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Sinucigași de 
referendum

Hunedoara (M.T.) - Un 
număr de șase persoane 
și-au pus capăt zilelor la 
sfârșitul săptămânii, iar 
cadavrul unui bărbat a 
cărui identitate nu este 
cunoscută a fost găsit 
sub un pod aflat în 
reconstrucție, /p.3

Călcată pe 
zebră

Deva (T.S.) - O femeie 
a fost rănită grav în 
timp ce traversa regula
mentar strada pe zebră. 
Evenimentul s-a produs 

«eară, în fata cinemato- 
afuluitatria. Elena F., 

de 56 de ani, a fost 
călcată de o autoutilitară 
condusă de Ioan F., de 36 
de ani. Femeia a fost 
transportată la spital 
unde a intrat în comă.

Greva foamei

Când primarii nu răspund

Silvio Berlusconi

Revanșă
Milano (M.F.) - Pre
ședintele clubului ita
lian AC Milan, Silvio 
Berlusconi, a dedarat 
că nu concepe să 
piardă din nou finala 
Ligii Campionilor în 
fața englezilor de la 
Liverpool după ce în 
urmă cu doi ani 
echipa sa a pierdut 
un meci unde la 
pauză conducea cu 
3-0. „Mergem la 
Atena pentru a lua 
trofeul de această 
dată", a afirmat 
Berlusconi, /p.8

Deva (M.S.) - Un fost miner din Valea 
^^Tiului, paralizat de la brâu în jos în urma 
•wrmui accident de circulație, a declarat ieri

greva foamei în fata Prefecturii din Deva. 
Alexandru Ghenghe susține că procesul în

care se judecă cu șoferul 
care a produs eveni

mentul rutier tre
nează, fapt infirmat 

însă de reprezen
tanții Tribunalu
lui Hunedoara, 

unde se judecă pro
cesul. Protestul a 
încetat după ce 

bărbatul a fost 
primit de 
subprefectul 
Attila Deszi.
/p.5
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Cum au votat partidele

- dintre siMpatizonți au votat pentru Bâsescu-

Deși patru partide politice 'o^ânesti au încercat să-șr 
convingă electorat<> să voteze pentru destituirea președin
telui, acest luciu nu s-a întâmplat.

PWL BDMR PRM PSD

■ Primarii hunedoreni 
se învață greu să 
răspundă cetățenilor la 
mesajele de pe mail.

Deva (D.I.) - Multi dintre 
primarii hunedoreni au pro
bleme serioase în a relationa 
cu cetățenii pe e-mail. Era

Internet-ului a inventat site- 
uri specializate unde oamenii 
pot să-și posteze problemele la 
care așteaptă răspuns de la 
primărie. Petițiile online ale 
acestora rămân însă de prea 
multe ori fără nici un răs
puns. Nu e de mirare, dacă ne 
gândim că sunt primari care 
nu reacționează nici la peti

țiile scrise unde, conform le
gii, ar avea obligația să răs
pundă în termen de 30 de zile. 
Pentru județul Hunedoara 
site-ul www.domnuleprimar.ro 
relevă că la 21 de întrebări, 
primarul Devei a dat zero răs
punsuri. La fel, primarul Bra
dului are zero răspunsuri la 
4 întrebări ale cetățenilor.

Ceva mai buni în mânuirea 
mouse-ului sunt primarii din 
Simeria, 4 răspunsuri la 25 de 
întrebări, Petroșani, 33 de răs
punsuri la 37 de întrebări, și 
Orăștie, 7 răspunsuri la 8 
întrebări. „Campionul” răs
punsurilor pare a fi primarul 
Hunedoarei care din 54 de 
întrebări a răspuns la 51. /p.3

Inișconi ia exemplul lui Băsescu
■ Inișconi spune că se 
va întoarce în primărie, 
așa cum s-a întors și 
Băsescu la Cotroceni.

Deva (H.A.) - Odată cu 
întoarcerea lui Băsescu la 
Cotroceni, loan Inișconi spune 
că se va întoarce și el în Pri
măria Deva. Sâmbătă seara, 
imediat după aflarea rezul
tatelor la referendumul pri
vind demiterea lui Traian 
Băsescu, loan Inișconi a 
declarat că luni, (ieri - n.r.) va

începe acțiunea pentru ata
carea hotărârii de consiliu 
prin care a fost demis din 
funcția de viceprimar al 
Devei. Fostul viceprimar 
democrat crede că își va lua 
înapoi funcția în maxim o 
lună de zile. „Eu mă întorc la 
primărie, cred, în maxim o 
lună de zile, după ce instanța 
se va pronunța. Luni urmează 
să depun hârtiile la instanță 
pentru a contesta hotărârea de 
consiliu”, declara loan Iniș
coni, la sediul PD, unde cioc
nea, alături de colegii de par

tid, un pahar de șampanie 
pentru victoria fostului lider 
al PD împotriva celor care au 
încercat să îl demită, așa cum 
s-a întâmplat, la scară mai 
redusă, și în Primăria Deva, 
în privința lui loan Inișconi. 
Viceprimarul democrat a fost 
demis, în urmă cu aproape o 
lună, fiind primul ales local 
demis în urma războiului din
tre democrati și liberali. loan 
Inișconi declara, încă de la 
demitere, că își rezervă drep
tul de a ataca hotărârea con
siliului local în instanță.

Vorța, contra 
lui Băsescu

Deva (M.S.) - Singura 
localitate din județ care 
a votat contra lui Băses
cu a fost Vorta. Peste 70 
la sută dintre hunedo- 
renii care s-au prezentat 
la referendum au optat 
pentru rămânerea în 
funcție a acestuia. în 
Deva cetățenii s-au pro
nunțat în proporție de 
74,34% împotriva demi
terii. /p.3

Cartea de 1000 de lei
Hunedoara (D.I.) - în cadrul 

caravanei „Gaudeamus”, la 
finalul Târgului de Carte 
desfășurat zilele trecute la 
Sibiu, o importantă firmă 
importatoare și distribuitoare 
de carte străină de speciali
tate a deschis, pentru două 
zile, un stand și la Facultatea 
de Inginerie din Hunedoara.

Prețul cărților variază. Cele 
mai ieftine volume de spe
cialitate nu coboară sub 50 de 
lei, iar cel mai scump volum 
prezentat studenților aparține 
editurii Springer. Este vorba 
despre Encyclopedia of Cryp
tography and Security și 
costă aproape 1000 de lei, cât 
un salariu mediu lunar, /p.3
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• Adrian Năstase a decla
rat, duminică, la Antena 3, 
că votul uninominal „este o 
prostie". „Am curajul să 
spun aici, în emisiunea 
dumneavoastră, că votul

uninominal este o prostie", a spus Năsta- 
se. Pe parcursul emisiunii, el nu a prezen
tat și argumentele care să susțină poziția 
sa, discuția canalizându-se spre alte su
biecte.

Reconfirmat
Budapesta (MF) ■ Fos

tul premier conservator 
ungar, Viktor Orban, a 
fost reales, duminică, în 
fruntea principalei for
mațiuni de opoziție a ță
rii, Fidesz, în urma con
gresului anual al parti
dului, desfășurat la Bu
dapesta.

Viktor Orban (Foto: arhivă)

învinuit
București (MF) - Mi

nistrul Comunicațiilor 
și Tehnologiei Informa
ției, Zsolt Nagy, s-a pre
zentat, ieri, la Parchetul 
înaltei Curți de Casație 
și Justiție pentru a i se 
aduce la cunoștință învi
nuirile în cazul privati
zărilor din energie. Zsolt 
Nagy este acuzat de 
sprijinire a unui grup 
infracțional organizat cu 
caracter transnațional și 
de trădare prin transmi
tere de secrete, ambele 
în concurs.

Zsolt Nagy (Foto arhivă)

PNL nu iese de la guvernare

Marko Bela
(Foto: arhivă)

Spune 
că va 
demisiona
București (MF) - Pre
ședintele UDMR, 
Marko Bela, a decla
rat, ieri, că mai rămâ
ne în funcția de mi
nistru de stat până 
când vor fi rezolvate 
problemele legate de 
stabilitatea politică, 
după care va părăsi 
acest post pentru a 
se ocupa de restabili
rea comunicării Uniu
nii cu electoratul său. 
El a subliniat că, du
pă rezolvarea proble
melor privind stabili
tatea politică, inten
ționează să renunțe 
la postul de vicepre- 
mier, pentru a se 
ocupa de restabilirea 
comunicării dintre 
UDMR și propriul 
electorat comunicare 
care a fost slabă în 
campania de dinain
te de referendum. 
„Voi renunța la post 
nu peste ani de zile, 
ci după ce se închea
gă situația, după ce 
vedem cum mergem 
mai departe, cu ce 
majoritate", a spus el.

■ Conducerea PNL a vo
tat împotriva propunerii 
lui Ludovic Orban de 
ieșire de la guvernare.

București (MF) - Biroul Po
litic Central (BPC) al PNL a 
votat împotriva ieșirii de la 
guvernare, a anunțat, ieri, du
pă ședința BPG, liderul parti
dului, premierul Călin Popes
cu Tăriceanu, care a precizat 
că liberalii sunt la guvernare 
și nu au de gând să dezerteze.

Tăriceanu a mai anunțat 
că, miercuri, va fi convocată 
Delegația Permanentă a parti
dului, unde vor fi discutate 
rezultatele referendumului și 
propunerea liderului PNL Bu
curești Ludovic Orban, pri
vind trecerea partidului în 
opoziție.

Liderul PNL a spus că vo

tul din BPC a fost covârșitor 
împotriva propunerii de ieși
re de la guvernare - 31 de vo
turi, în timp ce în favoarea 
acesteia s-aU înregistrat două 
voturi.

„La ședința Biroului Politic 
Central al PNL am discutat 
câteva chestiuni legate de re
ferendumul care s-a desfășu
rat sâmbătă și, mai ales, de
spre planurile de viitor. Sigur 
că am avut și o discuție pe 
marginea propunerii PNL Bu
curești formulată de Ludovic 
Orban. Am avut un vot pe a- 
cest subiect. Votul a fost clar 
și covârșitor: Au votat 31 de 
persoane împotriva propune
rii și numai două pentru”, a 
declarat Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu a 
adăugat că punctul său de ve
dere, pe care va continua să 
îl susțină, este acela că PNL,

Premierul Călin Popescu Tări
ceanu (Foto: EPA)

în 2004, și-a asumat guverna
rea și, în doi ani și jumătate, 
a demonstrat că își poate ono

ra promisiunile și angajamen
tele.
O reunificare

Președintele PNL, premie
rul Călin Popescu Tăriceanu^ 
a declarat, după ședința Biro
ului Politic Central, că libera
lii vor să realizeze reunifîca- 
rea forțelor de centru-dreapta 
din România, refuzând însă 
să dea exemple de partid cu 
care vor începe discuțiile în 
acest sens. „Nu avem intenția 
să facem o negociere pentru 
o altă majoritate politică. Ce
ea ce vă pot spune este că, în 
perioada următoare, vom în
cepe discuții pentru a se reali
za un important proiect poli
tic: reunificarea forțelor de 
centru-dreapta de pe scena 
politică românească și vom 
începe discuții cu astfel de 
partide”, a declarat Tăriceanu.

Demisii la vârful PSD

Raiduri cu amenințări
Gaza (MF) - Israelul a atacat, ieri, poziții 

ale mișcării Hamas din Fâșia Gaza, în con
dițiile în care un ministru israelian a ame
nințat cu uciderea liderilor organizației ra
dicale pentru a pune capăt atacurilor cu 
rachete, relatează Reuters.

„Nu fac distincția între cei care comit 
atacurile cu rachetă și cei care dau ordinele 
în acest sens. Trebuie eliminați toți”, a de
clarat Benjamin Ben-Eliezer, ministrul 
israelian al Infrastructurii.

Aviația israeliană a efectuat o nouă serie 
de atacuri aeriene ieri dimineață, la o zi du
pă uciderea a opt palestinieni într-un raid 
contra locuinței unui lider Hamas.

Autoritățile palestiniene au anunțat că o 
persoană a fost ucisă la o fabrică de cără
mizi, deși Israelul susține că a atacat un 
atelier în care se construiau rachete. în 
urma raidului, 50.000 de persoane au rămas 
fără electricitate.

■ Ion Stan a demisio
nat din conducerea 
PSD din cauza eșecului 
la referendum.

București (MF) - Deputa
tul Ion Stan a demisionat 
din funcția de vicepreșe
dinte al PSD și din cea de 
președinte al PSD Dâmbovi- 
ța, din cauza rezultatelor 
obținute la referendum.

„Având în vedere eșecul 
organizației PSD Dâmbovița 
la referendumul pentru de
miterea lui Traian Băsescu, 
consider că este moral să-mi 
asum acest eșec. Mi-am de
pus demisia din funcția de 
vicepreședinte al PSD și de 
președinte al organizației de 
Dâmbovița”, a declarat 
Stan.

Demisia lui Stan are loc 
în contextul în care, încă de 
duminică, mai mulți vice
președinți au cerut ca eșe
cul la referendum să fie asu
mat de persoane din condu
cerea partidului, în caz con
trar aceștia amenințând cu

Deputatul PSD, Ion Stan
(Foto: FAN)

retragerea din funcție.
Vicepreședintele PSD Li- 

viu Dragnea a declai gț, ieri, 
că se va autosuspenda din 
funcția de conducere deținu
tă în cadrul partidului și că 
va solicita unor colegi ai săi 
să își asume răspunderea 
pentru eșecul de la referen
dum.

Și vicepreședintele PSD 
Victor Ponta intenționează 
să se retragă de la conduce
rea partidului dacă nimeni 
din fruntea formațiunii poli
tice nu își va asuma răspun

derea pentru eșecul de la re
ferendum.
Pușcaș nu mai e vicelider

Deputatul de Cluj Vasile 
Pușcaș a demisionat, ieri, 
din funcția de vicelider al 
grupului PSD de la Camera 
Deputaților și solicită demi
sia întregii conduceri a gru
pului social-democrat, al că
rui lider este Viorel Hreben- 
ciuc.

„Nu sunt membrii grupu
lui și nici membrii și mili- 
tanții PSD cei care trebuie 
să suporte consecințele a ce
ea ce ș-a întâmplat la refe- ’ 
rendum, ci cineva care-a '■ ■ 
luat decizia. Consider că și 
conducerea grupului a fost 
implicată în decizie și, în 
consecință, am solicitat ca 
și conducerea grupului par
lamentar de la Camera De
putaților să își înainteze de
misia”, a declarat Pușcaș.

Vicelideri ai grupului mai 
sunt Aura Vasile, Anghel 
Stanciu și Constantin Niță, 
iar secretar este Vladimir 
Mănăstireanu.

