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Cuvântul liber.

^Finanțarea 
"pentru spital

Deva (M.S.) - Guvernul 
a aprobat în această săp
tămână finanțarea nou
lui spital județean de ur
gență. Acesta se va con
strui în imediata vecină
tate a drumului care face 
legătura între Deva și 
Hunedoara, el fiind inte- 

4fc-at în proiectul Ministe- 
^Rilui Sănătății care pre

vede ridicarea unui nu
măr de 20 de asemenea 
unități sanitare. Clădirea 
va avea trei etaje și do
tare de ultimă oră /p.5
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Mal avem de muncit
România ar putea ajunge ia jumătate din nivelul de bal 
din "Uniunea Europeană în șapte ani de muncă susținută.

- din din media nivelului de trai Uf -

Referen
dumul 
online
Deva (A.S.) - Hune
doara ONLINE 
(www.huon.ro) va 
transmite informații 
în flux neîntrerupt 
sâmbătă, 19 mai, în 
ziua referendumului. 
Vom urmări în timp 
real prezența la urne 
și declarațiile princi
palilor actori 
politici, eventualele 
nereguli sau 
încălcări ale legii. în 
aceste condiții soli
cităm sprijinul 
cititorilor noștri cu 
informații, fotografii 
șl materiale video 
în cazul în care 
observă nereguli 
la secțiile de vot 
din județ. Punem 
la dispoziția celor 
ce vor dori să ne 
ajute o adresă de 
email, cuvântul® 
informmedia.ro, 
pe care îi încurajăm 
să o folosească sau 
numărul de telefon 
211265, între orele 
08:00-20:00.

■ Florin Anca a fost 
lovit la finalul partidei 
dintre Inter Petrila și 
Victoria Călan.

Lonea (C.M.) - Arbitrul 
Florin Anca din Deva a fost 
scuipat și lovit de un specta
tor lă finalul meciului din

Căutau comoara
Deva (M.T.) - Doi tineri 

din comuna Blăjeni, din
tre care un subofițer la 
subunitatea de jandarmi 
din Brad, au fost sanc
ționați de polițiști pentru 
că dețineau ilegal un de
tector de metale. Devian 
O. l-a rugat pe prietenul 
său, jandarm, aflat în 
concediu la București, 
să-i cumpere un detector 
de metale cu care să ca
ute aurul ascuns în gră
dină de bunicul său. /p,5

Week-end în Ungaria cu CL
Deva (D.L) - Pentru că a câș

tigat un concurs CL, o hune- 
doreancă și-a petrecut un 
week-end în Ungaria. Domni- 
ca Giurgiu, câștigătoarea con
cursului „Cuvântul Liber te 
răsfață”, organizat de ziarul 
nostru în perioada 28 martie 
- 3 aprilie, a venit la redacție 
pentru a ne povesti cât de... 

semifinalele Cupei României 
la fotbal dintre Inter Petrila 
și Victoria Călan (scor 0-1), 
disputat ieri la Lonea.

Enervat că echipa sa 
favorită a fost eliminată după 
un gol primit în minutul 89, 
tatăl portarului de lă Inter 
Petrila, Ioan Onici, l-a agresat 
pe arbitrul devean pe tunelul

Centură după 20 de ani
■ Orașul Hațeg are o 
șosea de centură care va 
permite fluidizarea trafi
cului în localitate.

Hațeg (M.S.) - După aproa
pe 20 de ani de la începerea 
lucrărilor, orașul Hațeg va 
avea, începând de astăzi, o 
șosea de centură care va pre
lua traficul spre Petroșani și 
va descongestiona circulația 
prin localitate. Investiția a cos
tat peste 2,3 mii. lei și a fost 
mult accelerată abia de anul 
trecut, odată cu alocarea fon

răsfățată s-a simțit în cele do
uă zile petrecute în hotelul Ga
ra din localitatea maghiară 
Fuzesgyarmat. împreună cu 
soțul ei au descoperit cât de 
primitori sunt vecinii noștri 
unguri. Ei au rămas impre
sionați în primul rând de salu
tul de bun venit, adresat în 
limba română. /p3 

ce duce la vestiare. Onici, tată 
a patru copii, a fost reținut de 
Poliția Comunitară care asi
gura ordinea la stadion, iar 
arbitrul a precizat că e foarte 
posibil să depună plângere 
penală împotriva agresorului.

„Nu mă așteptam în nici 
un caz la un astfel de inci
dent. A fost un meci fără 

durilor necesare din fondul de 
rezervă al Guvernului. „Șo
seaua de centură era mai mult 
decât necesară orașului. Fina
lizarea ei a fost o prioritate 
pentru administrație și consi
lierii locali, care au sprijinit 
investiția. Acum se poate evi
ta traficul greu, poluarea, de
teriorarea carosabilului și tot 
felul de pericole care ar putea 
apărea din cauza circulației 
aglomerate”, a spus primarul 
Nicolae Timiș. Centura Hațe
gului începe de la intrarea în 
oraș și se încheie, pe DN 66, 
la ieșirea spre Petroșani. 
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probleme în care nu am acor
dat nici un cartonaș galben și 
nu am avut faze dubioase. 
Chiar jucătorii celor două 
echipe s-au arătat consternați 
de violența suporterului în 
contextul în care nimeni nu a 
avut nimic de reproșat arbi
trajului”, afirma arbitrul 
Florin Anca, /p.7

General unicat
Deva (T.S.) - Viorel Să- 

lan, șeful jandarmilor hu- 
nedoreni, este, la doar 49 
de ani, cel mai tânăr ge
neral de brigadă din Ro
mânia. Mai mult, Sălan 
este singurul general ac
tiv din județ. într-un am
plu interviu acordat zia
rului nostru, Sălan sus
ține că un jandarm pro
fesionist trebuie să fie o 
combinație perfectă între 
un polițist și un cadru 
militar, /p.6
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• Explozii. Șase persoane, dintre care doi 
polițiști, și-au pierdut viața, ieri, în explo
zia unei mașini-capcană din Kandahar, în 
sudul Afganistanului, urmată de o a doua 
deflagrație care s-a produs după ce la fa
ța locului ajunseseră deja mai mulți polițiști.

Numit premier al Franței

Singurul 
candidat

Londra (MF) - Gordon 
Brown este singurul 
candidat la președinția 
Partidului Laburist și, 
prin urmare, este sigur 
că va deveni premierul 
Marii Britanii, în locul 
lui Tony Blair. Brown 
va fi desemnat oficial la 
conducerea Partidului 
Laburist la 24 iunie.

întâlnire irania- 
no-americană

Islamabad (MF) - O 
serie de oficiali iranieni 
și americani se vor în
tâlni în Irak, la 28 mai, 
pentru a discuta despre 
securitatea Irakului, a- 
fectat de violențe inter- 
confesionale, a declarat, 
ieri, ministrul iranian 
de Externe Manouchehr 
Mottaki.

Manouchehr Mottaki

Hillary Clinton
(Foto: EPA)

Favorita 
democra
ților 
Washington (MF) - 
Senatorul Hillary Clin
ton își menține avan
tajul în fața colegului 
său, Barack Obama, 
în cursa internă pen
tru desemnarea can
didatului democrat la 
alegerile prezidențiale 
din 2008, în timp ce 
Rudolph Giuliani este 
favorit pentru învesti
tura republicană, po
trivit unor sondaje re
cente. Potrivit unui 
sondaj al institutului 
Harris, fosta prima 
doamnă beneficiază 
de 40 la sută din 
intențiile de vot ale 
electoratului demo
crat în timp ce Oba
ma este sprijinit de 
27 la sută dintre 
alegători.

■ Noul premier al Fran
ței, Francois Fillon, și-a 
preluat atribuțiile de la 
Dominique de Villepin.

Paris (MF) - Francois Fillon 
a fost numit, ieri, în funcția 
de premier al Franței, a anun
țat Președinția franceză în- 
tr-un comunicat.

Francois Fillon, în vârstă 
de 53 de ani, este un apropi
at al președintelui Sarkozy.

El s-a prezentat, ieri dimi
neață, la ora locală 08.30 
(09.30, ora României) la Pala
tul Elysee pentru a lua micul 
dejun în compania președin

telui Sarkozy. Fillon a părăsit 
reședința prezidențială în ju
rul orei 09.40 (10.40, ora Ro
mâniei), cei doi strângându-și 
mâna înainte de despărțire.

„Președintele Republicii l-a 
numit pe Francois Fillon în 
funcția de premier și l-a man
datat cu formarea unui nou 
Guvern”, se arată într-un co
municat al Președinției.
Ceremonie

Ceremonia de transferare a 
atribuțiilor de la Dominique 
de Villepin către Francois Fil
lon s-a desfășurat la ora loca
lă 11.00 (12.00, ora României) 
la hotelul Matignon, unde se

află biroul șefului Guvernu
lui.

Noul premier al Franței, 
Francois Fillon, și-a preluat 
atribuțiile, după o scurtă cer
emonie.

„Voi respecta toate angaja
mentele pe care ni le-am asu
mat”, a declarat Fillon la fina
lul întrevederii cu Dominique 
de Villepin.

Fillon este consilierul poli
tic al lui Sarkozy începând 
din 2004 și a ocupat funcția de 
ministru în repetate rânduri. 
Discret și eficient, el a dat 
numele său unei ample refor
me a sistemului de pensii a- 
plicată în 2003.

Fillon este descris ca fiind dis
cret și eficient (Foto: epa)

Nominalizarea lui Fillon 
survine la o zi după învesti
rea lui Nicolas Sarkozy în 
funcția de președinte al Fran
ței.

Componența noului Guvern 
urmează să fie anunțată as
tăzi.

(Foto: EPA)

cu moartea a cel puțin o persoană și 
Xi&frea âltor 30. tFoto: MO '

f

După 56 de ani, două trenuri din cele două Corei au traversat ulti
ma graniță a Războiului Rece (Foto: epa)

Au trecut granița militarizată
Munsan (MF) - Două tre

nuri din Coreea de Nord și 
Coreea de Sud au traversat, 
ieri, granița militarizată din
tre cele două țări, restabilind 
pentru prima dată legătura 
feroviară după războiul din 
perioada 1950-1953, transmite 
Reuters.

A durat 56 de ani ca cele 
două Corei să trimită aceste 
trenuri - unul pornind din Co
reea de Sud, celălalt din Core
ea de Nord - care să traverse
ze ultima graniță a Războiului 
Rece, lungă de 25 de kilometri.

Trenurile au transportat o 
sută de sud-coreeni și 50 de 
nord-coreeni, inclusiv celebri
tăți, politicieni și un conduc
tor sud-coreean care s-a aflat 
în unul dintre ultimele tre
nuri care au străbătut frontie
ra, înainte ca traseul feroviar

să fie suspendat în 1951.
„Astăzi inima peninsulei 

coreene va începe să bată din 
nou”, a declarat ministerul 
sud-coreean al Unificării. 
„Trenurile reprezintă visele, 
speranțele și viitorul celor 
două Corei”, a adăugat el.

Trenul din Coreea de Sud a 
pornit pe fondul unei atmosfe
re de entuziasm, fiind organi
zat un foc de artificii.

„Aș vrea chiar eu să con
duc acest tren”, a afirmat 
Han ChUn-ki, în vârstă de 80 
de ani, conductorul unuia 
dintre ultimele trenuri din— 
urmă cu mai mult de o jum^B 
tate de secol. „Nu am crezut 
că această zi va mai veni.”

Coreea de Sud a demarat o 
serie de proiecte în care a im
plicat Phanianul cu scopul de 
a realiza o apropiere treptată.

Referendumul, în presa internațională
București (MF) - Mai multe 

ziare americane, canadiene sau 
europene au preluat, ieri, știri
le transmise de agențiile de 
presă internaționale privind 
referendumul de mâine din 
România, privind demiterea 
președintelui Traian Băsescu.

Washington Post și New 
York Times au preluat, în edi
țiile electronice, o știre Asso- 
ciated Press de prezentare a 
situației din România, care 
include și fragmente dintr-un 
interviu acordat agenției de 
președintele suspendat Traian

Băsescu. „Românii vor alege 
la referendum între opțiunea 
mea, de a construi un stat 
modern, și opțiunea parla
mentarilor, de a lăsa lucrurile 
așa cum sunt”, afirmă Băses
cu, potrivit textului interviu
lui. „A fost o decizie politică. 
Aș spune că a fost un fel de 
lovitură”, adaugă el.
Un nou blocaj

Internațional Herald Tri
bune publică un comentariu 
Associated Press, care apre
ciază că, în condițiile în care

președintele suspendat va 
scăpa de demitere, pe români 
îi așteaptă un nou blocaj. A- 
genția apreciază că „președin
tele Traian Băsescu intră în 
ape necartografiate la sfârși
tul acestei săptămâni”, ca și 
țara sa fostă comunistă pe ca
re a condus-o în UE și adaugă 
că „românii de rând sunt con
fruntați cu o alegere dificilă, 
într-o perioadă delicată”. „Da
că îl vor înlătura pe Băsescu, 
riscă să piardă ritmul în lup
ta pentru eliminarea corupți
ei și a ultimelor vestigii ale

comunismului. Dacă îl vor 
păstra, sunt aproape siguri că 
vor avea de suportat și mai 
multe certuri'de tip telenove
lă între președinte (...) și prin
cipalul său inamic, premierul 
Călin Popescu-Tăriceanu”, a- 
daugă AP. Știrile AP sau 
Reuters despre referendum au 
fost preluate și de edițiile 
electronice a numeroase ziaițfl 
locale americane, dar și d" 
site-urile unor cotidiene cana
diene sau europene, printre 
acestea din urmă numărându- 
se și The Guardian.

Ce mai rămâne?
Miroh Beteg_____________________________
miranbeteg@yahoo.com

Oarecine spunea că ești cu 

adevărat doar ceea ce rămâne 
din tine după ce toți cei din jur 
te-au desființat. De luni de zile, 
România se desființează sistema
tic, ca și cum ar avea de achitat 
note de plată rămase scadente 
încă de la facerea lumii. în ulti
ma lună, vertijul electoral ne-a 
făcut să ne concentrăm doar asu
pra unor banalități stânjenitoare: 
cât de mult bea Traian Băsescu 
sau cât de tare miroase a corup
ție Viorel Hrebenciuc, dacă Dinu 
Patriciu e vinovat de sărăcia din 
țară, ori dacă președintele s-a 
îmbogățit vânzând vaporașe, da
că locatarul Cotrocenilor are 
dreptul moral să se enerveze pe 
băieții deștepți și cu bani, ori da
că Tăriceanu și preajma s-au ho

tărât să vândă țara rușilor ce 
strănută încă imperialist. Mimo
ze, bâlbâiți, alcoolici, oameni se
rioși, specialiști, târfe politice, 
bătuți în cap, jeguri, sfinți hepa
tici, gânditori serioși și inculți cu 
palate, moguli, străjeri ai români- 
mii, șoareci de bibliotecă și oli- 
garhi, președinți suspendați, ne
suspendați, interimari, carismatici 
și gazetărițe urâte ca dracu' di
mineața, monarhiști plăpânzi și 
republicani băloși, culegători de 
margarete și strângători de dude 
ne-au invadat intimitatea, ne-au 
intrat cu bocancii în suflet, ne-au 
tras de rever, încercând să ne 
convingă că trăim un moment 
crucial. S-au desființat unii pe 
alții, s-au micșorat, s-au bălăcărit 
sau și-au pupat dosurile trudin- 

du-se să ne demonstreze că, în 
zona asta, doar politica mai con
tează. Stau și mă întreb dacă, în 
tot acest timp, România a mai 
existat. Dacă România mai tră
iește. Ce a mai rămas din țara 
asta după ce toți politicienii s-au 
hotărât să o desființeze?

Seceta. Numai pagubele esti

mate până acum se ridică unde
va la 3.500 de miliarde de lei 
vechi. Când se întâmplă lucruri 
atât de spectaculoase în țară, 
când partidele se bat în numărul 
participanților la mitinguri, iar 
analiștii în interpretarea Consti
tuției, cum naiba să pomenești 
de secetă? Cum să vorbești de 
pâinea cea de toate zilele? Politi
cienii au reușit ceea ce n-au fost 
în stare să facă nici cutremurele, 
nici războaiele. Să scoată popo
rul român până și din „Tatăl nos
tru". Pâinea noastră cea de toate 
zilele, cândva implorare, rugă
ciune, destin, a ajuns un lucru 
minor, caraghios, de-a dreptul 
obscen. Total lipsit de importan

ță. Când ne vom trezi, vom pri
cepe, în sfârșit, un lucru: clasa 
politică, preocupată doar de ea 
însăși, ne-a inversat pe de-a-ntre- 
gul prioritățile. Moare grâul pe 
câmp? Contează prea puțin, sun
tem în campanie electorală. In
vestitorii străini nu mai au cura
jul să bage bani în economia ro
mânească? N-avem vreme de as
ta, suntem în campanie electora
lă. Aproape jumătate din copiii 
noștri cochetează cu analfabetis
mul? Chestie minoră, suntem în
tr-o perpetuă campanie electora
lă. Nu ajung banii pentru medi
camentele compensate și gratu
ite? Plătim înmormântările, dar 
nu ne plictisiți cu asta: suntem în 
campanie, într-o frumoasă cam
panie electorală. Diplomații stră
ini năvălesc peste ședințele Con
siliului Superior al Magistraturii, 
ca la premiera unui film de Lu
cian Pintilie? Uite, nai, avem de 
dus o excitantă campanie electo
rală, lăsați prostiile! Italienii au 
ajuns să nu ne mai suporte, ca
nadienii vor să ne interzică intra

rea în țară, spaniolii declară că e 
greu să nu devii rasist când ai 
de-a face cu românii? Lucruri 
fără importanță, tocmai străba
tem o vie campanie electorală.

