC CIP, respectiv Lupu, Matei, Gherman, Dobre Tomescu și Șotârcă, au fost convocați la națională, pentru amicalele de azi și mâine, cu Slovenia. „Situația ne afectează programul de pregătire. Jucătorii au vrut să refuze convocarea la lot, pentru că erau supărați pe FRF, din cauza arbitrajului ostil pe care l-am avut duminică la București cu Dinamo Athletic. Nu au putut face acest lucru, întrucât riscau să fie suspendați”, comenta Karoly Gașpari, antrenorul FC CIP Deva.

Lupu, căpitanul naționalei

minut

secunde
la-ți orice opțiune cu 180 de minute în rețea și timp de 6 luni 
vorbești până la 900 de minute în rețea, începând cu 2 euro/lună.

« apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange, 6 luni
■ 400 de minute naționale, valabile 6 luni
« 25 de minute naționale lunar, pe viață
■ 5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni
■ abonament gratuit, 3 luni
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• Campioană. Formația Debrecen a câștigat titlul de campioană a Ungariei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa REAC Budapesta, acumulând 63 de puncte, opt mai multe decât următoarea clasată, MTK Budapesta. în ultimele două etape ale campionatului, MTK mai poate acumula cel mult șase puncte, insuficient pentru a o mai ajunge pe Debrecen. Pentru Debrecen acest titlu este al treilea consecutiv, ceea ce reprezintă un record pentru o formație din afara capitalei Budapesta.

„Cupa UEFA", din tribună

Sferturi
Fes (MF) ■ Perechea Andreea Vanc-Ehritt/ A- nastasia Rodionova (Ro- mânia/Rusia) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului din Maroc, dotat cu premii de 145.000 de dolari.

AproapeBucurești (MF) - Antrenorul echipei de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea, Gheo- rghe Tadici, a declarat că returul din finala Cupei Cupelor nu va fi atât de simplu.Meciul cu Byassen Trondheim va avea loc duminică (ora 17.15). în tur, Oltchim a câștigat cu 30-24.

Hasselbaink 
(Foto: ERA)

■ FC Sevilla și Espanyol 
Barcelona scot, astăzi, 
săbiile în finala acestei 
competiții.București (MF) - Fotbaliștii echipelor care vor câștiga Cupa UEFA, la 16 mai, la Glasgow, și Liga Campionilor, în 23 mai, la Atena, vor urca în tribună pentru a-și primi trofeul, a anunțat președintele UEFA, Michel Platini.„Am dorit ca, la 16 mai, la Glasgow și o săptămână mai târziu la Atena, cupele europene să revină la tradiție și același lucru să se întâmple și anul viitor, la Viena, la Eu- ro-2008. Jucătorii echipei învingătoare vor urca în tribune pentru a primi trofeul, în rândul suporterilor, a oamenilor fotbalului, a celor fideli balonului rotund. Redăm fotbalului locul său meritat, redăm eroii mulțimii, abolim medierea electronică.

Gh. Tadici (Foto: FAN)

Dat afarăLondra (MF) - Fostul internațional olandez Jimmy Floyd Hasselbaink a fost dat afară de Charlton Athletic, echipă retrogradată în liga a doua engleză. Hasselbaink, în vârstă de 34 de ani, care a fost golgheterul campionatului Angliei în anul 2001 când evolua pentru formația Chelsea Londra, a înscris în acest sezon doar două goluri.

Parteneră de excepție
Constanța (MF) - Fosta campioană mondială la tenis de masă, Gao Jun, sportivă originară din China, dar care în prezent concurează pentru SUA, se pregătește în aceste zile la Constanța.Gao Jun, în vârstă de 38 de ani, ocupă în prezent locul 13 în clasamentul mondial. Sportiva care are la activ un titlu

Promovare
Petroșani (MF) ■ Fostul antrenor al echipei Jiul Petroșani, Marin Tudorache, a afirmat că dorește să promoveze în liga a doua cu noua sa echipă, Minerul Motru, după ce a semnat un contract pe o perioadă de două luni, cu drept de prelungire pe încă un sezon.„Am acceptat să preiau această echipă pentru că am găsit la Motru condiții foarte bune. Avem ca obiectiv promovarea și îmi doresc să reușesc. Cu Jiul am rupt orice legătură și am decis că este mai bine să accept oferta de la Motru, unde voi continua și în cazul în care vom rata obiectivul”, a declarat Tudorache.El a spus că nu va aduce la noua sa echipă niciun jucător de la Jiul Petroșani și se va baza doar pe fotbaliști olteni. Crlstl Chlvu este cu un picior în curtea clubului torlnez (Foto: epa)

Ciclistul Valverde a încurcat-o

Judecată. Tribunalul de Arbitraj I i Sportiv (TAS) de la Lausanne a judecat, i j marți, apelul depus de FC Steaua t iDunării Galați împotriva grupării ! iSteaua București în cazul mijlocașului Iulian Ochiroșii, decizia urmând a fi H ! anunțată în câteva săptămâni. (Foto: EPA) j
.. u>»~Miiaiuiaawr i

■ Ciclistul spaniol Ale- 
andro Valverde este 
mplicat într-un scandal 
de dopaj.

