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Dimineața La prânz Seara

Alarmă falsă
Brad (M.F.) - Un alegător a reclamat telefonic la Biroul Electoral Județean Hunedoara că a observat într-o secție de votare din municipiul Brad trei trandafiri într- un pahar, puși pe masa "nde se împart buleti- le de vot. Reclamantul a considerat că oamenii simt influențați în acest fel să voteze după îndemnul PSD, mai ales că primarul din Brad este chiar președintele PSD pe județ. „S-a verificat în secțiile de votare din Brad și nu s-a confirmat reclamația. Niciunde nu Ma niciun trandafir”, a declarat reprezentantul BEJ Hunedoara, Robert Juhasz.

Sărbătoare
București (MF) - Peste un milion de români își sărbătoresc onomastica, astăzi, în ziua în care eștinii ortodocși și catolici celebrează una din cele mai importante sărbători religioase, Sfinții împărați Constantin și Elena. Peste 400.000 de bărbați și aproape 700.000 de femei poartă aceste prenume.

Simona Florea

Depresia
Deva (D.l.) - Numărul 
de depresivi înregis
trați de cabinetele de 
specialitate a crescut 
cu 50% în ultimii ani. 
Indiferent cât de pu
ternici am fi, eveni
mentele nedorite din 
viață ne pot afecta 
fără să ne dăm sea
ma. Moartea unei 
persoane apropiate, 
divorțul (tot mai des 
întâlnit în zilele noas
tre), schimbarea locu
lui de muncă, șoma
jul, suprasolicitarea, 
teama zilei de mâine, 
relații conflictuale... 
toate acestea pot 
conduce la instalarea 
unei boli foarte întâl
nite: depresia. Aceas
ta trebuie tratată re
pede și eficient. Cu 
noașterea simptome- 
lor depresiei sunt 
importante pentru ca 
fiecare dintre noi să 
poată apela la ajutor 
profesionist cât mai 
repede posibil, /p.6

70 la sută dintre hunedoreni s-au pronunțat în favoarea revenirii la Palatul Cotroceni a președintelui Tra
ian Băsescu +++ Prezența la vot în județul Hunedoara a fost de 45 la sută +++ Alegătorii hunedoreni au 
scris mesaje pentru politicieni pe buletinele de vot
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CUVÂNTUL

■ Traian Băsescu a 
primit din județ peste 
131.000 de voturi la re
ferendumul din 19 mai.

Deva (M.S.) - Hunedorenii s-au pronunțat în proporție de 70,75% pentru rămânerea în funcție a președintelui Traian Băsescu, în urma referendu

mului. Potrivit datelor oficiale ale Biroului Electoral Județean Hunedoara, după centralizarea tuturor proceselor verbale ale secțiilor de votare, un număr de 131.865 de hunedoreni au votat împotriva demiterii din funcție a președintelui. Alți 53.413 alegători au dorit ca Băsescu să fie demis. Prezența la vot în județ a fost

.de 45,01%, aceasta însemnând că la urne s-au prezentat 186.379 de cetățeni cu drept de vot dintre cei 414.043 înscriși pe listele electorale din cele 523 de secții de votare. „Nu au fost probleme deosebite din partea președinților secțiilor de votare. întreaga activitate s-a desfășurat în condiții bune datorită muncii în echipă a

membrilor BEJ și a echipei tehnice a Direcției Județene de Statistică ce a dus greul procesării datelor”, a declarat duminică președintele BEJ Hunedoara, judecător loan Drăgan. /p.5
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Au venit cu nuntașii la volt
3

Orăștie (M.T.) - Pentru că referendumul s-a nimerit să fie într-o zi de sâmbătă, zi în care se organizează nunți, la Orăștie tânăra familie Tă- mășan a ales să treacă, după ce a ieșit de la cununia religioasă, împreună cu nașii și nuntașii, pe la secția de vot. Cei doi tineri însurăței au votat pentru prima oară, ca soț și soție, la secția numărul

131, din municipiul Orăștie. Imediat după cununia religioasă, mirele și mireasa, împreună cu întreg alaiul au „fugit” la urne. De la secția de votare, întreg alaiul a plecat spre restaurant, unde au sărbătorit, pe lângă căsătoria lor, împlinirea vârstei de 20 de ani a miresei, cât și revenirea lui Traian Băsescu pe funcția de președinte.Hamburgerul in top
. Peste 70%.dintfe orășeni declară că obișnuiesc să ma- 

*4 nânce la restaurantele de tip fast-food, principalul produs 
solicitat fiind hamburgerul.

- solicitat de clienți -

Au luat amenzi la referendum
5

■ Șase hunedoreni au 
fost amendați de poli
țiști pentru nerespecta- 
rea legii la referendum.

Hațeg (M.T.) - Patru persoane din Hațeg au fost amendate de polițiști, după ce acestea au lipit afișe și au împrăștiat publicații electorale pe două străzi din localitate.

Acestea au introdus în cutiile poștale ale imobilelor afișe electorale, astfel de materiale fiind găsite și asupra lor. Cei patru au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 700 lei fiecare, pentru continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, iar afișele au fost confiscate, a declarat purtătorul de cuvânt

al IPJ Hunedoara, subinspec- tor Bogdan Nițu. în municipiile Hunedoarâ și Petroșani, polițiștii au sancționat contravențional cu amenzi doi administratori ai unor societăți comerciale, deoarece ofereau spre vânzare băuturi alcoolice în preajma sau în interiorul secțiilor de votare deși legea interzice aceste fapte.
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• Un nou acord. Mișcarea islamistă 
Hamas și partidul Fatah, al președintelui 
Mahmoud Abbas, au încheiat, sâmbătă, 
un nou acord pentru încetarea focului în 
Fâșia Gaza. Acesta este cel de-al cincilea 
acord de încetare a focului încheiat între 

; cele două formațiuni de la 13 mai. Cele 
' patru acorduri precedente nu au fost însă 

respectate.

Bulgarii la vot
| Sada (MF) - Alegătorii bulgari au început să voteze ieri pentru alegerea primilor europarla- mentari după aderarea tării la UE, la 1 ianuari- e 2007. Mai mult de 200 de candidați, reprezentând 14 partide, și doi Independenți concurează pentru cele 18 mandate de europarlamentar a- îe Bulgariei.
totul pentru 
UE 
t:

' Paria (MF) - Președintele francez, Nicolas Sarkozy, dorește să depună eforturi pentru a scoate UE din impas și urmează să se întâlnească, miercuri, la Bruxelles, eu președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat purtătorul său de cuvânt. Președintele Parlamentului > European, Hans- Gert Poettering, se va întâlni, azi, cu președintele francez. Sarkozy s-a întâlnit deja cu cancelarul Angela Merkel, a cărei țară asigură președinția UE, miercuri, la Berlin, declarând că scoaterea UE din starea de paralizie în care se a- flă în prezent constituie o prioritate.

Tony Blair (Foto: epa)

in viz tă-
surpriza
Bagdad (MF) - Pre
mierul britanic, Tony 
Blair, s-a întâlnit, 
sâmbătă, cu premie
rul irakian, Nouri al- 
Maliki, și cu președin
tele Jalal Talabani, la 
Bagdad, unde a e- 
fectuat o vizită-surpri- 
ză, cel mai probabil 
ultima înainte de a 
se retrage de la con
ducerea Guvernului 
britanic. Cu puțin 
timp înainte de con
firmarea oficială a vi
zitei, trei obuze de 
mortieră au fost lan
sate asupra Zonei 
Verzi, unde se află 
instituțiile irakiene și 
ambasadele SUA și 
Marii Britanii. Blair, 
care vizitează Irakul 
pentru a opta oară 
de la invadarea aces
tei țări, în martie 
2003, a recunoscut 
că situația rămâne 
„în mod clar dificilă", 
subliniind însă exis
tența unor indicii de 
progres.

Victoria lui Băsescu în presa 
internațională

București (MF) - Presa internațională relatează despre victoria lui Traian Băsescu la referendumul de sâmbătă privind demiterea sa, agențiile de presă citând sondajele date publicității după încheierea scrutinului.Agenția France Presse relatează despre victoria lui Traian Băsescu, prezentând rezultatele a două sondaje efectuate la ieșirea de la urne. Agenția Reuters comentează că numeroși cetățeni români îl consideră pe fostul căpitan de Marină drept un conducător al cruciadei împotriva corupției iar rezultatul referendumului reprezintă „o umilință” la adresa premierului liberal Călin Popescu Tăriceanu și a aliaților săi social-democrați care s-au aflat în fruntea demersurilor pentru demiterea lui Băsescu.Associated Press scrie la rândul său că Traian Băsescu a supraviețuit referendumului pentru demiterea sa. BBC reamintește că Băsescu se află într-o luptă de durată pentru putere cu premierul Tăriceanu.

’ PrOtGSt Zeci de mii de persoane sau 
adunat, ieri, ta orașul turc Samsun,
port la Marea Neagră, pentru a protes
ta față de Guvernul de la Ankara, cu 
rădăcini islamiste, înainte de alegerile 
care se vor desfășura în iulie. (Foto: epa)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Traian Băsescu a fost îmbrățișat de suporteri (Foto: epa)

înapoi la Cotroceni
■ Băsescu: Suntem în 
fața unei realități care 
nu mai poate fi analizată 
de politicieni la televizor.

București (MF) - „Suntem în fața unei realități care nu mai poate fi analizată de politicieni la televizor, suntem în fața rezultatului votului poporului român”, a declarat președintele suspendat Traian Băsescu după anunțarea exit - poll-urilor la referendum.El a spus că până la urmă politica are o singură măsură, capacitatea de a primi votul, de a fi credibil, de a genera ’ încredere și capacitatea de a-i strânge pe români în jurul u- nui obiectiv.Băsescu a mai spus că, după votul de 75% în favoarea sa, trage o singură concluzie, că românii vor modernizarea clasei politice, adică introducerea votului uninominal și revizuirea Constituției.Băsescu a declarat că refor

marea clasei politice, așa cum el a propus-o, trebuie să fie însușită și de politicieni, el dând asigurări că în cel mai scurt timp îi va invita pe aceștia la o discuție pe această temă.
H.................... ......

75% dintre participant!! la vot au 
fost în favoarea celor susținute de 
mine și doar 25% i-au susținut pe 

cei 322.
Traian Băsescu.....................wEl a mulțumit celor care au votat împotriva sa și în favoarea sa, considerând că toți cei care s-au prezentat la vot au dovedit interes pentru viitorul țării.

Raport in
Piața UniversitățiiTraian Băsescu le-a spus, sâmbătă seara, susținătorilor săi adunați în Piața Universității, că ceea ce a început pe 19 aprilie s-a terminat bine pentru că așa au vrut româ

nii, arătând că majoritatea electoratului PNL și UDMR a votat în favoarea sa.Băsescu a afirmat că va face tot ce este posibil pentru ca aceste partide parlamentare să respecte votul dat la referendum.Traian Băsescu le-a propus, sâmbătă seara, susținătorilor săi adunați în Piața Universității, să se întâlnească în a- ceSt loc la interval de trei luni.El a propus ca întâlnirea să aibă loc în ultima sâmbătă a intervalului de trei luni, începând cu ora 17.00. Băsescu și-a încheiat discursul, coborând în mulțime, unde a strâns mâini și s-a îmbrățișat cu manifestanții.Prezența la urne la referendumul pentru demiterea președintelui a fost de 44,02 %, 74,33% dintre aceștia votând în favoarea lui Traian Băsescu, iar 24,90% împotriva sa, relevă rezultatele parțiale comunicate de BEC, ieri.

Dezorganizare 
la referendum

București (MF) - La a 
cest referendum s-a Înre
gistrat o dezordine fără 
precedent, potrivit lui 
Cristian Pârvulescu, pre
ședintele Asociației Pro 
Democrația. Explicația j 
ar fi proasta organizare 4 
sau lipsa de motivație. în 
afara României, a fost a- 
ceeași dezorganizare, 
susține Pârvulescu. La 
Chișinău au fost distri
buite doar 10.000 de bule
tine de vot și au fost pro
bleme și la Bruxelles și 
Madrid.

APD a înregistrat pes
te 2.000 de sesizări de dis- 
funcționalități. Printre a- 
cestea se numără acte de 
ostilitate la adresa obser
vatorilor, sau mai grav, 
observatorii acreditați 
nu au fost primiți în sec
ții.

Cristian Pârvulescu a 
mai spus că, pentru pri
ma dată după 1990, pre
zența la vot în mediul ur
ban a fost mai mare de
cât în mediul rural.

Potrivit președintelui 
APD, cele 200 de secții de 
votare din străinătate nu 
sunt suficiente pentru ro
mânii de acolo.

Pârvulescu a conchis 
că referendumul a fost 
marcat de dezorganizare 
sistematică și incapaci
tate administrativă de
organizare a referendu- 
mului.

Cristian Pârvulescu, preșe
dintele APD (Foto: EPA)

Ludovic Orban cere
intrarea PNL in opozițieBucurești (MF) - PNL București va propune Delegației Permanente intrarea partidului în opoziție, a declarat, ieri, liderul filialei Ludovic Orban, apreciind că este necesară convocarea unei ședințe a DP, care să analizeze rezultatele referendumului de demitere a șefului statului și strategia viitoare.Orban a făcut aceste declarații după ședința extraordinară a Consiliului de conducere al PNL București în care au fost analizate rezultatele referendumului în Capitală.în decizia conducerii PNL București se arată că PNL și-a făcut cu prisosință datoria ca principal partid de guvernământ, îndeplinindu-și o- biectivele asumate față de cetățeni și că nu are ce să-și reproșeze în ceea ce privește

buna guvernare din România.Referindu-se la referendum, liderul PNL București a spus că liberalii respectă voința populară, dar consideră necesară analiza motivațiilor care au determinat aceste rezulta- te.Aîn opinia sa, nu este posibil niciun compromis în raport cu programul de guvernare, cu niciun partid.„Din respect pentru voința cetățenilor liber exprimată și ținând cont de absența unui sprijin parlamentar solid pentru reformele liberale, considerăm că se impune respingerea oricărui compromis cu PSD și PRM. în acest sens, PNL București va propune convocarea Delegației Permanente a PNL și intrarea PNL în opoziție”, a mai spus vicepreședintele liberal.

Felicitat de Barroso
Bruxelles (MF) - Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, l-a felicitat, ieri, pe președintele român Traian Băsescu, a cărui demitere din funcție a fost respinsă, sâmbătă cu o largă majoritate, și a cerut continuarea reformelor la București.