Ultimatum 
Parlamentului

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a decla
rat, într-un interviu acordat 
cotidianului britanic The 
Times, că va da Parlamentu
lui un ultimatum, 30 iunie, 
pentru a adopta o nouă lege 
electorală, în caz contrar ur
mând să convoace un referen-^ 
dum pe această temă.

„Voi acorda Parlamentului 
un ultimatum. Să spunem 30 
iunie. Dacă nu va adopta o 
nouă lege electorală până a- 
tunci, voi convoca un referen
dum”, a spus Băsescu.

The Times comentează că 
președintele Traian Băsescu 

. vrea să se folosească de spriji JK 
nul popular pe care îl ar™ 
pentru a obliga Parlamentul 
să introducă o nouă lege elec
torală, care să prevadă cel pu
țin un element al sistemului 
de vot uninominal și astfel să 
restabilească încrederea po
pulară în politicienii săi.

Times remarcă și că, după 
victoria din referendum, pre
ședintele dorește un nou rol 
pentru Monica Macovei, de 
misă în aprilie din funcția de 
ministru al Justiției.

Confruntări violente 
în nordul Libanului

Un raid israelian a lovit ieri, în nordul Fâșiei Gaza, 
o mașină, patru militanți ai Jihadului islamic fiind 
UCiși (Foto: EPA)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

■ Tiruri de artilerie între 
militarii libanezi și extre
miștii din Fatah al-lslam 
apropiați rețelei al-Qaida.

Nahr Al-Bared (MF) - Nouă 
civili palestinieni au fost u- 
ciși și alți 70 răniți ieri dimi
neață, în timpul bombarda
mentelor armatei libaneze îm
potriva taberei de refugiați 
palestinieni de la Nahr al-Ba- 
red, în nordul Libanului, a 
declarat o sursă medicală, 
citată de AFP.

Ieri, s-au înregistrat tiruri 
de artilerie între militarii li
banezi și extremiștii din Fa
tah al-lslam apropiați rețelei 
teroriste al-Qaida și servicii
lor secrete siriene.

Un număr de 46 de persoa
ne, între care 27 de militari, 
17 islamiști și doi civili, și-au 
pierdut viața, duminică, în 
luptele dintre armată și extre
miștii Fatah al-lslam, au a- 
nunțat, ieri, surse militare,

palestiniene și medicale. Alte 
110 de persoane au fost rănite 
în aceste incidente.
Morți și răniți

Potrivit unui purtător de 
cuvânt al armatei, 27 de mili
tari au fost uciși. El a preci
zat că unii dintre aceștia au 
fost uciși în atacuri surpriză 
desfășurate de combatanții 
islamiști împotriva posturilor 
armatei de la intrarea în tabă
ra refugiaților palestinieni de 
la Nahr al-Bared, în apropiere 
de Tripoli, cel mai important 
oraș din nordul Libanului.

Alți militari au fost uciși 
într-o ambuscadă la sud de 
Tripoli sau au fost executați 
rapid după ce fuseseră răpiți 
din regiune, a declarat minis
trul Informațiilor, Ghazi Ari- 
di.

Un număr de 17 combatanți 
ai grupării palestiniene au 
fost, de asemenea, uciși, zece 
într-un imobil din Tripoli și 
șapte în apropiere de tabăra

Tabăra de refugiați palestinieni de la Nahr al-Bared, nordul Liba
nului (Foto: EPA.'

Nahr al-Bared, potrivit poliți
ei și unor surse palestiniene.

Doi civili, un libanez și un 
refugiat palestinian, au murit

în confruntările de la Tripoli 
și Nahr al-Bared, au anunțat 
surse palestiniene și medica
le.
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• Curs. Centrul de Afaceri Master din 
Deva organizează în perioada 4-6 iunie 
un curs intensiv în care se va aborda 
metodologia de pregătire a dosarului 
pentru finanțare din Fonduri Structurale și 
de Coeziune 2007-2013. (C.P.)

www.raspundeti.ro

Tiberiu Stroia
tlberiu.stroia0lnformniedla.ro

Uraganul 
Băsescu

Dacă șefii celebrei coaliții „anti- 
mariner" ar fi visat măcar că Traian 
Băsescu va aduna 75 la sută din voturile 

rumânilor, chestiunea asta cu suspendarea 
era dată de mult de gardul tranziției. 
Numai că Ceoană, Tăriceanu și Voiculescu 
nu au crezut nici în ruptul capului așa 
ceva. Cu toate că, dacă beleau puțin ochii 
pe sondajele care arătau clar că Parlamen
tul este instituția cea mai hulită de români, 
nu ar fi intrat în horă. Și nu ar fi fost puși 
în situația ca acum să dreagă busuiocul 
agățându-se de șmecheria aia cu prezența 
la vot ca orbu1 de bâtă.

■ Dacă primarii ar 
răspunde pe mail 
cetățenilor s-ar diminua 
mult birocrația locală.

Deva (D.I.) - Pe baza unei 
oferte făcute către autoritățile 
locale, primăriile au putut să 
apeleze și la acest sistem mo
dem de „audiențe”. Din jude
țul nostru au ales (și) acest 
mijloc de comunicare cu 
cetățenii doar 8 localități: 
Deva, Hunedoara, Orăștie, 
Simeria, Brad, Petroșani. De 
utilizat, îl utilizează însă 
numai 6. Cetățenii din Lupeni, 
bunăoară, au postat două 
întrebări, la finele lui 2006. 
Lipsa de interes a autorității 
locale față de aceste mesaje i- 
a descurajat, se pare, pe alții.

Florin Cazacu, primarul 
Bradului, știe că există site-ul, 
dar nu-1 consultă și „în prin
cipiu, problemele expuse aco
lo sunt deja rezolvate”, spune 
el. Lider în județ este pri
marul Hunedoarei, Nicolae 
Schiau. Pentru Primăria 
Hunedoara au venit 54 de 
sesizări, iar la 51 dintre ele s- 
a și răspuns. „Este un mod de 
comunicare eficient și rapid.

Mesajele ajung direct la mine 
și fie le răspund direct, fie le 
repartizez compartimentelor 
de specialitate, când este 
cazul. E drept; nu toate 
sesizările sunt la obiect, dar 
am constatat că la unele 
întrebări apar și comentarii 
din partea altor cetățeni. E un 
mod prin care și cetățenii sunt 
implicați în ceea ce se întâm
plă de fapt în Hunedoara”.

Florin Cazacu Nicolae Schiau (Foto: T. Mânu)

Liderii Metarom, 
în conferința

Hunedoara (M.S.) - Li
derii sindicatelor din 
siderurgie și metalurgie 
afiliate Confederației 
naționale „Metarom” se 
întâlnesc astăzi la Hune
doara, în cadrul unei 
consfătuiri cu mai multe 
teme de interes pentru 
domeniul în care își 
desfășoară activitatea 
angajații pe care îi 
reprezintă. Președintele 
Sindicatului „Siderurgis- 
tul” de la Mittal Steel 
Hunedoara, Petru Vaidoș, 
a declarat că una dintre 
temele ce vor fi dezbătute 
se referă la stadiul nego
cierilor privind contrac
tul colectiv de muncă pe 
ramură.

Cum s-a votat în județ

Oricum, un lucru este cert. PNL-ul, 
PSD-ul și PRM-ul au reușit să-și pu
nă în cap propriul electorat. Rămâne de 

văzut dacă voturile pro Băsescu înseamnă 
voturi pro PD. în această situație marii ju- 

• cători de ieri de pe scena politică au pro
bleme. Cât despre Traian Băsescu, și el are 
o responsabilitate imensă. Aceea de a de
monstra că, într-adevăr, poate reforma cla
sa politică. Iar problema esențială este că 
nu are suficientă putere pentru a face asta. 
Oricum, un lucru e cert. Lunile care vor 
urma vor fi foarte agitate. Băsescu va folosi 
acest atu al referendumului ca pe o armă 
teribilă. Cu siguranță vom avea un nou re-

■ Hunedorenii au vo
tat împotriva demisiei 
președintelui, cu ex
cepția comunei Vorța.

dKferendum pentru modificarea Cohstițuțif>ifîn 
ț cjrn Iactî nrpcum cpa a votului uninominal? care legi precum cea a votului uninominal 

și cea a lustrației vor fi primordiale. Cât 
despre reformarea clasei politice, este esen
țial ca ea să nu se facă cu aceiași politi
cieni. Nu de alta, dar eu m-am săturat 
de ei.

Deva (M.S.) - Peste 70 la 
sută dintre hunedorenii care 
s-au prezentat la referendu
mul din 19 mai au votat pen
tru rămânerea în funcție a 
președintelui Traian Băsescu, 
chiar dacă unii dintre ei 
locuiesc în zone cunoscute ca 
fiind „fieful” electoral al par
tidelor ce au inițiat procedu
ra de demitere.

în municipiul Deva cetă
țenii s-au pronunțat în pro
porție de 74,34 la sută 
împotriva demiterii președin
telui, potrivit datelor Biroului 
Electoral Județean Hune
doara, în timp ce în munici
piul Brad, președintele a fost 
preferat de 72,28 la sută din
tre localnici. Președintele a

mai obținut rezultate peste 
medie în Orăștie, Hațeg, 
Simeria, Hunedoara. Cele mai 
multe voturi în favoarea 
președintelui au fost înregis
trate în municipiul Deva - 
22.545. Ca procent, cea mai 
bună situație a fost consem
nată în comuna Beriu, unde 
au votat împotriva demiterii 
82,55 % dintre alegători.

Singura localitate din județ 
unde voturile au înclinat ba
lanța spre demiterea preșe
dintelui României a fost co
muna Vorța, unde 55,31 la 
sută dintre cetățeni au optat 
pentru această decizie.

în județul Hunedoara au 
fost consemnate 1101 voturi 
nule, cele mai multe fiind 
înregistrate în municipiile 
Hunedoara (147) și Deva (138). 
în comunele Bătrâna, 
Bulzeștii de Sus și General 
Berthelot nu a fost constatat 
nici un vot nul.

La limba română, mai 
bine ca la matematica

0 carte cât un salariu Aninoasa - 59,25%____________
Călan - 79,28% :
Geoaqiu - 68,57% 
Hațeg
Petriia -58,51% "

Simeria - 74,89%
Urfcani - 69,74%

Deva - 74,34%_______________
Hunedoara - 74,2%___________
Brad - 72.28%_______________
Vulcan - 55,66% ____ __
Lupeni - 55,5%_________
Orăștie - 78,08% ......... ~~

Petroșani - 65,13%
............................................................. ........................

Hunedoara (D.I.) - „Volumele pe care le 
oferim sunt recent apărute pe piață, la edi
turi europene prodigioase. Prețul unora din
tre ele este oarecum prohibitiv, dar sunt 
interesante pentru pregătirea profesională”, 
spune Laura Marinași, reprezentanta firmei 
de distribuție. într-adevăr, prețurile cărților 
de specialitate sunt ridicate. Atât profesorii, 
cât și studenții au fost interesați de ceea ce 
li s-a prezentat. Din păcate, cei mai mulți ,s- 
au mulțumit doar să admire volumele.

■ Deși teza la româ
nă a adus multe note 
bune, 1495 de elevi 
nu au promovat.

Deva (C.B.) - Situația 
dezastruoasă a tezelor uni
ce pe care școlarii de clasa 
a Vil-a din județul Hune
doara le-au susținut la dis
ciplina matematică nu s-a 
mai repetat la limba 
română. Afișarea rezul
tatelor finale de ieri relevă 
faptul că procentul de pro- 
movabilitate al celor 4914 
elevi care au susținut exa
menul la română se ridică 
la 69,58%. „Peste 1700 de 
elevi au luat note între 7 
și 10, lucru îmbucurător de 
altfel, pentru că prin asta 
se arată că notele bune au 
fost multe. în mediul rural 
s-au înregistrat trei note de 
10 și 40 de note cuprinse 
între 9 și 9,99. Profesorii au 
apreciat că nivelul de greu
tate al subiectelor a fost 
unul mediu”, a precizat

Dumitru Rus, purtător de 
cuvânt în cadrul Inspec
toratului Școlar Județean. 
Deși examenele s-au desfă
șurat fără evenimente 
nedorite, nu toți elevii 
înscriși au fost prezenți 
pentru examinare. „Au 
existat și cazuri de copii 
bolnavi de varicelă care nu 
s-au putut prezenta la exa
men, din totalul de 5134 ele
vi înscriși, 220 nefiind 
prezenți la teza unică”, 
încheie Dumitru Rus.

La română elevii s-au prezen
tat mai bine

Sinucideri în serie
■ Șase persoane s-au 
spânzurat, iar cadavrul 
unui bărbat a fost găsit 
sub un pod.

Hunedoara (M.T.) - Cinci 
dintre cele șase persoane care 
și-au pus capăt zilelor în 
acest sfârșit de săptămână și- 
au „legat funia de gât” 
sâmbătă. Una dintre acestea 
a fost Gheorghe V., de 67 de 
ani, din Hunedoara, care a 
fost găsit spânzurat în 
locuința sa. Asta după ce, cu 
doar o zi înainte, în același 
oraș, Rusu N., de 46 de ani, 
și-a pus capăt zilelor în 
curtea imobilului unde 
locuia. La fel s-a întâmplat și 
cu Victor T., de 63 de ani, din 
comuna Bunila, Ovidiu S., de 
40 de ani, din Crișcior, și 
Alexandru K., de 43 de ani, 
din Vulcan. în aceeași dată, 
la Uricani un bărbat de 41 de 
ani, Nicolae S., a fost găsit 
spânzurat într-o încăpere din 
cadrul Taberei de Tineret din 
Câmpu lui Neag, aparținând 
Universității Petroșani.
Cadavrul necunoscut

Cadavrul unui bărbat, a 
cărui identitate nu a fost sta
bilită, a fost găsit sub un pod 
aflat in remnstnirtie Din

primele verificări s-a stabilit 
că bărbatul se deplasa pe DN 
66, fiind în stare avansată de 
ebrietate, a încercat să se 
așeze pe bordura podului, s-a 
dezechilibrat, și a căzut de la 
o înălțime de patru metri, 
suferind mai multe leziuni la 
cap.

„în toate cazurile nu există 
suspiciunea de comitere a 
vreunor fapte penale. Sunt 
efectuate de asemenea cer
cetări pentru stabilirea iden
tității bărbatului găsit sub 
pod”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hunedoara, 
subinspector Bogdan Nițu. 
Numai în primele patru luni 
ale accestui an, aproximativ 
20 de persoane și-au pus capăt 
zilelor în județul Hunedoara.

Sinucideri în serie în week-end

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 in ziar, cât $i pe porta1 
Informații suplimentare la tel.0254/ 21 1 275, int. 8829.