Mă opresc aci. Dar cam aste-’ 

vom mai putea aduna din Romi--? 
nia după ce politicienii o vor fi 
fost desființat de tot. Mâine, unii 
veți merge la vot, alții veți găsi 
altceva de făcut. Unii veți vota 
„da", alții veți pune ștampila pe 
„nu". Un singur lucru vă rog. 
Sâmbătă, după anunțarea rezul
tatelor, gândiți-vă o clipă ce a 
mai rămas din dumneavostră du
pă ultimii ani de politică. După 
ultimul an, după ultima lună. Ce 
puteți aduna, ce puteți strânge la*, 
un loc. Și dacă răspunsul va 
greu, credeți-mă: din țara asta a 
rămas și mai puțin decât din 
dumneavostră. Infinit de puțin.

* * * 
Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• Permise suspendate. în urma 
acțiunilor și controalelor efectuate în 
trasee de polițiștii Serviciului Rutier, s-au 
aplicat 84 amenzi la legea circulației, din
tre care 15 la regimul de viteză. De 
asemenea, s-au ridicat în vederea sus
pendării 7 permise de conducere, dintre 
care unul pentru consum de alcool. (T.S.)

Accident mortal pe DN 7

Campania cu 
pătrățelul roșu

Adrian SălAcean________
adrian.salagean@informniedia.ro

Nu mi-am lăsat copilul să privească 
campania electorală. Mi-a fost teamă 
să nu prindă vreun obicei vicios de acolo. 

Din tot ce am văzut până acum în materie, 
campania pentru referendumul din acest an 
mi s-a părut un kitsch erotico-electoral 
total.

Am observat în primul rând o onanie 
propagandistică făcută fără perdea. 
Șefii de partide le-au vorbit la miting pro

priilor cotizanți. Taberele și-au încărcat 
aplaudacii de partid în autocare și i-au 
trambalat ca pe oi prin {ară să iasă 
adunările bine la număr de capete. De alt
fel, mitingul, simplu sau cu mici și bere, a 
fost principalul instrument de promovare în 
această campanie.

Timpanele mi-au decodat povești 
despre bețivani, decolteuri, aruncări 
peste marginea Parlamentului, mincinoși, 

vicioși, aranjori, trompete. Am râs „cu 
cuie" la umorul electoral captiv în carica- 
turi-pamflet cu Hitler, SS-ul nazist, blonde 
decoltate sau cu Luna populată cu 322 de 
porci morți.

Și asta nu e nimic. S-a lansat pe piață 
nurul electoral. Două mondene au 
norarât să-și dispute opțiunea* electorală « 

printr-un duel al sânilor. Dacă ai noroc ca 
nurul care-ți place să corespundă cu 
opțiunea ta politică e gata: faci click și 
trăiești satisfacții multiple. Și pentru ca 
alegătorul să nu fie pus în ipostaze 
jenante, șefii de campanie s-au gândit la 
toate, l-au oferit un prezervativ electoral. 
Să se descarce...

■ Un bărbat a murit 
ieri, într-un accident 
rutier, petrecut la 
ieșirea din Leșnic.

Mihaela TAmaș 
mlhaela.tamas@informmedla.ro

Leșnic - Un tragic accident 
de circulație s-a petrecut ieri, 
în jurul orei 13:05, pe DN 7, 
între localitățile Săcămaș și 
Leșnic. în timp ce conducea 
un autoturism Toyota Corol- 
la, Hans S., de 51 de ani, 
cetățean german, nu a adap
tat viteza la condițiile de 
carosabil umed și într-o curbă 
la stânga a pătruns pe con- 
trasens. Nu a mai reușit să 
redreseze mașina și s-a tam
ponat frontal cu o autoutili
tară marca Ford Transit con
dusă regulamentar din sens 
opus de Mihai G., de 60 de 
ani, din Satu Mare. La fața 
locului a ajuns un echipaj de 
descarcerare care a scos șofe
rul dintre fiarele contorsio
nate ale mașinii.

Paramedicii au încercat în 
zadar să-l resusciteze pe șofe
rul german. Conducătorul au
toturismului Toyota a dece

A fost o campanie electorală manel- 
izată de la un capăt la altul. Sunt 
copleșit negativ de strategia de bordel a 

regizorilor ei. Și încă nu am văzut forma 
urnelor... i

Adela (Hunedoara) a câștigat 50 ron, dl

Arboretumiil din Simeria 
"la mila" elevilor
■ în parc nu există 
suficiente unelte de 
lucru pentru curățarea 
specifică a arborilor.

Simeria (D.I.) - în fiecare 
săptămână, din Parcul den- 
drologic din Simeria se adună 
cel puțin 10 saci de gunoi. Și 
periodic se adună câte o 
remorcă de PET-uri care 
ajung în parc pe canalul Strei. 
„Aparținem de Institutul de 
Cercetare și Amenajări Sil
vice (ICAS), ei ne finanțează 
activitatea. Pentru parc există 
însă doar un fond de conser
vare și întreținere destul de 
modest, iar pentru acest an 
nici nu s-a aprobat încă buge
tul”, spune Magdalena Pala- 
da, directoarea Parcului.

în Săptămâna Voluntaria
tului, elevi de la liceele 
devene Horea și Transilvania 
au venit să ajute la curățenia 
parcului, dar s-au lovit de un 
impediment neașteptat: lipsa 
uneltelor de lucru. „Chiar am 
avea nevoie de un sprijin în

Cititori răsfătati de Cuvântul liber
Sopterean Mihai (Hunedoara) se va 
bucura de aparatul de măsurat 
glicemia, iar dl Gugu Vasile (Hune
doara) de un tensiometru. Aragazul 
merge la dl Moț Leonard (Deva), iar 
încă 50 ron vor fi dați dlui Dumitru

■ Premiul câștigat a 
convins-o pe Domnica 
Giurgiu să participe la 
toate concursurile CL.

Dana Ioan
dana.ioan@lnfarmmedia.ro

t Adrian (Deva). Felicitări!
Deva - Domnica Giurgiu 

este abonată la Cuvântul 
Liber de mai bine de un an. 
„Cuvântul Liber te răsfață” e 
primul concurs la care a par- 
W—..............  

Domnica Giurgiu

Stâlpii din locali
tate erau amena
jați pentru a 
ușura berzelor 
construcția 
cuibului.

ticipat și nu i-a venit să crea
dă când a aflat că este câști
gătoarea unui week-end pen
tru două persoane în stați-

Victima a decedat instantaneu în urma impactului www._hup_n.rp (Foto: Traian Mânu)

dat, iar celălalt conducător 
auto a suferit multiple lezi
uni, fiind transportat la Spi
talul Județean Hunedoara - 
Deva. Din cauza accidentului, 
traficul rutier în zonă s-a 
desfășurat cu dificultate mai 
bine de două ore.

acest sens, avem nevoie de 
aceste unelte, dar ne lipsesc 
fondurile”, completează Mag
dalena Palada. Și este nevoie 
de acestea, cu atât mai mult 
cu cât studenții Universității 
din Petroșani și-au manifestat 
dorința să-și desfășoare acti
vitatea de practică aici. „Pen
tru că, deși e importantă, 
curățenia propriu-zisă nu e 
singurul lucru de care are 
nevoie Parcul”, spune Elena 
Bădescu, directoarea Agenției 
pentru Protecția Mediului, 
„în curând plantele autohtone 
sau plantele parazite vor sufo
ca plantele aclimatizate cu 
greu în atâția ani. Fiecare 
copac în parte are nevoie de 
îngrijire de specialitate în 
mod constant”, completează 
ea.Unicat în țară, Arboretu- 
mul simerian riscă să devină 
o pădure ca oricare alta. între 
lipsa fondurilor de la ICAS, 
lipsa personalului de specia
litate, nesiguranța propri
etății terenului și indiferența 
oamenilor se degradează una 
dintre emblemele județului.

unea maghiară Fuzesgyar- 
mat. A ales să profite de 
excursie împreună cu soțul 
ei. A rămas de-a dreptul sur
prinsă când, la sosire, au fost 
întâmpinați cu salutul în lim
ba română al directoarei 
hotelului: „Bună ziua, bine 
ați venit!”. Emese Melles, 
originară de lângă Tușnad, 
locuiește de mulți ani în 
Ungaria, unde și-a deschis 
hotelul, dar nu a uitat cum se 
întâmpină oaspeții din Româ
nia. „Am crezut inițial că e 
o primire deosebită pentru 
noi, dar am înțeles după 
aceea că se poartă la fel cu 
toți oaspeții hotelului”, spune 
hunedoreanca. în povestea 
dânsei, Domnica Giurgiu nu 
știe cu ce să înceapă... Totul 
i s-a părut deosebit. De la 
seriozitatea personalului, la 
sălile de tratament și aleile 
îngrijite ale localității. La dis
tanță de doar 280 de km de 
Hunedoara, familia Giurgiu a 
găsit condiții deosebite pen
tru a-și trata exact boala pen-

A intrat în capul de pod
După aproximativ două ore 

de la producerea acestui acci
dent, la intrarea în localitatea 
Cristur, conducătorul unui 
autoturism Ford Mondeo nu 
mai reușește să redreseze

Țepari cu file CEC
■ La fiecare trei zile, 
un hunedorean dă o 
„țeapă" cu o filă CEC 
ce nu are acoperire.

Deva (T.S.) - Fenomenul 
filelor CEC emise fără a 
avea necesar în cont conti
nuă să dea de furcă atât 
păgubiților cât și polițiști
lor. Tot mai multe firme se 
plâng de faptul că au fost 
înșelate de partenerii de 
afaceri prin cecuri fără aco
perire.

Cel mai des folosite sunt 
cecurile la termen. în aces
te cazuri, beneficiarul plății 
primește cecul și dovada că 
în cont există suma necesa
ră plății. însă în momen
tul în care acesta merge la 
banca emitentului pentru 
a-și încasa suma înscrisă 
pe cec constată că acesta 
nu are acoperire. Practic, 
în primele patru luni ale 
acestui an polițiștii hune- 
doreni au constatat 38 de 
infracțiuni cu file CEC. Cu 

Sejurul oferit de CL va rămâne o

tru care în România face re
gulat cure de tratament: 
reumatismul. La Gara au gă
sit maseuri, sală de gimnas
tică modern utilată, băi de 
nămol, bazine termale, jacu- 
zzi, dar și sală de billiard, 
intemet, golf. Folosirea aces
tora era gratuită, odată ce ai 
devenit clientul hotelului. 
„Numai cu masa a fost nițel

mașina și se izbește de un cap 
de pod. Mașina a fost puternic 
avariată, iar șoferul a suferit 
leziuni ușoare care nu au 
necesitat internarea acestuia 
în spital. Poliția recomandă 
prudență la condus pe acest 
drum aflat în modernizare.

patru mai multe decât în 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

„Este greu de cuantificat 
valoarea pagubelor și asta 
pentru că majoritatea dosa
relor sunt în curs, de cer
cetare. Mai mult, filele CEC 
emise au fost acoperite 
parțial de către bancă sau 
nu au fost acoperite deloc. 
Deci e greu de stabilit va
loarea exactă a tuturor pa
gubelor”, declară Bogdan 
Nițu, purtător de cuvânt al 
IPJ Hunedoara.

Firmele care acceptă 
această modalitate de în
casare a plății se pot pro
teja de rău-platnici prin 
consultarea Centralei Inci
dentelor de Plăți (CIP) care 
activează în cadrul BNR. 
Aici se raportează toate in
cidentele de plată, astfel că 
o societate are posibilitatea 
ca, înaintea încheierii unei 
afaceri cu un partener, să 
consulte baza de date a 
CIP, pentru a vedea dacă 
firma nu are probleme.

amintire deosebită (Foto: cu 

mai greu: meniul era în lim
ba maghiară și era dificil de 
ales”. Se pare că departa
mentul Marketing a ales bine 
locația pentru a-și premia 
cititorii fideli. Domnica Giur
giu s-a decis să participe la 
toate concursurile organ™*? 
de CL și, oricum, să revină 
curând, măcar pentru o săp

tămână, la Gara.

mailto:adrian.salagean@informniedia.ro
mailto:mlhaela.tamas@informmedla.ro
mailto:dana.ioan@lnfarmmedia.ro
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procesul intentat membrilor

1KS> - S-a născut Papa loan 

fauf •( IHea (cardinalul pdonez 

tapiscop da Cracovia), ales tn 

ta data da 16 octombrie 1978 (m.

Prognoza pentru două zile
Cerul va fi senin. Se vor înregistra tem

peraturi minime de 11°C și maxime de 23°C.

Sâmbătă. Cerul va fi însorit. Se vor înre
gistra temperaturi cuprinse între 13°C și 
25 °C.

Duminică. Cerul va fi înnorat. Minima 
termică va fi de 7°C, iar maxima va înregis
tra 23°C.

Tauc
fa cursul dimineții, colaborarea cu un partener vă oă dureri 
de cap. Totul pornește ie la bani și de la o ceartă cu 
partenerul de viață.

Gemeni _____ ________'............................I_________ ____________

Din cauza unor evenimente neprevăzute, nu rt puteți 
respecta programul. Nu vă puneți mari sgerM|e intr-o 
afacere demarată recent.

I Calendar Creștin Ortodox_______________________________
i St. Mucenici Petru, Dionisie și Teodot; Sf. Hristina și 

cele 7 fecioare împreună cu ea.

Soluția Integramel din numărul precedent: F - L - CUM - GULERE - AS - LEGI - 

ORT - BABA - CEAI - RA - BU - BC - ȘEDEA - TUL - T - ASTIA - A - AB - OLANI 

- ALFA - CAP - ARIANA - CA - ZAG - IBIS - BAN - B - 0 - ASA - NI - AU - COLT

4*
Este recomandabil să fiți conciliant în discurile cu colegii 
șl ce partenerul de viață. Orice disDută ouate degenera Intr- 
un scandal.

Leu

Un membru mai în vârsta al familiei nu-și respectă o promi
siune fa legătură cu o sumă de bani. Nu vă grăbiți să-l faceți 
reproșuri!

Fecioară

Pe plan profesional, eforturile susținute încep să dea roade. 
Amânați întâlnirile cu prietenii și evitați deplasările cu auto
turismul, pentru că tlscați să fiți implicat fa accidente.

Balanță

Partenerul de viață vă face reproșuri neîntemeiate. Vă 
sfătuim să vă păstrați calmul și să evitați o confruntare cu 
colegii de serviciu.

Scorpion

5-ar putea să fiți implicat într-un scandal la locul de muncă 
din cauza bârfelor unei temei mai ta vârstă. Nu răspundeți 
la provocării

Săgetător

Astăzi ar fi bine sâ evitați deplasările cu autoturismul. Există
pericolul să fiți implicat într-un accident sin vina dum- Jf’ 
neavoastră.

Calendar Romano-Catolic________________________________
Ss. loan I, pp. m. *; Leonard Murialdo, pr.

j Calendar Greco-Catolic_____________

Ss Petru, Dionisiu, Cristina, Andrei, Pavel, Benedim, 

Paulin și Eradiu m (+ sec III).

L .... ~

^evabîtrerupe furnizarea apei potabile, între orele: 

MO - 15.00 în Deva, pe str. Avram lancu (afectează 

m OmM - blocurile H), pentru lucrări la F 20E și 
pe Mri OtoceM te Blocurile M, N, 1, penta lucrări 

b PT18.

Energia tainici va fi întreruptă, între orele:
8J0- ISjOOBi Simeria, str. Cloșca, bl.11, sc.A, sc.B; 

BlOO - 1480 Bi Hunedoara, str. Lătureni; Peștiș 

(zona btooai - Autoservite); în localitățile: Câmești, 

•ara Maț. Mu de Mori, Valea Muncelului, Ponor, 
OcoBpi Mm», Ihqi; Petala, carterul T. Vladiiwescu, 

*. Cbqpț, Etani, Pnedoni; Vulcan, sediul Enel Vul

can. dr. UatataNta. NUNI, B61, C61, 062, B62, 
M2. sfr. Mata TNtacu, bi.S3, str. V. Alecsandri, 

NA BML MC Mr. Mta Viteazul, bl.81, bl.82, str. 
Dta str. E Teodoroiu, bl.69, bl.76, Punct

MO - 15.00 oi Hârțăgani, Stănija-Sat, Brănișca,

9.00 - 18.00 - tanos. Aurel Vlaicu (zona Ferme).

IMTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
tn perioada 23 aprilie -19 mal, CL te provoacă 

la un nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate Integrantele apărute In acest Interval, 
realizează o colecție și trlmlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o tn cutiile speciale 
Cuvântul liber, până In 29 mal.

In 30 MAI, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

Regulament:

Nume.................................
Prenume .......................... ....1
Adresa........
.........-..........
Localitatea ..

.. TeL .............. 1
I

j Sunteți abonat la Cuvântul liber? J
DA □ NU □

i . rro-:r:/.«e ib____ a
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc îfi 30 mal, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

TVR 1

Aveți de rezolvat multe probleme, dat colegii no se grăbesc 
să vă ajute. Stăc3niți-vă neivozltatea, riscațl să faceți afir
mații greșite.

Vărsător

Deveniți impulsiv din cauza unor neînțelegeri cu șeful. Fiți 
prudent în .afirmații! StȘgâniți-vă nervozitatea în discuțiile 
cu partenerul.

Pești

Partenerul de viață vă reproșează că nu v-ați ales bine 
momentul pentru această deplasare. După o discuție 
aprinsă, amânați călătoria.

Se va htrerupe furoarea gazului metan, între orele: 

9.00 - 16.00 In Deva. pe Aleea Romanilor, bl. 28, 
sc. B; str. Bejan, bL ZI, scJ.

Prăjitură Tiramisu
Ințpedente: 1 pachet pișcoturi, 1 cutie mascarpone, 
1 cutie frișcă Hulala, 3 ouă, 150 g zahăr, esență de 

rom, cacao, 1 cană cafea'
Mod de preparare: Se freacă zahărul cu gălbenușurile. 

După ce amestecul devine spumos, se adaugă cutia 

de mascarpone și se amestecă bine. Separat se bate 

frișca și se pune peste compoziția de mai sus. Se 
adaugă esența de rom. Intr-un vas, se pune un strat 

subțire din crema obținută, apoi se pun pișcoturile tre

cute prin cafea, unul lângă altul. Peste ele se pune 

un strat de cremă, apoi alt strat de pișcoturi, ter- 

minându-se cu cremă, peste care se pudrează cacao.

Poftă bunM IFokx artw®

7XXJ Jurnalul TVR. Sport > 
Meteo

730 TeleMatinal 
9:55 Integrame după 

intețpaie
10:10 Surprize, surprize... 

Anul 9... (r)
11:55 Parteneri de week-end 

(reluare)
12:25 Oglinda retrovizoare 

(reluare)
12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Vorba lui Jim

B(s, comedie, SUA, 
2003)

1330 Desene animate. Club : 
Disney (SUA)

1400 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 

1530 Vacanțe de vis -
Madeira (doc.)

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

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

Meteo
20:15 Agendă Sibiu 2007

1&19 Stele de... 5 stele 

21:50 CSI - Crime și investi-
Elgatii (ep. 1, thriller, 

SUA, 2005). Cu: 
William L.Peterson, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan

223S Jurnalul TVR. Sport 
*■ Meteo

2320 Ascuns (thriller, 
□Franța, 2005). Cu: 

Daniel Auteuil, Juliette > 
Binoche, Annie Girar- 
dot R.: Michael 
Haneke

1!25 Stele de... 5 stele 

(reluare)
£15 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3S0 Călătoria
13 (film, reluate)

530 kitețțame 
Qtkță Mapare 

(rakare)
RS Mector (reluare) 
HSHtataMye!

7XK) Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce

cartea
9:15 Tânăr șl neliniștit (s, r) 

10:15 Fluturele albastra 
□(film, r)

12:15 Emmerdale - Afaceri 
□de familie (s, dramă, 

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen

13:00 Știrile ProTv 

1330 Zâmbiți vă rog 
14:00 Secret din tinerețe 

□(thriller, SUA, 2005).
Cu: Clark Johnson, 
Benz Antoine

16XX) Tânăr și neliniștit (s). 
0C u: Eric Braeden, 

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

□ comedie, SUA, 2005). 

Cu: Michael Rapaport 
18:15 Doi bărbați și

□jumătate (s, comedie, 
SUA, 2003). Cu: Char- 
lie Sheen, Jon Cryer 

18:50 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport , 
Vremea

2030 Bal cu scandal 

□(comedie, SUA/Germa- 
nia, 2002). Cu: Ryan 
leynolds, Tara Reid, 

Tim Matheson. R.: 
Walt Becker

2230 Freddy vs. Jason 

□(acțiune/horror, 
SUA/ltalia, 2003). Cu: 
Robert Englund, Ken 

Kirzinger, Monica 

Keena, Jason Ritter. R.: 
Ronny Yu

0!45 Joc cu propria viață 

□(dramă, SUA, 2001). 
Cu: Scott Bakula, 
Kathryn Morțiș, Antho- 
ny Aida. R.: Anthony 

Aida
2r6 Bal cu scandal (film, 

r)
<30 tata Tivi (r) 
580 tete de carte

(retoare)

6:00 Tn gura presei

cu Mircea Badea.
Revista presei

7:00 Matinal:
Dimineața devreme 

cu Cristina Cioran 

și Dan Capatos 
9:00 Tn gura presei

(reluare) 
10:00 Concurs interactiv 

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

Gherghe 
13:45 Opt reguli simple (s,

□ comedie, SUA, 2003).
Cu: Katey Segal, Kaley 

Cuoco, Amy Davidson 
14:15 Condamnat la moarte

□ (western, SUA, 1959).
Cu: Fred MacMurray, 
Margaret Hayes, 
Robert Vaughn. R.: 
Nathan Juran 

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

fad 

19:00 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport Meteo

REOtotatr)

>1

20:30 Folclorul contraatacă
(divertisment) 

23:30 Sfârșitul aventurii 
S (dramă, SUA, 1999).

Cu: Ralph Fiennes, 
Julianne Moore, 
Stephen Rea. R.: Neil 
Iordan
Sarah Miles e prinsă în 

sterilitatea unei 
căsătorii de conve
niență. La o petrecere 
dată de plictisitorul ei 

soț ea se 
îndrăgostește 
fulgerător de 

romancierul Maurice 

Bendrix care-i 
răspunde cu aceeași 
pasiune.

130 Concurs interactiv 
230 Chupacabra: Dark 
13 Seas (thriller, SUA, 

2004). Cu: John Rhys- 
Davies, Giancario 
Espasrto. R_: John

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:00 Dinotopia (s) 8:50 Lecția 
de... sănătate. Sănătate și 
asistență socială (doc.) 9:20 
Jurnalul Euronews pentru 
România 935 O lume nouă (r) 
10:10 Tonomatul DP2 12:00 
Replay. Legendele fotbalului 
românesc 12:30 South Beach 

i (r) 13:30 ABC... de ce? 14:30 
; Tenis. Circuitul Internațional 
de Tenis al României 15:00 

: împreună în Europa! Magazin 

! interetnic 16:00 Jurnalul TVR
(r) 16:20 Descoperă românii 
16:30 Autostrada TVR 18:00 
Jurnal regional 18:35 South 
Beach (s) 19:30 Ray Mears 
(doc.) 20:00 D'ale lui Mitică 
21:00 Ora de știri 22:10 
Coolmea distracției 23:10 
Home made.ro 23:45 Escrocii

7:00 Duelul pasiunilor (r) 8:00 

Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Gitanas (s) 11:15 Inocență 
furată (s) 1330 Prizoniera (s) 
1430 Iubire ca în filme (r) 
15:20 Rețeta de acasă 15:30 
Duelul pasiunilor (s) 16:30 . 
Răzbunarea Victoriei (s). Cu: 
Sanya Smith, Gabriel Po.rar 
Sebastiăn Ligardi 17:30 
Poveștiri adevărate 1830 Bet- 
ty cea urâtă (s) 19:30 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 2030 
Tinerețea Ecaterinei (partea I) 
(dramă, SUA, 1991) 22:30 
Clona (s) 0:30 Prizoniera (r) ) 
130 Poveștiri adevărate (r) 
2:30 Muzica de acasă

(ep. 8, acțiune/comedie, UK, 
2004) 0:45 Replay (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:25 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 

RON 12:25 Quizzit-emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 După tăcere 
(dramă, SUA, 1996) 1625 Al 
7-lea cer (s) 17:25 Umor... din ' 
greșeală 18:00 Focus 19:30 

Camera de râs 20:00 CSI - 
Investigații (s) 21:00 Jericho

13:10 Din nou acasă (come
die, Canada, 2006). 14:40 Ro
șu ca cerul (dramă, Italia,
2005) . 1620 Vacanță cu fami
lia Johnson (comedie, SUA, 
2004). 17:55 Fete rele (come
die, SUA, 2004). 19:30 Cine
ma, cinema, cinema 20:00 Stu
dia 60 (Ep. 3, dramă, SUA,
2006) 21:00 Kung Fu la 

grămadă (comedie, China, 
2004). 22:40 Agenți secreți 
(thriller, Franța, 2004). 0:30 
Echipa America: Jandarmul 
mondial (animație, SUA, 
2004).

7:00 Chemarea străbunilor (s)
8:00 Iove Joy (s, Anglia, 1986)

, 9:00 Dimineața cu Răzvan și
Dani 11:00 Raven (s) 11:30

: Divorțat și nu prea! (s) 12:20
ș Look who is winning 14:30 _ . .
i Miezul problemei (r) 16:30 > (ep. 1, dramă/SF, SUA, 2006) 

Ș Bărbatul din vis (s) 1730 Pen
tru o cauză dreaptă (s, SUA,;

22:00 Trădați în dragoste j 
23:00 Păcatele tatălui (thriller, 

; 2000) 18:30 Știri Național TV; SUA, 2001) 1:00 Turnul din ! 
20:00 țara Iu' Papură Vouă • Bethleem (comedie, SUA, 
(divertisment) 20:15 Un să- 1988). Cu: Bill Paxton, Linda 

rut de milioane (comedie ro
mantică, SUA, 1995) 22:30
Vidul (SF, SUA, 2001) 0:30 
Emmanuelle (serial erotic)

Kozlowski 3:00 Focus (r)

11:15 Deschide lumea 13:15 
EU, România 1400 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:00 Realitatea de la 
15:00 15:15 Fabrica 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea 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 Tănase și Dinescu 23:00 
Ultima oră 24:00 Realitatea d& 

la 24:00 4

7:00 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx (reluare) 10:30 Jurnal 
european (serial documentar) 

12:00 Teo (r) 13:15 Road Run- 11:00 Ne privește. Talk-show 

ner-cea mai rapidă pasăre (s): pe teme sociale 12:00 Știri' 
13:45 0 familie ciudată (s) i 13:05 Euromaxx 13:35 Fa-! 
14:15 Bună dimineața, Miami ’ bricat în Germania (reluare) 
(r) 15:15 Entertainment News 1435 Lumea cărților 15:40 
(r) 1530 Ghici ce-mi place la Misiune imposibilă (reluare) 
tine (r) 1630 Noi toți (r) 17XX) 
Jocurile iubirii (dramă, SUA, 
1980) 19:00 Seaquest (s) 
20:00 Entertainment News 
2020 Schimbul trei (s) 2130 
Noi toți (s)22XM Să vorbim 

despre sex (comedie roman
tică, SUA/Canada. 2001) 015 
Arte irnlc Y /el

16XX) Esentze (reluare) 17XX) 
Hobby Mix. Cu Irene Pârvu 
17:30 Pasul Fortunei 19:00 
61 Vine presai Cu livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20XX) Trenul 
vieții. Cu Liana Standu 22:00 
High Life. Cu Monica Stan 

23:00 Vedetele se întreabă 
ire-uare' 2330 Autentic fiw

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Mercedes 12:00 Top 
Ten 13:00 Confruntări și fiare 
vechi 14:00 Istoria invențiilor 
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 17XX) S- 
a născut un MG 18XX) Moto
ciclete americane 19XX) 
Vânătorii de mituri 2tt00 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
21XX) Cele mai ciudate 

povești cu OZN-uri din lume 
22XX) Fenomene stranii 23XX) 
Garajul global 2400 Șofer de 
Grand Prix 3XX) Mașini pe

made.ro


HM (CFJ - 5lt«-ul Include informații despre obiec

tivate turiști» Sa tanaga Mtoflges Delta, literal, 

mMstiri. otiȘI, muzee, stațiuni, fotografii, plaja, pes- 

cirit

Totul despre Referendum
•IT.OB.tOOT

iC-Sîvvii» Jw-'A--V. .■

1 euro___________________________________________3,2766 lei

1 dolar american_____________________________ 2,4218 lei
1 gram aur 51,6370 lei

■ Un număr de 
411.751 hunedoreni 
sunt așteptați mâine la 
secțiile de votare.

Adrian SAlAgean_____________
adrl*n.salagean©informmedla.ro

Deva ■ La acest referendum 
național au dreptul să par
ticipe toți cetățenii români 
care au împlinit vârsta de 18 
ani, până în ziua referendu
mului, inclusiv, cu excepțiile 
prevăzute de lege. Cetățenii cu 
drept de vot se pot prezenta la 
urne în data de 19 mai, între 
orele 8 și 20. Ei trebuie să aibă 
asupra lor, obligatoriu, actul 
de identitate, acesta fiind sin
gurul care le conferă posibili
tatea de a vota. Vor primi un 
buletin de vot pe care își vor 
exprima opțiunea la acest re
ferendum, în mod individual, 
aplicând ștampila cu men
țiunea VOTAT în unul din 
cele două pătrate ale bule
tinului de vot. Votul aplicat pe 
„DA” semnifică demiterea 
președintelui. Votul aplicat pe 
„NU” semnifică repunerea 
președintelui în drepturi. Per

radarelor în data de 18.05.2007:

Detector de metale 
deținut ilegal

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

- DN 66: Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 

și Mihai Eminescu.

Societatea Preț Variație
închidere (lel/acț) (95)

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

221277.

SODOKU
Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

■ Doi tineri au fost 
amendați pentru pos
esia ilegală a unui 
detector de metale.

Mihaela TAma;_______________
mihaela.tamas0lnformmedla.ro

Deva - Cei doi tineri, dintre 
care un subofițer la subuni
tatea din Brad, din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi 
Județean „Decebal” Hune
doara, au fost amendați de 
polițiști pentru că dețineau 
ilegal un detector de metale. 
Din datele și informațiile 
deținute, polițiștii au stabilit 
că, în data de 07.09.2006, Mar
ian P. de 22 de ani, din com. 
Blăjeni, a cumpărat de la o 
firmă autorizată din Bucu
rești un detector de metale, 
fără a avea autorizație de 
deținere. „în data de 
20.09.2006, tânărul a vândut 
detectorul de metale lui 
Devian O., de 32 de ani, din 
Crișcior, care nu a făcut 
demersurile necesare obține

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

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

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

Avansați

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

ncepători

Fără declarații, vine 
impunerea din oficiu
■ Peste 8.000 de 
hunedoreni și-au 
declarat veniturile 
obținute în anul 2006.

Deva (C.P.) - La nivelul ju
dețului, conform datelor co
municate de administrațiile 
finanțelor publice din subor- 
dinea DGFP a județului Hune
doara, un număr de 8.010 con
tribuabili persoane fizice și-au 
depus, până la data de 16 mai, 
declarațiile speciale privind 
veniturile realizate în anul 
2006. Astfel, față de numărul 
estimat de 9.907 persoane care 
aveau această obligație, rezul
tă că s-a primit deja 81% din 
numărul total de declarații 
speciale. „în perioada urmă
toare, gradul de depunere a 
declarațiilor va crește prin 
prelucrarea documentelor tri
mise de contribuabili prin 
poștă, și care continuă să so
sească zilnic la unitățile fisca
le. Persoanele care nu s-au

\

soanele care in 19 mai nu se 
vor afla în localitatea de domi
ciliu își vor putea exprima op
țiunea la orice secție de 
votare, fiind înscrise pe liste 
speciale. Ele vor da și o 
declarație pe propria răspun
dere cum că nu au mai votat 
în altă parte. Alegătorii care 
vor da declarații false vor 
suporta rigorile legii. Conform 
Legii 373/2004, acest fapt con
stituie infracțiune și se 
pedepsește”, a declarat Ioan 
Drăgan, președintele Biroului 

rii unei autorizații de deține
re a unui astfel de obiect. Din 
cercetările efectuate, s-a sta
bilit că cei doi au folosit de
tectorul de metale pe raza 
localității Crișcior, în curtea 
casei lui Devian O., pentru a 
găsi o cantitate de aur ascun
să în grădină de bunicul lui 
Devian, fost miner la mina 
Gurabarza. în urma unei 
acțiuni pe linia protejării pa
trimoniului național, polițiștii 
au găsit detectorul de metale 
la domiciliul lui Devian O. 
Cei doi făptuitori au fost 
sancționați contravențional 
cu amenzi în valoare de 
30.000 lei, iar detectorul de 
metale a fost confiscat”, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al IPJ Hunedoara, subinspec- 
tor Bogdan Nițu.
Jandarmeria dezminte

Contactat de „Cuvântul 
Liber”, purtătorul de cuvânt 
al IJJ Hunedoara, sublocote
nent Nicolae Răducu, a făcut 
o serie de precizări privind 
modul în care polițiștii hune- 

conformat până la această 
dată, din diferite motive, tre
buie să-și declare veniturile 
realizate în 2006, pentru a evi
ta impunerea din oficiu pe 
baza datelor existente în evi
dențele structurilor fiscale te
ritoriale de administrare a ve
niturilor persoanelor fizice”, 
declară Lucian Heiuș, direc
torul DGFP Hunedoara. Per
soanele fizice aveau obligația 
să depună formularul „200” 
dacă în anul 2006 au obținut 
din România venituri comer
ciale, venituri din profesii li
bere, venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală, veni
turi din cedarea folosinței bu
nurilor, venituri din activități 
agricole și câștiguri din trans
ferul titlurilor de valoare. în 
privința opțiunii de direc
ționare a sumei reprezentând 
o cotă de până la 2% din 
impozitul pe venitul anual în 
județ a fost înregistrat un 
număr de 27.823 de formulare 
..230” depuse de contribuabili. 