Președintele CE, Jose Barro
so, și Traian Băsescu (Foto: epa)

zultatul referendumului. Sper că acest rezultat va contribui la a permite României, în calitate de membră cu drepturi depline a UE, să avanseze pe calea reformelor necesare, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției”, a comentat Barroso.„Pentru încheierea reformelor, România are nevoie de un mediu politie și juridic stabil, în care toți actorii politici să acționeze împreună pentru creșterea e- conomică și dezvoltarea socială a țării”, a adăugat el.„Comisia Europeană va continua să ajute instituțiile române în eforturile lor de îndeplinire a angajamentelor asumate la aderarea la UE, în ianuarie 2007”, a conchis el.
Reacțiile politicienilor după referendum 0București (MF) - Liderul PD, Emil Boc, a declarat, sâmbătă, că românii și-au recâștigat președintele, iar votul este cel mai bun medicament pentru politicienii care au generat un abuz politic.Președintele PSD Mircea

Geoană a declarat că participarea redusă la vot nu îi conferă lui Traian Băsescu dreptul de a clama că se bucură de spijinul poporului și că a- cesta a obținut „o victorie fără glorie”.Președintele PC Dan Voicu-

lescu a declarat că Traian Băsescu poate vorbi numai în numele a 30% din cetățenii români, l-a felicitat pe acesta pentru victorie și l-a atenționat că PC va fi un observator atent al abaterilor sale de la Constituție.

Președintele PRM Corneliu Vadim Tudor consideră că estimările rezultatului referendumului reprezintă „o mare fraudă electorală” și că institutele de sondare a opiniei publice „au primit sume colosale de bani”.
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Referendumul hunedorenilor• Sesoare PO. Președintele PD Hunedoara Gn ^ogea, a sesizat BEJ pentru că un aegător din Deva nu a fost pus să« «ze că a rotat. Președintele BEJ 
Hunedoara, toan Drăgan, susține că pro
sterna s-a 'ezolvat imediat. (M.F.)
• Avertizare. Un bărbat din Deva a fost avert-zat să ia bannerul pro-Băsescu pen- tnu că îl afișase în balconul locuinței situate vizavi de Casa de Cultură din centrul municipiului, unde erau organizate patru sec de votare. (M.F.)

■ Alegătorii hune- 
doreni s-au prezentat 
la urne atât acasă, cât 
și în străinătate.

Discursuri de avarie rostite reflex.
Facies-uri crispate. Chiar dacă inter

pretezi „în modul" rezultatul referendumu
lui, marii șefi de partid din România și-au 
dat seama că au cel puțin două mari pro
bleme. Prima, cea mai gravă, este că politi
ca făcută de partidele lor nu mai reprezintă 
decât firimituri din agenda populației. A 
doua, de natură mai personală, vizează 
eșecul politic răsunător pe care careul 
„contra naturii" Geoană, Voiculescu, 
Tăriceanu și C.V. Tudor l-a înregistrat în 
această campanie anti-prezidențială. Clasa 
politică a primit sâmbătă o temă de casă 
teribil de grea. Poporul i-a cerut, via Băses- 
cu, o reformă „până la prăsele". Va trebui 
însă să fie o reformă „pașnică".

Marea dilemă a momentului este cum 
va putea curentul reformator să facă 
omleta fără să spargă coaja oului. Un sce

nariu ține cont de un posibil transfer al 
conflictului dintre Președinte și Parlament 
în interiorul fiecărui partid. Conjunctura ar 
permite un atac la lider cu șanse de 
reușită. Din păcate, nici unul din partidele 
care contează nu are pe moment o alterna
tivă internă, viabilă și reformatoare, care să 
preia șefia de la Tăriceanu și Geoană.

Un alt scenariu vorbește despre alegerile 
anticipate. înainte de asta, trebuie însă pro
movată o nouă lege electorală având ca 
miez principiul uninominalității la vot. Pe 
acest mecanism există o mare probabilitate 
ca din urnă să iasă o majoritate fidelă ideii 
de reformă a clasei politice și a unui nou 
sistem de promovare a valorii în instituțiile 
democrației.

In fine, se vorbește de majorități de 
conjunctură pe care PD-ul în Parla
ment le-ar putea coagula pentru pro

movarea unor schimbări în unele legi 
organice, Constituția, Legea electorală, sau 
adoptarea Legii lustrației, modificări care, 
ca figură de stil vorbind, ar finaliza Re
voluția română. Se vorbește despre un stat 
român semi-prezindențial în care președin
tele va avea puteri sporite, mai puțin aceea 
de a dizolva Parlamentul. Ca regulă gene
rală, președintele Băsescu va trebui să facă 
reformă colaborând cu partidele. Personal, 
mi se pare idioată în acest moment teama 
unora că vom intra într-o dictatură prezi
dențială. Un singur lucru ar trebui să 
inspire acum teamă: o continuare a luptei 
politice pe vatra stinsă la 19 mai.

Deva (M.T., C.P., T. S.) - La secția de votare numărul 206, din stațiunea hunedoreană Geoagiu-Băi, au fost epuizate în jurul prânzului peste 500 de buletine de vot și s-a cerut suplimentarea cu încă 300 de exemplare. Acest lucru se datorează faptului că turiștii care și-au petrecut sfârșitul de săptămână în Geoagiu-Băi au luat cu asalt secția de votare din stațiune.Cele 300 de buletine de vot suplimentare s-au adus la Geoagiu-Băi de la secția 126 din Orăștie. „Primul cetățean care a venit să voteze era turist, și ne-a adus în dar un trandafir. Au votat peste 400 de turiști din județele Cluj, Maramureș, Gorj, Sibiu, Alba, Bacău, Satu Mare și Dolj, iar majoritatea celor care au votat astăzi au fost tineri”, a declarat președintele secției de vot numărul 206, din Geoagiu- Băi, Corina Olea Coman.La Petrila, câțiva cetățeni au reclamat că nu-și pot exercita dreptul de vot fiindcă un om de afaceri din localitate refuză să le returneze cărțile de identitate, reținute în schimbul unor produse alimentare cumpărate pe datorie din magazinul său. Subcomisarul Ovidiu Zaharia de la Poliția Petrila a declarat că patronul a fost înștiințat că împiedicarea dreptului de vot constituie infracțiune: Aceeași situație s-a petrecut și în tim-

Primarul, de 2 ori la votDeva (M.S.) - Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean, a fost nevoit să facă de două ori drumul la secția de votare la care este arondat, după ce la prima vizită nu a fost găsit pe listele permanente. Primarul a refuzat să se înscrie pe listele suplimentare și a spus că se va duce să voteze la secția de votare la care fusese arondat ani la rând, apreciind că listele nu ar fi fost actualizate cu noul său domiciliu. După ce a părăsit secția de votare, primarul a fost anunțat că s-a făcut o greșeală și că a fost găsit pe listele permanente, după domiciliul actual. Prin urmare, edilul-șef a revenit la secția de votare și și-a exercitat dreptul constituțional. „Am ales, dintre liniște și scandal. liniștea. Dintre ură și înțelegere. am ales înțelegerea”, a spus primarul.

Mircia 
Muntean

Andrei Julea Petru Pintilie Familia Aoanei, după votul dat la Rimini (Foto cl)

Referendum la spitalHunedoara, Simeria ( D.I., C.P.) - La secția de votare nr. 106; organizată în cadrul Spitalului Municipal „Alexandru Simionescu” din Hunedoara, s-a votat pe liste suplimentare. Personalul medical aflat de gardă în această zi și bolnavii internați în spital s-au prezentat la vot. Pentru cei care nu s-au putut ridica din pat a fost folosită urna mobilă. Un număr de 76 de persoane internate în spital au solicitat urnă mobilă și la o secție de votare din orașul Simeria. „Deoarece Spitalul CFR este arondat secției de votare nr. 236, am primit cereri din partea bolnavilor netransportabili, internați în
Agenție 

de

- BILETE DE AVION 1» cele mal mici preturi!
- SEJUR
- Litoralul Românesc de la 125 lei
- Turcia de la 99 € +299 Iei
. Bulgaria de la 99 €
- Spania de la 315 €
- Grecia de la 29 € +199 lei £
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Părinții au votat, fiica a pus, în urne, buletinele de vot (Foto: iraian Mânu)pul alegerilor locale din anul 2004 când, tot la Petrila, oamenii revendicau faptul că nu pot vota din cauza unor patroni care le rețin actele de identitate.
A venit în cârjeConsiderând că prezența la vot este o datorie civică, brădeanul Petru Pintilie, în vârstă de 80 de ani, a făcut un efort deosebit pentru a veni la secția nr. 48 din municipiul Brad unde și-a exprimat dreptul constituțional de a vota. Bătrânul se deplasează cu greutate având nevoie de cârje dar a ținut neapărat să voteze. „Este o onoare pentru mine să votez. îmi doresc, ca prin votul meu, să aduc liniștea și pacea în țară. Să 

această unitate medicală”, a declarat Maria Ardelean, președintele secției. Urna mobilă se întorsese la ora 18,30 la sediul secției fără să se fi consemnat incidente. 

Urna mobilă a fost solicitată de 
bolnavi (Foto: CL)

nu mai fie certuri și scandaluri. Și să ne fie mai bine”, spune bătrânul Pintilie.Hunedorenii plecați peste graniță au avut posibilitatea să-și exprime votul în țările unde locuiesc acum.
La vot în ItaliaAstfel, membrii familiei Aoanei au votat la Rimini, în Italia. Rezultatele le-au aflat urmărind TVR Internațional, „în alte părți, prezența la vot a fost mai redusă ca la noi pentru că aici ziua de sâmbătă este zi lucrătoare, apoi nu cred că a fost mobilizare și nici popularizare suficientă în presa românească din țările respective”, susține unul dintre membrii familiei Aoanei. Italia s-a clasat pe locul doi 

Copiii, de 1 Iunie

De 1 iunie, Cuvântul Liber și www.huon.ro vor să le demonstrezi 
cât de frumos știi să te joci cu culorile. Atât copiii de la grădiniță, 
cât și cei din clasele I - VIII au posibilitatea să-și exprime bucuria 
vârstei printr-un desen (creație proprie). Desenele pot fi trimise la 
sediul Cuvântul Liber din Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, 
clădirea Cepromin, parter, sau în format electronic la adresa de 
mail: clara.pas@informmedia.ro, până în 25 mai, ora 12:00!

Votarea celui mai frumos desen se va face în perioada 25-31 
mai, ora 12:00 atât pe www.huon.ro, cât și prin intermediul unui 
talon apărut în perioada respectivă în Cuvântul Liber.

Premierea va avea loc în 1 iunie, la sediul redacției.
Mult succes!

REGULAMENT: Desenele câștigătorilor vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. 
Informații suplimentare la tel.0254/ 211 275, int. 8829.

ON

în privința prezenței la vot înregistrată în rândul românilor din străinătate.
Pentru prima datăPentru Andrei Julea, de 18 ani, din comuna Ribița, a fost prima oară când a putut vota. Tânărul a ajuns la secția de votare în jurul orei 11:30 și a votat cu gândul că votul lui va elimina corupția. „Vreau să se termine odată cu Mafia din Parlament. Sper să existe o șansă și pentru noi, cei tineri. Ori la ora actuală nimeni nu face nimic pentru noi. Vreau să cred că prin votul meu vom avea un viitor mai bun”, a spus Andrei. i
Vot în zegheGabriel Vesa, purtătorul de cuvânt al Penitenciarul hi de Maximă Siguranță Bârcea Mare, a declarat că, din cei aproape 800 de deținuți închiși în unitate, doar 58 au avut drept de vot, aceștia neavând o sentință judecătoreasca'definitivă pentru executarea pedepsei. „Un număr de 51 dintre cei 58 de deținuți cu drept de vot au solicitat urna mobilă pentru a-și exprima opțiunea la referendumul din 19 mai. Ceilalți șapte au spus că refuză să voteze”, a spus Gabriel Vesa.

http://www.huon.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.huon.ro


il lf'll 'HHIIhint 21 mai 2007
i

1506 - A murit navigatorul ge- 
novez Christofor Columb.
1855 - S-a născut criticul literar 
Constantin Dobrogeanu Gherea 
(m. 1920). _____________
1880 - S-a născut poetul Tudor 
Arghezi (m. 1967)._____________

1932 - Amelia Earhart a devenit prima femeie pilot 
care a traversat singură Atlanticul.
196*  - A murit Tudor Vianu, filosof șl estetician 
român._____________________________________
1991 - A murit, asasinat la Chicago, profesorul loan 
Petru Culianu (foto), filosof ai culturii, istoric al religi
ilor, eseist (n. 1950).

VREMEA
11°minim 22°maxim

Cer noros, posibil ploaie. Se vor înregistra temperaturi minime de 11°C și maxime de 22°C.
Prognoza pentru două zileMarți. Cerul va fi mai mult noros. Minima termică va fi de 15°C, iar maxima va înregistra 27°C.
Miercuri. Cerul va fi înnorat, posibil furtună. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 7°C și 26°C.
Calendar Creștin Ortodox______
Sfinții împărați Constantin și Elena.

Calendar Romano-Catolic____________________
Ss. Cristofor Magallanes, pr. și îns., m. *;  Elena, 

mama imp. Constantin.

Calendar Greco-Catolic
Ss Constantin și Elena, împărați asemenea aposto
lilor (+ 337, respectiv + 330). EvU Mc 10,9-16; Ap 
Fapte 26,1.12-20; Ev Io 10,1-9. în timpul săpt Ap și 

Ev săpt a 7-a d Paști.
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Berbec
S-ar putea să aveți dificultăți pe plan sentimental și să fiți 
nevoit să luați o decizie importantă. Astăzi vă faceți proiecte 
oe viitor.

Taur

Traversați un moment favorabil, în care aveți posibilitatea 
să vă asumați responsabilități sau să începeți o activitate 
extraprofesională.

Soluția Integramel din numărul precedent: C - G - TAR - MAJORI - OM - PANOPLII
- MILITAR - T - TE - IR - TR - MA - UT - CEA - NOD - PAUL - FIR - TIZ - I - U
- DOP - ODE - SOIA - ONOR - SN - TRAGE - ST - SI - ITAN - FRONT - IȘTI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 23 aprilie -19 mal, CL te provoacă 

la un nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate Integramele apărute în acest interval, 
realizează o colecție și trimlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o în cutiile speciale 
Cuvântul liber, până în 29 mal.