JurnalOII

http://www.raspundeti.ro
tlberiu.stroia0lnformniedla.ro
http://www.huon.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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1813 - S-a născut compozitorul Richard Wagner, 
1806 - S-a născut scriitorul francez Gerard de Ner
val _________________________________________________

1858 - S-au deschis lucrările Con
ferinței de la Paris a Marilor Pu
teri, care trebuia să elaboreze o 
Convenție privind organizarea 
Principatelor Române._____________
1859 - S-a născut Sir Arthur 
Conan Doyle, creatorul romanului

polițist britanic. _______ ______
1885 - A murit, la 83 de ani, scriitorul francez Vic- 
tor Hugo._____________________________________________
1900 - Associated Press și-a început activitatea. 
1907 - S-a născut actorul și regizorul Lawrence 
Olivier (foto) (m, 1989).___________________ ______
1957 - A murit poetul George Bacovia (n. 1881).

VREMEA
15°
minim

27°
maxim

Cerul va fi înnorat. Minima termică va fi 
de 15°C, iar maxima va înregistra 27°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cerul va fi mai mult senin, Se 

vor înregistra temperaturi minime de 14°C 
și maxime de 28°C.

Joi. Cerul va fi înnorat. Se vor înregistra 
temperaturi cuprinse între 14°C și 28°C.

Calendar Creștin Ortodox _______
Sf. Mucenici Vasilisc și Marcel; Sfinții Părinți de la 
Sinodul al ll-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia.

Calendar Romano-Catolic__________________
Ss. Rita din Cascia, călug.; Emil, m.

Calendar Greco-Catolic_____________________
S Basilisc, m (+ sec III). S Rita din Cascia (+ 1457).

Întreruperi apa, gaz, curent

Apă_________________ ._________________ ,___  ;
1 Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota

bile.

Gaz metan ____________________________
I Furnizarea gazului metan va fi întreruptă, între orele:
I 9.00 - 15.00 în Deva, Aleea Panseluțelor, bl. 28, sc.
I B-

Energie electrică___________________
Energia electrică va fi întreruptă, între orele:
9 00 - 16.00 în zona Hațeg, Valea Muncelului.

Varză ă la Cluj
Ingrediente: 1 varză acră mijlocie, 1 ceapă, 750 g 
carne macră, 4 linguri untură, o ceașcă de smân
tână, sare, piper, 1/2 ceașcă de orez.
Mod de preparare: Se prăjește cu untură și puțină 
ceapă carnea dată prin mașină și se înăbușă turnând 
câte o lingură de apă. Se toacă mărunt varza și se 
înăbușă puțin. Se unge o cratiță cu o lingură de 
untură, se pune un rând de varză, unul de carne, o 
lingură de smântână, se continuă alternând cu 
varza, carnea și smântână. Ultimul rând trebuie să 
fie de smântână. Se adaugă între rândurile de varză 
și carne orezul fiert în apă cu sare și bine scurs. Se 
dă la cuptor.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica_________929
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7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

Berbec
Țineți neapărat să fiți gospodar și se pare că reușiți. Sunteți 
într-o formă foarte bună și aveți șanse să terminați tot ce 
vă propuneți.

Taur
Dimineață simțiți nevoia să faceți câteva schimbări prin casă 
și aveți șanse să vă descurcați. Trebuie să alergați puțin!

Gemeni
Ar fi bine să acordați atenție activităților casnice, chiar dacă 
vă preocupă chestiunile de afaceri. La serviciu, intuiția vă 
ajută mult.

Rac
După-amiază s-ar putea să primiți o veste proastă și să vă 
pregătiți pentru o călătorie. Situația nu este atât de gravă 
pe cât pare.

Leu
în fine, aveți resursele financiare pentru a face în casă 
schimbările pe care le visați. Pentru aceasta, trebuie să 
mergeți la cumpărături.

Fecioară
O rudă mai în vârstă vă ajută financiar și încearcă să vă 
impună ideile. Evitați o ceartă care ar putea să afecteze 
relațiile de familie.

Balanță
Sunteți hotărât să vă ocupați mai mult de problemele cas
nice. Dimineață aveți ocazia să cumpărați o casă la un preț 
foarte bun.

Scorpion
Dacă intenționați să faceți schimbări în casă, acum este 
momentul, pentru că vă puteți baza pe ajutorul priete
nilor și al colegilor.

Săgetător
Dimineață aveți de alergat pentru a rezolva câteva pro
bleme. Eforturile vă sunt încununate de succes, într-o 
chestiune financiară.

Capricorn
Acum este momentul să vă puneți ideile în practică, mai 
ales că beneficiați de ajutorul familiei. Faceți mari trans
formări în casă.

Vărsător
Sunteți hotărât să ieșiți din tipare și începeți o lucrare com
plexă, la care vă gândiți de mult timp. Puteți face schimbări 
în viață.

1Pești

Vă reveniți după-amiază, când vă dedicați activităților cas
nice. Puteți avea succes la lucrări de reparații, mutat mobilă 
sau curățenie.

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

7:30 TeleMatinal
10:00 Atom. Mâine este

□ acuml
1030 Trăsniți din Queens > 

B(ep. 24, comedie, SUA, 
2002). Cu: Kevin 
James, Leah Remini

11XX) Ne vedem la... TVR! < 
Talk-show. Transmiși- , 
une directă

12X10 Profesioniștii (r) 
13530 Vorba lui Jim (s,

^comedie, SUA, 2003) Ț 
1330 Desene animate. Club

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
1530 Oglinda retrovizoare. 

Magazin de informare [ 
și educație rutieră

16:00 Kronika. Emisiune 1h 
limba maghiară

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
Patrula de mediu

17:15 Careu de... Doamne.
18:00 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

2020 între bine și rău.
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia Iul Grey (ep.
n20. dramă, SUA, 

2005). Cu: Ellen Pom- 
peo, Sandra Oh, 
Katherine Heigl, Justin 
Chambers

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2330 BAR DE ZI și alte 
povestiri (doc.) 
Și dacă mergând pe o 
stradă liniștită din 
Sibiu, am auzi deodată 
poveștile de viață ale 
celor ce merg 
grăbiți...?

030 Toate visele lumii
B (partea a ll-a) (dramă, ! 

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

2:10 J talul TVR (r) 
3:10 Toate visele lumii 

B(film.r)
450 BAR DE ZJ și rfte 

potresfri (rj

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartes

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat

(r)
11JJȘ Apropo Tv (r) 
12Ăo Emmendale - Afaceri

de familie (ep. 48, 
dramă, Marea Bri- 
tame). Cu: Elisabeth 
Estenșen, Mark 
Chamock 

13:00 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Una din două (aven- 

lîturi/comedie. Franța, 
1998). Cu: Jean-Paul 
Belmondo, Alain Delon 

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

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

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

B(serial, comedie). Cu:
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia 

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

vremea

20*30  Jadoe Chan, pilot de
O anse (acțiune, Hong 

Kong). Cu: Jackie 
Chan, Anita Yuen, 
Michael Wong, 
Thorsten Nickel. R.: 
Gordon Chan

22:15 La Bloc (s) 
23XJ0 La Servid (s) 
2330 Știrile Pro Tv. Sport 

0*J5  Minți criminale 
“(serial, SUA/Canada,

2005).
In drtribuție: 
Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, 
Lola Glaudini 

1:15 La Bloc (r) 
140 Omul care aduce 

cartea (r) 
145 Știrile ProTv 
2:45 Te vezi Știrile ProTv (r) 
3:15 Stilul Oana Cuzino (r) 
kOO Pro Motor (r) 
5XD Apropo Tv (r) 
&00 La Sereid (r) 
630 Emmenfate - Afaceri

BdefamSe (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(film serial) 
12:00 Vocea inimii

B (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 D.C.

—(film serial, dramă, 
“SUA 2000). Cu:

Gabriel Olds, Kenneth 
Welsh, Todd Robert 
Anderson, Mike Hodge 

15:00 De tot râsul (r)
; (divertisment)
' 16.-00 Observator 

17:00 9595, te învață ce să

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

20*30  Din dragoste 
(emisiune de 
divertisment) 

22:00 Vocea Inimii 
g (film serial,

dramă, România, 
2006).
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.

8:00 Micuța Zorro (ep. 2) 8:50 
Lecția de... știință (doc.) 930 

! Jurnalul Euronews pentru
România 9:35 La plimbare 
prin Europa (r) 10:10 Tono- 

: matul DP2 12:00 Replay. Le
gendele fotbalului românesc 
12:30 Poirot (r) 1330 ABC... 
de ce? 1430 Tribuna partide
lor parlamentare 15:00 împre
ună în Europa. Em. în limba 
germană 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 16:20 Descoperă românii 
1630 Autostrada TVR 18:00 
Jurnal regional 1835 Poirot (s) 
19:30 Scotland Yard (doc., 
Marea Britanie, 1995) 20:00 
Omul între soft și moft 2030 
Arta supraviețuirii 21XX) Ora 
de știri 22:10 Prințul moș
tenitor Rudolf (dramă, Aus- 
tria/Franța, 2006) 23:50 Replay 
(r) 030 Colecționanjl de suflete 

;(s)

7.-00 Duelul pasiunilor (r) 8:00 
Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Gitanas (s). Cu: Ana de la 
Reguera, Manolo Cardona, 
Dolores Heredia 11:15 
Inocență furată (s) 1330 Pri
zoniera (s) 15:20 Rețeta de 
acasă 1530 Duelul pasiunilor 
(s) 16:30 Răzbunarea Victoriei 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s) 
21:30 Zorro (s) 2230 Poveștiri 
de noapte (divertisment) 23:00 
Clona (s) 24:00 Prizoniera (r) 
1:45 Poveștiri adevâraîe (r) 
245 Iubire ca în filme (r)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Raven (s). Cu: 
Raven, Orlando Brown, Kyle 
Orlando Massey 11:30 

1 Divorțat și nu preal (film seri
al). Cu: Frank Lloyd, Benjamin 
Shelter, Allan Trautman 1230 
Look who is winning 14:30 
Miezul problemei (reluare) 
16:30 Bărbatul din vis (film 
serial). în distribuție: Daniela 
Alvarado, Raul Amundaray, 
Susana Benavides 17:30 

( Naționala de bere 18:30 Știri
Național TV 20:00 Film artis
tic 22:00 Miezul problemei

9:30 O familie ciudată (r) 
10:00 Bună dimineața, Miami 
(r) 11:00 Ghici ce-mi place la 
tine (r) 12:00 Teo (r) 13:15 

. Road Runner-cea mai rapidă
pasăre (s) 13:45 0 familie ciu
dată (ep. 1) 14:15 Lumea Pro 
Cinema (r) 1445 ProMotor (r)

Sport
Senatorul Sterling

(serial, dramă, SUA, 
2003). Cu: Josh Brolin, î 15:15 Viața la Casa Albă (r)

16:15 Entertainment News (r) 
1630 Viața la Casa Albă (s) 
1730 Ghici ce-mi place la tine

Dean Cameron, Tate
Donovan, David
Norona, Chandra ______ __ ,______ _
West James Whitmore (r) 1830 Noi toți (r) 19:00 
) Conan interactiv Seaquest (s) 2OXX) Entertain- 
) 9595 (r) ment News 2030 Boston
) Vfaera (s) Legal (s) 2130 Noi top (s)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8-00 Sport cu Florentina 835 
Flavours - 3 bucătari (r) 945 
Al 7-lea cer (s, r) 1045 Tele 
RON 1235 Quizzit - emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 1440 Viața mea 
de basm (p. I) (biografic, SUA 
2001) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
1735 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1945 Mondenii 
(s) 2045 Nuntă în 48 de ore 
- reality show 22:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
23:30 Anchetă militară (s) 
0:30 Focus (s) 1:30 Sunset 
Beach (s) 3:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 3:30 Trădați în 
dragoste (r) 430 Chat TV

8:10 Un mascul extraterestro 
(comedie, SUA, 2000) 9:55 
Frumoasele de la lăptărie 
(aventuri, SUA, 2006) 11:25 
O boală necruțătoare (dramă, 
Canada, 2002) 12:55 Cinci 
copii și Arătarea (aventuri, 
Marea Britanie, 2004) 1430 
Băiatul din balon (comedie, 
SUA, 2001) 15:45 Probe mur
dare (comedie, SUA, 2005) 
17:10 Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea? (comedie, SUA, 
2005) 18:50 Oliver Twist 
(dramă, Marea Britanie, 2005) 
22:50 Kung-fu la grămadă 
(comedie, China, 2004)

7:00 Bună dimineața. Româ
nia! 8.-00 Realitatea de la 8:00 
9XX) Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 10X10 Realitatea de 
la 10:00 11:15 Deschide 
lumea 13:15 EU, România 
15:15 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Ziarul Realității 22:00 100% 
cu Robert Turcescu 4

7:00 Matinal 71010:00 Arte 
(reluare) 10:30 Euromaxx 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 13:05 Un 
nou început (reluare) (do
cumentar) 13:35 Emisiune 
religioasă (reluare) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:35 La limită 
(reluare) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 18:00 
61 Vine presai Cu Livia Dilă 
20:00 Irina By Monica 
Columbeanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 6! Vine presa! (relu
are) 2X» Chat TV

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10XX) Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: MRII Mark 12:00 
Tehnologie extremă: Salvarea 
New Orleans-ului 13D0 
Megarăzboaie cu fiare vechi 
14:00 Cum se fabrică dhrerse 
lucruri? 16:00 Curse 17:00 
Automobile americane recon
diționate 18:00 Motoaclete 
americane 19XX) Vânătorii de 
mituri 20X10 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 21300 Povești 
medicale uimitoare 22X10 
Crime care au zgudut lunea 
23X10 In viteza a oncea 24XX) 
Cum se fabrică cfaene
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j www.antitepari.ro
Deva (D.l.) - Pe acest site sunt incluse atât firme ,cu 
incidente de plată majore înregistrate la Centrala Inci
dentelor de Plăți (GIP), cât și firme fără astfel de inci
dente (numite .curate") din județele Regiunii de Dez
voltare Nord Est.

1 euro 3,2580 lei
1 dolar american 2,4162 lei
1 gram aur 51,3883 lei

'■» ........................... .nu, ....................... . ....................................... i..... ......................... j......

UUBf!
j * '3 j"j 'j s j'i / 1JJ j'j j 'j'j

Amplasarea radarelor în data de 22.05.2007:
- 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. i

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®-* 717659.

Farmacia .Green tine'; non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.®-* 748080. _£___________________________
DEVA ’ ~

Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®— 231515.

Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. ®— 211616, 224488.

Farmacia .Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®~* 211949.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Regulii: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 4 8 2 3
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu

6 8 7

1 5 2 9 4

3
1
5

3 7
6

6

4 9

2 1 5 7
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o

3 7 5 4 8

2 3 6

8 4 3
singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI

menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale

3 9 5
1 8 6

2 9 7

6 5

4 3

2

cât și pe 
coloanele 
verticale ale

9 2 3

1 4
celor nouă 
blocuri luate 7 6 8 3
împreună. 6 2 4

începători Avansați

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

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

S.C. M.COMPANY 
CONSTRUCT S.R.L.