Electoral de Circumscripție 
Județean nr. 22 Hunedoara.
Secții de votare

în județul nostru au fost 
organizate 523 de secții de vo
tare. Conform listelor elec
torale permanente, la vot sunt 
așteptați 411.751 de cetățeni cu 
drept de vot. Numărul aces
tor buletine de vot este egal cu 
cel al cetățenilor români cu 
drept de vot înscriși în lista 
permanentă, la care se adaugă 
o rezervă de 10 la sută pentru 

Detectorul a adus numai necazuri (Foto: t. Mânu)

doreni au prezentat faptele. 
Din declarația acestuia reiese 
că unele dintre afirmațiile 
făcute de polițiști nu simt con
forme cu realitatea.

„Referitor la informațiile 
date publicității în Buletinul 
informativ al IPJ Hunedoara 
din data de 17.05.2007, în care 
este precizat faptul că Mari
an P. „a vândut detectorul de 
metale”, acestea nu sunt con
forme cu realitatea întrucât 
fapta de a vinde fără auto
rizație un detector de metale 
constituie infracțiune în con
formitate cu O.G. 43/2000, iar 
cadrele de poliție nu au pro

Nou spital județean
Deva (M.S.) - Noul spital 

va ocupa o suprafață de șap
te hectare și va fi amplasat 
pe un teren situat peste 
drum de fabrica Macon. 
Studiul de fezabilitate nece
sar investiției va fi definiti
vat până la 31 mai, urmând 
ca în perioada iulie-octom- 
brie să fie organizată o lici
tație comună pentru proiec
tarea și construirea noilor 
spitale. „Spitalul județean 
va avea 438 de paturi și toa
te secțiile necesare pentru 
investigarea performantă și 

a asigura buna desfășurare a 
referendumului, în cazul ace
lor persoane care urmează să 
fie înscrise pe listele supli
mentare și speciale. Cetățenii 
votează, în principal, la secția 
de votare la care sunt aron
dați, potrivit domiciliului a- 
cestora. în lipsa altor preci
zări, speciale sau derogatorii, 
Legea cadru 373/2004 - pentru 
alegerea Senatului și a Came
rei Deputaților - menționează 
că votul pe listele suplimen
tare se poate face de către ori
ce altă persoană aflată în altă 
localitate decât cea de domi
ciliu, la orice secție de votare. 
Prin grija primarilor, listele 
electorale permanente simt 
puse la dispoziția alegătorilor 
și pot fi consultate la sediile 
primăriilor. Aici pot afla și 
secția de votare la care sunt 
arondați. Eventualele omi
siuni trebuie aduse la cunoș
tința primarilor în termen de 
24 de ore. Persoanele nemul
țumite cu privire la modul de 
soluționare a contestațiilor se 
pot adresa, în 48 de ore de la 
înregistrarea contestației, la 
judecătoria în a cărei rază te
ritorială domiciliază.

bat acest fapt și au aplicat o 
sancțiune contravențională. 
Referitor la declarația „Din 
cercetările efectuate, s-a sta
bilit că cei doi au folosit detec
torul de metale pe raza 
localității Crișcior, în curtea 
casei lui Devian O.,” precizăm 
că acest fapt nu a fost demon
strat de polițiștii hunedoreni 
în consecință subofițerul nu 
se face vinovat de comiterea 
celor două fapte prevăzute în 
Buletinul informativ al I.P.J. 
Hunedoara”. în cadrul IJJ Hu
nedoara s-a constituit o comi
sie care cerceteză împreju
rările în care s-a comis fapta.

tratamentul complet al bol
navului adus în stare criti
că. Dotarea cu echipamente 
medicale va fi de ultimă 
oră”, a explicat directorul 
Autorității de Sănătate Pu
blică Hunedoara, dr. Dan 
Magheru. în cadrul proiec
tului este prevăzută și o pis
tă pentru elicoptere, dar și 
locuințe pentru tinerii me
dici. Se estimează că lucră
rile se vor încheia în doi 
ani de zile, noua clădire 
fiind compusă din parter și 
trei etaje.

n.salagean%25c2%25a9informmedla.ro
mihaela.tamas0lnformmedla.ro
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• Confiscate. Aproape 5000 de pachete 
de țigări fără timbru și 300 de pachete de 
cafea, în valoare totală de 115.000 lei, au 
fost confiscate de la o femeie care le 
comercializa, fără acte de proveniență, în 
piața din orașul Vulcan. Acțiunea a
fost organizată de Poliție și Garda Finan
ciară. (M.S.)

* Secție votare.Sediul unei secții de vo
tare din comuna Boșorod a fost modificat 
din cauza unor probleme de natură 
tehnică, obiective. Astfel, secția de votare 
289 Chitid va funcționa în clădirea școlii 
primare din sat. (M.S.)

Cel mai tânăr
general-jandar

PNG, cinci orașe
Deva (M.S.) - Organi

zația județeană a Par
tidului Noua Generație 
(PNG) are ca obiectiv 
pentru alegerile locale de 
anul viitor câștigarea 
fotoliilor de primar din 
cinci orașe hunedorene, 
a anunțat ieri președin
tele filialei, Ioan Tofan. 
El nu a precizat care ar 
putea , fi orașele sau 
municipiile vizate, dar a 
dat asigurări că există 
organizații locale puter
nice în care candidații 
vor putea îndeplini acest 
deziderat. Tofan a men
ționat că PNG și-a mai 
propus să câștige un 
sfert din locurile de con
silieri locali. Președin
tele PNG Hunedoara a a- 
dăugat că în județ există 
60 de organizații locale, 
din care fac parte aproa
pe 13.000 de membri.

Costurile 
votării
Deva (M.S.) - în ve

derea pregătirii refe

rendumului au fost 
alocate fonduri în 

valoare de 1,18 mili

oane lei, din care 

pentru plata indem
nizațiilor membrilor 

birourilor electorale 

ale secțiilor de vota

re și ai biroului de 

circumscripție jude
țeană în sumă de 

860.000 lei, iar pen

tru cheltuieli materi

ale (amenajarea sec
țiilor de votare, con

fecționarea ștampi
lelor de control, ti

părirea listelor per

manente, suplimen

tare, speciale, proto
col, transportul ma

terialelor pentru a- 

menajarea secțiilor 

de votare, contrava
loarea convorbirilor 

telefonice etc.) a fost 

alocată suma de 

320.000 lei.

Extragerea de ieri la concursul 
„Fă HUON pagina ta de start!” i-a adus 
dlui Zalomir Florin, din Deva, un DVD- 
playej BEEETOOONNNN, de la HUON! 
Felicitări! (Foto: M.ș.)

Deva (T.S.) - „Rădăcinile” și 
le are undeva într-un sat din 
Oltenia. A venit în județul 
Hunedoara, în urmă cu 25 de 
ani, când, după ce a absolvit 
cursurile Școlii Militare de 
Ofițeri Activi a Ministerului 
de Interne a fost transferat la 
unitatea militară din Orăștie. 
Astăzi, la 49 de ani, Viorel 
Sălan este șeful jandarmilor 
hunedoreni și cel mai tânăr 
general de brigadă din Româ
nia. Mai mult, este singurul 
general activ din județul 
Hunedoara.

REPORTER: Cât de greu este 
să ajungi general la 49 de ani?

Viorel Sălan: Nimic nu este 
greu atunci când în meseria 
pe care o practici pui multă 
dăruire și pasiune și când ești 
adeptul lucrului bine făcut. în 
plus, vremurile și menta
litățile s-au schimbat și în 
armată. Astăzi, se pune ac
cent pe pregătirea ofițerului 
și nu pe vechimea acestuia în 
cadrul armatei.

r.: Cum sunteți perceput de 
către subordonați?

V.S.: Probabil ca o persoană 
foarte exigentă. Și așa și este. 
Pentru că meseria de jandarm 
nu este deloc ușoară. Un jan
darm trebuie să fie o „combi
nație perfectă” dintre un 
polițist și un cadru militar. De 
aceea criteriile de selecție sunt 
foarte dure. Practic, un jan

Se organizează cursuri de 
Auditori interni

Deva (D.I.) - Consiliul Regional al între
prinderilor Private Mici și Mijlocii Filiala 
Deva organizează următoarele cursuri și 
sesiuni de training: Accesare fonduri struc
turale europene și Auditori interni în ma
nagementul mediului (ISO 14001), manage
mentul calității (ISO 9001), managementul 
sănătății și securității muncii (OHSAS 
18001), managementul siguranței alimentare/ 
evaluarea riscurilor și a punctelor critice de 
control (ISO 22000/HACCP).

Cursurile de auditori interni sunt organi
zate în colaborare cu AJA REGISTRARS 
ROMANIA - Organism Internațional de Cer
tificare și Instruire, diplomele eliberate 
fiind recunoscute la nivel internațional.

Data și locația exactă a fiecărui curs se 
stabilesc în momentul în care există un 
număr minim de participanți. Durata apro
ximativă a desfășurării cursurilor este de

Fonduri pentru 
IMM-uri

Deva (M.S.) - Șase noi pro
grame de susținere financiară 
a întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM) vor fi lansate 
de ministerul de resort cel 
mai târziu în luna iunie, va
loarea fondurilor alocate de la 
bugetul de stat fiind de 47 
milioane lei, a declarat, la 
Deva, secretarul de stat în 
Ministerul pentru IMM, Co
merț, Turism și Profesii Li
berale, Iuliu Winkler. Cel mai 
important program, în va
loare de 40 milioane lei, se 
adresează IMM-urilor care au 
ca obiect activitatea de pro
ducție, acestea având posibi
litatea să solicite cofinanțări 
în valoare maximă de 50.000 
de euro pentru proiectele pro
prii. Un al doilea program 
face referire la realizarea 
unor incubatoare de afaceri, 
cofinanțarea oferită fiind de 
1,7 milioane lei, ceea ce este 
suficient numai pentru trei 
asemenea proiecte. în acest 
caz, secretarul de stat a apre
ciat că este necesară o recti
ficare a sumelor alocate de la 
buget, astfel încât să fie posi
bilă realizarea a cel puțin 
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darm trebuie să se supună dis
ciplinei și rigorilor militare și, 
în același timp, să fie capa
bil să lucreze cu oame
nii obișnuiți de pe stra
dă. în fiecare mi
siune de menține
rea ordinii publice 
sau de patrulare, 
jandarmul trebuie 
să aibă capacitatea 
de a detensiona 
orice situație care 
riscă să devină pe
riculoasă. Ori asta 
presupune să știi 
să lucrezi cu omul, 
în același timp, 
trebuie să aibă un 
timp de reacție su
ficient de bun pentru a inter
veni în orice situație în care 
au loc tulburări grave ale 
ordinii publice. Iar aici inter
vin instrucția și disciplina 
militară.

r.: Cum se comportă un 
jandarm-general acasă, în 
familie?

V.S.: Familia joacă un rol 
esențial în viața unui jan
darm. Fără o familie care să- 
1 înțeleagă ar fi foarte greu. 
Este greu să găsești o soție 
care să înțeleagă că un jan
darm este jandarm 24 de ore 
din 24. Și că, oricând, trebuie 
să pleci... Am doi băieți, stu- 
denți, cărora nu le-am impus 
niciodată nimic. Le-am res
pectat opțiunile și i-am sfătuit

Viorel Sălan, comandantul jandarmilor hunedoreni, singurul general activ din 
județul Hunedoara

ori de câte ori credeam că es
te nevoie. Cred însă că cel 
mic va îmbrățișa cariera mili
tară.

r.: Ce hobby-uri aveți?
V.S.: Atunci când timpul 

îmi permite ies cu familia la 
pescuit. îmi plac drumețiile și 
mai ‘ ales îmi place să fac 
puțină agricultură. îmi pare 
rău că nu dispun de suficient 
timp pentru lectură, o altă pa
siune de-a mea. Dar când am 
timp citesc, în general, lite
ratură militară și Eminescu.

r,: Cum vedeți jandarmeria 
în viitor?

V.S.: Există deja un proiect 
de înființare a jandarmeriei 
rurale. Din punctul meu de 
vedere, prin finalizarea aces
tui proiect, jandarmeria își va 
regăsi originile. Spun asta 
deoarece, alături de veșnicie, 
și jandarmeria s-a născut tot 
la țară. Practic, în 1850, a- 
tunci când Jandarmeria a fost 
înființată, rolul ei a fost de a 
menține ordinea în locali
tățile rurale.

r.: Care este cel mai mare 
defect al dumneavoastră?

V.S.: Cred că uneori sunt 
prea înțelegător. Iar asta se 
poate interpreta din partea 
subordonaților ca un gest de

(Foto: T. Mânu)

slăbiciune. Un comandant de 
jandarmi trebuie să impună 
respect. Așa cum am spus e 
o meserie grea și care impune 
anumite standarde. Nu le cer 
subordonaților mei lucruri pe 
care eu nu le pot face. Sigur, 
încerc să înțeleg orice pro
blemă. Dar viața de jandarm 
este dură.

r_: Care este modelul dum
neavoastră?

V.S.: Există o persoană pen
tru care am o admirație pro
fundă. Numele lui este Bu- 
noaica Ion. A fost generalul . 
care, după 1989, a luptat pen
tru reînființarea jandar
meriei. Și a reușit. Din neferi
cire, a murit în 1995 într-un | 
accident de elicopter. Para
doxal, asta se întâmpla pe 1 
septembrie, de Ziua Jan
darmeriei.

r_: Este ceva ce regretați?
V.S.: Din punct de vedere 

profesional nu regret nimic. 
Dacă ar fi să o iau de la înce
put, mi-aș alege aceeași me
serie. Jandarmeria mi-a adus -6 
o satisfacție profesională deo- 
sebită. E adevărat că am 
muncit pentru asta. în ceea ce 
privește viața de familie 
regret că uneori nu am avut 
suficient timp pe care să-l 
dedic soției și copiilor.

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

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

Fii Abonatul lunii 
MAI!
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!
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• Raliu. Și județul Hunedoara este impli
cat în buna desfășurare a Raliului 
Bucharest Challenge, care începe astăzi la 
București în zona Casei Poporului. Este 
vorba de un autocamion de asistență 
rutieră și depanatori auto aparținând Fi
lialei ACR. (V.N.)

• Arbitri. Partida dintre Corvinul și Gaz 
Metan Mediaș, care se va desfășura 
mâine, va fi arbitrată de Alexandru Tudor 
(centru) Radu Ghinguleac și Mirel Albon, 
asistenți. Observator: Adrian Rămureanu. 
Cel dintre CFR Timișoara și Minerul 
Lupeni, de Horea Abrudan - Claudiu Tripa 
și Mircea Toderici. (V.N.)

„Diversiunea" lui Gigi Becali
Deva (V.N.) - Gheorghe Poenaru, 

antrenorul principal de la Jiul Petroșani, a 
declarat că nu știe nimic de un eventual 
transfer al lui Fabian Vasile Teușan și Eric 
Bicfalvi, la Steaua. „Am discutat cu 
patronul, dar nu mi-a spus nimic. Cred că 
este o diversiune din partea patronului 
Stelei, care a mai luat câte un jucător de la 
fiecare echipă cu care a jucat, dar pe hârtie. 
Nu cred că se pune problema să plece cine
va de la echipă. Noi mai avem două me

ciuri de jucat și sper să obținem cel puțin 
«JȘm punct. Mi-aș dori șase puncte, dar tre

buie să fim realiști”, a spus Poenaru. Ioan 
Sdrobiș, managerul general al echipei, a 
afirmat: „Doar peste mine va pleca Bicfalvi 
de la Jiul. Nu pleacă nicăieri. Cine crede 
că-1 dăm pe 3 lei se înșală. Va pleca de la 
Jiul în Europa pe sume de la 2 milioane de 
dolari în sus. Patronul clubului poate să 
spună ce vrea el, că el dă banii, dar strate- 

, gia eu o fac. V-am spus că am planuri aici 
^la Jiul și în momentul de față Bicfalvi nu 

are cum să iasă din angrenajul echipei 
mele”, a completat Sdrobiș.

Jiul nu vrea să renunțe la Bicfalvi (Foto: cl)

Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 
etapa a XlX-a. din 20 mai a.c.:
Minerul Anlnoasa - Colegiul Matei Corvln, Emilian 

Petrlșor, centru. Nicolae Albulescu și Stellan Chlrlță, 

(Brad) asistenți.