In 30 MAI, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!
p"
I
I
I
I
I
I
I
I
1
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I
I
I
I

I
I
I
I

Nume.....
Prenume 
Adresa ...
............................ Tel.............................
Localitatea .................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber* 7 

DA □ NU □
ITECEHhoro

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

O

Gemeni
Dupâ-amiază s-ar putea să aveți o dispută cu o persoană 
mai în vârstă. Calmați-vă, pentru că în scurt timp totul
revine la normal.

Rac

Nu vă faceți un plan strict. Dimineață sunteți nevoit să faceți 
multe drumuri, iar după-amiază aveți ocazia să rezolvați o 
problemă.

Leu
Trebuie să luați o decizie importantă în privința relațiilor, 
în prima parte a zilei sunteți tentat să vă implicați în mai 
multe activități.

Fecioară
Puteți să vă faceți planuri în legătură cu o afacere care vă 
va îmbunătăți radical situația financiară. Relațiile cu pri
etenii sunt bune

Balanță
Intuiția va ajută să faceți schimbări importante în plan 
social. Pentru aceasta, însă, sunteți nevoit să faceți mai 
multe drumuri scurte.

Scorpion
Dimineață aveți șansa să găsiți un serviciu mai bine plătit 
sau să fiți promovat. Veți avea responsabilități mai mari, 
dar și câștiguri.

Săgetător
Dimineață s-ar putea să întâmpinați probleme financiare, 
însă nu este cazul să vă demoralizați. Aveți mai mult noroc 
după-amiază.

Capricorn
Aveți succes pe plan sentimental și în societate. După- 
amiază, primiți vești bune datorită cărora vă schimbați pro
gramul de lucru.

Vărsător
Relațiile cu prietenii au de suferit din cauza principiilor pe
care le susțineți cu încăpățânare. întrebați dacă nu cumva 
cei din jur au dreptate.

Pești

Dimineață faceți planuri de vacanță împreună cu persoana 
iubită. Sunteți bine dispus, pentru că vă simțiți înconjurat
de prieteni adevărați.

z
t

Energie electrică____________________ ________
Energia electrică va fi întreruptă între orele:
- 8 00-14.00 - în Hunedoara, str. Vulcănescu, Izvor, 

V.Pârvan; în Hațeg, str. CPorumbescu; în Petroșani, 
str. Aviatorilor, str. Slătinloara, str. Crângului;
- 8.00-15.00 - în Hărțăgani, Stănija-sat, Brănișca;

- 9.00-18.00 - în Romos, Aurel Vlaicu (zona Ferme);
- 9.00-16.00 - în Cârnești, Baru Mare, Râu de Mori, 

Valea Muncelului, Ponor-Valea lui Ion, Ocolișu Mare. 

Vălioara, Strei, Valea Sângiorgiului;
- 12.00-15.00 - în Vulcan, str. Preparației, bl.F4, bl.FS, 

bl.F6, bl.F7.

Apă 7 - vrffii ■ ' ______________
Se întrerupe furnizarea apei potabile între orele: 

9.00-15.00 în Hunedoara, în zona Buituri, Peștiș, Par
cul Industrial, B-dul Trai an (parțial), pentru montare 

apometru DN 100 mm la Bluming.
8.00-15.00 în Deva la PT 18 pentru contorizare PT. 

Sunt afectate blocurile L1, L2, L3 de pe B-dul I. Mania 

și blocurile J, M. N de pe B-dul Decebal.

Gaz metan__________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Ciorbă de fasole verde
Ingrediente: 1 kg fasole verde, 2 cepe, 2 ardei, 1 mor
cov, 2-3 roșii, o legătură de pătrunjel, o legătură de 

mărar, o lingură ulei, o legătură leuștean, sare.
Mod de preparare: Fasolea se curăță de codițe, se spală 

și se rupe bucățele. Ceapa și ardeii se curăță, se taie 

mărunt, morcovul se curăță și se dă pe râzătoare. 
Fasolea se pune la fiert în 2 I de apă clocotită cu sare, 
se adaugă zarzavaturile și se fierb bine. După ce au 

fiert, se adaugă roșiile tăiate felii, uleiul, verdeața tăiată 

mărunt și se potrivește de sare.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Repere sacre. Hramul 

Catedralei Patriarhale - 
Sfinții împărați Con
stantin și Elena. 
Transmisiune directă

12:00 Teleenddopedia (r) 
13:00 Vorba lui Jim (s,

Bcomedie, SUA, 2003) 

13:30 Desene animate.
Iepurașul Peter și 
prietenii

14:00 Jurnalul TVR. 
Sport Meteo

15:00 Teleshopping 

1530 Kronika. Emisiune 1h 
limba maghiară

17:00 Jurnalul TVR.

Sport 
Patrula de mediu 

17:15 Careu de... Doamne.
Patru Doamne se întâl

nesc să toace mărunt 
tot ceea ce, cu o zi în 
urmă a făcut deliciul 
presei.

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

Meteo

20:20 Focînoudșat
Transmisiune directă

21:10 Faimoșii cu Măruță și 
Moga

2220 Reflector
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Nocturne. Invitat Ion 

Besoiu, actor
0:10 Raliul Italiei. Rezumat 
1:10 Toate visele lumii 
o (partea I) (dramă, 

Italia, 2003). Cu: 
Alessia Mancini, Sere
na Autieri, Eleonora Di 
Miele. R.: Paolo Poeti

3:00 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo 

4:05 Arme și onoare (r)
(partea a ll-a, western, 

HSUA, 1994). Cu: Jurgen 

Prachnow, Martin
, Sheen, Corbin Bemsen, 

Gerard Christopher, 
Todd Jensen

5:45 Careu de... Doamne
(r)

630 Sănătate pentru toții (r)

7:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Reuniune de clasă (s,

r) 
11:15 Rebel In California (s,

r)
12:15 Emmerdale - Afaceri 
„ de familie (ep. 47, 
“ dramă, Marea Bri- 

tanie). Cu: Elisabeth 
Estensen, Mark 
Charnock, John Mid
dleton, Charlie Hard
wick

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Vedere de pe bloc (r) 
15:00 Cu un pas înainte (r) 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
SCu: Eric Braeden,

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 

țj(serial, comedie). Cu:
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu 

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

Vremea

2030 Foc și pasiune
Qfthriller/romantic, SUA,

2007). Cu: Alicia Witt, 
Ben Ayres, Scott Baku- 
la, David Brown, 
Matthew Settle. R.: 
Michael Leder 

22:15 Cu un pas înainte (se- 
. jrial, România, 2007).

Cu: Oana Pellea, Cristi 
lacob, Monica 
Davidescu, Aylin Cadâr 

2330 Știrile ProTv. Sport 
0:15 Unde-i lege nu-i 
0 tocmeală (s, SUA, 

2005). Cu: Don John
son, Jay Baruchel 

1:15 Icstrim Tivi 
1:40 Omul care aduce

cartea (reluare) 
1:45 Știrile ProTv 
2:45 ProVest (r) 
3:30 Te vezi la Știrile ProTv

(r)
4:00 Parte de carte (r) 
500 Icstrim Th/i (r) 
530 Emmerdale - Afaceri 

de familie (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: 

Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

9:00 în gura presei 

(reluare)
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Opt reguli simple

0 (serial, reluare)
1230 Vreau să fiu mare... 

Vedetă!
(reluare) 
(divertisment)

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe

15:00 Divertis Parc 
(divertisment) 
(reluare)

16:00 Observator cu Simona 
Gherghe

17:00 9595, te învață ce să 
faci

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

20:30 De tot râsul
(divertisment)

2130 Animat Planet
(divertisment)

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

02006). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din 
ulescu

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

24țf£ Vrăjitoarea (serial, 
'thriller, Marea Britanie, 

2004). Cu: Christina 
Cole, Jamie Davis, 
Michael Fassbender, 
Geraldine James, 
Joseph Morgan, Jemi
ma Rooper

2:00 Concurs interactiv 
3:00 9595 (r) 
5:00 Vrvere (s)

8:50 Atlas (r) 9:20 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:35 Bucătăria lui Jamie (r) 
10:10 Tonomatul DP2 12:00 
Replay. Legendele fotbalului 
românesc 1230 Vânătorii de 
comori (r) 1330 ABC..._de ce? 
14:30 E Forum 15:00 împre

ună în Europa 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 16:20 Descoperă 
românii 16:30 Autostrada 
TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 18:35 Poirot 
(ep. 1, Marea Britanie, 1989) 
1930 La plimbare prin Europa 
(doc.) 20:00 EU-RO Case 
20:30 Lumea de aproape 
21:00 Ora de știri 22:10 
Povești despre femei: Angela 
(dramă, Italia, 2005) 24:00 
Replay (r) 0:30 Colecționarul 
de suflete (s) 130 îndoiala 

(film, r)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Raven (s) 1130 
Divorțat și nu prea! (s). Cu: 
Frank Lloyd, Benjamin Shelfer, 
Allan Trautman 13:00 
Teleshopping 1430 Agenția 
de turism 15:00 Sare și piper 
16:30 Bărbatul din vis (s). Cu: 
Daniela Alvarado, Raul 
Amundaray, Susana Bena
vides 1730 Naționala de bere 
1830 Știri Național TV 20:00 
țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) 20:15 Echipa de 
investigații 22:00 Miezul prob
lemei 24:00 Film artistic

10:00 în căutarea iubirii (film, 

r) 12:00 Teo (r) 13:15 Road 

Runner-cea mai rapidă pasăre 
(s) 13:45 0 familie ciudată (s) 
14:15 Entertainment News (r) 
1430 Cinci dintr-o lovitură (r) 
15:00 Rebel In California (r) 
16:00 Viața la Casa Albă (s) 
17:00 Seinfeld (r) 18:00 Ghici 
ce-mi place la tine (s) 19:00 

Seaquest (s) 20:00 Entertain
ment News 2020 Ally McBeal 
(s) 2130 Noi toți 22S0 Războ
iul stelelor întoarcerea lui Jedi 

(SF/aventuri, SUA 1983)

9:00 Gitanas (s) 10:45 De 3 x ■ 
femeie (r) 13:30 Premiile Latin 
American Billbord Music, 2007 
(r) 15:20 Rețeta de acasă 
15:30 Duelul pasiunilor (s) 
16:30 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 1 
20:30 Iubire ca în filme (s) 
2130 Zorro (s, SUA/Columbia, ’ 
2006) 22:30 Poveștiri de j 
noapte (div.) 23:00 Clona (s) 
24:00 Vis împlinit (romantic): 
1‘45 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Iubire ca în filme (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r) 4:15 
Peregrina (s).

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 

12:25 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Mama mea, 
spioana (r) (comedie, SUA, 
2000) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1930 Ciao TV (r) 
20:00 Poliția în acțiune 21:00 

Trădați în dragoste 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 2330 Anchetă mil
itară (s) 030 Interviurile 

Cristinei țopescu (r) 130 

Focus (r)

7:00 Matinal 710 10:00 Cămi
nul de cinci stele (r) 1030 
Totul despre casa mea (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 13:05 Kids 
Mania (r) 1335 Hobby Mix (r) 
1435 Lumea cărților. Cu 
George Mihalcea 15:40 Tun
ing Show (r) 16:00 Documen-, 
tar (r) 1630 Star Style - Shop
ping de 5 stele (r) 17:00 Calea 
europeană 18:00 6! Vine pre
sa! 20:00 Secretul armei... 
secrete (comedie. România, 
1988). Cu: Victor Rebengiuc, 
Mircea Diaconu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 6! Vine presa! (r)

0630-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

735 Soția partenerului meu 
(thriller, Franța, 2005) 930
Rolul vieții (dramă, Franța, 
2004) 11:10 Dragoste de 
închiriat (romantic, SUA 2005) 
12:50 Dna Palfrey la 
Claremon comedie, Marea 
Britanie, 2005) 14:40 uși roții 
(dramă, SUA, 2005) 16:15 
Hoții de diamante (aventuri, 
SUA, 2004) 17:55 Secrete de 
familie (comedie, SUA, 2005) 
20:00 Bărbați de onoare 
(biografic, SUA 2000) 22:10 
Studio 60 (Ep. 3, dramă, SUA, 
2006) 22:55 Jumal de bord 
(thriller, SUA, 2005)

9:00 Realitatea de la 9:00 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea 12:00 
Realitatea de la 12:00 13:20 
EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:05 
Realitatea zilei 20:50 Marfă 
2Î.’OO Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 22:00 
100% cu Robert Turcescu 
23:00 Ultima oră

•-
8:00 Bărbații in alb 9.00 Auto
mobile americane recondițio
nate 10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese: Capri 
12:00 Mașinării masive: 
Macarale 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14-00 Bărbații în at> 

15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 17:00 
Șofer de Grand Prix 18D0 

Motociclete americane 1900 
Vânătorii de mituri 20c00 Can 

se fabrică diverse lucruri? 
21:00 Tumoarea de 72 de kio- 
grame 22:00 Dr. G, merfic 
legist 23:00 Constructorii de 
motoddete 2400 Cun se fa
brică dverse lucrui?
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Dto (CPJ - Site-ui oferă date și informații complete 
dLfL lezullateie înregistrate la secțiile de votare din 
Hrt ji strănutate la referendumul organizat în data 
de 19 mai.

Maria Rusu Eva Oros Vasilica Bărbulescu Adelina Buju
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Amplasarea radarelor în data de 21.05.2007:
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;

- DN 7: Vețel —Ilia - limita jud. Arad;

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

Societatea Preț V
închidere (lei/acț)

ariație 
(96)

SNP 0,5300 0,95
SIF3 2.2600 3,2
SIF1 3.2900 0,61
Banca Transilvania 0.7300 0,69
BRK 2.4000 0,42
Biofarm 0.6150 0,82
SIF2 3.1500 0,64
SIFS 3.6200 1,69
SIF4 2.1200 1,44
KlaUrlud tccIIIZdLa u 
b-dul Decebal, bl.

IC ICD rilHlrV Ca; 1:. jry l/EV'Hr
R, parter (lângă QUASAR), tel.:

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 

cocanefe 

•erPcaie aie 

Gecr nouă 

soar Lace 
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Avansați

Pentru
■ Hunedorenii au 
votat cerând mai mult 
calm pe scena politică 
românească.