Execută: Lucrări de construcții civile și industri
ale

Placări termoczolante
Finisaje interioare și exterioare
Tencuei struduate
Placări faianță, yes»e la standard european

NU E2HAT1 SĂ NE CONTACTAȚI!

TELSON: 07884)22.189, 0788/022.187

9510?

Se huruie casele la Bobâlna
■ Localnicilor din 
Bobâlna li se dărâmă 
casele din cauza 
camioanelor cu balast.

Clara Râs
clara.pas@informmedia.ra

Bobâlna - Zeci de camioane 
de mare tonaj trec zilnic pe 
drumul ce străbate satele co
munei Rapoltu Mare trans
portând pietriș și nisip de la 
balastierele amplasate pe 
malul râului Mureș. Din cauza 
greutății și a vitezei mari cu 
care circulă mașinile, casele 
sătenilor au început să aibă fi
suri, pereții sunt stropiți cu 
noroi, iar infrastructura dru
mului este afectată. Necăjiți că 
locuințele le sunt distruse, 
sătenii au înaintat primarului 
o plângere și o listă cu sem-

Octavian Roman Adam David Sorin

Greva foamei la Prefectură
■ Un bărbat invalid a 
declanșat greva foamei 
solicitând urgentarea 
unui proces.

Deva (M.S.) - Un fost miner 
din Valea Jiului, paralizat de 
la brâu în jos în urma unui 
accident de circulație, a 
declarat ieri greva foamei în 
fața Prefecturii din Deva. 
Alexandru Ghenghe susține că 
procesul în care se judecă cu 
șoferul care a produs eveni
mentul rutier trenează, fapt 
infirmat însă de reprezentan
ții Tribunalului Hunedoara, 
unde se judecă procesul. Pro
testul a încetat după ce 
bărbatul a fost primit de sub
prefectul Attila Deszi. „Proce
dura este prea lungă. Doresc 
să se termine odată acest pro

Amenzi pentru 
lipsa etichetelor

Deva (D.I.) - O treime 
din aparatele frigorifice 
controlate de către repre
zentanții OJPC și ARCE 
în cadrul celui mai re
cent control făcut în ma
gazinele de comerciali
zare a aparaturii electro- 
casnice nu a corespuns 
din punct de vedere al 
etichetării și eficienței 
energetice. Pentru că au 
fost identificate la co
mercializare aparate fri
gorifice care nu erau 
însoțite de fișa cu infor
mații (consum energetic, 
volum util alimente 
proaspete, volum util ali
mente congelate), care 
erau însoțite atât de fișă 
cât și de etichetă, dar 
valorile din documente 
difereau la unii para
metri sau erau comer
cializate aparate frigori
fice la care din etichetă 
lipsea mențiunea referi
toare la valoarea nivelu
lui de zgomot, OJPC a 
aplicat amenzi în valoare 
totală de 19.000 lei. 

nături, cerându-i să ia măsuri. 
„Circulă pe aici mașini de 40 
de tone cu balast. Au stricat 
drumul, ne dărâmă casele. 
Când trec, din cauza gabari
tului mare, se mișcă pereții. 
Ar trebui să se ia măsuri că 
nu se mai poate altfel”, spune 
Adam David din Bobâlna. „Ar 
trebui să pună indicatoare de 
reducerea vitezei cum sunt la 
Băcia, altfel ne fac praf case
le. Zeci de camioane trec zil
nic pe aici și nimeni nu ia 
nicio măsură”, adaugă Sorin 
din același sat.
Cu cântar și radar

Primarul Octavian Roman 
confirmă spusele sătenilor: 
„Am cerut un cântar Consili
ului Județean pentru a verifi
ca tonajul mașinilor și Poliției 
să amplaseze, din când în 
când, un radar. Problema este 

ces, pentru că eu vin la Tri
bunal în căruțul cu rotile, de 
fiecare dată”, a declarat gre
vistul foamei. El a relatat că 
accidentul rutier în urma 
căruia a rămas paralizat a 
avut loc în luna decembrie 
2004, în timp ce se afla într-un 
taxi. Mașina a fost lovită de o 
Dacie papuc. în urma impac
tului, Ghenghe a fost internat 
în spital în comă și cu multi
ple traumatisme la cap și 
coloana vertebrală. Leziunile 
i-au provocat apoi paralizia 
ambelor picioare. în accident 
a mai fost consemnat un deces 
și alte trei persoane rănite. „în 
urma procesului de la Jude
cătoria Petroșani, șoferul Da
ciei papuc a primit o pedeapsă 
de doi ani de închisoare cu 
suspendare, patru ani de 
reabilitare și a fost obligat la

0 crimă aproape perfectă
■ Lumea credea că a 
murit de bătrânețe, dar 
legiștii au stabilit că a 
fost omorâtă.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@infarmmedia.ro

Hunedoara - O femeie de 60 
de ani, Maria R., din Hune
doara, a fost găsită moartă, în 
casă, de vecini. Aceștia l-au 
anunțat pe fiul fostului con
cubin al femeii, de moartea 
acesteia. Și asta deoarece ur
ma să fie înmormântată lângă 
fostul concubin. Ajuns în 
casa în care femeia locuia, 
bărbatul Valentin M., de 31 de 
ani, din localitate, nu a fost 
convins că femeia a murit de 
bătrânețe și a anunțat Poliția 
Municipiului Hunedoara. 
Maria locuia împreună cu 
actualul concubin Ioan B., de 
69 de ani, într-o casă situată 
pe strada Lătureni, din Hune
doara. Ajunși la fața locului, 
polițiștii și medicii legiști au 
constatat că nu sunt suspici
uni de comiterea vreunei 
infracțiuni, dar în urma efec
tuării necropsiei, s-a stabilit 
că moartea a fost violentă și

Mașini de mare tonaj încărcate cu balast circulă zilnic prin 
localitățile comunei Rapoltu Mare

că degeaba pun indicator de li
mitarea vitezei, pentru că șo
ferii nu îl respectă. Circulă și 
cu 80 de km/h prin sat, deși 
acest lucru nu este permis în 
localitate. Dacă ar fi un radar, 
alta ar fi situația. Poliția a dat 
deja avertismente șoferilor 
pentru că nu au obloane la 

plata unor despăgubiri de 
34.000 lei. Nu am fost de acord 
cu sentința și am făcut apel la 
Tribunalul Hunedoara, unde 
procesul a început în acest an. 
De atunci, termenele se amână 
în fiecare lună”, susține băr
batul paralizat. în replică, 
purtătorul de cuvânt al Tri
bunalului Hunedoara, judecă
tor Mihaela Timișan, a pre
cizat că procesul este unul 
complex, în care sunt mai 
mulți apelanți. Procesul a avut 
primul termen în 26 februarie, 
iar procedura nu este întârzi
ată. Alexandru Ghenghe este 
reprezentat de un avocat ales, 
motiv pentru care nu este 
nevoie să se prezinte la fiecare 
termen. La procesul de ieri, 
Ghenghe nu s-a opus ca să fie 
acordat un nou termen, aces
ta fiind fixat pe data de 18 

s-a datorat asfixiei mecanice 
prin sugrumare. Echipa ope
rativă constituită împreună 
cu un procuror din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara a efectu
at cercetări în vederea iden
tificării autorului și stabilirii 
împrejurărilor comiterii 
faptelor, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de 
omor.

„Suspect în cauză este loan 
B., de 69 de ani, din Hune
doara, pensionar, concubinul 
victimei. Acesta a fost reținut 
pe bază de ordonanță emisă 
de către Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara, 
iar astăzi a fost prezentat Tri
bunalului Hunedoara, cu 
propunerea de arestare pre
ventivă pentru comiterea in
fracțiunii de omor”, a decla
rat purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului de Poliție 
Județean Hunedoara, subin
spector Bogdan Nițu. Tri
bunalul Hunedoara a emis pe 
numele bărbatului mandat de 
arestare preventivă pentru 29 
de zile, iar dacă va fi găsit 
vinovat acesta riscă o pe
deapsă cu închisoarea de la 
10 la 20 de ani 

mașini, motiv pentru care pie
trișul și noroiul se scurge pe 
stradă. Cred că urmează să se 
dea amenzi celor care nu s-au 
conformat”.

Primarul a mai precizat că 
drumul a fost distrus și de 
localnicii care s-au branșat la 
sistemul de alimentare cu apă 
a comunei. Spărturile făcute 
în asfalt nu au fost remediate 
corespunzător de sătenii care 
au cerut autorizații pentru 
branșare la conducta cu apă, 
lăsând loc denivelărilor de pe 
carosabil.

„Drumul ce leagă localită
țile Rapoltu Mare și Bobâlna 
este drum județean, acesta ur
mând să fie reabilitat în cu
rând, momentan efectuându-se 
licitațiile”, a încheiat primarul 
comunei.

Alexandru Ghenghe

iunie, a precizat purtătorul de 
cuvânt.

Proces 
primar-prefect

Deva (M.S.) - La Jude
cătoria Deva a avut loc 
ieri o nouă înfățișare, a 
patra, în procesul civil pe 
care primarul orașului 
Hațeg, Nicolae Timiș, l-a 
intentat prefectului Cris
tian Vladu, pentru preju
dicii de imagine. Timiș a 
solicitat daune materiale 
prefectului în valoare de 
5000 lei. „Am fost la pro
ces, unde a fost audiat un 
martor al primarului din 
Hațeg. La următorul ter
men, programat pe 25 iu
nie, trebuie să se prezinte 
primarul și doi martori 
din Corpul de Control al 
Prefecturii”, a afirmat 
prefectul Vladu. Primarul 
s-a considerat jignit de o 
afirmație a prefectului 
apărută anul trecut în 
presa locală, în urma 
unui control efectuat la 
primăria orașului de o 
echipă a Prefecturii. Cor
pul de Control al Prefec
turii efectua o verificare 
in urma sesizări primite 
la sediul instituțieL

http://www.antitepari.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ra
mailto:mihaela.tamas@infarmmedia.ro
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Apostu Nicoleta, 
cls. a Xll-a

Avram Alexandru, 
cls. a Xl-a

Birgoz Claudia, 
cls. a Xll-a

Bîrgoz Georgiana, Boldiț Laura,
cls. a Xl-a cls. a Xl-a

Bogdan Doinița, 
cls. a Xll-a

Cara Andreea, 
cls. a Xll-a

Liceul Waldorf din Simeria
■ Liceul Waldorf din Simeria 
se numără printre cele 23 de 
licee de acest profil existente 
în România.

Simeria ■ Elevii celor 4 generații 
care au absolvit în urma celor 12 ani 
de studiu în domeniul științelor, al 
artelor și al activităților practice 
legate de tehnologii au dobândit 
cunoștințele și abilitățile necesare 
obținerii unui loc de muncă, în 
funcție de aspirațiile fiecăruia, în 
domenii foarte variate, atât în Româ

nia cât și în numeroase alte state ale 
Europei.

Multi dintre absolvenți sunt stu- 
denti, iar o parte dintre ei sunt și 
angajați în câmpul muncii, pentru a 
se putea întreține singuri în facul
tate, ca adulti responsabili și maturi. 
Unii sunt studenti la facultăți din 
alte țări, iar un procent mare din
tre absolvenți, pentru perioade mai 
lungi sau mai scurte, au muncit deja 
în alte state (Marea Britanie, Elveția, 
Portugalia, Spania, Austria, Italia 
sau Germania.

Pe lângă posibilitatea de a obține 

o diplomă de bacalaureat, în urma 
susținerii examenului, în aceleași 
condiții ca de la orice altă clasă de 
filologie din România, printre alte 
șanse și oportunități pe care viitorii 
elevi le pot avea urmând cursurile 
liceului se află și posibilitatea de a 
lucra cu tineri din Europa, par
ticipând la diferite acțiuni inter
naționale în toată Europa.

Elevii claselor a Xl-a și a Xll-a au 
participat, anul trecut, la programul 
de strategie națională „Acțiunea 
Comunitară” unde au luat locul I pe 
tară.

Directorul Liceului Waldorf 
Dan Rebelaș

Catilina Răzvan, 
cls. a Xl-a

Curelaru lulia, 
cls. a Xll-a

Elevii claselor a Xl-a și a Xll-a de la Liceul Waldorf din Simeria

I

a

Drăgan Râul, 
cls. a Xl-a

Hancoș Roxana, 
cls. a Xll-a

Liță Alina, 
cls. a Xll-a

Mariș Andreea, 
cls. a Xl-a

Marton Elisabeth, 
cls. a Xll-a

(Foto: Traian Mânu)

Mastalos Andreea, 
cls. a Xll-a

Moaleșa Ecaterina Elena, 
ds. a Xl-a

Momeu Carmen, 
cis. a Xll-a

Pădurar Elena Raluca, 
ds. a Xl-a

Puica Marian, 
ds. a Xll-a

Sîrbu Andrada, 
ds. a Xll-a

Tudoroâi Carmen,
ds. a Xll-a



«jvâoH^FC CIR
■ Campionii s-au califi
cat în finala play-off-ului 
și vor lupta pentru al II- 
lea titlu consecutiv.

SPORT

• Vrea puncte. Gheorghe Poenaru, 
antrenorul Jiului, a declarat că echipa sa 
nu este dispusă să cedeze puncte Stelei 
în meciul de miercuri. „Contează mult să 
lăsăm o impresie bună, iar dacă Steaua 
vrea să câștige puncte va trebui să 
muncească pe brânci", a specificat Poe
naru. (C.M.)

Aur pentru Felicia!
Deva (V.N.) - Recent, la Baia Mare, s-a 

desfășurat etapa finală a Campionatului 
Național de Culturism și Fitness, juniori și 
masters. La secțiunea masters feminin, de 
la Clubul Body Gym Deva, cel mai bun

ClPRIAN MARINUT 

ciprian.marinut@in1ormmedia.ro

Deva - Cea mai bună 
echipă din futsalul românesc, 
FC CIP Deva, s-a calificat în 
finala play-off-ului Ligii I, 
după ce a câștigat meciul 
decisiv din semifinale cu 
Dinamo Athletic București, 
disputat aseară la Deva, într- 
o atmosferă incendiară. Cam
pionii României au făcut 
instrucție cu ambițioasa 
echipă bucureșteană și s-au 
impus cu scorul de 9-2, 
câștigându-și astfel dreptul de 
a-și apăra titlul în fața adver
sarei tradiționale, AS Odor- 
heiu Secuiesc.