Observator. Mircea Sîrbu.
Victoria Călan - CFR Marmosim, Claudiu Kreiaer, cen
tru, Aurelian Panaite și Sorin Corpadi (Lupeni), asistenți. 

: OBsewatiar, Sever Bogdan.

Agrocompany Băcia - Universitatea Petroșani. Daniel 
Thirt. centru, Alexandru Belgun (Călan) șl Nlcu Savin 

(Hațeg), asistenți. Observator, Emil Munteanu.

Metalul Crișclor - Inter Petrila. Adrian Romonți, centru,

: Marius Pavăl și Alexandru Bălan (Simeria), asistenți. 
Observator, Cristian Gîț.

Aurul Brad - Retezatul Hațeg, Adrian Lina (Lupeni), cen- 
' tru. Florin Velea (Hunedoara) șl Laurenjiu Ungureanu 

(Lupeni), asistenți.
Observator, Zoltan Gherghely

Uluite absențe în lot

Deva (V.N.) - Și pentru meciul de sâmbătă 
de la Vaslui, Jiul Petroșani se confruntă cu 
probleme de lot. „Din păcate, pentru meciul 
de la Vaslui nu vom putea conta pe servici
ile lui Dinu, care de trei etape joacă cu 
infiltrații, iar acum i-a cedat glezna. De 
asemenea, Pâcleșan are probleme cu un 
deget de la mâna dreaptă, dar sper să fie 
apt până la ora jocului. Ne bucurăm în 
schimb că l-am recuperat pe Constantines- 
cu”, a declarat antrenorul Gheorghe Poe
naru. Mai trebuie spus că pe lista 
jucătorilor accidentați se mai află Dulcea și 
Sădoiu.

Randament bun la națională
A

■ Internaționalii de la 
FC CIP au jucat bine 
în amicalele cu Slovacia 
de la Tg. Mureș.

ClPRIAN MABINUȚ__________________
clprlan .marinut@lnfomimedla.ro

Tg. Mureș - Naționala de 
futsal a României, cu șase 
jucători de la FC CIP Deva în 
lot, nu a impresionat în cele 
două meciuri amicale cu Slo
vacia, disputate pentru 
pregătirea participării la 
Campionatul European din 
noiembrie, din Portugalia. 
Tricolorii au pierdut, mier
curi, primul joc cu 4-5, iar 
ieri s-au revanșat și au reușit 
să se impună cu 3-1. în par
tida de ieri, două dintre 
golurile echipei antrenate de 
Zoltan Jakab au fost marcate 
de internaționalul de la FC 
CIP Deva, Robert Matei. în 
jocurile cu Slovacia toți inter

Nici o surpriză în
■ Liderele clasamentu
lui, CFR Marmosim și 
Victoria Călan, s-au ca
lificat în finală.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@in1ormmedia.ro

Deva - CFR Marmosim și 
Victoria Călan au demonstrat 
că domină pe bună dreptate 
ierarhia Ligii a IV-a și s-au 
calificat și în finala Cupei 
României, faza județeană, du
pă ce s-au impus în semifi
nalele disputate ieri. Lidera 
CFR Marmosim s-a impus 
clar, scor 3-0, la Deva, în fața 
ocupantei locului IV, Agro- 
company Băcia. Meciul a fost 
controlat destul de autoritar 
de echipa antrenată de Nelu 
Mitrică la care evoluează

Contract pentru 
Liga I?

Deva (V.N.) - Titi Alexoi, 
tehnicianul de la Corvinul 
2005 Hunedoara, și-a prelun
git contractul cu clubul până 
în 2010. De remarcat faptul că 
acum antrenorul are cea mai 
mare clauză de reziliere din
tre tehnicienii din eșalonul 
secund. Aceasta este în valoa
re de 100.000 de euro. Legat de 
acest lucru, Florin Uscatu, 
finanțatorul echipei, a decla
rat: „Titi Alexoi mizează foar
te mult pe jucători tineri și 
asta îl face mai apreciat. Am 
pregătit deja un nou contract, 
pe trei ani. Eu am stabilit 
doar durata noului contract, 
clauza de reziliere și procen
tul pe care antrenorul Titi 
Alexoi îl va încasa din even
tualele transferuri de jucători 
pe care Corvinul le va face în 
următorii trei ani”. De aseme
nea, antrenorului i-a fost dub
lată valoarea contractului pe 
care l-a încasat în acest sezon. 
Patronul a mai decis ca, atât 
timp cât Alexoi va fi antre
norul alb-albaștrilor, el să 
încaseze zece la sută din 
suma de transfer al oricărui 
jucător care va pleca de la 
Corvinul, iar în cazul în care 
echipa va promova în Liga I, 
automat antrenorului i se va 
tripla valoarea contractului. 
„Numai prin stabilitate la 
toate nivelele o echipă, un 
club, poate progresa, iar noi 
o avem. Sper să nu dezamă
gesc”, a. declarat Titi Alexoi. 

Titi Alexoi (Foto CU

naționalii de la FC CIP au 
avut un randament bun, ju
cătorii echipei devene fiind 
ca de obicei oamenii de bază 
ai primei reprezentative.

Până la aceste partide, 
România și Slovacia s-au mai 
întâlnit de trei ori, începând 
din 2003, când România și-a 
început activitatea interna
țională la futsal. în cele trei 
partide disputate, Slovacia s- 
a impus de două ori, iar după 
jocurile de la Tg. Mureș pal
maresul direct rămâne favo
rabil slovacilor. Naționala de 
futsal a României va evolua 
în grupa A la Campionatul 
European din acest an, ală
turi de echipele Cehiei, Italiei 
și Portugaliei, în vreme ce 
echipa Slovaciei nu este cali
ficată la turneul final.

Internaționalii de la FC CIP 
s-au întors, aseară, la Deva, 
iar de azi încep pregătirea 
meciului decisiv cu Dinamo 
Athletic București. Condu

mulți jucători foști la Cor
vinul Hunedoara. în cealaltă 
partidă, disputată la Lonea, 
Victoria Călan (locul 2) a 
avut mai mult de furcă cu cei 
de la Inter Petrila (locul 10) 
și s-a impus greu cu 1-0 
printr-un gol reușit în penul
timul minut de joc. „Am do
minat jocul, ne-am creat 
multe ocazii, dar am reușit să 
marcăm doar pe finalul par
tidei”, comenta Titi Alexoi, 
antrenorul echipei din Călan.
Arbitru agresat

Finalul jocului de la Lonea 
a fost marcat de incidente, 
tatăl portarului echipei din 
Petrila, Ioan Onici, lovindu-1, 
după joc, pe arbitrul Florin 
Anca (Deva) pe tunelul ce 
duce la vestiare. Agresorul a 
fost reținut de Poliția Comu-

Cu un design dinamic și finisări extrem dc precise ale caroseriei 0 interiorului. Noul Polo arată mai bine ca tac iodaiă. îar prin oferta 

ItoloHappy.îlpoți avea cu ia ptdid generos de dotltisîandardJa oii preț iiwredîbîl de 9J52Eiro.cn toate taxele uwlw

l>Kâri sUndard I 2 55<.’H 4 up. cowhțwMt 
radw fTD-playa;dubh IJvrar» din stoc.

Acum și cu prima de casare!

Udrti I 31 'KT. araee CO ) BS. ecanbu* W <t' 100 fcm) S 8 nveț cu TVA indu»

Autodub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timâoara, Cotea Lugojului, biforcotM aeroport, te leton: 0256-287892, 287316

Matei (la minge) a marcat două goluri pentru România (Foto: cl)

cerea clubului FC CIP Deva îi 
invită pe toți suporterii 
echipei campioane să fie 
alături de echipă la partida 
cu Dinamo Athletic, progra
mată luni, 21 mai, de la ora 
20.15 la Sala Sporturilor din 
Deva. Partida este transmisă 
în direct pe canalul „Sport 
Klub”, iar intrarea publicului 
este gratuită. Jocul se anunță

CFR a dominat jocul (Foto: cl) 

nitară, iar arbitrul a precizat 
că se gândește să depună 
plângere penală împotriva 
agresorului.

Agro Company Băcia - CFR 
Simeria 0-3 (0-0)

Au marcat: Ognean (46), 
Timofte (64), D. Dăscălescu 
(77).

Inter Petrila - Victoria 
Călan 0-1 

foarte aprig, pentru că va 
decide echipa care se va ca
lifica în finala play-off-ului, 
după ce fiecare dintre com
batante a câștigat câte un 
meci în primele două întâi-, 
niri. FC CIP a câștigat primul 
joc disputat la Deva cu 6-1, 
iar Dinamo s-a impus la lim
ită la București în meciul doi 
cu 4-3.

Bani pentru 
sport

Deva (C.M.) - Elevi și 
echipe de elevi de la 
școli, licee și cluburi spor
tive școlare care au obți
nut rezultate foarte bune 
la concursuri sportive na
ționale și internaționale 
(în cazul concursurilor 
naționale locurile .1-3, la i 
concursuri internaționale ; 
locurile 1-10) în perioada ; 
01.01.2005 -. 01.05.2007 pot 
aplica la programul “Pot 
ajuta?” inițiat de MOL, 
pentru a obține sprijin 
material pentru dezvolta
rea și continuarea cari
erei «gjțortive. Dosarele 
vor fi evaluate de un 
juriu format din person
alități ale lumii sportive.

mailto:marinut@lnfomimedla.ro
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• La toaletă. Arbitrul a decis întreru
perea, pentru câteva minute, a unui meci 
din a doua ligă argentiniană, la solicitarea 
unuia dintre portari, care avea nevoie 
urgentă să meargă la toaletă. Maximi- 
liano Kadijevici, portarul echipei Defen- 
sores de Belgrano, a cerut, pur și simplu, 
autorizația arbitrului de a lipsi câteva 
minute, iar centralul a fost de acord. 
„Ceva mi-a căzut rău, probabil un suc de 
fructe", a explicat jucătorul după meci, 
vizibil ușurat.

Face Jose Mourinho

Biciclete
Teheran (MF) - Iran 

va fabrica „biciclete is
lamice” pentru femei, 
care să ascundă formele 
acestora.

Aceste biciclete vor 
avea cabine care vor a- 
coperi jumătate din cor
pul ciclistei.

Nu participă
Paris (MF) - Tenisma- 

nul croat Mario Ancic a 
anunțat că nu va par
ticipa la Roland Garros, 
deoarece nu este refăcut 
complet. Ancic, numărul 
16 mondial, s-a acciden
tat la Încheietura mâinii 
drepte.

Mario Ancic (Foto: EPA)

Ernesto Valverde
(Foto: EPA)

Cruzime
Glasgow (MF) - Teh
nicianul Ernesto Val
verde a declarat că 
jucătorii echipei 
Espanol Barcelona 
pot fi mândri pentru 
prestația din finala 
Cupei UEFA chiar 
dacă a apreciat că 
este crud că s-a pier
dut medul la pe- 
nalty-uri în fața for
mației FC Sevilla, 
informează AFP.

■ Dacă se dovedește că 
este vinovat, antrenorul 
portughez riscă un an 
de închisoare.

Londra (MF) - Tehnicianul 
echipei Chelsea, Jose Mou
rinho, riscă să fie amendat și 
chiar condamnat la un an de 
închisoare dacă a încălcat, cu 
câinele său Gullit, legile 
stricte din Marea Britanie 
privind măsurile împotriva 
răspândirii turbării, infor
mează The Sun.

Mourinho a fost arestat 
pentru scurt timp, după ce s-a 
certat cu polițiștii care voiau 
să-i ia câinele.
Rijkaard și Gullit

Tehnicianul, care mai are 
un câine, numit Rijkaard, se 
afla la o ceremonie a clubului 
Chelsea, când mai mulți poli
țiști și medici veterinari s-au 
dus la el acasă ca să îi ia câi
nele, un Yorkshire Terrier.

Mourinho și soția sa l-au 
cumpărat pe Gullit (n.r. - câi
ne numit după fostul interna
țional olandez Ruud Gullit) în 
luna martie, de la un cunos
cut crescător de câini York
shire Terrier, pentru a-1 dărui 
celor doi copii ai lor. Se pare 
că cei doi copii l-au înscris pe 
câine într-un club din Portu
galia pentru câini de această 
rasă, după ce au găsit site-ul 
clubului respectiv pe intemet. 
Cei doi au primit un permis 
de membru al clubului, dar 
Mourinho neagă că l-ar fl scos 
vreodată pe câine din Anglia. 
Potrivit unor surse, Gullit a 
ajuns însă în Portugalia, iar

Meci de baraj
București (MF) - Echipa West Bromwich 

Albion va disputa, la 28 mai, pe stadionul 
Wembley, barajul de accedere în Premier 
League, în compania formației Derby 
County, informează cotidianul L'Equipe.

West Bromwich a câștigat, miercuri, cu 
scorul de 1-0, partida retur cu Wolverhamp- 
ton, după ce în tur obținuse tot o victorie, 
scor 3-2. Derby County s-a calificat după ce 
a Învins formația Southampton.

învingătoarea meciului dintre West 
Bromwich și Derby County va promova în 
prima ligă, alături de ocupantele primelor 
două locuri în liga secundă, Sunderland și 
Birmingham City.

Din prima ligă au retrogradat formațiile 
Sheffîeld United, Watford și Charlton 
Athletic.

Portarul Palop, eroul finalei de 
la Glasgow (Foto: epa)

Lucescu se apropie de Turcia
București (MF) - Tehnicia

nul echipei Șahtior Donețk, 
Mircea Lucescu, despre care 
presa turcă a scris în ultima 
perioadă că va semna un con
tract cu Beșiktaș, este dorit și 
de celelalte două mari cluburi 
din Istanbul, Galatasaray șl 
Fenerbahce, informează mass- 
media din Turcia.

Potrivit cotidianului Fana- 
tik, conducerea clubului Be
șiktaș consideră că Mircea 
Lucescu este prea scump și a 
început să se gândească la 
varianta Samet Aybaba. Pre

Campioni . FC Sevilla a rămas In 
posesia Cupei UEFA, după ce a învins, 
eu scorul de 5-3 (1-1, 1-1, 2-2), echipa 
Espanol Barcelona. Ea loviturile de 
departajare, pentru Espanol Barcelona a 
marcat doar Walter Pandiani. De la FC 
Sevilla au înscris Kanoute, Dragutino- 
vici și Puerta, în timp ce Daniel Alves 
a trimis mingea peste poartă. Șuturile 
Iul Luis Garcia, Jonatas și Torrejon au 
fost parate de portarul formației FC 
Sevilla, Andres Palop. (Foto: epa)

Tehnicianul echipei Chelsea și-a apărat pedepsit de lege (Foto: EPA)

apoi a fost adus înapoi în 
Anglia, deși se pare că nu a 
făcut testele sangvine nece
sare și nu are un microcip 
implantat.

Menajera familiei Mourin
ho a dus câinele la veterinar, 
pentru că se simțea rău. Me- 
n................................................

A fost arestat, apoi s-a purtat 
impecabil

Politia engleza

dicul veterinar a bănuit că a 
fost scos din Marea Britanie 
ilegal, fără pașaport de câine. 
El a spus că autoritățile tre
buie să ia în primire câinele, 
dar Gullit a fost dus la lo
cuința lui Mourinho. După 
câteva ore, tehnicianul a fost 
sunat de soția sa, care i-a

Sevilla se alătură granzilor*
Glasgow (MF) - FC Sevilla, 

câștigătoare a Cupei UEFA, 
în fața formației Espanol Bar
celona, s-a alăturat echipelor 
FC Barcelona, FC Valencia și 
Real Madrid, devenind al pa
trulea club care obține, de 
două ori consecutiv victoria 
în această competiție.

FC Barcelona a câștigat 
primele două ediții ale Cupei 
Orașelor Târguri, în 1956-58 și 
în 1958-60 (competiția dura a- 
tunci două sezoane), contra 

ședintele Yildirlm Demlroren 
le-a cerut celorlalți oficiali de 
la Beșikaș o perioadă de 
gândire, însă acum a inter
venit și Galatasaray, care i-a 
făcut o ofertă lui Lucescu, iar 
răspunsul românului se pare 
că a fost afirmativ. „Mi-am 
dorit mereu să revin la Gala
tasaray. Mi s-a făcut o nedrep
tate, dar eu iubesc acest club. 
Poate că mă voi retrage din 
activitate după ce o voi face 
pe Cim Bom campioană", ar 
fi răspuns Lucescu oficialilor 
clubului Galatasaray, con
form Fanatik.

Jurnalul Sabah scrie că 
Mircea Lucescu a fost sunat

Oferit echipei Fiorentina
București (MF) - Site-ul 

fiorentina.it a anunțat că ata
cantul francez al echipei 
Steaua București, Cyril The- 
reau (foto prim-plan), a fost 
oferit formației AC Fiorenti
na, la care este legitimat și 
Adrian Mutu, de societatea de 
intermediere Gg-XX.