Hunedoara (D.L, C.P., T.S.) - Gheorghe Cornea, aflat internat la secția de Cardiologie a Spitalului din Hunedoara, speră ca lucrurile să se întoarcă la normal după această zi: „E o zi hotărâtoare, e cazul să se termine cu clinciurile la nivel înalt”.Maria Rusu, vânzătoare în Hunedoara: „Sunt rezidentă în România, al patrulea an. Sunt căsătorită aici și, după patru ani, obțin cetățenia. Soțul meu s-a dus la centrul de votare de care aparținem să întrebe dacă pot vota și eu. însă doar din decembrie voi fi cetățean român. Sincer, îmi

ce si-au dat votul?pasă de ceea ce se întâmplă în tară”.Eva Oros, pensionară din Hunedoara: „Nu e vorba aici doar de Băsescu. I se putea întâmpla oricui, aflat în situația lui, pentru că parlamentarii au recunoscut că pot schimba legile când vor, cum vor”.Vasilica Bărbulescu și-a dat votul pentru prima dată: „Pentru că vreau ca după acest referendum să se înțeleagă că avem nevoie de liniște”.Adelina Buju a votat sperând că „tinerii ca mine vor avea mai multe oportunități”.Amalia Toma s-a aflat în secțiile de votare de la Geoa- giu-Băi în calitate de observator: „Spre deosebire de alte dăți, am constatat că foarte

multi tineri s-au prezentat la urne. E lucru bun pentru că, dacă înainte politica nu-i interesa, acum le pasă. Cred că își pun speranțe într-o îmbunătățire a lucrurilor în ceea ce-i privește pe tineri”.D-na Cristea din Orăștie a venit la vot așteptând de la politicieni „să dea legi care să permită să avem salarii mai bune, alocații mai mari la copii, iar muncitorii să fie mai bine informați”.Anamaria Sitaru, din Simeria, spune: „Am votat pentru că îmi doresc locuri de muncă pentru studenții ca mine și aștept schimbări, dar în bine!”.Aurica Martin, în vârstă de 80 de ani, din comuna Baia de Criș, a venit la votare în jurul orei 11:00. Bătrâna se sprijinea cu greu într-un baston,

dar a făcut tot posibilul să voteze. „Vreau să fie bine. Să nu mai fie gălăgie și scandal. Și să ne mărească și nouă pensiile. Că abia mă descurc cu 150 de lei pe lună”, spune Aurica.Tinerii au venit în jurul amiezii la vot. „M-am odihnit puțin apoi am zis să vin să votez. Sper ca votul meu de astăzi să schimbe clasa politică. Vreau ca politicienii să se gândească la noi, tinerii și să ne sprijine cu legi adecvate. Vreau să terminăm odată cu corupția, să avem salarii decente și să nu fim obligați să plecăm să muncim pe dincolo”, spune Ana-Maria Dan, din municipiul Brad.
o» www.huon.ro

Vezi alte fotografii pe v i
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Alegătorii nu iartă!

imil'wmmoil: Cum comentați rezultatul

■ Unii hunedoreni au 
desenat sau au scris 
mesaje pentru 
politicieni pe buletine.

Deva (M.S.) - Unii dintre hunedorenii care au participat la referendumul din 19 mai au considerat necesar că trebuie să-și exprime în cuvinte sau în desene părerile despre politicieni, motiv pentru care au folosit buletinele de vot ca suport al mesajelor mai mult sau mai puțin electorale. „Un alegător a scris pe buletinul de vot, între căsuțele cu DA și NU: „Nu am încredere în politicieni pentru că sunt niște momârlani și niște păduchioși. Un altul a scris peste ambele căsuțe „Trăiască regele!”, fără să

mai pună ștampila”, afirma, ieri, Robert Juhasz, membru în Biroul Electoral Județean (BEJ) Hunedoara.Un alt cetățean a găsit de cuviință să-și exerseze talentul la desen. Alegătorul a aplicat de mai multe ori ștampila pe buletinul de vot, în încercarea de a contura o inimioară, ce-i drept, nu foarte reușită, după aprecierile membrilor BEJ.Alti cetățeni au aplicat ștampila pe spatele buletinului de vot, oarecum în oglindă cu cele două pătrate cu DA sau NU. Membrii BEJ Hunedoara au mai remarcat că pe un buletin de vot era menționat un nume, nu se știe al cui, pe altul s-a scris „Domnul Isus”, iar pe altul o înjurătură.

Politicienii nemulțumiți 
de listele suplimentare

Deva (M.S.) - Reprezentanții PNL, PRM și PSD în Biroul Electoral Județean Hunedoara au apreciat că au fost înregistrate un număr mare de liste suplimentare. De altfel, reprezentantul PRM, Alexandru Danciu, a refuzat să semneze procesul verbal privind rezultatele referendumului din 19 mai. „Dorim să se respecte OUG 34 din 2007, care prevede că Biroul Electoral Central trebuie să transmită Autorității Electorale Permanente listele suplimentare pentru verificare. Personal, consider că

în Hunedoara numărătoarea voturilor a fost corectă, sesizările au fost verificate, cu toate că multe au fost neconfirmate. Când s-a impus, sesizările au fost rezolvate rapid și corect”, a declarat reprezentantul PRM în BEJ Hunedoara.Membrii BEJ au fost nemulțumiți de președinții unor secții de votare care au întârziat cu depunerea proceselor verbale după centralizarea numărului de voturi la referendum, motiv pentru care s-au înregistrat momente de pauză în prelucrarea datelor.

Cred că votul înseamnă ceea ce președintele Băsescu a spus: necesitatea reformării clasei politice, schimbarea Constituției astfel încât să nu mai existe blocaje și posibilități de a stopa integrarea în UE
Gheorghe Barbu, 
VKEPREȘSXMTELE PD

>.

Electoratul român s- a maturizat, iar clasa politică trebuie să tină cont de acest lucru în deciziile pe care le va lua.Votul de la referendumul de sâmbătă reprezintă o victorie a electoratu-, lui român.
Viorel Arion, 
PREȘEDINTELE PLD, FILIALA 

Hunedoara

Noi dorim să rămânem la guvernare. Chiar dacă Ludovic Orban vede PNL-ul în Opoziție, eu consider că nu avem nici un motiv. Să nu uităm că, în județ, Băsescu a obținut cele mai puține voturi, sub 70%.
Mircia Muntean, 
președintele PNL, filiala 
Hunedoara

Respectăm votul electoratului. Ar fi foarte bine dacă Traian Băsescu va încerca o colaborare cu F’arlamentul care ar fi benefică pentru popor. Personal, susțin ideea votului uninominal cât și aceea a luptei împotriva corupției
Florin Cazacu, 
președintele PSD Hunedoara

Pentru mine, Traian Băsescu nu există.Cât despre evoluția lucrurilor, ea va merge din rău în mai rău. Traian Băsescu își dorește un singur lucru. Un partid prezidențial care să-l susțină în drumul său spre dictatură.
Petre Mărginean, 
președintele PC Hunedoara

http://www.huon.ro
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■ Numărul de depresivi 
înregistrați de cabinetele 
de specialitate a crescut 
cu 50% în ultimii ani.

Dana Ioan
dana.ioan@informmedia.ro

ftscnr
• Boala tristeții. Depresia este una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni din lume și poate și cea mai caracteristică vremurilor. O persoană din cinci va suferi de depresie la un moment dat în viața ei. Poate afecta atât femeile cât și bărbații de toate vârstele și indiferent de mediul în care trăiesc. (D.l.)

Terapia cu ape 
minerale

Deva (D.l.) - Terapia cu ape minerale (creno- terapia) poate fi benefică pentru tratamentul complementar al multor boli. Acestea pot să conțină anumite substanțe organice și bioactive sau gaze dizolvate. De cure cu ape minerale beneficiază cei cu afecțiuni ale aparatului locomotor sau ale căilor respiratorii, bolnavii de reumatism sau cei care necesită cure de recuperare după traumatisme sau intervenții chirurgicale. Apele minerale pot acționa împotriva carenței de săruri minerale, în ele existând depozite de calciu, magneziu, fiuor. Apele minerale folosite în cure interne vindecă sau a- meliorează boli digestive, normalizează funcțiile gastrointestinale, acționează în procesele inflamatorii ale aparatului uro-genital. O altă funcție importantă a apelor minerale este lichidarea foamei de oxigen la nivelul țesuturilor, ameliorând rezistența organismului la boli.

Panică (Foto: CL)

Tulburarea 
de panică 
Deva (D.l.) - Simp- 

tomele atacului de 

panică sunt diverse: 

palpitații, transpirații, 

tremurături, senzație 

de sufocare/,, nod în 

gât", dureri în piept 

(pacienții spun „ca o 

gheară"), greață, a- 
mețeli, frica de a 

pierde controlul/de a 

muri etc. Oricine 

poate avea măcar un 

atac de panică, dar 

asta nu înseamnă că 

este bolnav! Per

soana care are ata
curi de panică neaș

teptate, recurente, 
care se teme că va 

mai suferi și alte 

atacuri, precum și de 

implicațiile acestora, 

și care, ca rezultat, 
îți modifică compor
tamentul, e posibil 
să sufere de tulbu

rare de panică.
Există de asemenea 

diverse tulburări 
fiziologice acompani
ate de simptome 

asemănătoare atacu
lui de panică: arit- 
mia, hipertensiunea, 
tahicardia, infarctul.

Deva - Indiferent cât de puternici am fi, evenimentele nedorite din viață ne pot afecta fără să ne dăm seama. Moartea unei persoane apropiate, divorțul (tot mai des întâlnit în zilele noastre), schimbarea locului de muncă, șomajul, suprasolicitarea, teama zilei de mâine, relații conflic- tuale... toate acestea pot conduce la instalarea depresiei. Aceasta trebuie tratată repede și eficient. Cunoașterea simp- tomelor depresiei sunt importante pentru ca fiecare dintre noi să poată apela la ajutor profesionist cât mai repede

Verbina tratează boli care țin de sistemul nervos și de psihic, . domeniu în care verbina are proprietăți miraculoase. Calmează și alină durerea, reduce tensiunea psihică și diferitele tulburări de tip depresiv.
(Foto: CL)

Persoanele active sunt afectare 
mai des de depresie

Sfaturi medicale în ITDeva (D.L) - Primul sfat ar fi înlocuirea ecranului CRT cu imul LCD deoarece cel din urmă nu emite radiații nocive o chiului. Dar chiar dacă aveți un e- cran LCD asta nvi înseamnă că puteți sta pentru totdeauna în fața acestuia, faceți-o moderat și faceți unele pauze scurte de 10-15 minute pentru relaxarea ochilor la fiecare 2 ore petrecute în fața acestuia. Dacă aceste pauze nu sunt respectate puteți fi predis- puși la aste/nopia vizuală. Aceasta se caracterizează prin vedere; încețoșată, vedere dublă, fotofobie, pete în câmpul, vizual, imagini remanente. Mesele pentru calculatoare trebuie să fie

Spray pentru fumători
Deva (D.L) - Nicotan este un produsfitoterapeutic dedicat fumătorilor care vor să renunțe la fumat. Administrat înainte de

Nicotan

a fuma, provoacă dezgustul de tutun (țigara nu va mai avea aroma obișnuită) și vă ajută în acest fel să reduceți progresiv numărul de țigări consumate. Pe de altă parte, îmbunătățește starea de sănătate, afectată de consumul de tutun. Reduce simptomele date de fumat, de tipul: astenie, tuse, tulburări de memo

Stresul provoacă nervozitate
■ Când starea de 
nervozitate intră în 
cotidian, e cazul să 
luăm măsuri.Deva (D.I.) - Viața agitată de z,i cu zi aduce fiecăruia dintre noi stări de nervozitate. Dacă acestea se repetă des este important să schim

rie, tulburări digestive, amețeli, tulburări oculare, migrene. Nu uitați beneficiile renunțării la fumat: scade riscul bolilorcardio-vasculare, crește rezistența la efort, tegumentele își recapătă elasticitatea și suplețea, dispar colorațiile nicotinice de la nivelul smalțului dinților, se îmbunătățește simțul olfactiv și gustativ, se protejează anturajul de riscurile fumatului pasiv, cresc șansele pentru o viață lungă și sănătoasă, (sursa: www.sfaturimedicale.ro) Calculatorul creează stări de irascibilitate (Foto

posibil. Pentru a putea determina dacă o persoană suferă de depresie, Organizația Mondială a Sănătății a decis că prezența pe o perioadă de cel puțin 15 zile a cinci dintre următoarele simptome indică instalarea bolii: senzația de tristețe; pier derea interesului în activitățile cotidiene; modificarea apetitului, urmată de creșterea .sau scăderea greutății corporale; insomnia sau somnolenta excesivă; senzația de oboseală; senzația de agitație, percepută și de cei din jur; dificultăți de gândire sau de concentrare, referitor la sarcini sau decizii simple; stare tensionată; gânduri despre moarte sau sinucidere.
Apare în situații de criză„Chiar dacă nu sunt menționate în lista OMS, mai pot fi adăugate și alte simptome: lipsa de manifestare a afecțiunii și libidoului, lipsa de încredere în propria persoană, evitarea celor din jur, iri- tabilitate, senzația de inutilitate, neajutorare și lipsă de speranță... Prezența acestora pe o perioadă mai îndelungată indică instalarea bolii”, spune Simona Florea, psiholog clinician, singurul psihoterapeut specialist din județul nostru.„Depresia nu înseamnă ne- ’ apare odată cu apropierea bunie și nici nu este un semn de slăbiciune, o poate avea oricine când trece prin momente mai dificile în viață.
aranjate corect, scaune reglabile și să vă asigurați pauzele necesare. Lipsa a- cestor condiții poate duce la afectarea coloanei cervicale din cauza pozițiilor vicioase și la oboseala ochilor din cauza ecranului calculatorului. Astfel o poziție incorectă la computer poate duce la afecțiuni osteo- musculo-articular e.Este bine să faceți pauze de 10 minute când vă simțiți obosiți și să faceți exerciții pentru o circulație mai bună a sângelui și dezamorțirea încheieturilor. Nu trebuie să lipsească din alimentația noastră fructele și legumele, care aduc o contribuție mare de vitamine.

băm câte ceva în viața noastră. Persoana suferindă de nervozitate se manifestă prin neliniște, hipersensibilitate, surexcitare. Sunt persoane predispuse natural acestor stări care prin autocontrol, autosugestie și un mod de viață rațional pot fi atenuate. Stresul permanent, ambiția nemăsurată, epuizarea fizică