Cagliari (MF) ■ Ciclistul spaniol al echipei Caisse d’Epargne, Alejandro Valverde, este implicat în afacerea de dopaj Puerto, a anunțat cotidianul L’Equipe.Poliția spaniolă a descoperit în laboratorul toxicologic de la Barcelona materiale de dopaj sangvin care îi sunt atribuite lui Valverde.Alejandro Valverde, în vârstă de 27 de ani, a terminat pe primul loc UCI Pro- Tour în 2006, a câștigat o etapă în Turul Franței, trei în Turul Spaniei și a câștigat cursele clasice Fleche Wa- llonne și Liege-Bastogne-Lie- ge, ambele în 2006.Scandalul Puerto a fost declanșat în luna mai din anul 2006, când s-au descoperit materiale de dopaj sangvin și registre cu numele mai 

Victoria, Cupa, emoția...”, a anunțat Platini.Michel Platini reamintește că Bobby Moore a primit trofeul în tribune la Wembley, în iulie 1966, Dino Zoff și-a împărtășit bucuria cu mulțimea de pe stadionul Santiago Bernabeu în 1982, pentru cei mai în vârstă a făcut referire la Miguel Munoz, care a ridicat trofeul pe Parc des Princes în 1956, în timp ce cei mai tineri își pot reaminti de Didier Des- champs, care în 1998 a urcat în tribune pentru a primi Cupa Mondială în mijlocul miilor de suporteri în extaz.Finala Cupei UEFA, dintre formațiile Espanol Barcelona și FC Sevilla, va avea loc, astăzi, la Glasgow, de la ora 21.45, în timp ce in finala Ligii Campionilor se vor întâlni, la 23 mai, la Atena, formațiile AC Milan și Liver- pool. Ambele partide vor fi transmise de Pro TV.

de vicecampioană olimpică obținut la Barcelona în 1992 și un titlu mondial obținut cu echipa Chinei în 1993, reprezintă SUA din anul 2000 si acum se pregătește pentru o nouă ediție a Campionatelor Mondiale, ce va începe la 21 mai și se va desfășura la Zagreb. Gao Jun a ajuns să se pregătească la Constanța de

Ciclistul spaniol este Implicat în afacerea de dopaj Puerto (Foto: epa)multor sportivi. Au fost reținute atunci cinci persoane: doctorul Eufemiano Fuentes, fost medic la mai multe echipe spaniole (Kelme,

Michel Platini, președintele UEFA (Foto: era)

oarece antrenorul său este românul Teodor Gheorghe, soțul fostei campioane a României, Emilia Ciosu. Partenerele de antrenament ale fostei campioane mondiale sunt Iu- lia Necula și Andreea Mămăligă, urmând să li se alăture și cele mai bune junioare ale României, Daniela Dodean și Elizabeta Samara.
Cristi Chivu - la Juventus!București (MF) - Cotidianul Tuttosport, citat de agenția Calciomercato, a anunțat, marți, că fundașul echipei AS Roma, Cristian Chivu, a ajuns la un acord cu oficialii clubului Juventus Torino în privința unui transfer.în cazul în care Juventus este dispusă să plătească cele 18 milioane de euro cerute de AS Roma, internaționalul român va semna un contract pe patru sezoane cu gruparea to- rineză, urmând să primească un salariu anual de 3,5 milioane de euro.Conform sursei citate, Chivu, care se mai află pe lista

Once), suspectat că s-ar afla în centrul rețelei de dopaj sangvin: Manolo Saiz, managerul echipei spaniole Li- berty; Ignacio Labarta, direc

Arădeanca Daniela Dodean se 
poate antrena cu valoroasa ju
cătoare Chineză (Foto: EPA)

de achiziții a cluburilor Inter- nazionale Milano și Real Madrid, este a doua opțiune pentru Juventus după argentinianul Gabriel Milito de la Real Zaragoza. Juventus, care este foarte aproape de promovarea în Serie A după ce a fost retrogradată din cauza implicării în scandalul meciurilor trucate din Serie A, îi mai are în vizor pe Fabio Quagliarella (Sampdoria Genova), Klaas Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Sergio Al- miron (Empoli) și pe Hernan Crespo, împrumutat de Chelsea Londra la Intemazionale Milano.

torul sportiv adjunct al e- chipei Comunidad Valenciana; Jose Luis Merino, un medic din Madrid, și Alberto Leon, rutier în cadrul echipei VTT.
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• Brad, 57 mp, zonă centrală lângă spital, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopan, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopan, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 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)

• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040490, 0788/158483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Cumpăr ap.2 camere (04) Vând ap. 4 camere (07)

• Deva,etaj 1- 3 din 4, balcon, preț maxim 78000 
lei. Tel. 0720/400446. CD.
• 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 (AO)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zdnă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, b-dul Decebal, bl. 15, et. 1, ap. 2, cu 
vedere spre Ulpia, contorizări ccmplete, neame
najat, preț 150.000 ron, negociabil, tel. 
0723/288282. (T)
• Hunedoara, central, etaj 1, semidecomandat, 
parchet, balcon închis, centrală, gresie, faianță, 
calorifere noi, preț 80.000 lei, fără intermediari. 
Tel. 0741/098308,0354/409458. (T)
• semidecomandate, parter, contorizări, fără 
îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva, preț 118.000 lei, negociabil. Tel. 
0726/752146. (T)

__ • urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
/ apă-gaz, preț un miliard trei sute cincizeci 

. - milioane lei, tel. 223336. (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică, ocupabile imediat preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 

, termopane, parchet, gresie + faianță, ST 58 mp,
Nna Opera, preț 44500 euro negociabil, tel.