și-a onorat blazonul

Tomescu a marcat două goluri 
decisive (Foto: T. Mânu)

Echipa antrenată de Karoly 
Gașpari nu a mai repetat 
greșeala din partida a doua 
a duelului cu Dinamo, când 
a pierdut la limită cu 3-4, și 
a abordat cu seriozitate me
ciul încă din start. Devenii au

controlat prima repriză grație 
plusului de experiență, valoa
re individuală și organizare 
tactică, chiar în condițiile în 
care replica dinamoviștilor a 
fost una de calitate. Astfel la 
pauză FC GIP conducea cu 2- 
0, în urma autogolului lui 
Alecu și golului semnat de 
Dobre cu o torpilă din unghi.
Au riscat și s-au ars

Debutul reprizei secunde a 
fost halucinant. Stoica (min. 
23) a redus din diferență după 
care într-un singur minut s- 
au marcat trei goluri consec
utive. Al-loani a punctat pen
tru 3-1, Mihalache a tension
at atmosfera cu golul de 3-2, 
iar Lupu a adus liniște, mar
când pentru 4-2. S-a jucat de 
la egal la egal și pe contre 
până cu cinci minute înainte 
de final, când antrenorul 
dinamoviștilor, Gabriel Măce-

laru, a decis să riște și a jucat 
în sistem 5-0. Mutarea s-a 
dovedit neinspirată, întrucât 
FC CIP a speculat fiecare 
eroare a adversarilor și a 
marcat cinci goluri consecu
tive. La final, cei 1000 de spec
tatori prezenți la meci i-au 
aplaudat minute în șir pe 
deveni și au scandat: “cinste 
lor, cinste campionilor” și 
“titlul rămâne la Deva”.

liMwts tehnica
... ........
FC CIP - Dinamo Athletic Buc 
9-2 (2-0)
Sala Spoituriloi Deva; Spectatori: 
1.000.
Au marcat: Alecu (autogol min. 
11); Dobre (min. 17), Al-loani 
(min. 25), Lupu (25), Tomescu 
(35), Matei (36), Molomfiilean 
(38 și 39), Tomescu (39) / Stoica 
(23), Mihalache (25).

rezultat l-a obținut Felicia Popa, care a 
câștigat al 11-lea titlu național din carieră. 
Până la această dată, Felicia a câștigat 10 
titluri naționale la seniori, iar acum este 
primul la masters. La Baia Mare s-a 
desfășurat cea mai mare competiție de acest 
gen din România, așa că întrecerile au fost 
foarte strânse. Obiectivul Feliciei este 
câștigarea unei medalii la CM din Italia, 
care vor avea loc în toamna acestui an.

Așii zborului acrobatic 
în cantonament la Deva
■ Componenții lotului 
național de zbor acro
batic se află în canto
nament la Deva.
ClPRIAN MARINUT

ciprian. marin ut@iniormmedia.ro

Deva - Cei mai buni piloți 
din țară la zbor acrobatic 
efectuează în perioada 20-28 
măi un stagiu de pregătire la 
Aerodromul Săulești pentru a 
pregăti participarea la Cam
pionatul European care va 
avea loc în luna august în 
Finlanda. Opt piloți, compo- 
nenți ai lotului național al 
României, zboară zilnic ne 
aeronave Extra 3QQL, sul

comanda antrenorilor Nicolae 
Virca și Alexandru Popovici, 
cu obiectivul de a-și desăvârși 
tehnica de pilotaj.
Demonstrație de zbor

„Am venit la Deva la invi
tația comandantului Aerodro
mului Săulești și a autori
tăților locale. Aici se asigură 
condiții bune de pregătire, ast
fel că piloții pot efectua acro
bații cu grad de complexitate 
și dificultate ridicată. La 
antrenamente se execută fi
guri rapide pozitive și nega
tive, răsuciri pe orizontală și 
verticală, zboruri în formații 
de două și trei aeronave. Dar 
cel mai bine se poate vedea 
-calitatea piloților lotului dumi-

(Foto: CL)Piloții au făcut în aer tot felul de trucuri

nică, când vom executa o 
demonstrație de zobor acro
batic”, afirmau antrenorii 
lotului național, Nicolae Vir
ca și Alexandru Popovici. 
Aeronavele Extra 300L sunt 
construite din două straturi de 
fibră de carbon și două stra
turi de fibră de sticlă, fiind 
special executate pentru acro
bații aviatice de firme spe
cializate din Germania. Costă 
în jur de 250.000 - 300.000 de 
euro,

cilindri boxer care dezvoltă o 
putere de 300 CP și ating 250- 
400 km/h. „I-am invitat pe 
componenții lotului național 
să se pregătească la Deva pen
tru a le oferi hunedorenilor și 
altceva decât evenimentele 
sportive cotidiene. Cine va 
veni duminică de la ora 11.00 
la Aerodromul Săulești va 
putea vedea o demonstrație de 
zbor acrobatic de foarte bună 
calitate”, afirma Adel Ștef,

au un motor cu șasei^^m^danipl Aerodromului,

Members of Unite* Group

:■ GREOI IUL PENTRU ORICE CU IPOTECA.
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Dobanda 3,95% la EURO (DAE 6,92%)

■. maiete care îl promovează, Creditul pentru Once cu ipotecă 
i.'ii1 î.i ■> ?‘i ara oiNte d« te!

r-- i''-t*.3>si.ra?e  panâ la 31 mai 2007 vor beneficia de dobanda 
a data încheierii contractului. DAE de 6,92% este 
00.000 EURO pe o perioadă de 20 de am.

HVBvTiriac Bank ^UniCredit Romania

(77919)
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Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul 
Liber Iți oferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOI!
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru 
că prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
rămas același, pe rețeaua proprie de distribuție!

I Numele______________________________
Prenumele
Adresa: Str.
Nr. Bl. Sc. Ap.
Localitatea
Telefon_______________________________
DA □ vreau să primesc in flecare dimineață. 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, cotid 
ianul Cuvântul liber.

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

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA CUVÂNTUL 
LIBER' Șl NICI CITITORI DE PRO8A TALONUL NU IMPLICA NICI UN FEL 
DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI

HSTRIBUJTE
PROPRIE:

1 lună=8,9 lei
2 luni= 17.8 lei
3 luni-25,9 lei
6 luni- 48,9 lei
12 luni=89,9 lei

!)• punr talonul ill rtiillk» sporial» I jv.muil liter n .rr.ir. i i.« •-P 
adresa SC Inform M»x1ia SRI . Ova. *rr jj i*.
mtTetarr sunați la 211*7-5. ir.t » r - r - ’ ’-I -, •-
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• Premiere. Consiliul Județean Mara
mureș a decis să îi premieze cu bani pe 
jucătorii echipei de rugby Remin Baia 
Mare, câștigători ai locului 3 în campio
nat.
Sportivilor și tehnicienilor li se vor acorda 
câte 200 de lei.
Președintele Consiliului Județean Mara
mureș, Marinei Kovacs, a declarat că 
„indiferent de suma aprobată, orice 
răsplată ar fi mult prea mică".

Pe internet
București (MF) - Su

porterii echipei națio
nale a României pot 
achiziționa bilete de pe 
internet la meciul cu 
Slovenia, programat pe 
2 iunie, la Celje, în pre
liminariile EURO 2008.

Fan ii primei repre
zentative pot procura 
100 de bilete de pe site-ul 
www.bilete.ro.

Andrei Pavel
(Foto: EPA)

La fel

Se gândește doar la revanșă
■ Berlusconi nu concepe 
ca AC Milan să piardă, 
din nou Liga, Campio
nilor în fața lui Liverpool.

Milano (MF) - Președintele 
clubului AC Milan, Silvio 
Berlusconi, nu se sfiește 
să folosească cuvinte mari 
atunci când se referă la fi
nala Ligii Campionilor de 
miercuri: aceasta va fi re
vanșa după finala pierdută, în 
2005, în fața formației Liver
pool, la Istanbul.

„Mergem la Atena pentru 
a lua echipei Liverpool tro
feul pe care ni l-a smuls din 
mâini în urmă cu doi ani. Am 
pierdut atunci un meci in
credibil, hipnotizați de dansul 
de clovn al unui portar. De

București (MF) -
Sportivii Andrei Pavel 
și Victor Hănescu își 
mențin pozițiile (95, 
respectiv 153) în 
clasamentul Indesit 
ATP 2007 Race. 
Pavel se află pe locul 
95, cu 20 de puncte, 
iar Hănescu pe 
poziția 153, cu 4 
puncte.
In clasamentul Indesit 
ATP Entry, Andrei 
Pavel a coborât o 
poziție și se află pe 
locul 89. Victor Crivoi 
ocupă locul 229, 
după o coborâre de 
40 de poziții, iar Vic
tor loniță a urcat trei 
poziții și se află pe 
locul 243.

Vom lua trofeul care ne-a fost 
smuls din mâini
Silvio Berlusconi

Coborâre
București (MF) 

Jucătoarea de tenis Edi
na Gallovits ocupă locul 
106 (302 puncte), după o 
coborâre de șase poziții, 
în clasamentul WTA.

Edina Gallovits (Foto: epa)

în Moldova
București (MF) - Campioana României, 

Dinamo, va efectua, cu ocazia disputării, 
miercuri, a partidei cu Ceahlăul Piatra 
Neamț, din cadrul etapei a XXXIV-a a Ligii 
I, un turneu de promovare în Moldova.

Campionii vor fi prezenți azi, la ora 12.00, 
la Primăria Slănic Moldova, unde vor fi 
premiați în cadrul unui eveniment organi
zat de oficialitățile locale, deplasarea spre 
Piatra Neamț urmând a se efectua în 
aceeași zi.

Echipa antrenată de Mircea Rednic va fi 
primită miercuri, la ora 11.00, la Primăria 
din Piatra Neamț, de primarul Gheorghe 
Ștefan, președintele de onoare al grupării 
Ceahlăul Piatra Neamț.

Turneul în Moldova se va incheia joi, 
când Dinamo va juca de la ora 17.00, un 
meci amical cu divizionara C, CSM Focșani.

•...................................... H
această dată vom fi pregătiți”, 
spune fostul președinte al 
Consiliului italian.

Pentru a înțelege starea de 
spirit a italienilor, cel care 
trebuie ascultat este Berlus
coni, nu antrenorul Carlo 
Ancelotti („Ceea ce s-a întâm
plat nu are nicio legătură cu 
această finală”), nici starul 
Kaka („Ce a fost, a fost”), nici 
emblematicul Paolo Maldini 
(„Acest meci împotriva echi
pei Liverpool poate fi consi
derat ca o răzbunare a noas
tră. însă nu avem nimic per
sonal cu ei”).
Poveste incredibilă

La 25 mai 2005, stadionul

Hugo Almeida (Foto: epa)

Pleacă de la Energie Cottbus?
București (MF) - Atacan

tul echipei Energie Cottbus, 
Sergiu Radu, a recunoscut 
pentru prima dată că se gân
dește să părăsească forma
ția germană, în cazul în 
care va primi o ofertă bună 
de la o altă grupare mai 
titrată, informează presa ger
mană.

„Dacă voi primi o ofertă 
bună, având în vedere că am 
29 de ani, va trebui să mă 
gândesc de două ori ce voi 
face. Ar putea fi ultimul meu 
mare contract. Decizia va fi 
foarte importantă pentru 
viitorul meu și al familiei 
mele”, a declarat atacantul

Iarăși ta ta*  Internaționalul englez 
Frank Lampard a devenit tată pentru a 
doua oară, după ce a câștigat Cupa 
Angliei cu Chelsea.

Logodnica fotbalistului, Elen Rives, a 
născut prin cezariană a doua fetiță a 
cuplului, Isla. Elen Rives ar fi trebuit să 
nască in mod normal peste două săp
tămâni și sărbătorise împreună cu Lam
pard și coechipierii acestuia câștigarea 
Cupei Angliei, la restaurantul Knights
bridge din Londra. (Fota kpaj Căpitanul .cormoranilor* va primi un salariu anual de 6 milioane

Președintele milanezilor este aproape de a-și vedea visul cu ochii, dorindu-și răzbunare (Foto: epa)

Ataturk a trăit una din cele 
mai incredibile răsturnări de 
scor din istoria fotbalului. 
După 50 de secunde, Maldini 
duce Milanul în avantaj, 
înainte de pauză, Hernan Cre
spo, de două ori, oferă italie
nilor un avantaj ce părea ire
versibil.

Steven Gerrard a scris în 
autobiografia sa cum a trăit 
pauza meciului. „Jucătorii 
italieni își salutau familiile 
din tribună. Și apoi acest rân
jet malițios pe chipul lui Gen
naro Gattuso... Mi-am spus: 
«Vă voi umili»”.

Jamie Carragher își amin
tește că se temea să nu ia 
cinci sau șase goluri, în timp 
ce Rafael Benitez cerea jucă
torilor săi să-și apere onoa
rea. Urmarea aparține legen
dei.

în șase minute „grandoarea

înțelegere cu Werder Bremen
Bremen (MF) - Internațio

nalul portughez Hugo Almei
da, împrumutat de la FC Por
to, va semna un contract pe 
trei sezoane cu Werder Bre
men, a anunțat directorul 
sportiv al grupării germane, 
Klaus Allofs.

„Ne vom folosi de opțiunea 
de cumpărare a jucătorului. 
Hugo a progresat în acest 
sezon, el are un potențial 
enorm, este foarte rapid și 

român în cadrul emu unii 
televizate „Sportplatz”, difuza
tă de canalul RBB.

Sergiu Radu se află de mai 
multă vreme în atenția gru
pării Hanovra 96. După ce 
clubul din Hanovra a ra
tat transferul finlandezului 
Mikael Forssell de la Bir
mingham, și-a intensificat 
eforturile de a-1 achiziționa pe 
Sergiu Radu. Având în vedere 
faptul că atacantul român are 
contract cu actuala sa echipă 
până în 2008, Energie Cottbus 
cere o sumă între trei și 
patru milioane de euro pen
tru cedarea lui. Se pare că 
Hanovra 96 și Sergiu Radu 

pentru Liverpool, coșmarul 
pentru AC Milan”, potrivit 
expresiei lui Carragher, en
glezii revin printr-o lovitură 
de cap al lui Gerrard ('54), o 
lovitură liberă al lui Vladimir 
Smicer (’56) și un penalty 
transformat de Xabi Alonso 
după un fault al lui Gattuso 
asupra lui Gerrard (’60).

Jerzy Dudek, portar de con
diție medie, reușește meciul 
vieții sale și apără în fața lui 
Andrei Șevcenko (117) înainte 
de a-i enerva pe executanții 
loviturilor de departajare 
prin „dansul” pe care Berlus
coni nu l-a digerat.
Gattuso nu Uită

„întotdeauna îmi vine rău 
când mă gândesc”, suspină 
Gattuso, care regretă „min
ciunile” lui Gerrard, referi
toare la pauză, pentru a-și 

foarte bun la jocul cu capul”, 
a declarat Allofs pentru ediția 
electronică a publicației Sport 
Bild.

Almeida, în vârstă de 21 de 
ani, a înscris cinci goluri în 
28 de meciuri în campionatul 
Germaniei și a marcat de 
patru ori în Cupa UE FA.