(Foto: Dana loan)Dr. Simona Florea, psihoterapeut specialistSe poate manifesta chiar la copii, dar vârsta medie la care este cel mai des întâlnită este între 30 și 45 de ani. Funcție de nivelul ei, poate fi tratată prin consiliere, psihoterapie sau medicamentos”. Se încadrează în categoria depresiilor chiar și tulburările afective de sezon. Acest tip de depresie iernii. Lipsa luminii zilei în lunile de iarnă limitează producerea serotoninei, un hormon al fericirii produs de
Claustrofobia: cea mai 
„populară" dintre fobii

Deva (D.I.) - Claustrofobia reprezintă o formă de anxietate declanșată sau asociată cu spațiile mici sau închise. Persoanele cu claustrofobie pot suferi atacuri de panică sau teama.de a suferi atacuri de panică în locuri ca lifturi, trenuri, avioane etc. Aici ei au în primul rând dificultăți de

Claustrofobia: frica de spații 
înguste

și intelectuală, surmenajul, zgomotele, mediul ambiant dăunător, conflictele psihosociale nerezolvate favorizează tulburările nervoase. Fenomenele care le însoțesc sunt: crampele la stomac, con- stipația sau diareea, hipertensiunea, palpitațiile, amețelile. Nervozitatea poate avea și cauze hormonale sau poate fi provocată de consumul în exces al substanțelor excitante ale sistemului nervos (alcool, tutun, cafea etc.).Există soluții simple, care ne sunt la îndemână, pentru prevenirea și tratarea acestei stări care, prin disconfortul creat organismului, poate conduce la apariția unor boli. Este în puterea noastră să evităm stările conflictuale, stresul, eforturile epuizante fizice sau intelectuale.Putem face plimbări în aer liber, exerciții ușoare de relaxare. Alimentația este bine să fie bazată pe fructe și legume proaspete, bogată 

creierul nostru, provocând sentimente de nefericire. Acest tip de depresie poate fi tratat cu terapie prin lumină.„în tratamentul acestei boli este foarte important sprijinul celor din jur. Bolnavului îi lipsește încrederea în sine și este supus îndoielii, de aceea cei apropiați trebuie să-l susțină, pentru că depresia afectează inclusiv performanțele în activitate și relațiile de familie”, completează psihote- rapeutul Simona Horea.

respirație și tahicardie. Persoanele care au atacuri de panică adeseori dezvoltă forme mai mult sau mai puțin intense de claustrofobie. Originea acestei boli poate fi urmarea unui incident traumatic din copilărie. O formulă miraculoasă însă prin care putem scăpa de orice fobie nu prea există. Există totuși alternative pe care le putem folosi cu succes. Se cunoaște foarte bine că pentru a-ți învinge frica trebuie să o înfrunți. Este perfect valabil și în acest caz. Cel mai adesea, tratamentul fobiilor se referă în principal la expunerea persoanei fobice la stimulul care îi produce teama, până când senzația de spaimă sau de frică dispare.

Criză de nerviîn vitamine și minerale. Seara, înainte de culcare, se poate bea cu înghițituri mici lapte cald cu miere, pentru un somn odihnitor. în cazuri severe se pot face spălări cu oțet de mere, băi de șezut cu ceai din sunătoare, frecții cu ulei din pin, roiniță, portocaL lemn de santal. sau inhalații in baia de aburi.

mailto:dana.ioan@informmedia.ro
http://www.sfaturimedicale.ro
teama.de


cuvâîb Rudele n-au „dat-o" la pace
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T • Alexoi a semnat. Antrenorul Corvinu- 
lui, Titi Alexoi, și-a prelungit contractul cu 
gruparea hunedoreană la finalul partidei 
cu Gaz Metan Mediaș, semnând actele în 
fața reprezentanților mass-media. Noua 
înțelegere este valabilă pe trei ani și are o 
clauză de reziliere de 100.000 de euro, 
cea mai mare din liga secundă. (C.M.)

■ Nașu Porumboiu și 
finul Simota au uitat că 
sunt rude pe parcursul 
meciului direct.

ClPRIAN MARINUȚ_______________
ciprlan.marlnut@infarmmedia.ro

Vaslui - Adevărații suporteri ai Jiului care ar accepta chiar și unele compromisuri numai ca echipa să aibă o penalizare cât mai mică pentru neîndeplinirea baremului își puneau mari speranțe în

meciul cu FC Vaslui. Porumboiu, patronul de la FC Vaslui, și Simota, finanțatorul de la Jiul, sunt rude, chibițau suporterii Jiului, și poate se ajută, pentru ca minerii să mai facă ceva din punctele necesare baremului. Nu a fost însă deloc așa. Jiul a jucat slab, apatic și fără orizont, iar vasluienii s-au impus la pas, fără să forțeze. Echipa antrenată de Viorel Hizo a deschis scorul în minutul 4, prin Gheorghiu. După ce Ljubin- kovici a șutat la poartă din Jiul a jucat foarte slab în meciul cu FC Vaslui

.. ...

Galeria FC CIP

FC Vaslui - Jiul Petroșani
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FC Vaslui - Jiul Petroșani, scor 2-0_____________________________
FC Vaslui: Hăisan - Buhuș, Panait (Mardare 68), L. Ivan, Șt. Apostol - Lju- 
binkovici. Zmeu, Ș. Moraru - Buhăescu (M. Doboș ’62), Temwanjira, Ghe
orghiu (R. Neagu 79). Antrenor: Viorel Hizo.
Jiul: I. Curcă - M. Petrescu (Constantinescu '32), Florea, Pintilii, Teușan (Ste- 

mat '54) - M. Gheorghe, Pâcleșan, Bicfalvi, Lungan - Spânoche (Trăistaru 

’62), Apetri. Antrenor: Gheorghe Poenaru.

Salvați de portarul Pascal

Demonstrație de valoare
Deva (C.M.) - Campioana României, FC CIP Deva, trebuie să demonstreze prin calificarea în finala play-off-ului că modul autoritar în care a dominat sezonul regulat nu a fost rodul întâmplării sau al diluării campionatului. Pentru acest lucru devenii simt obligați să câștige, azi, meciul decisiv pentru accederea în ultimul act cu Dinamo Athletic București, după ce în urma disputării primelor două întâlniri fiecare echipă a câștigat câte un joc. „Nu trebuia să ajungem la acest meci decisiv, ci trebuia să ne impunem după primele două partide. Am fost însă prea încrezători și am plătit. Acum nu mai avem voie să greșim, pentru că ar fi o mare dezamăgire să nu ajungem în finală. Suntem obligați să câștigăm campionatul, după un Azon atât de bun”, afirma Robert Lupu, căpitanul FC CIP. „Noi suntem pregătiți și dacă prindem o zi bună ne impunem fără probleme. Sperăm ca și publicul să fie alături de noi”, afirma George Tomescu, fostul căpitan al echipei.Conducerea clubului FC CIP Deva îi invită pe toți suporterii echipei campioane să fie alături de echipă la partida cu Dinamo Athletic, programată azi, de la ora 20.15 la Sala Sporturilor din Deva. Partida este transmisă fi direct pe canalul „Sport Klub”, iar intrarea publicului este gratuită.

Hunedoara (C.M.) - Organizarea, disciplina și inteligența tactică impuse echipei de antrenorul Titi Alexoi care au fost atu-urile celor de la Corvinul 2005 în acest retur de campionat s-au evaporat parcă la meciul de sâmbătă cu Gaz Metan Mediaș. în contextul în care jocul nu avea o miză prea mare, Corvinul 2005 a arătat ca o echipă 

Adrian Pascal (Foto: cd

obosită și ușor debusolată și a obținut o remiză (scor 1-1) în principal datorită intervențiilor salvatoare ale portarului Pascal. Echipa antrenată de Titi Alexoi a deschis scorul în minutul 21, când la primul șut pe spațiul porții adverse, Furdean a beneficiat de o deviere fericită, după care vioara întâi a fost formația oaspete.Găzarii au forțat egalarea, dar în poarta Corvinului Adrian Pascal a fost imbatabil chiar și în situații de unu la unu cu adversarii. Totuși, cu trei minute înainte de final, portarul hunedorean a trebuit să se recunoască învins, când nou-intratul Bu- zean, complet nemarcat, a șutat puternic din apropiere în vinciul porții. 

afara careului mare, un fundaș al Jiului a deviat mingea, iar Gheorghiu a urmărit faza și a înscris din colțul careului mic, în dreapta portarului. Același Gheorghiu a punctat pentru 2-0 în minutul 52, când a înscris cu capul, din plonjon, după ce Zmeu a trimis o
S-a decis campioana
' Deva (C.M.) - Echipa Castelo a devenit, ieri, noua campioană a fotbalului a- mator din Deva. Formată în majoritate din foști jucători profesioniști retrași din activitate, Castelo și-a îndeplinit obiectivul pe care l-a anunțat încă de la startul întrecerii cu două e- tape înainte de finalul Cam: pionatului Municipal. Echipa patronată de Sandu Fi- lipaș a învins, ieri, cu 9-2 (goluri Tănase - 3, E. Popa- 3, E. Kovacs - 1, Cîrstoiu- 1 și Costăchescu -1) pe Under Gold 84 și are nouă puncte avans față de ocupanta locului secund, fiind matematic campioană. Titlul de campioană municipală îi dă dreptul formației 

centrare pe spate, de pe dreapta, de lângă Teușan, care l-a găsit nemarcat la patru metri. Jiul își va lua adio de la Liga I miercuri când va întâlni, acasă, Steaua și chiar dacă va pierde are meritul de a o aduce pe cea mai iubită echipă din țară în județul Hunedoara.
Castelo să participe în luna iunie la Campionatul Național- al echipelor de amatori care va avea loc la Buzău.Lotul de jucători: Cibo- taru, Vass - Moraru, Doar- voaș, Ciaușu, E. Popa, Drăgoi, Costăchescu, Cîrstoiu, E. Kovacs, Tănasă, G. Ștefan, Pascu, Răducănes- cu, Costea.

Fază din meciul Castelo -
Under Gold 84

I

4
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reducere suplimentar^
20 de euro 

la 10 telefoane ►

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

în plus, ai:

« apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange, 6 luni
* 400 de minute naționale, valabile 6 luni
■ 25 de minute naționale lunar, pe viață

■ 5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni

ai abonament gratuit, 3 luni

pentru afaceri mici și mari

Credit European pentru IMM 
de la Raiffeisen Bank

PROMOȚIE** 

d°bândâ o 5%

Afcaw OT-E205 LGKG120 Nota 1112 Seurnmy212X Sony Enctsou J220t Sony EdCsson K320Î LGKE260 Samsung £570 frtakiâ6288
Sratuft yatwt yaturt SăEUR 89EUR 11SEUR 135 EUR

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă

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

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

* împrumutul se acorda fMM-urilor (companii cu cifra de afaceri de până fa 5 milioane de Euro) care 
își desfășoară activitatea în localități cu mai puțin de 50 000 de locuitori

* * pentru facilHâfile de credit aprobate mi perioada 23 04 2007 ~ 30.06.2007

Produs European

cranoe m
______________________________________________________________ ____________________ _____________________ ______

nu rciud TVA ofertă vaiabiâ până ta 31 ma pentru abonamentul de 3 euro pe 2 aii) oferta pentru apekn intemaționate este 
tacfe pentru Europa - ratate fixa. SUA $j Canada; teietaane dmporabile h limita stocului: preturile pentru Samsung £570, 

Sony Encssor K32G 9 LG KE260 sun vaiabfe pentru abonament pe 1 an, praul pentru Nokia 6288 este valabd pentru 
axrarwi pe 2 an d este H in Ek. ț h țifeM 9 MMete Arad. Argat frațov, Brtfe. Buzău. Garas-Sawsm. 
Ote Doi Gaț 'irrdwi tefrmța Ol Sca l Tteeoman, Tmiț. Vi a 0 Vraneea: redueartâ supSmertarâ de
X ac ax este vaabtt penfeu oor*act  » 2 m s n ncAxte TVA

Raiffeisen 
BANK

' Banca ta de încredere.

Raiffeisen Direct pentru IMM

021 302^91 41
frfiRLeLAeUftxLjo www roSessn ro <

492231)

mailto:ciprlan.marlnut@infarmmedia.ro


MicĂMmucmn /«tani, 21 mai 2007

• ȘMM*  Mc*  vând apartament în Azuga, 
M*  li 10 minute de pârtie, cu toate utilitățile, 
■edn cptandldâ, Ideal pentru vacanțe, preț 
•Metro, negociabil. Tel. 0722/424190. (T)
• ■■■*  maM 1, zona Miorița, contorizâri 
«A gm, preț 135J00 lei. Tel. 223336. (T)
• m2! Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
a gmm, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
b timp tcurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
00
• ■naMdu, bloc de cărămidă, decom '"’te, 
Mean, contorizâri, fără amenajări Interioare, 
«a«MI Imedat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
•300180. (M)

• 2 Mrtanonte cu 2 camere în Micro 15, 
ortrtaâ termică, ocupablle Imediat, preț 70000 
*■ negociabil flecare, tel. 0745/253662,211587. 
U0
• durandate, 2 balcoane, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie, faianță 58 mp, zona 
DaaM, preț 44.500 euro, negociabil. Tel. 
•4209411. (Al)
• DM, zona Bâlcescu, etaj 3 din 4, centrală 
Mitică, parchet, gresie, faianță, preț 37.500 
■n. negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• Dm, tojdu, etaj 2, balcon, parchet, 
artorizâri complete, 48 mp, preț 122.000 lei. Tel. 
•3/710803. (Al)
• dn*  contorizâri, balcon, etaj 3, zona Dacia, 
greț 100000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796.