.<42/019418. (Al)

• Gojdu, eta| 2, parchet, balcon, ST 48 mp, 
contorizări complete, preț 122000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandata, 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)
• urgentzona blocurile Mintiei, dec, st=60 mp, 
amenajări moderne, centrală termică, balcon 
închis, preț 147.000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Minerului, dec., balcon, 
bntorizărl, preț 97,000 RON, tel. 0740/013971.

(A2)
• b-dul. Bălcescu, etaj Intermediar, dec., 
amenajat, repartitoare, preț 155.000 RON, tel. 
0724/305661. (A2)
• str. Minerului, parter, dec., contorizări, preț 
97.000 RON, tel. 0724/305661. (A2)
• zonă centrală, etaj Intermediar, circuit, 
parchet, gresie, faianță, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 0724/305661. (A2)

• Gojdu, et 3, semidec., faianță, gresie, balcon 
închis, contorizări, preț 140.000 RON, tel. 
0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, dec, amenajat, centrală termică, 
preț 51.500 euro, tel. 0724/305661. (A2)
• 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)
• zona Zamflrescu, etaj 2, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet stare bună 
bucătărie mare, preț 100.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• ultracentral, 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 Uceul 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 138.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu - 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. Zamflrescu, 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- 
intermedlar, se oferă diferență preț 145.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil Imediat, etaj Inter
mediar, zona Trident, Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 cărți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, bala 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)

• Slmeria, zona 1 Decembrie, decoman
date, bloc cărămidă acoperit, parchet, 
faianță rolete, centrală termică preț nego
ciabil, la vedere și teren 400 mp zona 
Marmura Simeria utilități. Tel. 0742/057489. 
(7/15.05)

• 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, Eiălcescu, preț 
136000 ron negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, Progresul, etaj 1, balcon, 
parchet, preț 55000 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 (A4)
• 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 și 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, 
de mandi , 2 băi, 2 balcoane, t< 
parchet, modificat, vedere în 2 părți, preț 64000 
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 80300 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, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
M ărăști, Deva, tei. 0740/317314 (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300. (A9)
• dec, 2 băl, contorizări Integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvln, Deva, tel. 231300. (A9)
• Brad, 2 băl, et 1,2 balcoane, termopan, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490,07SV158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• decomandate* centrală termică hol central, 2 
băi, balcon închis, et 3, zona Bejan, preț 52000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandată, 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. 
0723/251498,0740/535095, 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 Carpațl etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• semidec, amenalat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat, etaj 
1, zona Mioriță Devă preț 61.000 euro neg, tel. 
23 -)0.(A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

'"""romimo.ro
• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă, centrală
termică camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
21158-0745/253662. (A0) _______

Vând ap. 5,6 camere (09)
• scară Interioară, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică termopane, 150 mp, total occidental, 
garaj, 97000 eur< tel. (Al)

Vând case, vile (13)

• ta Deva sau schimb cu apartament 3 camere, 
et 1, loc central, în Deva, plus diferență tel. 
0254/215795. (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)
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• zona Pietroasa construcție 2000, P+1, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Călugărenl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabiI firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• In Slmeria P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, In Deva zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă, CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent ta Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva preț 150.000 euro neg, tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere + dependințe, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad,șură grădină și 2 ha teren.zonaHertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0.788/040.490. 
(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. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

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

Vând case la țară (17)
• casă și anexe gospodărești în Almașu Sec, nr. 
46, preț negociabil. Tel. 0254/233022. (T)
• ta 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 Vețeă, 2 camere, bucătărie, baie, gaz, 
grădină 1500 mp, preț 118000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)

Vând garsoniere (19)
• Deva, B-dui luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet gresie, faianță convector 
gaz, 67 000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate, et 1, termopan, parchet gresie, 
faianță Poliția Județeană ST 28 mp, preț 70000 
ron negociabil, 0742/019418 (Al)
• 33 mp, contorizări, parchet, balcon, et. 4/9, 
zona Gării, 78.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
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• tonindite, contorizărl, balcon 
indiis, ocupabilă imediat, preț 78 000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• dec, bucătărie, baie, parchet, zugrăvit, etaj 
rtermiediar, zona Miriști, preț90.000 Ron, neg., 
tel 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, lamelar, 
termopan, ocupabilă Imediat, zona M. Emlnescu, 
preț 85300 RON. tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• eemidec, amenajată, mobilată, zona 
Ko rtceanu, preț 92.000 RON, tel. 0741/154401, 
ZZ7542. seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon mare, bd. 
Decebal, preț 30.000 euro, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, 
termopan, zona Progresul, preț 98.000 RON, neg., 
tei. 0741/154401,227542, seara. (A2)

• urgent, cameră de cămin, zona Dacia, preț 
33.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Miriști, et. 1, contorizărl, 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 convertor, 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 canin contorizărl totale, termopan, 
parchet, gresie, faianță repartitoare, bine 
î rrtreți nută se dă mobilată ș I utilată preț 90000 ron, 
negociabil, tei. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizărl, preț 61500 lei, neg., tel, 
206003,230324. (A7)

■ zona Emlnascu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel, 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizărl, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,2t)6003. (A7)

• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

tomimo; :>

• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcicr, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• F d-Deva 1800 mp, Intravilan, acces la sosea 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483, (A10)
• Brad, 1 ha zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366, 0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483, (A10)
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ÎMPREUNA IN afaceri

• In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj Intermediar, plata se oferă în 

funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (A0)
• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață Inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• dec, zona Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

Vând terenuri (21)

KT» TRIANAVAS OW1MI 
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• 1 ha teren lângă restaurantul Pacific, pe DN7, 
toate facilitățile. Tel. 0767/048633. (T)
• extravilan la capătul străzii Bălata din Deva, 
preț 2 euro mp, preț 4700 mp. Tel. 0256/451498 
sau 0747/974947. (T)
• Intravltan ta Băcla (15 km de Deva), 3600 mp, 
cu toate facilitățile (apă gaz, canalizare, curent), 
preț 5,5 euro/mp, tel. 0254/233974,0724/388452. 
(T)
• vând grt A în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, Informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• mal multe parcele de teren In Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, utilități, 20000 euro parcela, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, zona 700, ST 5100 mp, FS 25 m, preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• Intravilan In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231300,0745/511776. (A9)
• zona le|an, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zonă Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravlan ta Deva S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu),preț42.000 euro,tel. 0745/511.775 (A9)
■ Intravilan In Deva zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel, 0745/511.776. (A9)
• paroaU teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Slmerla viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg, tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha zona str. Luna preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag 6 ha zona Blăjenl, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• ta Dova, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată etaj 
1, bloc cu Interfon, ocupabilă imediat, pe termen 
mai lung, preț 100 euro plus garanție. Tel. 
0730/305563,0723/696299, (T)
• ofer ipra închiriere spațiu 32 mp, tip vilă 
termopan, centrală grup sanitar, în spatele 
Băncii Transilvania Bdul 22 Decembrie, 400 
euro/lună tel. 0723/227569. (T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans șl 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)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, 140 mp, P +1 + M, occidental, centrală 
termică termopane, gresie, faianță totul nou, 8 
euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)

• b-dul Decebal, et 1, dec., amenajat 4 camere, 
CT, preț 350 euro/lună + garanție, sau se nego
ciază dacă se face plata în avans pe 1 an, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-du I Decebal, et 7, dec., 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)
• Mărăștlul 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 + bale, amenajat 
mobilat repartitoare, fără bucătărie, preț 280 
RON/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Ba|an, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărle 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 Oalias, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabll din 1 aprilie. (A7)
• apj camere, ultracentral, contorizat reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona MfcU Dallas, hală s=100 mp, H=35 m, apă 
gaz, curent canalizare, pretabil producție, depozit 
preț 5 euro/mp, tel. 0748/164633,206003. (A7)
• zona Bălcoscu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, 
sediu firmă preț 250 euro/lună, neg., tel. 
0745/163445. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)

• zona Pstrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar + 130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• 3 camera, dec., mobilat șl utilat stil occidental, 
pretabil șl pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, S-434 mp, zona centrală Deva, preț
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• 5-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), ad. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)
• hală 5500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri, 
toaleta), la periferia Devei. 2 euro/mp, tel. 
231300,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

CS '<«

• vând Dada 1310 break, af 1987, in stare bună 
Tel. 216756,0741/740047 și 0720/632545. (T)
• vând Dada Super Nova model Confort, an 
fabricație 2003,30.000 km, un singur proprietar, 
vopsea originală roșu-metalizat, mașină de 
garaj, tel. 0723/270348 (T)

Auto străine (37)

•x-*
• Io atac h Germania șl aduc ia coman&ț^ ’ 
mașini, motociclete, scutere, waaete, 
piese mașini ae toate opurile, anvelope și 
mobili, la un preț avantajos. Tel 
00491731782201 sau C7&389978 (V1L04)

Companie multinațională cu sediul in Deva 1
angajează KEY ACCOUNT

Cedate: Oferta (bonusurl. beneficii):
- Inițiativă, dinamism, spirit de 
echlpâ, orientare spre rezultate
- excelente abilități de comunicare 
șl negociere
- experiență în vânzări minimum 
2 ani

B

- pachet salarial atractiv, în funcție 
de performanțe

- autoturism, telefon mobil

- activitate într-un colectiv tânăr g
șl dinamic &

parte a unei corporații internaționale mass-medla 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
șl servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât |1 In județele Bihor, Tlml». Caras- 
Severln, Hunedoara, Arad si Satu Mare

Cumpără până la 31 mal 2007, 
o ștampilă COLOP Printer R17

La prețul de numai 35 ron inclusiv TVA

închirieri auto 
începând 
de la prețui de

68 de lei

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Adulai rator peslune turistic* ți 
agrvtnristlc*

• Mnapr ta țarism 
înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
pân* ta data de: 26.04.2007

S.C. Active Power Solutions S.R.L.

angajează
agent vânzări telecomunicații 

pentru Județul Hunedoara. Așteptăm CV-urlIe 
pe adresa de mall razvan.cletchlnaaps.ro șl la 

numărul de fax 0257/278.188.
(94162)

în exclusivitate pentru dumneavoastră vine 
din Tara Sfânta o minune dumnezeiasca, 
MAICA PARASCHIVA are plante șl uleiuri 
tămăduitoare, tallsmane apărătoare de 
farmece șl blesteme, ea rezolvă cazuri dificile 
doar telefonic.
Sunt Carmen din Deva șl aduc mll de 
mulțumiri Maicii Paraschlva pentru binele care 
ml-a făcut, ml-a redat prosperitatea în casă și 
fericirea, doar telefonic.
Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Măicuța 
Paraschlva pentru că ml-a dezlegat cununia șl 
acum sunt căsătorită șl foarte fericită.
Sunt Ion șl n-am cuvinte să-l mulțumesc 
Măicuței Paraschlva, care numai prin telefon 
m-a lecuit de beție.
Schlmbațl-vă viața tn bine sunând-o pe 
Măicuța Paraschlva la tel. 0746.946.177.