Reprezentantul Gg-XX, Fili- 
ppo Taddia, a declarat unui 
post de radio italian că The- 

spus plângând că un inspec
tor se află în fața casei lor din 
Belgravia. Tami Mourinho și 
cei doi copii, Matilde și Jose 
Junior, s-au baricadat în dor
mitor cu Gullit.

Mourinho le-a spus priete
nilor săi că poliția a exage
rat trimițând opt polițiști la el 
acasă. Când a sosit Jose Mou
rinho, el a convins-o pe soție 
să deschidă ușa și a luat câi
nele. „A refuzat să dea câinele 
autorităților, astfel că poliția 
și inspectorul au început să 
caute prin casă. Mourinho 
spune că a întrebat dacă au 
mandat ca să intre în casa sa 
și i s-a răspuns că nu au ne
voie pentru că este o proble
mă de sănătate publică. De 
asemenea, Mourinho spune 
că au vrut să îi ia câinele fără 

unei selecționate a Londrei și 
a apoi în fața formației Bir
mingham City.

FC Valencia a relansat do
minația spaniolă câștigând în 
fața Barcelonei (1962) și a for
mației Dinamo Zagreb (1963).

Apoi, marele Real Madrid 
al lui Emilio Butragueno a 
câștigat Cupa UEFA, în 1985 cu 
Videoton și în 1986 cu FC Koln.

2007: FC Sevilla - Espanol 
Barcelona 5-3 (1-1, 1-1, 2-2)

2006: FC Sevilla - Middles- 

mai întâi de un oficial de la 
Fenerbahce, Neșet Yalcin, iar 
apoi de un reprezentant al 
clubului Beșiktaș. Tehnicia
nul român a mai fost contac
tat de Fenerbahce în timpul 
sezonului, dar atunci el a 
spus că va discuta la finalul 
campionatului, iar clubul turc 
a replicat că oferta era doar 
pentru atunci. Neșet Yalcin 
l-a contactat telefonic din nou 
pe Mircea Lucescu. „întreaga 
conducere vrea ca dumnea
voastră să fiți antrenorul e- 
chipei Fenerbahce. Sunteți 
persoana ideală pentru a 
îndeplini obiectivele în cupele 
europene” - i-a spus Yalcin.

reau ar putea fi o soluție pen
tru ofensiva Florentinei, de
oarece Luca Toni este foarte 
aproape de a părăsi gruparea 
toscană.

Sursa citată notează că ata
cantul francez are un fizic 
bun, dar și agilitate. Site-ul 
fiorentina.it informează că 
Thereau a marcat zece goluri 
în 16 partide In campionatul 
României și a avut prestații 

să arate dovezi”, a declarat o 
sursă din cadrul clubului 
Chelsea.
A ascuns câinele

The Sun notează că Mou
rinho se pare că a ieșit din 
casă pe ușa din spate, a sărit 
un gard și a ascuns câinele. 
„Mourinho a spus că are de 
dat un telefon important. Ți
nea câinele și nu voia să îi 
dea drumul. A dispărut timp 
de aproximativ 20 de minute. 
S-a întors fără câine. S-a căt^. 
tat în casă și în grădină, da** 
câinele nu a fost găsit. Sun
tem siguri să a sunat pe cine
va care a venit în spatele ca
sei și a luat câinele. A fost 
arestat, iar apoi s-a purtat 
impecabil”, a afirmat o sursă 
din poliție.

brough (Anglia) 4-0
1986: Real Madrid - FC Koln 

(Germania) 5-1/0-2
1985: Real Madrid - Videoton 

Szekesfehervar (Ungaria) 3-0/1-0
1963: Valencia - Dinamo 

Zagreb (Iugoslavia/Croația) 
1-2/2-0

1962: Valencia ■ FC Barce^ 
lona 6-2/1-1 ț

1960: FC Barcelona ■ Bir
mingham City (Anglia) 0-0/4-1

1958: FC Barcelona ■ Londra 
XI (Anglia) 2-2/6-0.

Trei mari echipe se bat pentru 
serviciile antrenorului român

(Foto: EPA)

bune în Liga Campionilor.
Cyril Thereau, în vârstă de 

24 de ani, mai este dorit de 
campioana Belgiei, Ander- 
lecht Bruxelles, și de FC 
Bruges.

Finanțatorul FC Steaua, 
Gigi Becali, a declarat că ar 
fi dispus să renunțe la ser
viciile lui Thereau dacă i se 
oferă suma de U mflioane de 
euro.

fiorentina.it
fiorentina.it
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Vând ap. 2 camere (03)

imo
• decomandate, îmbunătățiri, stare foarte 
bună, ocupabil imediat, persoană fizică.
Tel. 0722/442789. (8/17.05)

• Deva, etaj 1,55 mp, decomandate, centrală 
termică, termopane, parchet, gresie, faianță, 
zona IRE, deosebit, preț 155.000 lei. Tel. 
0722/968910. CD
• Himedoara, central, etaj 1, semidecomandat, 
parchet, balcon Închis, centrală, gresie, faianță, 
calorifere noi, preț 76.000 lei, fără intermediari.

<-<rel. 0741/098308,0354/409458. (T)
• persoană fizică vând apartament in Azuga, 
central, la 10 minute de pârtie, cu toate utilitățile, 
vedere splendidă, ideal pentru vacanțe, preț 
85.000 euro, negociabil. Tel. 0722/424190. (T)
• semldecomandate, parter, contorizări, fără 
îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva, preț 118000 lei, negociabil. Tel. 
0726/752146. (T)
• irgent, 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 nego- 

’ ciabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. (A0)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică 
termopane, parchet gresie, faianță 58 mp, zona 
Decebal, preț 44.500 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, zona Bălcescu, etaj 3 din 4, centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 37.500 
euro, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• Deva, Gojdu, etaj 2, balcon, parchet, 
contorizări complete, 48 mp, preț 122.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
• circuit contorizări, balcon, etaj 3, zona Dacia, 
preț 100.000 lei. Tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• decomandate, centrală termică termopane, 
etaj 1, Zamfirescu, preț 165.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent zona blocurile Mintiei, dec., st - 60 mp, 
amenajări modeme, centrală termică balcon 
închis, preț 147)000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
• ugent zona Minerului, dea, balcon, 
contorizări, preț 97.000 RON, tel. 0740/013971 
(A2)
• b-duL Bălcescu etaj intermediar, dea, 
amenajat repartitoare, preț 155000 RON, tel. : 
072V30566KA2)
• str. Mmendui, parter, dea, contorizări, preț 
97000 RON, tel. 0724/305661. (A2)
• zonă centrală etaj intermediar, circuit 
parchet gresie, faianță, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 0724/305661. (A2)
• Gqjduet3, semidea, faianță gresie, balcon 
închis, contorizări, preț 140.000 RON, tel. 
0724/305651. (A2)

• bd. Decebal, dea, 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 Zamfirescu, 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 Liceul Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări, bucătărie mare, fără modificări, preț 
155.000 ron, negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane tip logie, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat preț 43300 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 Emlnescu - Trident 58 mp, etaj 3, 
centrală termică parchet gresie, faianță 
bucătărie mare, cămară modificări, balcon 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0745/302200. (A4)
• str. Zamfirescu cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocupabil repede, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• urgent apartament 2 camere, 52 mp, zona 
Mărăști, balcon mare, contorizări, parchet, 
bucătărie modificată cu gresie, faianță, vedere 
pe 2 părți, preț 38000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095,232808 (A4)
• zona Kogălniceanu etaj 2, centrală termică 
parchet gresie, balcon mare închis, sau schimb 
cu apartament 3 camere decomandate, etaj 
intermediar, se oferă diferență preț 145.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• semidea, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidea, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231808 (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg, tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, zonă centrală lângă spital, preț 
atractiv, tel. 0254/613368 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou preț atractiv, tel 0254/613368 07884)48498 
0788/158483 (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modem, 
preț negociabil tel. 0254/613368 07884M8498 
0788/158483 (A10)
• Brad, zona centrală parchet termopan, 
modificări, preț ■ atractiv, tel. 0254/613368 
0788/048498 0788/158483. (A10)
• Brad, modificat termopan, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788158483.(410)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613368 
07884)48498 0788/158483 (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Deva,etajl-3din4,balcon închis,preț maxim 
80.000 lei. Tel. 0720/400446. (T)
• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• In Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent în Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

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

• Brad, zonă cu verdeață etaj 2, 2 balcoane, 
vedere pe două părți, bloc de cărămidă cu 3 
etaje și pod. Tel. 0740/242752. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc Izolat preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• 2 balcoane, parchet gresie, faianță etaj 1, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 170.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
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• decomandate, zonă ultracentrală etaj 1,2 
balcoane, 2 băi, 85 mp, parchet contorizări, preț 
62.000 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 168000 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 șl mobilată termopan, 
parchet, gresie și faianță preț 70.000 euro, nego
ciabil, tel.0723/251498,0740/535095,232808. (A4)
• decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări, preț 64.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• zonă ultracentrală b-dul. Decebal, etaj 1, 
decomandate, 2 băi, 2 balcoane, termopan, 
parchet modificat vedere în 2 părți, preț 64.000 
euro, negociabil, tel. 0730/474275,0745/302200, 
232808. (A4)
• 1 cameră + extindere spațiu comercial, deco
mandate, zona centrală 2 bai, centrală termică 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări, preț 80.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși Interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300. (A9)

• dec, 2 băi, contorizări inteyale, etaj 1 gni 
sub bloa zona I. Corvin, Deva, teL 23L800. (Ă9)

• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopan, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, teL 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona 8 preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788158483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

imo
• zona Gp|du, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (A0)
• In Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, iau semidec, etaj intermediar, zona Liliac
ului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. (A9)
• regent, dea, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, contorizări, 2 băi, bucătărie cu 
gresie și faianță balcon închis, boxă etaj 2, 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

LICEUL WALDORF SIMERIA
Q

Ce este ?irenu este 
Pedagogia Waldorf___ în
România?
* Este o alternativă de stat, în cadrul

Ministerului Educației, Cercetării și 

Tineretului. ,

* Este o școală unde copiii învață 

dimineața, fiecare clasă este in
dividualizată și simțită "casa noastră" de 

fiecare colectiv.

* Alternativa pedagogică Waldorf a fost 

introdusă în Simeria din toamna anului 
1991, astfel că acum există un ciclu 

complet de învățământțgrădiniță, ciclul 

primar, gimnazial șl liceal).

* Nu este o școală particulară (nu se 

percep taxe de școlarizare).

* Nu este o școală ajutătoare, pentru că 

se adresează copiilor obișnuiți care au 

absolvit TESTELE NAȚIONALE și probele 

de aptitudini.

Prin ce se deosebește Pe
dagogia Waldorf de în
vățământul tradițional

! *Se urmărește educarea omului în 

i ansamblu;

s • Disciplinele școlare nu sunt privite ca 
scop în sine, d ca mijloace educaționale;

* Nu se dau note sau calificative, elevii
; primind la sfârșitul clasei o caracterizare 

complexă care specifică atât abilitățile și 
neajunsurile la fiecare obiect de studiu 
cât și aspecte legate de evoluția 
tânărului și sfaturi cu privire la posibile 
<*ecți de orientare în studiu;

VĂ OFERĂ ... O SANSĂ UNICĂ: SINGURA CLASĂ DE FILOLOGIE ÎN SIMERIA 
CARE FORMEAZĂ NOUL CETĂȚEAN EUROPEAN ÎN SPIRITUL LIBERTĂȚII

* Materiile principale: limba română, 
limba engleză, istoria, geografia, 
geologia, biologia, fizica, matematica, 
chimia, sunt predate în perioade de 2-4 
săptămâni, câte două ore la începutul 
fiecărei zile, în cadrul cursului de bază.

* Limba străină II (franceza sau 

germana), cursurile artistice și practice, 
sportul, cât și orele de exerciții la 
materiile principale apar în orar după 
cursul de bază. Acest mod de lucru 

reduce mult numărul de materii la care 
elevul trebuie să se pregătească pentru a 
doua zi și duce la o aprofundare mai 
bună a materiei prin ritmul zilnic;

* Programele diferitelor materii sunt 
comparabile cu cele din sistemul național 
și aprobate de Ministerul Educației și 
Cercetării;

Mai presus de toate, această școală 
își propune dezvoltarea copiilor și tine
rilor din toate punctele de vedere, știința 
fiind însuflețită prin artă și legată de viața 
zilnică prin practică în toți cei 12 ani de 

studiu.

Orice decizie veți lua pentru 
viitorul dumneavoastră, în 
ceea ce vă privește cariera 
profesională, noi vă urăm 
mult succes la toate exa
menele vieții și multă să
nătate. pentru a vă putea 
impfrv cât mai mufte dintre

r-----------------------------------
! ACȚIUNI CULTURAL 

SPORTIVE
CERCURI ARTISTICE - SPORTIVE

I ÎN TIMPUL ANULUI ȘCOLAR;
I 1. CERC DE EURITMIE

| 2. CERC DE DANSURI Șl FOLCLOR
3. CERC DE SCULPTURĂ ÎN LEMN

• 4. CORUL LICEULUI
5. CERC DE MUZICA INSTRU- 

| MENTALĂ

J 6. CERC SPORTIV-fotbal
I

FESTIVALURILE ÎN 
VIAȚA ȘCOUI

•
1. SĂRBĂTOAREA RECOLTEI

I 2. BALUL BOBOCILOR
I 3. BAZARUL DE CRĂCIUN

[ 4. CORUL LICEULUI WALDORF
| 5. CARNAVALUL PRIMĂVERII

■ 6. ZIUA EUROPEI (9 MAI)
| 7. ZIUA COPILULUI (1 IUNIE)

! “ RELAȚII DE |

PARTENERIAT
I * Școlile Waldorf din România: (Bu- i 

curești, lași. Timișoara, Cluj, Sibiu, I 
Constanța, Bala Mare, Brăila șl I 

altele)

* Școli Waldorf din străinătate: j
{ tttigen, Berna, Basel, Geneva 
i (ELVEȚIA): !
I Viena, Innsbruck, Klagenfirt 
j (ĂLSBIĂL
I St MkhaeL Wiemar, ZiegeBiutte | 
I (GEBMâMâL >

■ <7Uțxri * eiew de la școâ Wtedtxf <
■ cin Lkuaraa, Anqfe 9 Danemarca. 1

| IMPORTANT!» |
Toți elevii care vor să

1 - ■ 1
se însene la j

. LICEUL WALDORF SIMHUA > 

trebuie să partidple la 

PROBA DE APTTTUDN

VINERI 25 MAL, ora 10.00 ț 

la LICEUL WALDORF SkOM. J 

Str. «SCAMA, * 1.

Tef: 261326

ALTE INFORMAȚII PENTRU ABSOLVENȚII CLASELOR A VIII-A

O parte din elevii Liceului Waldorf Simeria sunt din Deva, Hunedoara sau Călan. Pentru 

acești elevi liceul nostru pune la dispoziție, contra cost, mijloace de transport pentru 
efectuarea transportului școlar. Cu aceste mijloace de transport, costurile de transport 
pentru un elev sunt mai mici decât în cazul mijloacelor de transport în comun.

Pe lângă posibilitatea de a obține o diplomă de Bacalaureat, în urma susținerii exa
menului, în aceleași condiții ca de la orice altă clasă de filologie din România, printre alte 
șanse și oportunități pe care le puteți avea urmând cursurile liceului nostru se află și 
următoarele, pe care vi le vom prezenta sub forma unor întrebări:

1 .Doriți să lucrați cu afți tineri de vârsta voastră din Europa în cadrul școlii în care 
studiați?

2. Vă place să mergeți iarna în tabere de schi, utilizând echipamentul liceului nostru?

3. Vreți să participați la acțiuni Internaționale de tineret în diferite locații din Europa?

4.Sunteți pasionat de domeniile artistic și practic? Doriți să vă descoperiți, exersați și 
perfecționați aceste pasiuni în timpul și în afara programului școlar?

5. Vă mândriți cu faptul că sunteți Român?

V-ați fotografia fluturând steagul țării în centrul unor orașe ca Budapesta, Viena, 
Stuttgart, Basel, Berna, Milano, Innsbruck, Roma sau Veneția?

6. Vă interesează Istoria Artei, Geologia, Corul, muzica instrumentală, meșteșugurile și 
alte domenii dezvoltate de societatea omenească?

7.Sunteți îngrijorați de problema viitorului omenirii, în condițiile actuale ale încălzirii 
globale? Vă implicați în acțiuni de păstrare a mediului înconjurător?

8.Considerați că sunteți capabil pentru a absolvi cu brio Testele Naționale, astfel încât 
să vă puteți înscrie în clasa noastră de liceu?