Valoarea transferului este 
estimată la 3,5 milioane de 
euro.

Werder Bremen, semifina- 

s-au înțeles, dar gruparea din 
Hanovra vrea să mai scadă 
din suma de transfer, scrie 
cotidianul Leipziger Volk- 
szeitung.

în condițiile în care și 
mijlocașul Vlad Munteanu 
este dorit de VfL Wolfsburg, 
managerul grupării din Cottbus, 
Steffen Heindrich le-a dat un 
ultimatum jucătorilor pentru 
a se decide în privința vii
torului lor. „Le vom da ju
cătorilor un termen limită. 
Cel mai târziu până la relu
area pregătirilor, la sfârșitul 
lunii iunie, trebuie să știm 
clar pe cine contăm”, a spus 
Heindrich. *

Liverpool (MF) - Căpița- nul 
echipei Liverpool, Steven Ger
rard, și-a dat acordul pentru 
un nou contract pe patru ani, 
în valoare totală de 24 de mi
lioane de lire sterline, cu doar 
câteva zile înainte de finala 
Ligii Campionilor.

Gerrard va semna un con
tract conform căruia va avea 

„vinde autobiografia”. Cam
pionul mondial nu a urmărit 
niciodată înregistrarea me
ciului: „Mi-ar trebui curaj și 
încă nu l-am găsit”.

Gattuso nu va avea decât 
un cuvânt în cap la intrarea 
în teren miercuri: „Revanșa”.

Pentru el, această finală va 
fi ocazia de a demonstra că 
Italia se poate uita în ochii 
Premier League, autoprocla- 
mat „cel mai bun campionat " 
din lume”. „Fotbalul italian 
mai are ceva de dovedit? Noi 
suntem campioni mondiali. 
Ce mai trebuie să facem? Să 
mergem pe lună?”, se în
treabă Gattuso.

Finala Ligii Campionilor 
dintre echipele AC Milan 
și Liverpool va avea loc^, 
miercuri, de la ora 21.45, la^ 
Atena, partida fiind trans
misă în direct de Pro TV.

listă a Cupei UEFA, a termi
nat pe locul trei în cam
pionatul Germaniei, la pa
tru puncte de campioana 
VfB Stuttgart. Golgheterul 
Miroslav Klose, aflat sub con
tract până în 2008, este dorit 
de Bayern Mtinchen și pa
re pregătit să se alăture 
grupării bavareze la expi
rarea contractului, adică în 
luna iulie, dacă Werder accep
tă oferta.

semnat
ne de lire sterline. Acest sa
lariu îl va plasa pe inter
naționalul englez în topul 
celor mai bine plătiți fot
baliști din Anglia, alături de 
Michael Ballack și Andrei 
Șevcenko, de la Chelsea.

Un alt fotbalist de la Li
verpool care a ajuns la un 
acord pentru un nou contract

http://www.bilete.ro


• daoBMdaațtaAMtti^L stare foarte 
turn ocupabil imediat, persoană fizică 
Tei 0722/442789. (8/17JK)

*■ - • ceaH, Aleea Patriei, bloc E3, parter, parchet, 
t ntorizări, 2 focuri, balcon închis, negociabil, 

TBl 210944,210970,0766/268038 CD

• hIMa, In colonie, 2 holuri, balcon 3 m,
2 cămări, baie, informații la tel. 0748/064186 
sau 0740/463385. (nr. 4/21.05.2007)

• agent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 135.000 lei. Tel. 223336. CD
• Hmedoara, central etaj l.semidecomandate, 
parchet, balcon închis, centrală gresie, faianță 
calorifere noi, preț 76.000 lei. Tel. 0741/098308, 
0354/409458. CD
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil Imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică 
termopane, parchet, gresie, faianță 58 mp, zona 
Decebal, preț 44.500 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418(Al)
• Deva, zona Bălcescu, etaj 3 din 4, centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 37.500 
euro, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• Deva, Gojdu, etaj 2, balcon, parchet, 
contorizări complete, 48 mp, preț 122.000 lei. Tel. 
0726/710903.(Al)
• circuit, contorizări, balcon, etaj 3, zona Dadă 
preț 100.000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• decomandate, centrală termică termopane, 
etaj 1, Zamfirescu, preț 165.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• trgent, zona Dacia, amenajări modeme (geam 
termopan, gresie, faianță parchet, uși interioare 
noi, ușă metalică etc.), preț 25.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Al. Teilor, et intermediar, balcon, 

___contorizări, preț 800.000 RON, tel. 0740/013971.
(A2)

; «agent zm Eminescu. dec. balcon, 
contorizări, etaj ntermetfar, preț 131OOO RON, 
teL 074QA11397L (A2)
• zona Jtracentrată semidec, faianță gresie, 
contorizări, preț 140.000 RON, neg. tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 1, semidec. centrală termică 
balcon, preț 130.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona Eminescu, etaj 2, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, parchet stare bună bucătărie 
mare, ocupabil azi, preț 135.000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• ultracentral, bd Decebal, etaj 2, decomandate, 
cu balcon, termopan, centrală termică modi
ficat, preț 52.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Lie. Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp. 
contorizări, bucătărie mare, fără modificări, preț 
155.000 ron, negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, tip logie, bine 
întreținut contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat preț 42.000 euro negociabil, 
tel. 0723/251498,0740/535095, 232808. (A4)
• 50 mp, decomandate, zona Mărăști, centrală
termică bucătărie mare modificată parchet, 
gresie, faianță preț 138.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4) zona
• Eminescu - Trident 58 mp, etaj 3, centrală 
termică parchet, gresie, faianță, bucătărie 
mare, cămară modificări, balcon mare, preț 
130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200. (A4)
• str. Zamfirescu, 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, 
contorizări, 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)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 23L800..(A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

• Bad, 57 mp. centru, lângă spital preț iracriv. 
tetefon: 0254/613368 O788AM0l490, 0788/158481 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(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: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.481 (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, l. 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. (A0)
• trgent în Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• 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 băi, 85 mp, parchet, contorizări, preț 
62.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent zona I. Creangă dec., balcon, 2 băi, 
bucătărie modificată amenajări moderne, 
centrală termică preț 68000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Liliacului, dec., modernizări, preț 
51.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• Dorobanți, et 2, dec., 2 băi, 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, preț 68000 euro, 
tel.221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, et. 1, dec., 2 bă, 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 LSacuki, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut mid 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232808 (A4)
• zona Mihal Viteazul, etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet ocupabil repede, 
posibil și cu mobilă preț 66.000 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 băi, 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 comerdal, deco
mandate, zona centrală , 2 băi, cu centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări, preț 80.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232808 (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800. (A9)
• dec, 2 băi, 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 bă, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 bă, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon:0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă merită văzut, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
0788/158483. (A10)
• Brad, Cuza Vodă posibilitate privatizare, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  
(Aim

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)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Liliac
ului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. (A9)
• ugeni dec, etaj intermediar, zona Liliacului, Mărești, 
Dorchanti,ZamfiresaiteL0740G17314,(A9^

F’OftUL H*T)OHA4 tX: 1<XX«> i.- '

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 băi, 2 balcoane, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bine întreținut, modificări, preț 
81.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0748/302200,232808 (A4)

(67645)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
iti aduce noi 
st noi•»

câștiguri!
Continuă sa faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

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

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

• 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, garaj sub bloc, etaj 2, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/159608 206003. (A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat 
merită văzut preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpațt etaj 1, dec., neamenajat 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. 
2313( (A9)

• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

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. 
Tel. 0722/564004 (Al)

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semildeto-1 
mandate, se oferă plata imediat tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

• to Deva, sau schimb cu apartament 3 camere, 
et 1, loc central, în Deva, plus diferență tel. 
0254/215795. (T)
• Devă 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, ocupabilă imediat preț 100.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)

Vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber 
va fi doar 50 de lei + TVAi

Cu bani putini, poți câștiga bani multi!

Consultanții noștri de vânzări, la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438

Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1! JURNAL
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3S SfiDGCRD SE£L, cu sediul în locali
tatea Gurasada, nr.82, județul Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
PENSIUNE TURISTICĂ, situat în localitatea Gurasada, DN7.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între 
orele 9-17.

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 
zile de la data anunțului.

(95217)

LICEUL WALDORF «IMERIA
A,-

Vine în întâmpinarea absolvenților clasei a Vlll-a cu singura 
clasă de liceu într-o alternativi educa^onală.
Profilul clasei: FILOLOGIE, m*  «te M 28.

• vând tractor 41 CP, stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil, tel. 
0744/521309. (nr. 5/21.052007)

Admiterea se face pe 
care constau într-un 
pentru Testele Național 
una dintre urm A ele 
modelaj, teatrdSirti dramatică).

•ÎNSCRIEREA LA
•SUSȚINEREAPROBELOR DE APTITUDINI:

VINERI 2$1IAL ORA 10.00, la LICEUL WALDORF SIMERIA, 
str. b.„carii, nr. IJnformații suplimentare: tel. 261326, 
0747222787.

Societate Comercială
angajează:

- muncitori necalificați,
pentru depozit Deva.. . , ..r*  (95282)

Informații la telefonul: 0254232.715, între orele 8-18

Primăria Orăștie organizează în datele de 7 - 8.06.2007 concurs 
pentru ocuparea funcției publice vacante de

Inspector, cl. I( 
grad profesional Asistent 

din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, compartiment 
Informații pentru Cetățeni și Relații Publice.

Concursul constă în susținerea a două probe:
- proba scrisă
- interviul

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

(95328)

• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană, 
construcție modestă, 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență, ocupabil imediat, preț 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)
• în Simeria, 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., tei. 0749/268830. (A7)
• ki Sântuhakn, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. (A9)

relații la tel:
0722/678 722 0724/551 44

Centrul de Afaceri MAȘTERI
Organizează cursuri de: ni

• Administrator pesiune turistică și H
agroturistică A

• Manager în turism ■
CENTRUL. OK AFACERI |l|l

r-w-i nran ram înscrieri zilnic, intre orele 9-16, It
până la data de: 25.05.2007 C

Adresa contact: Deva, Bdui 22 Drrrffifarte Nr. 37 A K

• DE APTITUDINI: 21-23 mai

• urgent,în Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Mosaru 2 camere, dependințe, preț atractiv, telefon: 
02546133ffii07884MCbStț0788^158481(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: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 4 camere, garaj, lângă Primărie, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorăbești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 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: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(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: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• 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, 
plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă în comuna Ilia compusă din 2 
corpuri, anexe, grădină cu deschidere la 
șosea, preț 130.000 lei, negociabi. Tel. 
0726/107086. (6/1805)

• în Chitid, poziție centrală 3 camere, bucătărie, 
apă curentă grădină dependințe, canalizare 
aprobată preț negociabil, tel. 0722/235017, 
0727/781329. (T)
• în satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)
• și anexe gospodărești, Almașu Sec, nr. 46, preț 
convenabil, tel. 233022. CD
• Mărtinești, 2 camere, bucătărie, living, baie, 
anexe, teren 800 mp, preț 90.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/2107T3. (Al)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Bdul luliu Maniu, 34 mp, renovată 
balcon închis cu termopan, parchet, gresie, 
faianță mobilată preț 65.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• ocupabilă imediat, contorizări, balcon, etaj 4 
din 10, zona gării, preț 78000 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. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, lamelar, 
zugrăvit, ocupabil imediat, zona M. Eminescu, 
preț 75.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara. 
(A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, mobilat, 
zona Kogălniceanu, preț 92.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• Dorobanți, dec, baie și bucătărie, et 1. 
apometre, balcon, preț 31300 euro, tel. 
0745/367893. (A2)
• Zarandului, et 3, semidec, s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 70.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Dada, confort 1, etaj 3, blocde cărămidă 
cu convector, termopan, parchet gresie, faianță 
modificări la cameră sau la schimb cu aparta
ment, 2 camere, în zona Gojdu, se oferă 
diferență preț 72.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095.  (A4)
• zonă centrală contorizări totale, termopan, 
parchet, gresie, faianță repartitoare, bine 
întreținută se dă mobilată și utilată preț 90.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• In Dada, parter, dec, parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț61.500 lei, neg, tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., 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. 
0745/164633 206003. (A7)

Cumpăr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578 (A0)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317J14. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• vând 1,65 ha pădure, fag bătrân, satul 
Țebea, 2 ron/mp, negociabil, tel. 
0264/428965. (nr. 3/21.052007)

• extravilan la capătul străzii Bălata din Deva, 
preț 2 euro/mp, alt teren extravilan la ieșirea 
spre Simeria, preț 10 euro/mp, 4700 mp, fiecare, 
tel. 0256/451498 sau 0747/974947. (T)
• vând grădină în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• vând pământ intravilan 3600 mp, Sântandrei, 
tel. 0744/403692. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 7 parcele, 600 mp 
parcela, fs 20 m, utilități, preț 35 euro mp. Tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan în Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231.800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhakn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776 (A9)
• Hravlan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu),preț42.000 euro,tel. 0745/511.778 (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)
• (agent, kitravfan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• pațett imn între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
etro/mp, neg, tet 0745611.776 (A9)

• ST- 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• urgent, pentru fermă ST- 800 mp, comuna 
Vața, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483 
(A10)
• ha, DN 1,5 km distanță de Metro-Ploiești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• ST-1000 mp, pentru construcții vilă Dudești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• lângă str. Brad-Deva, ST-1800 mp, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490; 
0788/158483. (A10)
• Ilia, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 03 ha, + pădure, pentru construcție case de 
vacanță la șoseaua de pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10'

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

Vând 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 halâ 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)

• ki Deva, zonă centrală S-60 mp. ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A91

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere, în Deva, zonă ultracen
trală (lângă Liceul Decebal), o încăpere de 33 
mp, cu intrare separată pentru birou, prestări 
servicii sau comerț Tel. 0745/096675. (T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de 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)
• ofer pentru închiriere garsonieră Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lună. Tel. 
215212 (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat preț 150 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, Deva, 
piață 50 mp, amenajat occidental, centrală 
termică termopane, pentru birou, cabinet, preț 
500 euro/lună Tel. 215212. (Al)
• b-dul Decebal, et 8,2 camere, dec., mobilate, 
CT, balcon, baie, S=56 mp, preț 700 RON/lună + 
garanție pentru cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 6,2 camere, dec., nemobilat, 
amenajat, preț 130 euro/lună + 2 luni garanție 
pentru cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 3, garsonieră mobilată preț 350 
RON/lună + garanție pentru cheltuieli, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
toț tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil dini aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat, 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, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bâlcescu Nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg, tel. 0745/163445. W)
• zona Petram, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
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EXPO ARAD INTERNAȚIONAL
vă invită în

24-27 mai 2007
SALONUL TEHNIC

Salon de inginerie mecanică, angrenaje și transmisii mecanice, 
echipamente pneumatice și hidraulice pentru producerea energiei 
electrice și termice, electronică și automatizări, metalurgie și 
echipamente de sudură.