(94123)

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

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

pentru Deva
Cerințe:• Abilități de comunicare:• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la teL 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Gîga,

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

(32135)

minihoteiiofia.as.ro
http://www.infoeuropa.ro
stamprodQrdsllnk.ro
razvan.cletchlnaaps.ro
mailto:camelia.gaga@infornunedia.ro


SC ENERGOCONSTRUCȚIA SA
Sucunaia Deva - Mintia

angajează
următoarele categorii de personal pentru șantierele Deva și Paroșeni:

-zidari
-dulgheri
-sudori autogen $i electricieni
-muncitori necalificați

Menționam că se acordă salarii atractive prin contractul individual de muncă, 
spor vechime, tlchete masă șl plata orelor suplimentare.

Informații suplimentare:
•pentru Deva - telefon 0788/218373; 0254/236559 - pers, de contact Bucur Teodora 
-pentru Paroșeni - telefon 0788/961704; 0254/570327 - pers, de contact Szabo _ 
Rodlca. §

Comemorări (76) ■ Decese (75)

A fost un om adevărat între oameni..., a rămas un nume, prof.
DANCIU MIHAI.Cu tristele anunțăm că au trecut 6 luni de când bunul și dragul nostru frate, cumnat și unchi nu mai este printre noi.

Vei rămâne veșnic în sufletele 
noastre.

aptitudini
ii materia

“ -Gi ■ VUI-e eu singura 
loftmali.

LICEUL WALDORr UMERI A

Admiterea ce face pe bai 
care contau Intr-un Intel 
pentru Tentele 
una dlntra una 
modelaj, taatrd

Vino In întâmpinarea abaolvei M 
daci do liceu Intr-o altematffi 
Profilul clasei: FILOLOGIE,

■ML

E DE APTITUDINI: 21-23 mal 
l DE APTITUDINI:

Si, la LICEUL WALDORF SIMERIA, 
ații suplimentara: tel. 281328,

(94336)

(8/15.06)

Colectivul SC Danielle Company SRL Deva este alături și împărtășește durerea familiei Igna, pricinuită de trecerea fulgerătoare în eternitate a celui care a fost
IGNA VIOREL OVIDIUîn vârstă de 44 ani. Dorim ca Dumnezeu să-i întărească și să-i mângâie în aceste momente de grea încercare.

Sincere condoleanțe.

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

• vănd Opal Astra, an 2001, motor 1,7 DTi, model 
scurt, limuzină, 13&000 km, carte service, climă, 
abs, esp, închidere centralizată, radio CD sau 
schimb cu auto mal Ieftin, tel. 0723/270348 (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vănd iigant combină Claas masa 33 m, 
2 tractoare U 650, presă de balotat 
Ferguson, pluguri cu 3 și 2 brăzdare, grape, 
pompă de erbicidat nouă 600 litri, pentru 
.14 m, alte accesorii agricole și îngrășă- 
mlnte chimice - azotat șl uree. Tel. 246369, 
00436763167820.(10/1405)

Moto-velo (41)
• vănd motoretă Mobra super, uși de hol, casă 
șl baie, cu ramă, geam cu 2 cariate, instant pe 
gaz pentru apă caldă, tel. 234156. CD

Piese, accesorii (42)
• vănd 4 jentl Al 15 inch, 5 găuri pentru Renault, 
feugeot, Citroen, preț 300 lei/set. Tel. 
«2 227569. (D

Mobilier și interioare (47)

• vănd foraaitrt nouă, tn 2 canate, dimensiuni 
130/1,25 m, preț negociabil, tel. 0254/215895. (T)
• vând umani bibliotecă mare, covor persan 
3/4, bibliotecă mică, birou, fotolii cu măsuță 
aragaz, lustră, sobă teracotă la curent, canapea 
tel. 0723/851439. (T)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Flecare sâmbâtâ Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
pereoanfi fizică șl al ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon șl apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

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

Orăștle - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

nia ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

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

Sintuhalm - SC Mureș Aliment

Slmeria ■ Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. _

5

Materiale de construcții (53)
• vând dlatantferi pentru fier beton (pureci), 
diferite dlametre. Tel. 0723/227569. (T)

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)

• Vtad pal pentru roșii și fasole, tn Brad, 
curățați de coase șl ascutiti, preț 1 leu 
bucata; de asemenea dafini șl lămâi la 
prețul de 150-200 lei bucata, Popeanga 
Dumitru, str. Crlșan, nr. 24, telefon 226804 
(nr. 1/103537)