• decomandate, centrală termică, termopane, 
eM !• Zamflrescu, preț 165.000 lei, negociabil. 
TiL 0740/210780. (Al)
• urgent, zona Dada, amenajări modeme (geam 
lonnopan, gresie, faianță, parchet; uși Interioare 

noi, ușâ metalică, etc,), preț 25.000 euro, tel. 
07404)13971. (A2)
• urgent zona Al. Teilor, et, Intermediar, balcon, 
contorizâri, preț 8004)00 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• ugent, zona Emlnescu, dec., balcon, 
ccntorizâri, etaj Intermediar, preț 130.000 RON, 
M. 0740/013971. (A2)
• zona idtracantrnlâ, semldec., faianță gresie, 
contorizâri, preț 140.000 RON, neg., tel. 221712, 
8724/305861. (A2)
• Qojdu, et 1, semldec., centrală termică, 
balcon, preț 1304)00 RON, tel. 221712, 
8724/305661. (A2)
• zona Emlnescu, etaj 2, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, parchet stare bună bucătărie 

mare, ocupabil azi, preț 135.000 ron negociabil, 
<H. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• lătracentral, bd Decebal, etaj 2, decomandate, 
Cu balcon, termopan, centrală termică modi- 
flat preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• isgent apartament 2 camere decomandate,

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

56 mp, zona Udo, cu 2 balcoane, tip logle, bine 
Hretlnut contorizâri, vedere la bulevard, fără 
modnlcâri, Igienizat preț42.000 euro negociabil, 
teL 0723/251498,0740/535095, 232808 (A4)

• zona Lie. Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizâri, bucătărie mare, fără modificări, preț 
155.000 ron, negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (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. Zamflrescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocuabil repede, preț 145.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• urgent, 52 mp, zona Mărăști, balcon mare, 
contorizâri, parchet, bucătărie modificată cu 
gresie, faianță vedere pe 2 părți, preț 38.000 euro 
negociabil, tel. 0723/251498,0740/535095,232808. 
(A4)
" etaj 2, zona Kogălniceanu, centrală termică, 
parchet, gresie, balcon mare închis, sau la 
schimb cu apartament 3 camere, decomandate, 
etaj intermediar, se oferă diferență preț 145.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• semldec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat, etaj inter
mediar, zona Trident, Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semldec, camere cu parchet, contorizâri, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel, 231.800, (A9)
edec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040,490,0788/158.483. (A10)
• Brad. Oraș Nou, termopane, modificări, preț 
atractiv, telefon; 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A101

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, In 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)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urger*  ta Deva, olata imediat Tel, 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

INSOLVENT CONSULT IPURL, lichidator judiciar 
al SC ALUMINIU CONF SRL DEVA, vinde la licitația 
publică organizată în data de 07.06.2007, ora 
12,00, la sediul Tribunalului Hunedoara, cam. 119, 
următoarele imobile:
1 _Cls ire pro ucție intru tâmt _£ 
aluminiu, cu o suprafață utilă de 164 mp (146.925 
lei RON +T.V.A.)
2, Clădire de producție II, hală vopsitorie, cu o 
suprafață utilă de 156 mp (120.000 lei RON + 
T.V.A)
Ambele imobile sunt situate în Deva, Str. Plevnei, 
nr. 14, jud.Hunedoara.
Garanția de participare la licitație este de 10% din 
valoarea bunului pentru care se licitează. Caietul de 
sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventu
alilor cumpărători la tel. 0724-256676.

(95161)

• zona Liliacului, decomandate, 2 băl 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. (AO)
• 2 balcoane, parchet, gresie, faianță, etaj 1, 
contorizări. fără îmbunătățiri, preț 170.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, zonă ultracentrală, etaj 1,2 
balcoane, 2 băl, 85 mp, parchet, contorizâri, preț 
62.000 euro. Tel. 0726/710903, (Al)
• urgent, zona l. Creangă, dec., balcon, 2 băl, 
bucătărie modificată, amenajări modeme, 
centrală termică, preț 68.000 euro, tel. 
0740/013971.(A2)
• urgent, zona Liliacului, dec., modernizări, preț 
51.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• Dorobanți, et 2, dec,, 2 băl, termopan, gresie, 
faianță instalații sanitare noi, centrală termică 

mobilat complet, preț 80.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661, (A2)
• zona Pieței, et. 2, dec., faianță gresie, 
termopan, contorizări, mobilat preț68.000 euro, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, et. 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, 
faianță gresie, termopane, repartitoare, preț 
65.000 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Gojdu, cu balcon mare, termopan, gresie, 
faianță, parchet, centrală termică, zonă liniștită 
preț 155.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232808. (A4)
• etaj 1, bd. Decebal, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță vedere în 2 
părți, preț 64.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0745/302200,232808 (A4)
■ decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut mici 

modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808.  (A4)
• zona Mlhal Viteazul, etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet ocupabil repede, 
posibil și cu mobilă preț 664)00 euro negociabil 
tel. 0723/251498 0740/535095, 232808 (A4)

• decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, cu 
centrală termică parchet, gresie, faianță bine 
întreținut, modificări, preț 64.000 euro nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200, 2328098. 
(A4)
• zonă ultracentrală etaj Intermediar, deco
mandate, 2 băl, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232808. (A4)
• 1 cameră + extindere spațiu comercial, deco
mandate, zona centrală , 2 băl, cu centrală 
termică, parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări, preț 80.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808. (A4)
• dec, 2 băl, 2 balcoane, etșj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși Interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231800, (A9)
• dec, 2 băl, contorizări Integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231.800. (A9)
• Brad, zonă centrală, îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon :0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, merită văzut, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, Cuza Vodă posibilitate privatizare, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (A0)

CONVOCARE
Consiliul de Administrație al SC CHIMICA SA, cu sediul în Orășbe. Str. 

Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J2O/134/1991, CIF RO 2148292, în conformitate cu legea și cu actele consti
tutive ale societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționa
rilor pentru data de 22.06.2007, ora 15,00, la sediul societății, pentru toți 
acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 29.05.2007, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu o sumă de până la 3.925.640 
lei, prin emiterea unui număr de 1.570.256 acțiuni, fiecare cu o valoare 
nominală de 2,50 lei, în schimbul aporturilor în numerar aduse de acționarii 
societății, care vor putea subscrie proporțional cu deținerile lor din capitalul 
social.

2. Aprobarea termenului de o lună de zile de la apariția hotărârii AGEAÎn 
Monitorul Oficial pentru efectuarea subscrierii de acțiuni. Acțiunile rămase 
nesubscrise la expirarea acestui termen se vor anula.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru întocmirea 
raportului privind rezultatele subscrierii și pentru a hotărî majorarea capi
talului social după trecerea perioadei de subscriere, precum și pentru modi

ficarea actelor constitutive.
începând cu data de 14.06.2007, documentele, procurile speciale și 

informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare se pot consulta la sediul societății sau procura contra 
cost de la societate (tel. 0254-247961).

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face pe bază de 
procuri speciale, care se vor depune la sediul societății până la data de 
19.06.2007.

Acestea se întocmesc în trei exemplare, un exemplar este pentru acționar, 
unul pentru reprezentant și un alt exemplar pentru emitent.

în cazul în care nu sunt întrunite condițiile cerute de lege, a doua convo
care se face pentru data de 23.06.2007, la aceeași oră, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi.

Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este de 
09,07.2007.

• tn Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, sau semidec., etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamflrescu, tel. 0740/317.314, 
(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)
• decomandate, centrală termică, termopane, 2 
băi, 2 balcoane, etaj intermediar Simeria, preț 
130.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu 
2 băl, 2 balcoane, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, bine întreținut, modificări, preț 
81.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232808 (A4)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică, parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205,000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095, 232808. (A4)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, gara] sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)

(95165)

• B-dul L Maniu, In L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003.(A7)
• pe Caipațl, etaj 1, dec., neamehajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633, (A7)
• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță, CT, termopane), ocupabil imediat, etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231-800. ÎA9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, tn zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco-
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160.(A0) _
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tab lâ, centr. 
termică, camere cu parchet, baie cu geam, bi«, 
de cărămidă, preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587, O74S/7<;5662. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• 5 camere, garaj, scară interioară, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, termopane, 
suprafață 150 mp, occidental, preț 97.000 euro. 
Tei-<-'72/564^4, (Al)

Vând case, vile (13)

• In Dsva, sau schimb cu apartament 3 camere 
et. 1, loc central, în Deva, plus diferență m 
0254/215795.CT) ■/-

ADMITERE 2007 - sesiunea iulie, 2007 -
FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA

componentă a Universității Politehnica din Timișoara, instituție de stat, acreditată, organizează CONCURS DE ADMITERE 
pentru anul universitar 2007/2008 la următoarele domenii/specializări: r

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (4 ani, cursuri de zi)

DOMENIUL(SPECIALIZAREA): INGINERIA AUTOVEHICULELOR (AUTOVEHICULE RUTIERE); INGINERIA MATERIALELOR (INGINERIA 
ELABORĂRII MATERIALELOR METALICE); INGINERIE ELECTRICĂ (ELECTROMECANICĂ); ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE (INFORMATICĂ 
INDUSTRIALĂ); INGINERIE ȘI MANAGEMENT (INGINERIE ECONOMICĂ)
• înscrierea candidaților la Concursul de admitere PE BAZĂ DE DOSARE, se va organiza în perioada 16.07.2007 - 20.07.2007

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (MASTER - 2 ani):

SPECIALIZĂRI: Optimizarea proceselor metalurgice; Metode si mijloace avansate în proiectarea sistemelor mecanice; 
Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei electrice

C. CONTINUARE STUDII (ultimul an fără taxă de școlarizare):

DOMENIUL (SPECIALI ZARE A): INGINERIE ELECTRICĂ (ELECTROMECANICĂ); INGINERIA AUTOVEHICULELOR (AUTOVEHICULE RUTIERE); 
INGINERIA MATERIALELOR (INGINERIA ELABORĂRII MATERIALELOR METALICE); INGINERIE ȘI MANAGEMENT (INGINERIE 
ECONOMICĂ); ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE (INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ)

D. CURSURI POST-UNIVERSITARE ȘI DE SPECIALIZARE prin Departamentul de Educație Permanentă:

CALCULATOARE - INFORMATICĂ (4 SEMESTRE); MANAGEMENT, MARKETING ȘI RESURSE UMANE (2 SEMESTRE); MICROCONTROLERE ȘI 
AUTOMATE PROGRAMABILE (2 SEMESTRE); ECO-MANAGEMENT (2 SEMESTRE); METODE MODERNE DE CONSTRUCȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A 
DRUMURILOR (2 SEMESTRE); GEODEZIE, CADASTRU GENERAL ȘI CADASTRU AGRICOL (2 SEMESTRE); CISCO • CERTIFIED NETWORKING 
ASSOCIATE (ADMINISTRATORI REȚELE DE CALCULATOARE - 4 SEMESTRE); ECDL, ECDL CAD, ECDL AVANSAT (EUROPEAN COMPUTER 
DRIVING LICENSE); EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ (4 SEMESTRE); EVALUATORI A RISCURILOR PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
OM ore- 8 săptămâni); ALTE SPECIALIZĂRI, LA CERERE.

Informații suplimentare, calendarul complet al admiterii etc.: la secretariatul facultății, 
teL 0254/207502,0254/207506 și pe pagina web http://www.fih.upt.ro

http://www.fih.upt.ro
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• Deva, 2 camere, Baie, Bucătărie, sală de mese, 
parchet, gresie, faianță apă gaz, teren 1300 mp, 
preț 130.000 lei. Tel. 0722/564004. (Al)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1600 mp, ocupabilâ imediat, preț 100.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă, 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=3S0 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci i
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 
r. F (7 Tî r? iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 31 mai 
poate să te desem
neze chiar pe tine 
câștigătorul unui 
CARTAF

nrcriwFrc
Fii Abonatul lunii s
MAI! , ;
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!
REGULAMENT: La acest concurs nu 
pot participa angajații SC. Intorm 
Media S.R.L. și nici rudele acestora 
de qradele I și II. Extragerea se va 
desfășură la redacția Cuvântul 
Liber, in 31 mai, ora 14 și se va face 
în mod aleator, din baza de date a 
abonatilor CL Relații suplimentare 
la tel. 211275, int 8806

CTHTOM mm

• o Soneria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing. termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină. st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• in Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă, CT. curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• Mosaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 2 case, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• teren, 5 ari, Crișcior, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 4 camere, garaj, lângă Primărie, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorăbești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, curte, garaj, încălzire, canalizare, 
posibilă privatizare, 1500 mp, str. Vânătorilor, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, în Rosa, Dealul Tăului, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, str. Horea, curte, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă in comuna llia compusă ain 2 
corpuri, anexe, grădină cu deschidere la 
șosea, preț 130.000 lei. negociabi. Tel. 
0726/107086.(6/18.05)

• in satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)
• Mărtinești, 2 camere, bucătărie, living, baie, 
anexe, teren 800 mp, preț 90.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Bdul luliu Maniu, 34 mp, renovată 
balcon închis cu termopan, parchet, gresie, 
faianță mobilată preț65.000 lei. Tel. 215212. (Al)

• ocupabilâ imediat, contorizări, balcon, etaj 4 
din 10, zona gării, preț 78.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• dec, bucătărie, baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona B-dul Decebal, preț 100.000 ron, neg, tel. 
0741/154401.227542 seara. (A2)

• dec, bucătărie, baie, balcon, CT, sprafață 38 
mp, zona Astoria, preț 27.000- euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
mobilat, zona Mărăști, preț 88.000 RON, tel. 
07417154401,227542 seara. (A2)

ÎN PUTEREA NOASTRA

Nu ești obișnuit să ai o casă numaia a 
Creditele pentru investiți i«wbniare p^magina
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e Instal Com S.R.L. Orăștie 
e construcții metalice, industriale și pentru terți, 
x Instalații de ridicat, 
e prelucrări prin așcbiere, instalații electrice, 

ijțage și de gaz, aer condiționat, 
jgm autorizați ISCIR, PTA 1 și PTC 9. 

suplimentare la
fonul 0254-243335 Fax 0254- 243334 

găsiți ceea ce căutați! 
nUl Vă așteptăm!

Consiliul Local al municipiului Orăștie organizează în data 
de 14.06.2007

concurs pentru ocuparea postului vacant de 

________Director________ 
din cadrul Casei de Cultură "Alexandru Grozuță" Orăștie.

Concursul constă în evaluarea candidaților și a proiectelor 
de management.