Programul desfășurării probelor de aptitudini:

18 MAI - Solicitarea fișei de înscriere de la școală
21 - 23 MAI - înscrierea la Liceul Waldorf pentru susținerea probelor de aptitudini

VINERI, 25 MAI, ORA 10.00 -Desfășurarea probelor de aptitudini

28 MAI - Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini; Depunerea eventualelor contestații

29 MAI - Afișarea rezultatelor finale

30 IUNIE - Afișarea listelor candidaților declarați admiși pe locurile pentru care este necesară 
susținerea de probe de aptitudini, după actualizarea lor îh urma încheierii situației școlare și a 
Testelor Naționale

2 - 3 IULIE - Depunerea dosarelor de înscriere ale candidaților care au fost declarați admiși la 
Liceul Waldorf

4 IULIE - Completarea locurilor rămase libere

5 IULIE - Validarea listei candidaților admiși la Liceul Waldorf Simeria și afișarea fotei h rarM 
unității

PROBELE PE APnTULMI SUNT;

1. Interviu la Umba și Literatura Română; Din materia pentru Testele Naponaie (15 mm)
2. Probă PRACTICĂ la alegere, una dintre următoarele materii artistice:

DESEN SAU PICTURĂ MUZICĂ RECITARE SAU TEATRU; MODELAI

MEDIA HNALĂ OE ADMnERE:
se afcdează astfel: 3APL+MA. = MFA>

4

tnâe /‘OL = meda aritmetică a notelor obțmte la probele de apbfcxânc

UA - meefe de arfrnitere (calodată conform Art4). MFA = rnerfa findădeadalse 
Cantetașî resțtagi ta probele de aoMudni vor partefoa la icpartiaraa coumataMlL 
pufcarte reale ta dra See 9 praftai de ta cdddte icee sau șrni «te ■* * «aaaat
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ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI'
-domeniul construcții

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

INGINERI CONSTRUCTORI - tineri absolvent!
CONTABILI DE ȘANTIER - evidență primară (cunoștințe de operare 

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

ZIDARI 
FAIANȚARI 

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

î Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un 
pachet salarial motivant. Doar candidați) selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

Informații la telefon: 0254 215 294 0254 2 18 151 (fax)
Secretariat, e-mail: office.devatakJcva.acomin.ro

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

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)

• decomandate, centrală termică, termopane, 2 
băi, 2 balcoane, etaj Intermediar Simeria, preț 
130000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• tasasrids ama Romtelecom, 125 mp, cu 2 
băi, 2 balcoane, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, bine întreținut, modificări, preț 
81000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0746/302200,232806. (A4)
• toateM. zona Eminescu, 100 mp, 
centrală termică, parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251488.0740/535095, 232808. (A4)

Aveți nevoie de o bona pentru copilul 
dumneavoastră? §■

Vă putem oferi servicii de intermediere 
in următoarele domeniia

-îngrijirăm și supravegherea copilului, 
ocazlonăl sau permanent, weak-and,

-îngrijire copil mic»
-supraveghere școlar»

Vă tlăm posibilitatea de a alege ca 
honi o porsoană responsabilă, discretă, 
testată psihologic șl să fie adaptabilă 
cerințelor dumneavoastră.

TRIANAVAS
cu multă dragoste

• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 

preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608, 206003. 
(A7)
• Hui L Manlu, în L-uri, s=120 mp, amenajat 
llvlng, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat 
merită văzut preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pa Cârpiți etaj 1, dec., neamenajat 2 băl, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)

0724 593 142
0/47 404 143

• Mmhtoc, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță, CT, termopane), ocupabll Imediat etaj 
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231Z A9

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)
• 5 camere, garaj, scară Interioară 2 băl, 2 
balcoane, centrală termică termopane, 
suprafață 150 mp, occidental, preț 97.000 euro. 
Tel 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• In Dan, sau schimb cu apartament 3 camere, 
et 1, loc central, în Deva, plus diferență, tel. 
0254/215795. (T)
• vând cată sau schimb cu 2 garsoniere, plus 
diferență Tel. 214334, după ora 19. (T)
• Deva, 2 camere, bale, bucătărie, sală de mese, 
parchet gresie, faianță apă gaz, teren 1300 mp, 
preț 130000 lei. Tel. 0722/564004. (Al)

• Om, P+L 3 camere, bale, bucătărie, teren 
1600 mp, ocupaNâ Imediat preț 100000 ara 
TeL 215212. (Al)
• zona Mneao* mal jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Ptotroaia, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună+diferență ocupabll Imediat preț 118.000 
euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona tmineecu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, bale, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabll firmă, preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)

Consiliul Local al municipiului Orâștie organizează în data 
de 14.06.2007

concurs pentru ocuparea postului vacant de 

_ _ _ _ _ _ _ _ Director_ _ _ _ _ _ _ _  
din cadrul Casei de Cultură 'Alexandru Grozuță” Orăștle.

Concursul constă în evaluarea candidaților și a proiectelor 
de management.

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru 
dosarul de concurs șl alte informații sunt afișate la sediul 
Primăriei municipiului Orăștle șl pe site-ul: 
www.orastle.info.ro.

(94844)

INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO
Producător de mortare șl betoane angajează 

în cadrul stației de betoane și sortare agregate din 

localitatea MILOVA (JUD. ARAD) 

OPERATORI DRAGLINÂ
Profilul candidatului:
- Atestat de calificare în meseria de 
operator utilaj.

Oferim:
- Pachet salarial motivant;

- Asigurăm transport, cazare și masă

Candidații interesați vor trimite un 
Curriculum Vitae la nr. de fax 0256/216.216 

sau la e-mail 
human.resources@euroholding.com.ro. 

Informați supfimentare la nr. telefon: 0256/308.529.

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor de:
- Economist normă (1/1) 

- Instructor sportiv (1/2) normă 
pentru secția handbal, 

în data de 31.05.2007.
Condițiile de participare, tematica și bibliografia se găsesc la secretariatul 
S.C.M. Deva, str. Mărăști, nr. 30 (Sala Sporturilor).

(94896)

• zona Călugărenl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=2ii mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Slmaria, P+M, s=190 mp, la parter: llving, 
bucătărie, bale, dormitor, garaj, la mansardă; 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresinț), termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=80C mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• urgent în Deva zonă ultracentrală 3 camere, 
bale-bucătărle-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• to Sântuhalm, 5 camere, bale, bucătărie, llvlng, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent tn Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva preț 150.000 euro neg, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere + dependințe, preț nego
ciabil, tel. 0254/613,366,0786/040,490, (A10)
• Brad șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613,366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină șl 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490. (Alo)
• Brad, casă cu 5 camere, livlng, anexe, garaj, 
zonă centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090,040, (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent 
apl canal, preț negociabil, tei. 0254/613366. 
',. i 3788058483. (A10)

Cumpâr casâ (14)
• tn Deva, zonă bună șl accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii '70, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata Imediat. Tel. 215212. (An

Vând exise la țară (17)
• casă In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil, Tel. 0727/386660. (T)

• raz* 1*5 km de Deva, 2 camere, curent, 
fântână, 1000 mp teren Intravilan. Tel. 
0722/258472(7/19.04)

• casă dependințe, grădină 1000 mp, pomi fruc
tiferi toate categoriile, cazan țuică din cupru, 
preț negociabil. Tel. 227149. (T)
e In satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)
• Mărtlneștl, 2 camere, bucătărie, llving, bale, 
anexe, teren 800 mp, preț 90.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al

Vând garsoniere (19)
• Deva, Bdul luliu Manlu, 34 mp, renovată, 
balcon închis cu termopan, parchet, gresie, 
faianță mobilată preț 65.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• ocupabllă Imediat contorizărl, balcon, etaj 4 
din 10, zona gării, preț 78.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• dec., bucătărie, bale, parchet, zugrăvit, etaj 
Intermediar, zona Mărăști, preț 90.000 Ron, neg., 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, lamelar, 
termopan, ocupabilă imediat zona M. Eminescu, 
preț 85.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semldec, amenajată mobilată zona 
Kogăl n icean u, preț 92.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec., bucătărie, baie, balcon mare, bd. 
Decedai, preț 30,000 euro, neg,, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• dec., bucătărie, baie, faianță gresie, 
termopan, zona Progresul, preț 98000 RON, neg, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• urgent cameră de cămin, zona Dacia, preț 
33.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Mărăști, et 1, contorlzări, balcon 
închis, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• irgerrt, 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 centrală contorlzări totale, termopan, 
parchet gresie, faianță, repartitoare, bine 
întreținută se dă mobilată și utilată preț90.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorlzări, preț61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324, (A7)
• zona Emlnețcu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit vopsit liber, preț 68000 lei, neg., tel. 
0748/163445.206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
n78A/i58.4Ri 'A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• tn 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 
Decedai, Piața, inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, Deva, 
oferp.,H-.. ieței,tel. 231300 0740/117314, (a9)

Vând terenuri (21)
• 3000 mp arabil în Sântuhalm, pădure de 
salcâm în satul Lunca, comuna Bălța 1 ha, preț 
negociabil. Tel. 213053.
• extravilan la capătul străzii Bălata din Deva, 
preț 2 euro mp, preț 4700 mp. Tel. 0256/451498 
sau 0747/974947. (T)
• kitravltan In Băcia (15 km de Deva), 3600 mp, cu 
toate facilitățile (apă gaz, canalizare, curent), preț 
55 euro/mp, tel. 0254/233974,0724/388452. CD
■ vând grădnâ In Brad, str. Decebal, Intravilan, 
ST600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, Informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• mal multe parcele de teren în Zăvoi, Ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• 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, 7 parcele, 600 mp 
parcela, fs 20 m, utilități, preț 35 euro mp. Tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravilan tn Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231.800,0745/511776. (A9)

• zona Bejan, Deva parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. (A9)

• Intravilan In Deva 5-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț42.000 euro, tel. 0745/511.776 (A9)

Qquasar 
INDUSTRIES

SUPER OFERTĂ DE ANGAJARE
-ȘEF ECHIPĂ DULGHER
- DULGHERI (TOATE GRADELE DE CALIFICARE)

OFERTĂ EXQ
DE SALA

• HrnIm ki Deva, zona Zăvoi. S 2600 mp. VF 
24 m, pentru construcție case, toate utiiitățiie. 
preț 48 euro/mp, urgent, teL 0745/51L776. (AS)
• urgont, Mmlan în Deva, 6000 mp, la DH7. 
utilități, preț 65 euro/mp, teL 0745/511.778 (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776 (A9)
• Brad, agricol 13 ha zona str. Luna preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădure fag 6 ha zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, M ha teren, la DN 1, la S km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudeștl (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la șosea 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 1 ha zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la sosea pe malul Arleșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)
• Intravilan în Deva pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• urgent, 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând locuri de veci (23)
• vând toc de veci în cimitirul Romano-Catolic 
Hunprin» — -ntel.035 —(3/17.05)

Vând spații comerciale (25)
• hală 1600 mp plus teren 5600 mp, apă curent, 
preț 130.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• hală In Deva zona industrială S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele. ST-4000 
mp, H-6m/nlvel, 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)

Cumpârâri spatii comerciale 
(26)

• fn Deva zonă central ă S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (Aâ

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)
• închiriez gareontoră zonă centrală deco
mandată mobilată renovată pe termen lung, 
preț 150 euro/lună Tel. 0722/663072. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat complet aragaz, frigider, 
tv color, preț 150 euro/lună zonă centrală Deva. 
Tel. 0722/564004. (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 luna- 
tel. 0745/253662,211587. (A0) r
• ofer pentru închiriere garsonieră, Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lună Tel. 
215212. (Al) ■
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 
215212.(Al)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, Deva, 
piață, 50 mp, amenajat occidental, centrală 
termică termopane, pentru birou, cabinet, preț 
500 euro/lună Tel. 215212. (Al)
• b-dul Decebal, et. 1, dec., amenajat 4 camere, 
CT, preț 350 euro/lună + garanție, sau se nego
ciază dacă se face plata în avans pe 1 an, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et 7, dec., 3 camere, amenajat, 
mobilat dotat preț 350 euro/lună + garanție, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dacia, 2 camere, et. 3, circuit, mobilat, utilat, 
preț 150 euro/lună tel. 0745/367893. (A2)
• Mărăștlul Nou, et 1, mobilat foarte frumos, 
llvlng + 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 BȘan, 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)

£94689
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• ama Micul Dallas, s=25C mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzi re cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie (AD
• apJ camere, ultracentral, contorizat reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)

• am hhm, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)

Comemorări (76)

• ioni Wcul Dallas, hală s= 100 mp, H=35 m, apă 
gaz, curent, canalizare, pretabil producție,depozit 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (AD
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)

• zona Bâlcreai nou s=30 mp, amenajat 
termopane pește tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. (A7)
• 3 camera, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)

LICEUL WALDOReJmERIA
JF'- 

Vine In întâmpinarea abaolvartetor MHl • VIII- 
clasă de liceu intr-o alternativă educaționali, j 
Profilul claeei: FILOLOGIE, număr <b locuri: 28.

Admiterea •• face pe baza ■hje aptitudini
care constau într-un intenHw llltațAwJWfWbmateria 
pentru Toatele țtețlonaie) M|mb^rattiefciMte|pro, 
una dintre urm Aerele materii: deeen' picturi, muzici,

*
-3'4* s '

• Iflll-o eu singura

DE APTITUDINI: 21-23 mal 
DE APTITUDINI:

la LICEUL WALDORF SIMERIA, 
suplimentare: tel. 201328,

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI

Prolact finanțat prin Phara Ministerul Muncii, Familiei 
șl Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

S.C. INFOMIN S.A. DEVA
organlaMBA la DEVA următoarei® 

cursuri gratuite: 

MANAGEMENT MODERN ÎN 
IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 

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

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

www.infoeuropA.ro

Orășt». str. N. lîtaâescu, nr. 60, cod 335700, jud. Hutedorea. «Mn 

0254/243003, tac 0254/247964, înregistrată la Registrul Comerpteii nr. J 

20/918/2003, având cod de înregistrare fiscală RO 15657042, tituM ■ contului 

nr. RO 60 RZBR 0000 0600 0109 8032 deschis la RAIFFEISEN Bank urăștie, oferă 
spre vânzare din stoc următoarele produse finite:

1. Mașini agricole șl accesorii mașini agUe: Motocosnori ai accesorii pentru 
mcSâeultor, Mașini de plantat cartofi pe două rânduri, Mașini de tau •artofi pe 

un rând, Pluguri cu două și trei brăzdare, Freze rotative pentru tractor.

2. Betoniere cu șl fără motor de 1601.

3. mmg*m»X750 I
4. Mașini de prelucrat lemn: Mașini de tivit scândură, Circul 1 g-mduian

ÎPenduW Mașini de găurit și scobit orizontal tip GSO, Freze tlpMFi ISB. !. ,

5. Reductoere de turație: R501, RSO 2, RSO 3.

6. Vartatoare de turație tip VTCU 60-300 rot/mln. 1.5 kw

l. Motorateictoare tip RV40/25
8. Piulțe AUTO M18X1.5 cu guler de strângere ’ fl-

9. Tuburi de fontă ductlă pentru aducțlunl șl scurgeri de «^--« fiOiBN 

150; DN 200; DN 250; DN 350; DN 400; ON 500; DN 60ft BNȚL.

gtaate complete pot fi studiate la sediul societății.

Informații supfmentare se pot obține ia sediul unității sau la telefon (H 547243003
'(54915

Decese (75)

Regretăm din tot sufletul dispariția dintre noi și 
suntem alături de colegul nostru Nelu Constanti- 
nescu în momentele de durere pricinuite de trecerea 
în eternitate a tatălui său

IOAN CONSTANTINESCU
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. 

Colegii de la SC Carpatcement Holding SA Deva.