SALONUL REGIONAL AL CERCETĂRII
în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării
va prezenta o serie de invenții și inovații în domeniile:
• electrică și electronică;
• agricultură;
• producție de materiale textile;
• mediu;
• transporturi s.a.

Informații suplimentare tel. 0257/216 520, fax: 0257/216 521, persoană de ș 
contact: Gelu Aleonte. £

QUASAR 
W INDUSTRIES

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

OFERTA
DE SALA

(94689)

Quasar Industries SRL, Str.22 Decembrie nr.37 Deva
Persoană (te corifeei Dan«l DiSt-Tel 025-V215.294 email daniel ducagquasarro

• zona Lie. Auto, s=16 mp. încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 3 camere) dec, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg, tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat S-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)
• hală S-500 mp, H 3,5 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), ia periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 Break, an fabricație 1987, în 
Stare bună, tel. 216756, 0741/740047 si 
0720/632545. (T)

Auto străine (37)

best .ro
• vând Fiat Punto 1,2 benzină af 2000,110.000 
km, abs, servo, aer condiționat, carte tehnică 
preț 5100 euro. Tel. 0722/260046. CD
• vând în Deva, autoutilitară Peugeot Boxen an 
fabricație octombrie 2003,2,2 HDI, lungime și 
înălțime, înmatriculat ianuarie 2007, preț 12900 
euro + T.V.A. negociabil, tel. 0745/096675. (T)
• 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)
• vând Renaidt Clio 13 DCI-2004, carte service, 
dimă servo, A.BS, airbag SD cu telecomandă 
anvelope noi, alb-polar, impecabil, în țara 2007, 
se acordă factură preț negociabil, tel. 
0749/928686. (T)

camioane, remorci (39)

• vând două autobasculante Raba, 16 
tone, în stare foarte bună de funcționare, 
pot fi văzute în comuna Ilia, preț nego
ciabil. Relații latei. 0726/107086. (7/18.05)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând banc de lucru pentru tâmplărie 410 x 86 
cm și 2 vane inox dreptunghiulare, capacitate 
1000 litri fiecare, tel. 0745/096675. a)

M.COMPANY CONSTRUCT SRL
ANGAJEAZĂ:

AGENT COMERCIAL - PROMOVARE PRODUSE 
CHIMICE.

Relații la telefon:
0788/022.189 0788/022.187

(95106)

• vând tractor U 650, înmatriculat, CI, 
cauciucuri noi, set motor nou, remorcă 
înmatriculată disc GD 32 nou, plug PP3. 
Relații la tel. 0724/371667, 0788/164559. 
(11/16.05)

• vând tractor U445, remorcă monoax, grapă 
plug C4, 2 brăzdare, container pentru tiranți, 
mașină de cusut Ileana, placaj marmură 
Rușchița 300x300x10, informații la tel. 
0254/241397,0722/502995. a)

• vând iigent combină Claas masa 33 m, 
2 tractoare U 650, presă de balotat 
Ferguson, pluguri cu 3 și 2 brăzdare, grape, 
pompă de erbicidat nouă 600 litri, pentru 14 
m, alte accesorii agricole și îngrășăminte 
chimice - azotat și uree. Tel. 246369, 
00436763167820.(10/14.05)

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

Mobilier și interioare (47)

• vând en-gros fotolii . pentru copii, i 
multifuncționale, design deosebit, cel mai 
frumos cadou pentru copiii de până la 7 ani, tel. 
0744/561810,0745/096675.  (T)
• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
130/1,25 m, preț negociabil, tel. 0254/215895. (T)
• vând numai împreună 17 geamuri termopan, 
ramă PVC albă (dublă deschidere), cu un canat, 
dimensiunea 114 x 190 cm, second-hand 
Germania, stare impecabilă preț convenabil, tel. 
0745/096675. (T)

Electrocasnice (56)
• vând vitrină frigorifică verticală 2401, clasa ., 
energetică A, 1 an vechime, la jumătate de preț," 
tel. 0745/308709. (D

Plante și animale, agroali 
mentare (57)

• vând en-gros la cele mai mici prețuri sucuri 
Florida sifonate - 8 sortimente, siropuri concen
trate pentru dozatoare TEC (câștig 400%), 
sifonerii, tel. 0745/096675,0254/235320. (T)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

AO - Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A10 - Liliacul Multicom

http://www.orastie.info.ro
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Instrumente muzicale (60)

• vând țân cu coadă, preț negociabil, tel. 
0254/215795. CD

Altele (61)
• vând scândutivanădintablăzincată, deșeuri 
de scânduri pentru foc, piatră pentru 
construcție, balast, preț negociabil, tel. 
0254/215795. CD

Pierderi (62)

• Pierdut carnet de asigurat de numele Sigmant 
Ioana Octavia. Se declară nul. (nr. 11.052007)
• Pierdut Camei de Asigurat pe numele Lazăr 
Andreia Georgeta. Se declară nul. (nr. 
8/21.05.2007)

Solicitări servicii (71)

• caut urgent persoană, preferabil cadru 
medical, singură, de încredere, pentru îngrijirea 
unei doamne în vârstă. Tel. 233582. (T)

Prestări servicii (72)

• Oferservid de contabilitate complete și 
competente, precum și consultanța 
economică, teL 0254/240707,0728/313809, e- 
mail: contabilitate2007rp@yahoo.com. (nr. 
12/21.052007)

• SC Mien) Vital SRL Sibiu organizează în 
Deva cursuri de Masaj Reflexoterapie, 
Cosmetică și Coafor stilist Absolvenții 
beneficiază de certificate în țară și UE 
Relații la telefoanele 0726/323236, 
0269/235200. (nr. 1/21.052007)

• Nou!!! 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)
• transport mobiier cu auto acoperit de 1,21 și
14 mc volum; asigur demontare și încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)

J PttîîAL Ninctw.X LOCUWOE MWKW

• Angajez administrator pentru firmă de 
construcții-montaj. CV se depun la Hunedoara, 
str. Ion Creangă 2/1 (sediul monitor oficial), 
informații la telefon 0722/595007. (nr. 
6/21.05.2007)
• 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)
• angajez șoferi profesioniști, categorii le C, E 
din municipiul Deva. Informații la tel. 
0740/599790. (2/1805)
• angajez vânzătoare pentru magazin 
cosmetice. Relații latei. 0722/469027. (9/16,05)
• 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)
• funcționar administrativ, 1 post Orăștie, data 
limită 25.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• funcționar economic, Deva, 1 post data I imită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
0806., tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
25.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar depozit Hațeg, 1 post, data limită 
15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar depozit Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar depozit Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar depozit, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.06., tel. 213244, între orele 9-18
• gestuinar depozit, Deva, 1 post, data limită 
0806., tel. 213244, între orele 9-16.

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

nia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

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

Slntuhahn - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată în 
P-ța Unirii

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

R

i • M tigrem 1 post data limită 11.06, tel. 
213244, între orele 9-16
• adandeiâ, Hunedoara, 1 post data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• infirmieră, Hunedoara, 9 posturi, data limită 
15.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• infirmieră, Simeria, 2 posturi, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• inginer construcții civile; industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 30.05, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale, și agri
cole, Deva, 2 posturi, data limită 1806., tel. 
213244, între orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara 1 post, data limită 31.05, tel. 
213244, între orele 9-16.
• inginer instalații pt construcții, Deva 1 post, 
data limită 1806, tei. 213244, între orele 9-16.

• inginer mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
30.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• inginer/subinginer tehnolog prelucrări 
mecanice, Hațeg, 1 post, data limită 15.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică, Hunedoara 5 posturi, data limită 30.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• instalator apă canal, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• instalator tnc&tzire centrală termică și gaze, 
Deva, 5 posturi, data limită 03.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• instalator rețele de distribuție/transport 
fluide, Călan, 2 posturi, data limită 30.05, tel. 
213244, între orele 9-16.
• instructor ergoterapie, Brad, 1 post, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -18
• izolator lucrări speciale, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Izolator termic, Deva, 5 posturi, data limită 
3.06, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• incărcător-descărcător, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 10.06, tel. 213244, între orele 9-18
• ing^toare la unități de ocrotire socială, Hune
doara, 5 posturi, data limită 15.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• îngrijitor animale, Deva, 1 post, data limită 
31.05, tel. 213244, între orele 9-18
• îngrijitor dădhi, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• hgrijrtordăcfiri. Hunedoara, 1 post data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• Îngrijitor clădiri, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• togrijriordădm. Orăștie, 13 posturi, data limită 
01.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• tngnptor clădiri, Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244,între orele 9-16.
• Ingnptor spații verzi, Deva, 1 post data limită 
31.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• Jurisconsult, Hunedoara, 1 post, data limită
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• laborant determinări fizico-mecanice, Orăștie, 
1 post data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic. Brad, 5 posturi, data limită
1.06. Tel. 213244, orele 9-18
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post data limită 
20.07. Tel. 213244 orele 9-18
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 3 posturi, data limită 3805 TeL 
213244, orele 9-18
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 1 post, data limită 31.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Orăștie, 10 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-18
• lăcătuș mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
30.05., persoane de peste 45 de ani. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 5 posturi, data limită 
3.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 8 posturi, data limită 
30.06. Tei. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 1 post, data limită 
1.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 806. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.05., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 14.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Orâștie3 posturi, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Simeria, 12 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș-montator, Petroșani, 1 post, data 
limită 1.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• legăta manual, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lucrător bucătărie, Deva, 2 posturi, data limită 
3.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Deva 1 post, data limită 
12.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Deva 1 post, data limită 
31,05. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Petrila, 1 post data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-18
• lucrător gestionar, Deva 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită 
29.05. Tel. 213244, orele 9-18
• macaragiu, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, orele 9-18
• macaragiu, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.05., perioadă determinate Tel. 213244, orele 9 
■16.
• maistru industria textilă, pielărie, Brad, 1 post 
data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -18
• maistru industria textilă, pielărie, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• maistru instalator în construcții, Hunedoara,
1 post data limită31.05, tel. 213244, între orele9- 
16.
• maistni-Ucătuș construcții metalice, Hune
doara, 1 post data limită31.05, tel. 213244, între 
orele 9-18
• manichiurist, Hunedoara, 1 post data limită 
30.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Deva, 1 post, data limită 
17.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-18
• manipulant mărfuri, Hațeg, 5 posturi, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 25.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• marcator piese, Brad, 11 posturi, data limită 
30.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hațeg,
2 posturi, data limită 25.05., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• mașinist ia mașini pt. terasamente, Hațeg, 2 
posturi, data limită 25.05., tel. 213244,între orele 
9-18
• mașinist la mașini pt. terasamente, Petroșani,
3 posturi, data limită 30.08, tel. 213244, între 
orele 9-16.
■ mecanic agricol, Orăștie, 4 posturi, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-18
• mecanic auto, Brad, 1 post, data limită 31.05., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 6 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-18
• mecanic auto, Deva, 2 posturi/ data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
30D7„ tel. 213244, între orele 9-18
■ mecanic auto, Petroșani, 2 posturi, data limită 
3805, tel. 213244, între orele 9-18
• Mofeta pereț și platforme din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12, tel. 
213244, între orele 9-18
• montata, regdor, testor ap. de telecomu- 
nicații/instalații, Simeria, 2 posturi, data limită 
30.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• montata subansambluri, Călan, 22 posturi, 
data limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• montata subansambluri, Deva, 1 post, data 
limită 12.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• montata subansambluri, Hunedoara, 7 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• montata subansambluri, Hunedoara, 94 
posturi, data limită 31.07, tel. 213244, între orele 
9-18
• montata subansambluri, Orăștie, 10 posturi, 
data limită 31.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• montata subansambluri, Orăștie, 5 posturi, 
data limită 31.05, tel. 213244, între orele 9-16.

• immdtor-constnictor bârne, chirpici, piatră, 
Deva, 4 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• muncita necafificat în agricultură, Orăștie, 1 
post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• muncita necalificat în agricultură, Simeria, 2 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele9/16.
• muncita necalificat în industria confecțiilor, 
Călan, 22 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncita necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 11 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncita necalificat în industria confecțiilor, 
Orăștie, 29 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncita necallficat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 12 posturi, data limită 5.08 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necafificat în mine și cariere, Brad, 4 
posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• muncita necafificat în mine și cariere, Brad, 4 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncita necafificat în silvicultură, Brad, 4 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -18
• muncita necalificat în silvicultură, Hune
doara, 19 posturi, data limită 31.07., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• mimeita necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Călan, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9/16.
• muncitor necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Călan, 5 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9/16.
• muidtor necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide. Deva, 4 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9/16.
• mundtor necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 /16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 1 post data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9/18
• muncitor necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide. Orăștie, 2 posturi, data 
limită 25.05. Tel. 213244, orele 9/18
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9/16.
• muncita necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9/16.
• muncita necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 1.06. Tel. 213244, orele 9/16.
• muncita necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Simeria 3 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 /16.
• muncita necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Vulcan, 10 posturi, data 
limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 /16.
• muncita necalificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granule, Hunedoara, 1 post 
data limită 25.05. Tel. 213244, orele 9/16.
• muncita necafificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 1 post data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita necafificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muidtor necafificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necafificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 25 posturi, data limită 
9.008. Tel. 213244. orele 9-16.
• muidtor necafificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 7 posturi, dala limită 7.08 
TeL 213244, orele 9-18
• nmnehor necaHcat la asamblarea, montarea 
pieselor. Orăștie, 8 posturi, data limită 3805 Tei. 
213244. orele 9-16
• muidtor necafificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 1 post data limită 
30.08 Tel. 213244. orele 9-18

• mundtor necafificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncita necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 3 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 4 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.06., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• mundtor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 1 post, data 
limită 8.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila, 1 post data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ mundtor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, 
data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Deva, 2 posturi, data 
limită 17.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necallficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 1 post, data 
limită 19.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necafificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 4 posturi, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petrila, 5 posturi, data 
limită 31.05., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor, Orăștie, 4 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Orăștie, 2 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor plantații și amenajare zonă verde, 
Orăștie, 6 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-18
• muidtor plantați și amenajare zonă verde, 
Orăștie ,6 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele9-16
o ■unorpaf, Itaiedoara, 2 posturi, data limită 
3807. Tel. 213244, orele 9-18
• epatai tririitou elEctroricși rețele, Deva.1 
post data (mită 12J6 TeL 213244, orele 9 -18

Decese (75)

Fiica, ginerele, soția și mama anunță cu durere în 
suflet trecerea în neființă a celui care a fost un bun 
tată, socru, soț și fiu

LAZA PAVEL
în vârstă de 55 de ani. Corpul neînsuflețit este 
depus la Casa Mortuară Deva iar înmormântarea 
va avea loc miercuri 23 mai 2007, ora 13.00.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Vărul și familia Borgovan Vasile din Satu Mare 
deplâng încetarea fulgerătoare din viață a celui 
care a fost un om bun și deosebit

BORGOVAN MARCEL
Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aibă 

grijă de el!