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

(94845)

• dec., bucătărie, baie, faianță, gresie, I amelar, 
zugrăvit, ocupabll Imediat, zona M. Emlnescu, 
preț 75.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• semldec., bucătărie, bale, balcon, mobilat, 
zona Kogălnlceanu, preț 92.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• Dorobanți, dec., bale șl bucătărie, et 1, 
apometre, balcon, preț 31.000 euro, tel. 
0745/367893. (A2)
• Zarandulul, et 3, semldec., s=26 mp, bale șl 
bucătărie, balcon închis, contorlzărl, preț 70.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)

• zona Dada, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă, 
cu convector, termopan, parchet gresie, faianță 
modificări la cameră sau la schimb cu aparta
ment, 2 camere, In zona Gojdu, se oferă 
diferență preț 72.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zonă centrală contorlzărl totale, termopan, 
parchet, gresie, faianță repartitoare, bine 
întreținută se dă mobilată șl utilată preț 90.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• In Dada, parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorlzărl, preț 61300 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)

SC HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator judiciar al 
SC AGROMEC S.A. HAȚEG, cu sediul în Hațeg, Str. Progresului, 
nr. 57, jud. Hunedoara, organizează vânzarea prin licitație 
publică, în data de 22.06.2007, ora 12,00, la sediul Tribunalului 
Hunedoara, a următoarelor active ale societății, cu mențiunea 
că la această ședință prețurile au fost reduse cu 50% din prețul 
de pornire:
1. TEREN INCINTĂ = 7.554 EURO (echivalent lei)
2. SEDIU ADMINISTRATIV-BIROURI = 57.500 lei RON
3. TEREN INTRAVILAN SÂNTĂMĂRIA ORLEA = 4200 lei RON 

Menționăm că la această ședință prețurile de pornire a licitației 
au fost reduse cu 50% din prețul de evaluare.
Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventu
alilor cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. 
Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254- 
206241.

• zona Emlnucu, etaj 3, semldec, laminat, 
zugrăvit vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg, tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg, tel. 
074S/164au. >06003. (A7'

Cumpăr garsoniere (20)

KTAB TRIANAVAS MPflMMI 
Baby-sitting și menaj I

Aveți nevoie de o bonă pentru copilul 

dumneavoastră? ș
§ 

Vă putem oferi ser vicii de intermediere 
In următoarele domenii,

-îngrijirea și supravegherea copilului, 
ocazional sau permanent, week-end,

-îngrijire copil mic, 
-supraveghere școlar.

Vă dăm posibilitatea de a alege ca 
bortă o persoană responsabilă, discretă, 
testată psihologic șl să fio adaptabilă 
cerințelor dumneavoastră.

B TRIANAVAS Ml I II !■
cu multă dragoste MilA r ■ 11 & M fer M

jgj

• h Dm, zonă txnă cu sau feri îmou-ătățr 
de preferință etaj intermediar, plata se ofere în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786571 (AO)
• zona Mărăstiut Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebai, Piață Inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se cferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (AO)
• dat, zona Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(AS)

Vând terenuri (21)
• vând grădină în Brad, str. Decebai, intravilan, 
ST 600 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 șl Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (AO)
• Deva, zonă rezidențială 7 parcele, 600 mp 
parcela, fs 20 m, utilități, preț 35 eure mp. Tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravilan In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 eurp/mp, tel. 212.141, 
231300,0745/511776. (A9)
• zona Belan, 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), preț 42.000 eurp, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcată toren între 550-800 mp, zonă de case, 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• ST- 5 ha, Blăjenl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• urgent pentru fermă ST- 800 mp, comuna 
Vața, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

S.C. ECO SID
S.A.

HUNEDOARA
Solicita oferte de la 

firmele specializate și 

autorizate, în vederea 

demolării structurilor de 

beton existente pe 

teritoriul firmei și eva

cuarea materialelor 

rezultate.

Ofertele se vor depune la 

sediul firmei, până la data 

de 08.06.2007.

Informații se pot obține 

de la sediul SC ECO SID SA 

Hunedoara, Piața lancu de 

Hunedoara, nr. 1, sau la tel. 

0728'284445 si

0717 773348

■92369)'

(95106]

LICHIDARE DE STOC

Produse TV, audio, video, 
elecrocasnice NOI

M.COMPANY CONSTRUCT SRL
ANGAJEAZĂ:

AGENT COMERCIAL - PROMOVARE PRODUSE 
CHIMICE.

Relații la telefon:
■0.733/Q2Lia9.Q788/.Q2L187

y»
CPN

Companie ce act/veaza in domeniul FMCG, distribuitor 
al unei game variate de produse de larg consum, oferă 
oportunitatea dezvoltării carierei!

Reprezentant Vanzari
Oraș: Deva
De pe aceasta poziție veți fi implicați direct in creșterea si dezvoltarea afacerii, 
derulând activitati de vanzare pe teren..
Cerințe:
• studii superioare; experiența relevanta in vanzari (FMCG - avantaj): excelente/ 

abilitați de comunicare si negociere, atitudine proactiva, spirit de echipa; 
cunoștințe limba engleza, permis auto.

Se oferă pachet compensatoriu motivant. —
Așteptam aplicațiile dvs. pana pe 23.05.2007 - ret RW1 ■ §

la fax: 021/423 23 15, e-mail: humanres@cpn.ro

HTP mnvza mm '
(95163)

• Agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483 
(A10)
• ha, DN1,5 km distanță de Metro-Ploiești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483, (A10)
• ST-1000 mp, pentru construcții vilă Dudești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483 (A10)
• lingă str. Brao-Deva. ST-1800 mp, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366. 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• lila, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 03 ha, + pădure, pentru construcție case de 
vacanță, la șoseaua de pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

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

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/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
2 lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg, tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil In Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Z'

oate apMBe vor fi tratat» cu maxima confidmMialitafe Numai candidalii eligibili vor fi contactări.

Imobile chirii (29)

• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (AO)

» Ih l**M»  —

romimo.ro

• 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 Decebai, et 8,2 camere, dec, mobilat^ 

CT, balcon, baie, S=56 mp, preț 700 RON/lună < 
garanție pentru cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• lullu Manlu, et. 6,2 camere, dec, nemobilat 
amenajat, preț 130 euro/lună + 2 luni garanție 
pentru cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)

•Ti
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TONTACT: Tel. 0254240.013, Mobtl.0741 188.081
e-mail, minihoteljorjafias.ro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SĂLI cO NFERINȚĂ

Room-service 
mAsaj

Saună

Telefon 
Internet 

cazarE

Deva str.Ulpia nr.15
Tel.:+40 - (O) 254-215294. 215770; 0728/285576; Fax;M0-(0)-254 218151: c-mail: Offipo.d0Va@deva.acomin.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

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

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

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

ZIDARI
FAIANȚARI

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

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

Informații la telefon: 0254.215.294 - 0254.218.151(fax)
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro

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

http://www.orastie.info.ro
mailto:humanres@cpn.ro
romimo.ro
minihoteljorjafias.ro
mailto:Offipo.d0Va@deva.acomin.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro


A QUASAR 
v,. INDUSTRIES

** Holcim SUPER OFERTĂ DE ANGAJARE

Ciment. Betoane. Agregate.
•s:

Holcim susține cele mai îndrăznețe vise!
La început, am construit bazele. Am creat produse și am lansat 
servicii pentru cele mai exigente așteptări. Am creat o echipă 
puternică de profesioniști dedicați. Am investit în tehnologie 
pentru a fi cu un pas înaintea oricărei inovații.
Dar ne-am rezervat și timpul necesar pentru a asculta planurile 
tale de viitor. A venit timpul să le clădim împreună!

■ ȘEF ECHIPĂ DULGHER
- DULGHERI (TOATE GRADELE DE CALIFICARE)

OFERTĂ EX
DE SALA

Quasar Industries SRL, Str.22 Decembrie nr.37 Deva
Persoană de contact Daniel Duca - lei. 02M/215.294: email. damel.ducaCdjquasar.ro

Fabrica de ciment Alețd
Ciment gri, vrac și saci 
Servicii de transport 
Servicii de laborator
Consultanță tehnică
Tel: 0259/349 769

Stația de betoane Timișoara 
Proces de producție automatizat 
Servicii de livrare și pompare 
Servicii de laborator
Consultanță tehnică
Tel: 0256 7246 210

021/208 20 00www.holcim.ro
(75411)

• Dorobanți, st 3, garsonieră mobilată, preț 350 
RON/lurâ + garanție pentru cheltuieli, tel. 
0745/367893. (A2)
• toni Man, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplârle aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună * garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• tont centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• tona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorlzat reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabll producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona lălcMCU nou, s=3C mp, amenajat, 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabll depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445, 
(A7)
• zona Patroni, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (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)
• amenajat 5-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)
• 5-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal. 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)
• hală, 5-500 mp, H 3.5 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei. 2 euro/mp. tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

• vând lagant combină dees masa M m, 2

Auto străine (37)

• locuieic In Germania șl aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
pfesa mașini de toate tipurile, anvelope șl 
mobilă, la un preț avantajos. TeL 
00481731712201 sau 0726/308871 (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. (T)
o vând Opel 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. (T)

Camioane, remorci (39)

.■ii,.

best ,ro
e vând două autobasculante Raba, 16 tone, 
în stare foarte bună de funcționare, pot fi 
văzute în comuna Ilia, preț negociabil. 
Relații la tel. 0726/107086. (7/18.05)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 660, înmatriculat, Cl 
cauducui noi, set motor nou, remorcă
- idi k GD 3^ nou, plug PP3. 
RoiMI la teL 0724/371667, 0788/164559, 
C1171805)

• vând urgent tractor u 650, efectuat RK, 
stare sxceoțlonală, preț 14.000 lei, nego
ciabil. TeL 0742/223535. Q/17A5)

Mobilier și interioare (47)

• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni
130/1,25 m, preț negociabil, tel. 0254/215895. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând gard de beton tip Macon, placă 250/40, 
stâlp 1,75. Relații la tel. 233582. (T)

Instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)

o vând scânduț vană din tablă zincată deșeuri 
de scânduri pentru foc, piatră pentru 
construcție, balast, preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)

Prestări servicii (72)

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

• Fabrica de Cherestea Bârcea Mare angajează 
în condiții avantajoase: ifroniști, moto- 
stivuitoriști, circularișți, muncitori necalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă. Tel. 
0254/236897. (6/15.05)
• Depozit produse farmaceutice construim 
echipă de vânzări; se oferă pachet salarial moți- 
vânt Dacă vă considerați candidatul potrivit vă 
rugăm să trimiteți CV-ul pe e-mail: 
deppharma@yahoo.com. Relații tel. 
0746/051838(9/15.05)
• angajez cameristă menajeră cu experiență, 
vârsta până în 45 ani, serioasă Ofer 550 lei plus 
carte de muncă și alte avantaje. Telefon Deva, 
centru, 0721/661572.(7/17.05)
• SC Airtocord reprezentanta Skoda Deva anga
jează: mecanici auto, electricieni auto, tinichigii 
și vopsitori. Relații la tel./fax 0254/224544, 
0729/989442, e-mail service@autocord.ro. 
(15/17,05)

• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, angajează tricoteri și 
mecanici pentru mașini de tricotat. Tel. 
0745/231867.(9/26.04)
• societate comercială angajează asistent 
medical generalist. Cerințe: abilități de comuni
care, orientare spre nevpile pacienților și 
abilități de muncă în echipă. CV-urile se trimit 
pe e-mail: deppharma@yahoo.com. Tel. 
0746/051838.(9/15.06)
• societate comercială angajează gestionar ■ 
vânzător pentru agenție loto, în orașul Hune
doara, pachet salarial atractiv. CV-urile se pot 
trimite pe e-mail: office@netman.ro sau fax 
021/3064640.(9/18.05)
• societate comercială angajează muncitori 
necalificați. Relații la tel. 0254/223950, 
0744/605685.(3/18.05)
• societate comercială angajează urgent zidari, 
muncitori ne/calificați în construcții, salariu 
atractiv. Relații la tel. 0722/319442. (6/17.05)
• urgent, locuri de muncă în Italia, femei, salariu 
800 euro, plecări imediat. Tel. 0742/870485. 
(2/15.05)
• angajez șoferi profesioniști, categoriile C, E, 
din municipiul Deva. Informații la tel. 
0740/599790.(2/18.05)
• angajez vânzătoare pentru magazin 
cosmetice. Relații la tel. 0722/469027. (9/16.05)
■ agent comercial Deva, 2 posturi, data limită | 

303)6. Tel. 213244, orele 9 -16
• agent coraatiai. Vulcan, 1 post data limită 
3146. TeL 213244. orele 9-18

• agent de pază, control acces, ordine șl 
intervenții, Brad, 10 posturi, data limită 31.05,, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 9 posturi, data limita 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 9 posturi, data limita 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 14 posturi, data limită 17.08 
Tel. 213244, orele 9-18
• agent vânzări, Brad. 1 post data limită 30.05. |

Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent vânzări, Brad, 1 post data limită 30.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Brad, 1 post, data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Hunedoara, 1 post data limită 
30.05., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• ajutor maistru țesător-tricoter, Deva, 10 
posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 -18
• ajutor ospătar, Deva, 4 posturi, data limită 
3.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 8 posturi, data 
limită 25.05.Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.05.Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Hunedoara, 7 posturi, data 
limită 806. Tel. 213244, orele 9 -16.
• angajez brutari în Deva, salariu 1000 lei. Tel. 
0724/524053. (10/17.05)
• animator sodo-educativ, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• apicultor, Călan, 2 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 18.06.
Tel. 213244, orele 9-16.
• artificier de mină, Hațeg, 5 posturi, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist Brad, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9-16.

• asistent medical generalist, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist Simeria, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical, Simeria,lpost. data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244. orele 9-16.
• barman, Călan, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 6 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 12.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 18.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 25.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ barman, Deva, 2 posturi, data limită 3.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Lupeni, 2 posturi, data limită 2.06. Tel.
213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie, 1 post, data limită 25.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Orăștle, 2 posturi, data limită 15.06.
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Orăștle, 2 posturi, data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• bibliotecar, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• bifinar-confecțloner îmbrăcăminte din blană 
după comandă, Petroșani, 5 posturi, data limită 
1.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• brancardier, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.06., concurs în 2805. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• brutar, Brad, 3 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16
• brutar. Deva. 10 posturi, data limită 17.08 Tel. j 
213244, orele 9-18

• brutar, Deva. 5 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hațeg, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Orăștle, 3 posturi, data limită30.05. Tel. 
213244, orele §-16.

• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită30.05. Tel. 
.’13244, orele 9-16.
•' bucătar, Călan, 2 posturi, data limită30.06. Tel.
2.13244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
211’244, orele 9-16.
• bucătar, Deva. 2 posturi, data limită 5.06. Tel. 
2131’44, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită30.06. Tel.
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244. orele 9-18
• bucătar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05. 
Tel. 213.T44. orele 9 -1&
• bucăbir, Orăștle. 1 post data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Orăștle, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• bucătar, Orăștle, 2 posturi, data limită 15.06. 
Tel. 213244, «orele 9-16.
• bucătar, Otăștle, 2 posturi, data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar-șet Orăștie, 1 post, data limită 30.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Shnwia, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• călcătoreasă i'enjerle, Brad, 10 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 2.13244, orele 9 -16.
• călcătoreasă lanjerfe, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 8.06. Te 1.213244, orele 9 ■ 16.
• cameristă hotel, Deva, lpost, data limită 3.06. 
Tel. 213244, orele 9 ■■ 16.
■ carh |ist Brad, 4 posturi, data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9-1«5.
• casier, Hunedoara, 1 post, data limită 25.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ceaprazarșepcar, Deva, 10 posturi, data limită 
25.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 2 
posturi, data limită 30.08Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• coafor, Brad, 1 post, da’.ta limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 1.07. 
Tel. 213244, orele 9-18
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cofetar, Orăștle, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner articole din piele și înlocuitori,
Brad, 1 post, data limită 30.05.Tel. .213244, orele 9 
■16.
• confecțloner articole din piele ș’i înlocuitori,
Brad, 3 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 1 post, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Brad, 29 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 2131’44, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 25.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 8 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Deva, 17 posturi, data (imită 30.06. Tel. 213244, 
orele9-16.
■ confecțloner-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara. 16 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile.
Hunedoara. 2 posturi, data limftă 1806. Tel. 
213244, orele 9-18

INSOLVENT CONSULT IPURL, lichidator judiciar al SC ELITE EXIM 
SRL, vinde la licitație publică, în data de 07.06.2007, ora 11,30, la sediul 
Tribunalului Hunedoara, cam. 119, următoarele bunuri:

260 A, comuna Beriu, jud. Hunedoara, în suprafață de 408,30 mp (57.375 lei 
RON + T.V.A)

2. BUNURI MOBILE;
- circular cu pretăietor=4.080 RON

- freză verticală cu avans automat=3.060 RON

- mașină de rindeluit cu grosime=2.805 RON

- circular pendulă orizontal=2.703 RON

■ mașină de găurit și scobit= 1.921 RON

■ mașină de rindeluit la grosime=3.757 RON

- banzic panglică=807.5 RON

- strung SN320=3.400 RON

- freză=2.669 RON

- minigater=3.400 RON
Menționăm că la această ședință prețurile de pornire a licitației au fost reduse cu 
15%.
Prețurile mai sus-menționate nu conțin T.V.A.

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului pentru care 
se licitează. Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor 
cumpărători la tel. 0724-256676.

(951601

• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.08 Tel. 
213244, orele 9 -18
e dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher. Hunedoara, 10 posturi, data limită 
10.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• <Ugtw, Petroșani 5 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-18
• dulgher, Petroșani 8 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-18

Ț- o rbd^w rertin xtni, Călan, 1 post, data limită 
I 3046. Tel. 213244, orele 9-16.

o dtocMdan auto, Brad, 1 post data limită 15.06. 
Tel. 213244. orele 9-18
• etodridan auto, Brad, 6 posturi, data limită 
304)8 Tel. 213244, orele 9 -16.
• stodridM de întreținere și reparații, Călan, 1 
post data limitâ 30.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.
e dodridan de întreținere și reparații, Deva, 2 
posturi, data limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• efectririan de întreținere și reparații, Hațeg, 1 
post data limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
e electrician de întreținere și reparații, Hune- 

. doare, 1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 
! 9-16.

e electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-18
e electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 
1 post data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16. 
e electrician de întreținere și reparații, Lupeni, 
1 post data limită 806. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 3 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician echipamente electrice și ener. 
getice, Orăștie, 1 post, data limită 31.05. TeL 
213244, orele 9-16.
• electrician exploatare rețele electrice, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician exploatare rețele electrice, Petrlla, 
1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician pentru utilizarea energiei electrice, 
Hunedoara, 1 post, data limită 8.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Deva, 1 post, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e excavatorii! pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Orăștie, 2 posturi, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• fadurist, Deva, 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• facturiit, Deva, 1 post, data limită 7.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• falanțar, Brad, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• falanțar, Hațeg, 1 post data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• falanțar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213)44, orele 9-16.

• falanțar. Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar, Lupeni, 10 posturi, data limită 8.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
o falanțar. Petroșani 3 posturi, data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• fasonator mecanic, Brad, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Orăștie, 1 post, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerar-betonlst, Deva, 3 posturi, data limită 
18.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerar-betonlst, Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerar-betonlit, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• flerar-betonlit, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• finisor textile, Brad, 10 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• frezor universal Deva, 1 post data limită30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• frezor universal. Orăștie, 1 post data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
o frizer, Hunedoara. 1 post data limită 304)8 Tel. 
213244, orele 9-18

■ confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 45 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner cablaje auto. Brad, 11 posturi, 
data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• confecțloner cablaje auto. Deva, 40 posturi, 
data limită 18.06. Tel. 213244. orele 9 ■ 16
• confecțloner cablaje auto, Hunedoara, 26 
posturi, data limită 31,05. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• confecțloner tricotate după comandă Hune
doara, 19 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• consular, export, inspector, referent econo
mist, Hunedoara, 1 post data limitâ 31.05 Tel. 
213244. orele 9-18
• conaBai baNuțB publice. Brad. 2 postwi. data 
limitâ 1808 Tei. 213244. orele 9 ■ 18

• con*rpitfc.  Deva. 1 post data limită 3046. 
Tel. 213244, orele 9-18
• conslsr Jurtdk Hunedoara. 3 posturi, data 
limitâ 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• contabB, Deva, 1 post data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabB, Himedoara, 1 post data limită 1808 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabU-șaf, Deva, 1 post data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabU-șef, Hunedoara. 1 post data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16
• contabil, Vulcan, 1 post data limită 31.06 Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor, Brad, 4 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 8.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice 
din cauciuc, Călan, 6 posturi, data limită 808 Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitorștanțator piese încălțăminte, Brad, 2 
posturi, data limită31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• croitoeștanțator piese încălțăminte, Hune
doara. 5 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 7 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piesa din piele și înlocuitori, Brad, 3 
posturi, data limită31.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara. 1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 
9-18
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 15 posturi, data limită 31.08. Tei. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 8 
posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 8.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director adjunct societate comercială, Călan, 1 
post, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• director comercial, Călan, 1 post, data limită 
18.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• director executiv bancă, director, director 
adjunct, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• director Instituție publică și asimilați, Hune
doara, 1 post, data limită30.07.Tel. 213244, orele 
9-16.
■ director vânzări, Hunedoara, 1 post data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dlsc-Jockey, Orăștie, 1 post, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.

<> dispecer. Brad, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 
2:13244, orele 9-16.
• dispecer, Orăștie, 2 posturi, data limită 30.05. 
Te,1.213244, orele 9-16.
e dulgher, Călan. 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
2132'44, orele 9 • 16.
• dulgher, Deva, 4 posturi, data limită 1806. Tel. 
21324 4, orele 9-18
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• Mungiu, favorit. Cristian Mungiu rămâne principalul favorit al palmaresului de la Cannes. Sunt 3.000 de ziariști la Cannes și numele lui Cristian Mungiu e pe buzele tuturor. într-o frapantă unanimitate, presa internațională continuă să elogieze premiera „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile". (MF)

Shakira se căsătorește

Dansatori, participant! la Festivalul Teatrului de Stradă, din Cairo, urmăriți cu interes de publicul egiptean. (Foto: epa)

■ Cântăreața ar putea 
să se căsătorească cu 
Antonio De la Rua, în 
luna septembrie.Londra (MF) - Interpreta piesei „The Beautiful Liar”, acum în vârstă de 30 de ani, este logodită de peste șapte ani cu De la Rua, fiul fostului președinte al Argentinei. Cuplul nu a dezvăluit data exactă când va avea loc ceremonia, însă se știe că aceasta se va desfășura la luxoasa lor proprietate din Punta Cana, în Republica Dominicană. între timp, Shakira, care se află pe finalul turneului său mondial „Oral Fixation”, a concertat de curând în fața a peste 50.000 de fani, în Mexico City. în acest turneu, cântăreața a susținut până acum peste 100 de concerte, printre care și unul la Timișoara, în iulie anul trecut. Turneul, care până la Shakira (Foto: epa)se va încheia pe 9 iunie, cuacest moment a atras pestedouă milioane de spectatori, un show la Istanbul.

Prințul, în 
AfganistanLondra (MF) - Prințul Harry, al treilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, ar putea fi detașat în cadrul forțelor britanice din Afganistan îqpinte de 2008. Sublocotenentul Harry ar putea fi detașat, înainte de Crăciun, într-una din u- nitătile de comandament NATO aflate pe teritoriul Afganistanului și ar putea participa chiar la misiuni mai puțin periculoase, având posibilitatea de a obține o decorație militară după 30 de zile de misiune.
Premieră la LALos Angeles (MF) - „Pirații din Caraibe: La capătul lumii”, cel de-al treilea film din această serie, a avut premiera mondială sâmbătă, la Los Angeles. Sute de fani și-au făcut apariția la Disneyland pentru a-i vedea în carne și oase pe cunoscutii actori Johnny Depp și Orlando Bloom, actorii principali ai seriei. Sursa originală de inspirație a filmului a reprezentat-o o călătorie prin parcul de distracții.

EA

Bono (Foto:EPA)

112- 
film 3D
Cannes (MF) - For
mația irlandeză U2 a 
susținut un scurt re
cital live la Festivalul 
de Film de la 
Cannes, acesta a- 
vând loc chiar pe 
covorul roșu din fața 
cinematografului un
de s-a desfășurat 
premiera filmului „U2 
3D". U2, una dintre 
cele mai mari trupe 
rock din lume, a 
atras sute de fani 
care s-au înghesuit în 
fața intrării VIP de la 
Grand Theatre Lu- 
miere, pentru a-l auzi 
pe Bono interpretând 
piese precum „Verti
go" și „Where the 
Streets Have No 
Name". Mai mulți 
actori care joacă în 
filmele prezentate la 
Cannes, printre care 
și spaniolul Javier 
Bardem, au dansat și 
au ascultat muzica 
alături de ceilalți fani.

din grădina zoologică din Rotterdam.
(Foto: EPA) I

Primit bine la CannesCannes (MF) - Cel mai recent film al lui Michael Moore, „Sicko”, care reprezintă un atac feroce și comic, în același timp, la adresa sistemului de sănătate american, a avut parte de o primire călduroasă sâmbătă, la Festivalul de la Cannes. Filmul va fi lansat în cinematografele din Statele Unite la sfârșitul lunii iunie, dar a fost criticat deja de politicienii conservatori și a generat o anchetă care i-ar putea aduce lui Moore o amendă sau chiar o condamnare la închisoare.

Tautou în rolul creatoarei 
de modă Coco ChanelCannes (MF) - Actrița Audrey Tautou, devenită celebră cu rolul din „Amelie”, o va întruchipa pe Coco Chanel într-un nou film despre viața creatoarei de modă franceze, au anunțat producătorii la Festivalul de la Cannes (16- 27 mai).Filmul, ce va fi regizat de Anne Fontaine („în mâinile lui”, „O nouă șansă”) în 2008, se va axa pe tinerețea lui Coco Chanel (1883-1971), care avea doar 12 ani când mama

ei a murit și care a fost apoi abandonată de tatăl ei, plecat în America. Plasată într-un orfelinat împreună cu cele două surori mai mici, fata a lucrat întâi ca vânzătoare, apoi cântăreață într-un music-hall, înainte de a-și începe cariera în design vestimentar la Paris. Inspirat de biografia „L'irreguliere” de Edmonde Chtirles-Roux, scenariul este scris de regizoare împreună cu britanicul Christopher Hampton.

Loredana este născută în zodia Balanță, îi plac dansul, sportul și ieșirile cu prietenii.
(Foto: T.Manu;Fata zilei o găsiți și pe www.hon.ro

Păstrează tabloul Van Gogh
■ Elizabeth Taylor poate 
păstra tabloul Van Gogh 
pentru care se luptă de 
peste doi ani.Londra (MF) ■ Actrița Elizabeth Taylor poate păstra opera „Vue de l'asile et de la chapelle a Saint-Remy” a lui Van Gogh, câștigând procesul ce i-a fost intentat în 2004 de urmașii unei femei care susțin că tabloul a fos t confiscat de naziști în tâmpul celui de-al doilea război mondial. Actrița a achiziționat pictura datând din 1889 la o licitație londoneză în anul 1963, pentru 257.000 de dolari. Opera este estimată la ora actuală la 10-15 milioane de dolari. Curtea de Apel din

Amy Winohouse

Elizabeth Taylor (Foto epa)San Francisco a validat o justiție dată în 2005, care a decizie a unei alte curți de stabilit că moștenitorii au
Căsătorie în secret la MiamiLondra (MF) - Cântăreața britanică Amy Winehouse și partenerul ei, Blake Fielder- Civil, s-au căsătorit la Miami, într-o ceremonie pe care au încercat să o păstreze secretă. Tabloidul The Sun a publicat o copie a certificatului de căsătorie, precum și o fotografie a celor doi întorcându-se de la ceremonie. După semnarea actului, cuplul s-a întors la hotelul Shore Club unde a avut

loc o petrecere cu prietenii și staff-ul cântăreței. Un reprezentant al biroului stării civile din Miami a confirmat pentru The Sun legalitatea certificatului, declarând că cei doi tineri s-au căsătorit vineri. Cuplul a semnat un contract în valoare de 250.000 de lire sterline cu o revistă glossy pentru fotografiile de la nuntă, motivând astfel secretul în ceea ce privește căsătoria.
(7
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I

așteptat prea mult până să acționeze pentru recuperarea operei. „Decizia întărește . credința mea puternică în sistemul judiciar american”, a » spus Taylor, adăugând că este ’ nemaipomenit să îl ai pe „domnul Vincent Van Gogh” în sufragerie. Anterior, opera a fost deținută de Margarete Mauthner, căreia naziștii i-au confiscat bunurile după ce a părăsit Germania în 1939. Descendenții lui Mauthner au dat-o în judecată pe Elizabeth Taylor în 2004. în acest caz, avocații actriței americane au susținut că nu există nicio dovadă că regimul nazist a forțat-o pe Mauthner să renunțe la tablou și că există probe că tabloul a fost vândut spre sfârșitul anului 1920.

îngrijitorul unui parc dm Shenzhen, China, curățând zona verde.
(Foto: EPA)