• cumpăr deșeuri de plastic, cantități nelimi
tate. Tel. 0254/214664. (T)
• vând scânduri, vană din tablă zincată, deșeuri 
de scânduri pentru foc, piatră pentru construc
ție, balast, preț negociabil, tel. 0254/215795. (T)
• vând umbrele windproof de damă și bărbați, 3 
ani garanție. Tel. 214664. (T)
• vând yale și lacăte antiefracție din Inoxșl widia, 
import Germania ABUS. Tel. 0723/227569. (T)

Prestări servicii (72)

• aboniaN, transport zilnic, Ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, 
cu mașini comode, cllmatlzate, moderne. 
Tel. 0748/218237,0726/500804 0765/455835. 
(17/12.03)

Au trecut 6 luni pline de durere de când
SUBA MIRCEAdin Lupeni, nu se mai află printre noi, lăsând în urma sa amintirea unui om integru și generos, atașat familiei și apropiat colaboratorilor săi, care l-au stimat și respectat. Ne vom aduce veșnic aminte de omul, tatăl, bunicul, fratele, vărul, prietenul, care a fost și rămâne printre noi SUBA MIRCEA.

Dumnezeu să-l aibă în grija Sa.

• 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 Trave! ir. fiecare zi de miercuri in: 
Spania Portugalia Anglia Belgia Olanda 
Franța Germania italia Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148 0749/037604 (87919)

Oferte Securi de muncă (74)

• Angajăm poreoam 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 
8.00-16.00. (nr. 7/11.05.2007)
• Fabrica de Cherestea Bârcea Mare angajează 
in condiții avantajoase: ifronlști, moto- 
stlvuitorlștl, circulariști, muncitori necalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă. Tel. 
0254/236897.(6/15.05)
• Depozit produM farmaceutice construim 
echipă de vânzări; se oferă pachet salarial moți- 
vânt. Dacă vă considerați candidatul potrivit vă 
rugăm să trimiteți CV-ul pe e-maiI: deppharma® 
yanoo.com. Relații tel. 0746/051838. (9/15.05).
• ICAS Slmoria cu sediul in Slmeria, str. Blscarla, 
nr. 1 anunță concurs pentru ocuparea posturilor 
de contabil șl casier, în data de 2805.2007. 
Informații la tel. 0254/261254. (3/14.05)

«clame

(1/16.05)
• hsttaițh financiară de renume internațional 
angajează consultanți financiari. Relații la tel. 
0354/406921 și 0354/406922 zilnic, orele 9 ■ 18 
(10/1535)
• SC DaiMte Company SRL cu sediul in Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6. angajează tricoteri și 
mecanici pentru mașini de tricotat Tel. 
0745/231867. (9/26.04)
• SC Scanda Română S.A. angajează merchan- 
diser, zona Hunedoara, tel./fax 0254/233017. (nr. 
8/11.05.2007)
• societate comercială angajează asistent 
medical generallst. Cerințe: abilități de comuni
care, orientare spre nevoile paclenților și 
abilități de muncă în echipă CV-urlIe se trimit 
pe e-mail: deppharma@>yahoo.com. Tel. 
0746/051838.(9/15.06)
• Sodotate Comercială cu profil medical anga
jează inginer electronlst-inglner service 
aparatură Informații latei. 0744/330888. Trimite
ți CV la fax: 0254/740680. (nr. 6/10.05.2007)
• societate comercială cu sediul in Deva, 
atestată Electrica și ANRE angajează Inginer 
profil electric, deservent TAF, electricieni șl 
muncitori necalificați pentru lucrări de rețele 
electrice. Tel. 0254/223210,0722/254863. (5/15.05)
• urgent, locuri de muncă în Italia, femei, salar 
800 euro, plecări imediat. Tel. 0742/870485, 
(2/15.05)
• Societate comercială specializată în 
distribuirea aparatelor de testare auto anga
jează electromecanic în vederea montării șl 
întreținerii acestor utilaje, în județele învecinate. 
Se oferă mașină șl telefo- de serviciu. CV la 
0361-809-600. (93985)
• stlvultorlit, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244. orele 9-16.
• strungar unlvurtal, Orăștle, 1 post, data limită 
31.05. TeL 213244, orele 9 -16.
• sudor cil arc electric cu electrod nefuzlbll, 
PetriIa. 1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• sudor in mediu protector, Brad, 3 posturi, data 
limită 1.06., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Deva, 5 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 4 posturi, 
data limită 3.06., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 1 
post, data limită 11.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 10 
posturi, data limită31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Slmeria, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 4 
posturi, data limită30.06., perioada determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 9 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor,Orăștle, 2 posturi, data limită31.05.Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor, Orăștle, 5 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor, Slmeria, 18 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• supravaghator locuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 25.05 Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașlnăde mare tonaj,Brad,1 
post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Vulcan, 1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• șofer ds autoturisme șl camionete, Călan, 2 
posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva. 4 
posturi, data limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16,
• șofer da autoturisme șl camionete, Orăștle, 1 
post, data limită30.05. Tel. 213244. orele 9 -16.
• șofer de autoturisme șl camionete. Deva, 1 
post, data limită 16.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tăietor cu flacără (autogen), Hunedoara, 10 
posturi, data limită 31.05., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar manual artizanal. Lupeni, 20 posturi, 
data limită 8.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

(3/16.05)

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea din viață a celei care a fost o minunată mamă, soacră și bunică
FURTOS MARIAîn vârstă de 70 ani. înmormântarea va avea loc vineri 18 mai, ora 13, de la Capela Cimitirului Reformat din Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Vaslle, Felicia copil, Nicu ginere, Rodlca noră, Eduard, Călin, Alex și Răzvan nepoți.