• operator calculata electronic și rețele, Hațeg, 
1 post, data limită 1.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator calculator electronic și rețele,
Orăștie, 1 post data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele9-ia
• operator cendționare și prelucrare plante 
medicinale. Orăștie, 1 post data limită 2805. tel. 
213244, intre orele 9-16
• operata confecț. ind. îmbrăcăminte-țesături, 
tricotaje, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
08.06, tel. 213244, între orele 9-16
• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 5 
posturi, data limită 15.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• operator la mașini-unelte cu comandă 
numerică, Orăștie, 2 posturi, data limită 25.08, 
tel., 213244, între orele 9-16.
• operata mașini de fragmentare (produse 
chimice), Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• operator prelucrare mase plastice, Hune
doara, 1 post, data limită 31.08, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• operator preparare minereuri, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• operatortăieta textile, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• osapat (chelner), Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chetoer), Brad, 2 posturi, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Călan, 1 post, data limită 
31.05.,tel. 213244,Int orele9-16
• ospătar (chelner), Călan, 2 posturi, data limită 
30.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Deva, 2 posturi, data limită 
30.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Deva, 3 posturi, data limită 
05.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Deva, 4 posturi, data limită 
03.06., tel. 213244, între orele 9-16
• ospătar (chelner), Hațeg, 1 post, data limită 
29.05., tel. 213244, între orele 9-16
• ospătar (chelner), Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner). Hațeg, 3 posturi, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Orăștie, 1 post, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Orăștie, 2 posturi, data 
limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16
• ospătar (chelner), Orăștie, 3 posturi, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• paliser, Deva, 2 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16
• pavata, Brad, 3 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 1 post data limită 30.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• paznic, Hunedoara. 1 post, data limită 30.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• paznic, lupeni 2 posturi, data limită31.05., tel. 
213244, între orele 9-16.
• paznic, Orăștie, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• portar, Simeria, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• pregătitor articole marochinărie, Orăștie, 3 
posturi, data limită 30.05., tel. 213244, între orele 
9-16.
• pregătitor articole marochinărie, Orăștie, 4 
posturi, data limită 30.05, tel. 213244, între orele 
9-16.
• pregătitoiMansator confecții, Brad, 4 posturi, 
data limită 3808, tel. 213244, intre orele 9-18
• pregătitor piese încălțăminte. Brad, 2 posturi, 
data limită 3L05, teL 213244, intre orele 9-16
• ptaă*»  piese incâAamirte. Hredoara. lpost 
tBa finită 3L08. teL 2132M. ‘rtre orele 916

(nr. 9/21.05.2007)

(nr. 7/21.05.2007)

• preparata conserve, legume și fructe, Hațeg, 
4 posturi, data limită 15.06., tel. 213244, între 
orele 9-16
• priidtor-dislribidtor materiale și scule, Hune
doara, 1 posti data limită 09.06, tel. 213244, între 
orele 9-18
• primitor-preparata produse fluide, Deva, 5 
posturi, data limită 25.05, tel. 213244, între orele 
9-16.
• programator, Deva, 1 post, data limită 25.05, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• psltolog, Hunedoara, 1 post, data limită 3007, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• referent de pensii, asigurări sociale și 
asistență, Hunedoara, 12 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• referent de specialitate administrația publică, 
Brad, 1 posti data limită 15.06., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• retușor clișee, Deva, 3 posturi, data limită 
17.06, tel. 213244, între orele 9-16
• săpător manual, Brad, 2 posturi, data limită 
30.05, tel. 213244, între orele 9-16
• SC Autocord 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)
• sculer-matrițer, Hunedoara, 1 posti data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16
• societate comercială angajează muncitori 
necalificați. Relații la tel. 0254/223950, 
0744/605685. (3/1605)
• sortata produse, Hațeg, 2 post, data limită 
26.08, tel. 213244, între orele 9-16
o sortata produse, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• șef hirou instituție publică, Hunedoara, 1 post, 
data limită30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• șef birou și asimilați, Deva, 1 post data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• șef departament de mărfuri alimentare/neal- 
imentare, Hunedoara, 1 post data limită 25.08, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• șef restaurant, Orăștie, 1 post, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16
• șef serviciu instituție publică, Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șuier autobuz, Hațeg, 1 post, data limită 14.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.

• șuta autocamtai/mașlnă de mare tonaj,
Brad, 1 post, data limită 31.06, tel. 213258 între 
orele 9-16.
• șofer autocamion/mașină de mare tonaj,
Brad, 49 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamion/mașină de mare tonaj, 
Călan, 1 post, data limită 31.05., tel. 213244, între 
orele 9-16
• șofer autocamion/mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 3 posturi, data limită 15.06., tel. 213244, 
între orele 9-16
• șofer autocamion/mașină de mare tonaj,
Hațeg, 4 posturi, data limită 15.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamion/mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 10.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamion/mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 posti data limită 10.06, tel. 213244, 
între orele 9-16
• șofer autocamion/mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post data limită 30.05., tel. 213244, 
între orele 9-16
• șofer autocamion/mașină de mare tonaj,
Hunedoara, 1 post data limită 30.08, tel. 213244, 
între orele 9-16
• șofer autocamion/mașină de mare tonaj,
Orăștie. 1 post, data limită 2805. tel 213244. 
intre orele 9-16

mailto:contabilitate2007rp@yahoo.com
mailto:service@autocord.ro


marți 22 mai 2007

• La licitație. Sabia pe care Bonaparte, 
viitorul împărat Napoleon I, a purtat-o în 
bătălia de la Marengo, nordul Italiei, în 
iunie 1800, va fi scoasă la vânzare pe 10 
iunie, la o casă de licitații de lângă Paris.

II va juca pe Lev Tolstoi

Activiști Greenpeace au aliniat 
balene moarte și delfini în fața porții 
Brandenburg din Berlin pe motiv că 
acestea sunt rănite de plasele pescarilor 
și elicele navelor. (Foto: epaj <

■ Actorul Anthony Hop
kins își amână pensio
narea pentru rolul cele
brului scriitor rus.

Londra (MF) - Anthony Hop
kins, care din 1998 a anunțat 
de cel puțin trei ori că vrea să 
pună punct carierei de actor, 
îl va interpreta pe Lev Tolstoi, 
alături de Meryl Streep. „The 
Last Station” este povestea 
frământatei vieți a lui Tolstoi.

Co-producția germano- 
engleză este unul dintre cele 
nouă filme despre scriitori 
celebri, printre care se nu
mără, Pușkin, Dickens, Moli- 
cre, Keats, Austen, surorile 
Bronte și Dylan Thomas, care 
sunt promovate în prezent la 
Festivalul de film de la Cannes.

Streep va juca rolul soției lui 
Tolstoi, o femeie inteligentă 
despre care se crede că a avut 
o influență editorială puternică 
asupra romanului „Război și 
Pace” dar care, în cele din

Serie de timbre
Londra (MF) - Coperta 

celui de-al șaptelea și 
ultim volum din seria 
aventurilor vrăjitorului 
Harry Potter va apărea 
în cadrul unei colecții de 
timbre lansată în iulie de 
poșta regală din Marea 
Brițanie, cu patru zile 
înainte de apariția cărții 
în librării. Seria de tim
bre va cuprinde copertele 
originale ale celor șapte 
cărți ale francizei de suc
ces creată de scriitoarea 
J. K. Rowling. Va mai fi 
lansată și o serie de tim
bre cu turnurile Școlii 
Hogwarts și cu cele patru 
case de vrăjitori.

A luat foc
Londra (MF) - Vapo- 

rul-muzeu din secolul al 
XIX-lea, Cutty Sark, 
unul dintre punctele de 
atracții turistice din 
Londra, a luat foc, ieri 
dimineață, au informat 
pompierii englezi. Vapo
rul expus la Greenwich, 
în sud-estul Londrei, era 
în curs de restaurare și 
trebuia să fie redeschis 
publicului în anul 2009.

Mandela (Foto: epa)

Un film scandaliează iranienii
Teherean (MF) - Iranienii 

au protestat împotriva selec
ționării în competiția oficială 
la Festivalul de film de la 
Cannes a lungmetrajului ani
mat realizat de regizoarea ira
niană exilată Marjane Satra-

Vrea 
Spice Girls 
Johannesburg (MF) - 
Nelson Mandela, 
primul președinte de 
culoare al republicii 
Africa de Sud, își 
dorește ca fostele 
membre ale trupei 
Spice Girls să se 
reunească pentru un 
concert cu ocazia 
aniversării sale, pe 18 
iulie. Pe 18 iulie, fos
tul președinte sud- 
african va împlini 89 
de ani. Mandela 
speră că fetele de la 
Spice Giris vor fi de 
acord să se 
reunească pentru un 
concert în scop cari
tabil, la care sunt 
invitate numeroase 
vedete.

Benzile desenate au fost 
traduse în 20 de limbi străine.

(Foto: FAN)

0 caută disperați pe Madeleine

Un pui de urs cu ochelari (Tremarc- 
tos ornatus) s-a născut la grădina zoo
logică din Zurich. (Foto: epa)

■ Părinții fetiței care a 
dispărut dintr-un hotel 
din Portugalia vor apela 
la detectivi.

Lisabona (MF) - Părinții fe
tiței de patru ani intenționează 
să angajeze detectivi particu
lari care să o caute alături de 
autoritățile internaționale. Ta
tăl lui Madeleine, Gerry Mc
Cann, speră că detectivii vor 
găsi un indiciu despre unde 
s-ar putea afla fiica sa, după ce 
poliția din Portugalia a recu
noscut că nu a putut afla nim
ic în acest sens și că nu au pu
tut strânge dovezi suficiente 
pentru a-1 aresta pe singurul 
suspect.

Părinții fetiței, ambii de 38 
de ani, se gândesc să călăto

Drum european blocat
Sofia (MF) - O alunecare de teren, produsă 

în urma ploilor torențiale care au provocat 
inundații în capitala Sofia și în împrejurimi, 
a blocat drumul european E79 din suburbia 
Valdaia, relatează site-ul Novinite.com 
Șoseaua face legătura între oraș și zona de 
sud-vest a țării, continuând spre Grecia, prin 
punctul de frontieră Rulata. Echipajele de 
intervenție au curățat zona, dar munca lor 
este complicată de ploile torențiale, în timp 
ce traficul a fost deturnat pe un drum ocoli
tor. Unele echipe de intervenție au fost che
mate în alte zone, unde alunecările de teren 
au blocat un drum secundar, care leagă Sofia 
de Samokov, la poalele Munților Rila. Ploile 
torențiale au determinat umflarea râurilor 
care traversează capitala bulgară, provocând 
pagube minore și perturbarea traficului.

Mica Sirenă, cu văl musulman
■ Statuia Micii Sirene 
din Copenhaga a fost 
acoperită cu o rochie și 
un văl musulman.

Copenhaga (MF) - Mica Si
renă, statuia simbolică a capi
talei daneze, Copenhaga, a fost 
acoperită duminică, timp de 
câteva ore, cu o rochie și un 
văl musulman, în condițiile în 
care dezbaterea referitoare la

sportive între elevi. Una 
dintre probe este să iei 
cu dinții puga de dul
ciuri și să o duci la li
nia de sosire. (Foto: epa)

Hopkins (Foto. EPA)

urmă, îi va inspira doar dez
gust soțului său.

Hopkins (69 ani) a declarat 
de cel puțin trei ori până acum 
că dorește să se retragă din 
lumea filmului, fiind îngrijorat 
că și-a „risipit” o mare parte 
din viață pe platourile de fil
mare. Luna trecută, însă, a 
declarat că viața de pensionar 
nu este cel mai potrivit mod de 
a-și petrece restul zilelor.

pi, „Persepolis”, prin care es
te criticată revoluția islamică, 

într-un comunicat adresat 
atașatului cultural de la 
ambasada Franței la Teheran, 
Fundația pentru cinema Fara
bi vorbește despre un posibil 
„act politic și chiar anticul
tural” din partea festivalului. 
Fundația, însărcinată cu pro
movarea cinematografiei 
iraniene în străinătate, se află 
sub tutela Ministerului Cul
turii și al instrucției islamice. 
Filmul, realizat împreună cu 
Vincent Paronnaud, este 
inspirat din benzile desenate 
cu același titlu realizate de 
Marjane Satrapi.

Gerry și Kate McCann nu și-au pierdut speranța

rească în Europa penru a pro
mova operațiunile de căutare 
a fiicei lor. Autoritățile anali
zează înregistrările video de la 

ținuta femeilor islamice este 
reluată în țara scandinavă, 
relatează presa daneză de ieri.

Un localnic ieșit la plimbarea 
de dimineață a sesizat poliția, 
duminică, în jurul orei locale 
05.30, după ce a zărit celebra 
sculptură acoperită cu două 
țesături de inspirație mu
sulmană, în culorile roșu și 
bordeaux, și având capul aco
perit cu un văl, a explicat un 
purtător de cuvânt al poliției.

aeroportul Faro, din Algarve, 
unde au fost informați că a 
fost văzută o fetiță sedată. An
cheta se axează pe relația din

Potrivit poliției, acțiunea nu a 
fost revendicată, deocamdată. 
Polițiștii au înlăturat pânza, 
pentru a le permite turiștilor 
să privească statuia Micii Sire
ne în starea ei naturală. „Den 
Lille Havfruen” a mai fost 
acoperită cu o burka, în 2004, 
iar pe abdomen i-a fost lipit un 
afiș pe care scria „Turcia în 
UE ?”, în semn de protest față 
de eventuala aderare a acestei 
țări la Uniunea Europeană.

tre Robert Murat, primul sus
pect, și Șerguei Malinka, un 
webdesigner din Rusia care 
trăiește în Praia da Luz și care 
a fost interogat miercuri. Mu
rat (33 ani) a declarat poliției « 
că el era acasă împreună cu ’ 
mama sa în noaptea în care a 
dispărut Madeleine și a negat 
că ar fi implicat. Detectivii nu 
au găsit nici o probă în cal
culatorul lui Malinka (22 ani) 
pentru că se pare că acesta a 
șters conținutul hardului cu 
câteva ore înainte de a fi reți
nut de autorități. Fetița a dis
părut la 3 mai, în timp ce dor
mea în camera ei de hotel îm
preună cu frații ei gemeni, de 
doi ani. Părinții lor erau ple
cați la un restaurant din apro
piere pentru a cina și veneau 
regulat să-i verifice pe copii.

Probe în fiecare an, 
în orașul japonez Kofu- 
dai, au loc întreceri

Novinite.com