• amenajat S-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate șl compartimenta, tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• S-Z13 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• hitt, S-500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231300,0740/317314 (A9)

Auto românești (36)
• vând Are lăstare de funcționare foarte bună 
unic proprietar, af 1982. Tel. 610973. (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)

• loculac te Germania și aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
piese mașini de toate tipurile, anvelope și 
mobilă, la un preț avantajos. Tei. 
00491731782201 sau 0726/389978 (4/11.04)

• vând Flat Punto 1,2 benzină af 2000,110.000 
km, abs, servo, aer condiționat, carte tehnică 
preț 5100 euro. Tel. 0722/260046. CD
• vând Opd Astra, an 2001, motor 1,7 DTi, model 
scurt, limuzină 138.000 km, carte service, climă 
abs, esp, închidere centralizată radio CD sau 
schimb cu auto mai ieftin, tel. 0723/270348 (D

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând taictor U 650, înmatriculat, CI. 
cauciucuri noi, set motor nou, remorca 
înmatriculată, disc GD 32 nou, plug PP3. 
Relații la tel. 0724/371667, 0788/164559. 
avfcw

• vând mctocodtoare, lama 90 cm, stare foarte 
bună mașină de tuns gazon, lama 60 cm, nouă șl 
mașină electrică de rlndelult Tel. 0749/116921. (T)

• vând inert combină Claas masa 35 m, 2 
tractoare U 650, presă de balotat Ferguson, 
pluguri cu 3 șl 2 brăzdare, grape, pompă de 
erblcldat nouă 600 litri, pentru 14 m, alte 
accesorii agncoie și îngrășăminte chimice - 
azotat șl uree. IS69,00436763167820. 
(10/14.05)

• vând prtșltoare pe 2 rânduri pentru tractor 15 
■ 18 CP, folositoare șl ca semănătoare cartofi. 
Tel. 731494. (T)

• vând urgent tractor U 650, efectuat RK, 
stare excepțională, preț 14.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0742/223535. (2/17.05)

• vând urgent mlnlgenerator de acetllenă șl
trusă de sudură șl talere oxlacetlienă preț 550 
lei. Tel. 0254/231750. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând fereastră nouă In 2 canate, dimensiuni 
130/1,25 m, preț negociabil, tel. 0254/215895. (T)

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică Zanussl, butelie 
aragaz, calculator Pentium șl Imprimantă pe ace 
nouă ladă frigorifică, mașină spălat. Tel. 
0752/206785. (T)
• vând mașină pentru spălat vase, In stare 
bună preț 100 euro, Tel. 0722/840820. (T)

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

(14/17.05)

Altele (61)
• vând scânteii vană din tablă zlncată deșeuri de 
scânduri pentru foc, piatră pentru construcție, 
balast preț negociabil, tel 0254/215795. (T)

Pierderi (62)
• piariut aSretet de conducător auto pe numele 
Moldovan Comei, eliberat de RAR Deva. Se 
declară nuL (11/174®
• pMut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ignat loan. Se declara nul. (9/17.05)
• pierdut carat asigurări sănătate pe numele 
Oprea GheorgheMann. Se declară nul. (12/17.05)
• nlordut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stingă Candln. Se declară nul. (5/17.05)

Prestări servicii (72)

• ahonlstetaMRport zilnic, Ieftin, persoa
ne Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, Porbj-

mașini comoue, c mooerne. i ei.
0740/218237, 0726/500804, 0765/455835. 
(17/12.03)

• etatun transport auto de 
Internațional m Orile europene, 
la tel. 0740/804573. (7/445)

InTurTnapi

• OqMhâni awnkMntai nunti, botezuri, 
aniversări, sonorizări, filmări, DVD-url 
personalizate, foto, transfer de pe casetă 
pe DVD. Relații la tel. 0721/747411 sau 
0721/614425. (nr. 5/10452007)

• Noul!! Călătoriți ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel în flecare zi de miercuri In: 
Spania, Portugalia, Anglia. Belgia, Olandă 
Franța, Germania, Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148 0749/037604. (87919)

Oferte locuri de munca (74)
• Anga|ăm șoferi categoria D, cu experiența 
necesară Relații la tel. 0254/231394, Intre orele 
800-16.00. (nr. 7/11.05.2007)
• angajez brutari In Deva, salariu 1000 lei. Tel. 
0724/524053.(10/17.05)
• angajez cameristă menajeră cu experiență, 
vârsta până tn 45 ani, serioasă Ofer 550 lei plus 
carte de muncă șl alte avantaje. Telefon Deva 
centra, 0721/661572.(7/17.05)
e angajai vânzătoare pentru magazin 
cosmetice. Relații la tel. 0722/469027. (9/16.05) 
o DepoiH produsa farmaceutice construim 
echipă de vânzări; se oferă pachet salarlal moți- 
vânt. Dacă vă considerați candidatul potrivit vă 
rugăm să trimiteți CV-ul pe e-mall: 
deppharma®yahoo.com. Relații tel. 0746/051838 
(9/15.05)
• Fabrica da Cherestea Bârcea Mare angțlează 
tn condiții avantajoase: Ifronlști, moto- 
stlvuitorlștl, clrcularlștl, muncitori necallflcațl. 
Se asigură cazare șl bonuri de masă Tel. 
0254/236897.(6/15.05)
• Instituție flnandarâ de renume Internațional 
angajează consultanți financiari. Relații la tel. 
0354/406921 șl 0354/406922 zilnic, orele 9 -18 
(10/15.05)
• SC Autocord reprezentanta Skoda Deva anga
jează: mecanici auto, electricieni auto, tinichigii 
șl vopsitori. Relații la tel./fax 0254/224544, 
0729/989442, e-mall servlce®autocord.ro. 
(15/17.05)
• SC DanleUe Company SRL, cu sediul în Deva, 
Str. Rândunlcli, nr. 6, angajează trlcoterl șl 
mecanici pentru mașini de tricotat. Tel. 
0745/231867.(9/26.04)
• societate comerdalâ angajează asistent 
medical generallst Cerințe: abilități de comuni
care, orientare spre nevoile padenților șl 
abilități de muncă tn echipă CV-irile se trimit 
pe e-mall: deppharma®yahooxom. Tel. 
0746/051838(90806)
• ooctetate coranteM angajează irgent zidari, 
muncitori ne/calificați ki consbucti. salariu 
atractiv. Relații la tel 0722/319442 (60745)

O
A fost un om adevărat între 
oameni..., dar a rămas un nume,

prof. CRIȘAN TRAIAN
Cu tristețe anunțăm că a trecut un an 
de când bunul și dragul nostru soț, 
părinte și bunic nu mai este printre 
noi.

Vei rămâne veșnic în sufletele 
noastre. 
Familia.

(2/16.05)

A fost un om adevărat printre oameni..., a rămas un 
nume

MOGA IOAN
Cu tristețe anunțăm că au trecut 6 săptămâni de când 
bunul și dragul nostru soț, tată și bunic nu mai este 
printre noi.

Vel rămâne veșnic în sitfletele noastre. Dumnezeu 
să-l odihnească.

Familia

(13/17.06)

Au trecut 6 luni triste de când ne-a 
părăsit plecând pe drumul fără 
întoarcere, pentru totdeauna, bunul 
și dragul nostru tataie

IOV CĂRĂBAȘ
Slujba de pomenire și parastasul vor 
avea loc duminică 20 mai, la 
Biserica din satul Teiu.

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace.

(4/17.05)

Familia anunță cu aceeași durere în 
suflet că în data de 25 mai se 
împlinesc 9 ani de când fiul nostru

CRISTIAN BORZA
nu mai este printre noi. Te vom 
păstra mereu în sufletele noastre 
Îndurerate. Parastasul de pomenire 
va avea loc sâmbătă 19 mai, la Cate
drala „Sf. Nicolae" din Deva.

Părinții, Aratele și bunica.

(1/18.06)

S-au scurs doi ani de tristețe, lacrimi și dor de la 
trecerea în neființă a iubitei mele mame

ELENA GOȚA
Comemorarea va avea loc sâmbătă, 19 mai, ora 9, 
la Catedrala „Sf. Nicolae” din Deva.

Amintirea ei va rămâne veșnic în sufletul 
meu. Dumnezeu s-o odihnească.

Codruța, fiică.

• Sodttete ComorelaJâ cu profil medical anga
jează inginer electronist-inglner service 
aparatură Informații la tel. 0744/330888 Trimite
ți CV la fax: 0254/740680. (nr. 6/10.05.2007)

• societate comercială cu sediul în Deva, 
atestată Electrica și ANRE angajează inginer 
profil electric, deservent TAF, electricieni și 
muncitori necalificați pentru lucrări de rețele 
electrice. Tel. 0254/2Z3210.0722/254868 (5/1805)

(2/15.05)

• urgent, locuri de muncă în Italia, femei, salar 
800 euro, plecări Imediat Tel. 0742/870488 
(2/15.05)
• itfvultortst Hunedoara, 1 post data âmti 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16
• rtnmgariiitaraal,Orăștie.ltXBtdtatatt 
3108 Tel. 213244, orele 9-16.
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•Echipă de aur. Veteranii cine
matografiei americane Robert de Niro și 
Al Pacino vor face echipă pentru a doua 
oară în istorie, într-un thriller polițist inde^ 
pendent despre un ucigaș în serie. Pro
ducția se numește „Righteous Kill", are 
un buget de 60 de milioane de dolari și 
va fi regizat de Jon Avnet („Temnița 
roșie", „88 de minute").

„Tutti Frutti" de top
Londra (MF) - „Tutti Frutti”, melodia 

lansată de Little Richard în 1956 și devenită 
rapid un hit, s-a situat pe primul loc în topul 
celor 100 de înregistrări muzicale care au 
schimbat lumea, realizat de revista muzicală 
Mojo. Cântecul, caracterizat drept un „șuvoi 
de mizerie ieșit dintr-un extraterestru bisexu
al”, a surclasat „I Want To Hold Your Hand” 
(locul al doilea), cântat de Beatles, și „Heart- 
break Hotel” (locul al treilea), cântat de Elvis 
Presley, în topul realizat pe baza voturilor 
unor superstaruri în domeniu. Printre vede
tele care au făcut parte din juriu s-au 
numărat Bjork, Toți Amos, Tom Waits, Brian 
Wilson, Pete Wentz și Steve Earle. Editorii 
revistei Mojo spun că cele 100 de „albume și 
single-uri” incluse în top sunt „cele mai 
influente înregistrări muzicale din istorie”.

Nu pleacă în Irak
Londra (MF) - Minis

terul britanic al A- 
părării a confirmat 
miercuri că prințul Har- 
ry nu va fi trimis în 
Irak, după ce coman
danții militari au decis 
că ar fi prea periculos. 
Harry, în vârstă de 22 de 
ani, al treilea în ordinea 
succesiunii la tronul 
Marii Britanii, urma să 
fie detașat în regiunea 
Basra, din sudul Iraku
lui, alături de regimen
tul său.

împotriva diefim
Washington (MF) - 

Cercetătorii americani 
au descoperit, în urma 
unor experimente pe co
bai, că pierderea foli- 
culilor piloși nu este ire
versibilă, fapt care ar 
putea deschide noi per
spective pentru trata
mentele împotriva căde
rii părului.

Foliculii piloși se pot 
regenera din 
epidermă.

Elijah Wood
(Foto: EPA) 

in rolul 
lui Iggy 
Pop
Cannes (MF) -
Actorul american ETr
jah Wood, celebru 
pentru rolul hobbit- 
ului Frodo Baggins 
din trilogia „Stăpânul 
inelelor", va juca rolul 
lui Iggy Pop într-un 
film despre viața le
gendarului rocker. 
„The Passenger", un 
lungmetraj care va 
prezenta primii ani 
din cariera lui Pop 
alături de trupa sa 
The Stooges, va fl 
regizat de Nick 
Gomez („Cum de s-a 
înecat Mona", 
„Labirintul vieții").

Tea PartV Crucea Albastră a lansat 
programul Tea Party, o combinație între 
îi idiționalul ceai englezesc și dragostea 
pentru animale a britanicilor, la scopul 
de a strânge fonduri pentru animalele 
bolnave și fără adăpost. (Foto: EPA)

Reality show cu copii
Los Angeles (MF) - O televiziune ameri

cană pregătește o emisiune inspirată din 
celebrul roman „împăratul muștelor”, scris 
în 1954 de laureatul premiului Nobel pentru 
literatură William Golding, în care copiii 
încearcă să construiască propria lor socie
tate, fără supravegherea adulților. Intitulată 
provizoriu „Kids nation”, emisiunea de tip 
reality show va plasa 40 de copii, cu vârste 
cuprinse între 8 și 15 ani, într-un oraș fan
tomă din New Mexico. Copiii vor avea 
autonomie și nu vor beneficia de confortul 
modern, la fel ca naufragiații din „împăra
tul muștelor”. Sub ochiul camerelor de fil
mare, copiii vor fi nevoiți să se organizeze 
într-o societate, să voteze propriile legi și să 
construiască o economie.

El*OS La Moscova s-a 
deschis miercuri 
expoziția Eros Moscova

I unde sunt prezentate 
producții erotice ca și 
lucrări de artă. (Foto: epa) i
....................................

A luat un premiu 
de mii de dolari

Dubai (MF) - Conducătorul 
Dubaiului a oferit unui paznic 
pakistanez, în vârstă de 63 de 
ani, 50.000 de dihami, echiva
lentul a 13.600 de dolari, pen
tru că întotdeauna, timp de 28 
de ani, a ajuns la muncă la 
timp, relatează Reuters.

Mohammad Nazier a prim
it bonusul care este de fapt 
suma pe care ar fi primit-o 
acesta cumulat în 49 de luni, 
în postul său de paznic la 
autoritatea municipală.

„A trebuit să fac împrumu
turi să plătesc nunta copiilor 
mei și educația lor. Acum îmi 
voi plăti datoriile și voi păstra 
și ceva bani pentru viitor”, a 
spus Nazier, care în toată cari
era sa și-a luat doar o singură 
dată concediu medical pentru 
că urma să fie operat.

Scrisorile lui Charles Darwin
■ Mii de scrisori ale lui 
Charles Darwin au fost 
ieri postate pentru pri
ma dată pe internet.

Londra (MF) - Darwin este 
primul savant care a avansat 
controversata teorie potrivit 
căreia toate speciile au evolu
at de-a lungul timpului prin 
procesul selecției naturale. 
Teoria, publicată în 1859 în 
cartea sa „Originea speciilor”, 
contrazicea convingerile reli
gioase ale vremii și din cauza 
acesteia Darwin a fost în peri
col de a fi acuzat de blasfemie.

Baza de date care va fi pos
tată pe internet conține apro
ximativ 5.000 de scrisori pe 
care le-a primit sau expediat 
Darwin până în 1865. Acesta 
a corespondat de-a lungul vie

ții cu peste 2.000 de persoane, 
printre care se numără geo
logul Charles Lyell, botaniștii 
Asa Gray și Joseph Dalton 
Hooker, zoologul Thomas 
Henry Huxley și naturalistul 
Alfred Russel Wallace. 
Inițiativa aparține bibliotecii 
Universității Cambridge.

Pe adresa de internet 
www.darwinproject.ac.uk. vor 
mai putea fi găsite în curând 
manuscrise, eseuri, interviuri, 
lucrările științifice complete 
ale naturalistului, jurnale 
care nu au mai fost publicate 
până acum și aproximativ 
40.000 de fotografii.

Lucrările vor fi adăugate pe 
parcursul următorilor doi ani, 
pentru a coincide cu 
împlinirea a 200 de ani de la 
nașterea savantului (12 febru
arie 1809).

* Andreea-Claudia 
este născută în zodia 
Gemeni, îi plac sportul, 
muzica și ieșirile în oraș 
cu prietenii.
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Se va retrage în câțiva ani
■ Dalai Lama, liderul 
spiritual al poporului 
tibetan, locuiește în exil 
la Dharamsala.

Washington (MF) - Dalai 
Lama, laureat al premiului 
Nobel pentru pace, a declarat 
că este pregătit să se retragă 
în câțiva ani dar va continua 
să promoveze cauza tibe- 

. tanilor, cultura și mediul în 
care trăiesc aceștia. Dalai 
Lama (71 ani) a făcut aceste 
declarații în timpul unei întâl
niri cu studenții Colegiului 
Smith din Massachusetts și cu 
invitați ai comunității tibetane.

Dalai Lama locuiește în exil 
la Dharamsala, India, din 1959, 
după ce revolta inițiată de 
tibetani împotriva regimului

Mungiu (dreapta) și actorii Alex 
Potocean, Laura Vasiliu și Vlad 
Ivanov (Foto: EPA)

Dalai Lama își dorește o mai mare autonomie (Foto: epa)

comunist chinez a eșuat. Chi
na a ocupat Tibetul în 1950. La 
Dharamsala, liderul spiritual a 
stabilit Administrația centrală

tibetană, guvernul în exil al 
Tibetului. în 1989, Dalai Lama 
a fost recompensat cu premiul 
Nobel pentru pace.

Dalai Lama a declarat în 
cadrul acestei întâlniri că își 
dorește o mai mare autonomie, 
și nu independență, pentru 
țara sa natală predominant 
budistă, dar China îl consideră £ 
un separatist și îl acuză de pro- ” 
movarea independenței tibeta- 
nilor. Liderul spiritual este de 
părere că „națiunea tibetană 
trece prin cea mai neagră 
perioadă a sa din ultimii 2.000 
de ani”.

Un băiat pe care Dalai Lama 
l-a ales ca Panchen Lama, al 
doilea în ierarhia spirituală 
tibetană, este în arest la domi
ciliu din 1995, pe când acesta 
avea șase ani. Grupurile care 
luptă pentru drepturile omului 
cred că acesta este cel mai 
tânăr prizonier politic din 
lume.

Aplauze pentru Cristian Mungiu
Cannes (MF) - Noul film al 

lui Cristian Mungiu, „4 luni, 3 
săptămâni și 2 zile”, este bine 
primit de presa de la Cannes, 
iar aplauzele călduroase care 
au încheiat proiecțiile venite 
din partea unui public 
îndeobște blazat, sunt de bun 
augur. Filmul este „o realizare 
splendidă”, jucată „excepțio
nal” și regizată „cu puritate și 
onestitate”, potrivit Variety, în 
timp ce Hollywood Reporter

anticipează premiile pe care le 
va lua filmul la festivaluri.

Filmul este o felie din viața 
a două tinere studente cămi- 
niste din 1987, într-un sfârșit 
de săptămână, de dimineață 
până la miezul nopții, ore cru
ciale în care ele trebuie să facă 
rost de bani pentru un avort 
ilegal. Mungiu spune că veci
nătatea unor competitori, glo
rii ale ecranului mondial, nu îl 
sperie, ci dimpotrivă.

Acvariu în subsolul 
unui mare centru co
mercial din Bangkok, 
un acvariu atrage ca un 
magnet o mulțime de 
localnici și turiști.

(Foto: EPA)

http://www.darwinproject.ac.uk