(11/15.06) .

Numărul foarte mare a celor care ați fost alături de familia mea în greaua încercare prin care am trecut la încetarea din viață a mamei
FLOARE TIMIȘde 78 de ani din Reea. Prin aceasta ați dovedit respectul și dragostea dumneavoastră pentru familia mea, motiv pentru care vă mulțumesc tuturor vecinilor, rudelor, colegilor, prietenilor și celorlalte persoane care ați simțit să fiți alături de familia mea.

Dumnezeu să vă răsplătească. Primar Nicolae Timiș, Hațeg.

(3006477/15.05)

Soția Lenuța și copiii Ovldiu și Alina anunță cu durere în suflete Încetarea din viață a celui care a fost un bun soț și tată
IGNA VIOREL OVIDIUin vârstă de 44 ani. înmormântarea va avea loc joi 17 mai, ora 13, de la domiciliul din Sântuhalm, nr. 56.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• tâmplar manual, artizanal, Petrlla, 1 post, date 
limită 31,05. Tel. 213244, orele 9-16
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar unlvereal, Brad, 1 post, data limită 
31.05. Tel, 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar unlvareal, Deva, 2 posturi, data limită 
20,05. Tel. 213244, orele 9-16,
• tehnician anargatldan, electrician, Hune
doara. 1 post, data limită30.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• tractorist, Orăștle, 1 post data limită 19.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• twnătoHomiator. Deva, 2 posturi, data limită 
30D5. Tel. 213244, orele 9-16

(12/15.05)
• tumâtor-formator, Slmeria, 2 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• turnător fontă, Slmeria, 2 posturi, data limită 
30,06. Tel. 213244, orele 9-16.
■ vânzător, Călan, 8 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9 -16.

• vânzător, Dwa, 1 post data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.

• vânzător, Dwa, 1 post data limită 30.05., peste
45 de ani. Tel. 213244, orele 9-16.
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miercuri. 16 mai 2007
: «Bilete online. Biletele pentru concertul| pe care George Michael îl va suține, pe 31! mai, pe stadionul Lia Manoliu din. București, mai pot fi cumpărate doarș online, pe www.bileteonline.ro sau din librăriile Diverta din București, anunță organizatorii spectacolului, Modus Production.

Ediție limitată Pentru prima oară a fost expus spre vânzare, la Tokyo, un set de șah din cristal Baccarat, ediție limitată, și care costă 220.000 de euro.
in formă 
digitalăLos Angeles (MF) - Fostul actor Amold Schwar- zenegger, în prezent guvernator al statului american California, și-a dat acordul ca imaginea sa în formă digitală să apară în continuarea seriei -Terminator”. Purtătorul de cuvânt al lui Schwarz- enegger, Annabelle Gross, a declarat că Halcyon Co., firma care a cumpărat drepturile asupra francizei de succes „Terminator”, este în negocieri cu fostul star holly- woodian pentru punerea la punct a detaliilor.
Catalog 
McCartneyLondra (MF) ■ Casa de discuri EMI a anunțat că, în curând, catalogul muzical complet al lui Paul McCartney va fi disponibil în variantă digitală, in magazinele ITunes și pe alte platforme digitale. Cele mal vechi melodii ale catalogului datează din anii 1970, cele mai noi datează din 2005.

Jagger (Foto: epa)

ZgârcitLondra (MF) - Fostul top model Jeny Hali a declarat că fostul său soț, Mick Jagger, solistul trupei Rolling Stones, este destul de zgârcit șl că a dorit întotdeauna ca ea să se ocupe de toate cheltuielile legate de casă și copii în timpul relației lor care a durat 23 de ani. Mama a patru dintre copiii solistului trupei Rolling Stones, a declarat că în ciuda averii sale de sute de milioane de dolari, Mick a refuzat să plătească facturile familiei. „Este generos cu cadourile, dar foarte zgârcit cu facturile", a spus Hali.

Trei pui de elefant se plimbă împreună cu părinții lor în țarcul din grădina zoologică din Koln, Germania.
(Foto: EPA)
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Stallone a pledat vinovat
Sydney (MF) ■ Actorul Sylvester Stallone a pledat vinovat, ieri, la acuzația de introducere de substanțe interzise în Australia, după ce autoritățile vamale au descoperit o cantitate de hormoni de creștere in bagajele sale, în timpul unei vizite în această țară, în februarie. Actorul a recunoscut că la sosirea pe aeroportul din Sydney deținea in bagajele sale substanțe aduse din Statele Unite care în Australia sunt interzise, potrivit avocaților săi. Starul riscă o amendă de până la 22.000 de dolari australieni (18.000 de dolari americani). Actorul se simte foarte jenat din cauza acestor acuzații și și-a cerut scuze, a indicat avocatul. Acesta a explicat că Stallone luat acest produs la indicațiile medicului, pentru motive care nu au fost dezvăluite.
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Condamnat la 1933 de ani
■ Un anestezist a infec
tat cu hepatita C 275 de 
pacienți, din care patru 
au decedat.Valencia (MF) - Un anestezist din Spania a fost condamnat, ieri, la 1.933 de ani de închisoare, din care urmează să execute 20, după ce a recunoscut că a infectat conștient cu hepatita C 275 de pacienți, dintre care patru au. decedat. Juan Maeso (65 ani), fost anestezist șefia maternitatea „La Fe” din Valencia, va ispăși însă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, potrivit legislației spaniole pentru acest tip de delict. în timpul procesului început în luna septembrie 2005, fostul anestezist, care era toxicoman și purtător de hepatită C, a recunoscut că este vinovat de infectarea a 275 de persoane, din patru spitale din regiunea

Juan Maeso (Foto: EPA)Valencia, între anii 1988 și 1997. Patru dintre acestea au murit deja în urma luptei cu boala.în afara pedepsei cu închisoarea pentru delictele de răniri și omoruri prin imprudență, Maeso a mai fost condamnat, împreună cu autoritățile sanitare regionale, la plata unor despăgubiri al căror total este de aproape un milion de euro. Maeso își contamina victimele injectându-le produse anestezice cu seringi pe care el însuși le folosea atunci când își injecta droguri.
Spionul Austin Powers revineLondra (MF) ■ Actorul Mike Myers a confirmat faptul că în prezent lucrează la scenariul celei de-a patra părți a seriei aventurilor spionului Austin Powers, care se va concentra asupra persona-

Austin Powers (Foto: fan)

lității malefice a lui Dr. Evil. Mike Myers a făcut acest anunț îritr-un interviu pentru postul de televiziune MTV.în 1997, Myers a fost co-sce- narist, a produs și a jucat în prima parte a seriei „Austin Powers: Internațional Man of Mystery”. Doi ani mai târziu, „Austin Powers: Spionul care mi-a tras-o” s-a dovedit a fi un succes mondial. Și de data aceasta Myers a fost co-sce- narist, a produs și a jucat în film trei roluri, Austin Powers, Dr. Evil și agentul dublu Fat Bastard. în 2002, Myers a jucat aceleași roluri în partea a treia a seriei, „Austin Powers - Goldmem- ber”.

ItlIlaRa Este din născută îhzodia Berbec și este l pasionată de mu- Hcă și literatură.
’ X iv.huon.ro 
(Foto: Traiân M„nu)

Aventuri cu reporterul Tintin
■ Benzile desenate cu 
Tintin vor fi adaptate 
pentru marele ecran de 
Spielberg și Jackson.

Los Angeles (MF) - Steven Spielberg șl Peter Jackson vor produce și regiza o trilogie Inspirată de celebrele benzi desenate cu Tintin, popularul personaj creat de belgianul Georges Remi. Filmele, realizate pentru compania Dream- Works, vor fi produse cu ajutorul tehnologiei digitale tridimensionale. Cel doi cineaști vor regiza fiecare câte un film, dar Încă nu se știe cine va realiza cel de-al treilea lungmetraj animat.Spielberg este foarte pasionat de proiectul Tintin și a
Benzi desenate cu Tintin (Foto: FAN)încercat timp de 25 de ani să obțină drepturile asupra cărților de benzi desenate create de Georges Remi. în cele

din urmă a reușit acest lucru anul trecut. Proiectul nu va avea mult de așteptat pentru a fi concretizat. Spielberg va

fi liber după ce va termina cea de-a patra parte a seriei aventurilor lui Indiana Jones, 1’ toamnă. Iar Jackson va term. na de filmat „The lovely bo- nes” până Ia sfârșitul anului.Cei doi au selectat trei povești din seria „Aventurilor lui Tintin”, care cuprinde 23 de cărți publicate în perioada 1929 - 1976. Seria atrage Încă aproximativ două milioane de fanl pe an. Benzile desenate cu Tintin, care s-au vândut în peste 200 de milioane de copii în lumea Întreagă, prezintă aventurile unui reporter tânăr care iși pune adesea viața in pericol pentru a urmări un subiect Printre asistenții săi se numără câinele Snowy, nebunul căpitan Haddock, genialul profesor Calculus și gemenii Thompson.
Acuzate că au abuzat sexual copii
■ Avocații spun că 
micuții erau adesea duși 
de la grădiniță acasă la 
educatoare.Roma (MF) ■ Trei educatoare cu vârste cuprinse intre 50 și 60 de ani și alți trei suspecțl au fost arestați intr-un orășel din apropiere de Roma sub acuzația că au abuzat sexual de copiii de la grădinița unde

predau. Poliția din orășelul Rlgnano Flaminio a căutat, in urmă cu șapte luni, dovezi de abuz al elevilor de la grădinița Olga Rovere.Orașul s-a Împărțit in două tabere: cei care apără educatoarele și cei convinși că există o rețea de pedofili care a abuzat de aproape 20 de copii cu vârste cuprinse intre trei și patru ani. Acuzațiile spun că micuții erau adesea duși de la

grădiniță acasă la educatoare, unde erau drogați și filmați In timp ce Întrețineau relații sexuale cu adulțl, iar apoi aduși din nou la grădiniță.Șase suspecțl, inclusiv o Îngrijitoare a școlii și soțul uneia dintre educatoare, sunt acuzați și că au executat ritualuri satanice In timp ce abuzau de copii, iar avocații afirmă că au dovezi in acest caz.
Un cerb din ornamentat ca aur. ftce parte din colecția Genghis Khan, care a fost adusă din Mangalia pentru Muzeul Național de la Budapesta.
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