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Români în top 
■ft Cannes

Cannes (M.F.) - Pre
miul secțiunii „Un Cer
tain Regard” a Festiva
lului de la Cannes a fost 
decernat, pentru a doua 
oară, unui film româ
nesc. „California Drea- 
min'” al regretatului re- 
<or Cristian Nemescu, 

irimit sâmbătă seară 
premiul, deși juriul se 
gândise initial să nu-1 
includă în jurizare. Cu 
un scenariu de Cristian 
Nemescu și Tudor Voi- 
can, filmul îi are în dis
tribuție pe Armand 
Assante, Răzvan Vasi- 
lescu, Maria Dinulescu, 
Jamie Elman, și multi 
°lții. Assante a declarat 

' L decernarea premiului 
a fost „un moment 
extrem de puternic”, 
„un omagiu minunat și 
binemeritat” adus lui 
Cristi. /p.12

Universi
tate de 
50 de ani
Petroșani (C.B.) - Uni
versitatea din Petro
șani a celebrat sâm
bătă, împlinirea a 50 
de ani de la înfiin
țarea acestei instituții. 
Acțiunea a cuprins o 
decernare a unui pre
miu Honoris Causa 
precum și ridicarea în 
centrul campusului 
universitar a unei 
troițe din lemn. La 
aceasta festivitate au 
participat persona
lități județene care au 
absolvit facultatea de 
Inginerie, /p.3

Bursa la 
hunedoreni
Daa (T.S) - Aproxi
mativ 10.000 de hu
nedoreni tranzacțio- 
nează acțiuni pe Bur
să. Sumele pe care 
aceștia le joacă ajung 
la ordinul zecilor de 
miliarde. începând de 
azi, în fiecare luni, un 
broker din județ vă 
va oferi, în 
Cuvântul Liber, infor
mații despre evoluția 
Bursei și prognoza 
pentru săptămâna 
în curs, /p.5
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De unde ne luăm butelia
PETP.OM preia SHELL GAS România cu 50 de milioane de 
eura și devine astfel lider pe piața bute! itior de aragaz.

Rămânem fără apa rece!
■ Deva, Simeria, Călan, 
Sântămărie Orlea, Bretea 
Română și Băcia vor ră
mâne, mâine, fără apă.

Deva (M.S.) - Orașele Deva, 
Simeria și Călan, precum și 
comunele Sântămărie Orlea, 
Bretea Română și Băcia vor

rămâne fără apă rece timp de 
24 de ore, începând de mâine 
dimineață, ora 7.00. întreru
perea este. determinată de 
lucrările de reparații pe care 
operatorul regional de apă SC 
Apa Prod SA este nevoit să le 
efectueze la conducta magis
trală de aducțiune a apei și 
va afecta aproximativ 90.000

de persoane care locuiesc pe 
raza localităților menționate.

„Pe conducta magistrală de 
aducțiune a apei sunt nouă 
avarii pe sectorul cuprins 
între localitățile Călan și 
Plopi. Prin aceste lucrări 
vrem să eliminăm toate 
pierderile de apă din rețea”, 
a declarat directorul general

al SC Apa Prod SA Deva, Vic
tor Arion.

Pentru finalizarea în ter
men a lucrărilor, au fost 
mobilizate șapte echipe com
plexe de muncitori și patru 
excavatoare. Apa rece va 
reveni la robinetele locuin
țelor din zonele afectate mier
curi dimineața, la ora 7.00. ■

Așii zborului acrobatic din 
România, componenți ai lotului Ș 
național, i-au încântat pe cei 
aproximativ 1.000 de spectaori 
prezenți la demonstrația de „vir
tuozitate” în pilotaj, planorism ș; 
parașutism, desfășurată ieri, la 
Aerodromul Săulești. /p7
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Numărul pensionarilor, dublat
■ Doar 20% dintre 
pensionarii hunedoreni 
au venituri peste 500 
lei/lună.

Deva (D.I.) - în județul 
Hunedoara, în ultimii 18 ani, 
numărul pensionarilor s-a du
blat. La sfârșitul lunii aprilie 
2007, erau în plată 131.389 pen
sionari. Pensia medie de asi

gurări sociale este de 431 lei, 
față de 364 lei la nivel națio
nal, ceea ce reprezintă cea mai 
mare pensie medie din cele 
plătite lunar în județele țării, 
în județ, 811 pensionari se află 
sub pragul de sărăcie extremă 
(85 lei/lună/persoană); sub ni
velul pragului de sărăcie (130 
lei/lună/persoană) se situează 
3.828 pensionari, majoritatea 
acestora fiind pensionari ur

mași sau pentru limită de 
vârstă cu vechime incompletă; 
cu un venit sub cel minim de 
subzistență există 38.150 pen
sionari, iar cu un venit sub 
cel necesar coșului mediu de 
consum lunar (305 lei/lună/ 
persoană) sunt 40.826 pen
sionari; cu un venit lunar sub 
cel necesar pentru un trai 
decent există 61.416 pensio
nari.

Manchester

Interes pentru termoficare
Deva (D.I.) - Tot mai multe 

asociații de proprietari din 
Deva se interesează de planul 
de reabilitare a sistemului de 
termoficare din municipiu. 
Conform declarațiilor condu
cerii Calor SA, nu se poate de
mara proiectarea finală a 
instalației până ce toate aso

ciațiile nu-și exprimă, în scris, 
nominal pentru fiecare loca
tar, acordul privind realiza
rea acestor lucrări de amploa
re. Acceptul nu înseamnă des
ființarea instalațiilor de gaz, 
ci o alternativă, fiecare putând 
opta oricând pentru soluția 
cea mai convenabilă.
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• In memoram. Mai mult de 10.000 de 
nostalgia s-au adunat, sâmbătă, la Kum- 
nwec, satul natal al fostului președinte 
iugoslav losip Broz Tito, pentru a marca 
inrțjinirea a 115 ani de la nașterea aces
tuia. Admiratorii fostului lider comunist au 
venit din toate fostele republici iugoslave, 
în special din Slovenia, Bosnia și Macedo
nia.

Prematur
Washington (MF) - Ca 

m Albă a anunfat, sâm
bătă, că discuțiile pri
vind o reducere a efecti
velor din Irak sunt pre
mature, după ce presa 
americană a relatat că 
administrația ar putea 
reduce drastic, in 2008, 
nivelul trupelor stațio
nate in această țară, re
latează AFP.

Referendum
Damasc (MF) - Elec

toratul sirian a Început 
să voteze, ieri diminea
ță, intr-un referendum 
pentru al doilea mandat 
de șapte ani al președin
telui Bashar al-Assad, 
unic candidat la condu
cerea statului. Partidul 
Baas, aflat la putere din 
1963, a cerut marți ale
gătorilor să aprobe al 
doilea mandat al lui A-
ssad, in timp ce par
tidele de opoziție le-au 
solicitat simpatizanților 
să boicoteze scrutinul.

Acuză SUA

Bertie Ahern
(Foto: EPA)

Victorie 
confir
mată

| Dtfin (MF) - Pre
mierul irlandez 1b 
exercițiu, Bertie 
Ahem, a obținut vic
toria In alegerile le
gislative din Irlanda, 
urmând să asigure 
un al treilea mandat 
de prim-ministru, 
după zece ani petre- 
cuți deja la condu
cerea Guvernului, 
conform rezultatelor 
definitive ale

î alegerilor. Partidul lui 
Ahem și-a confirmat 
astfel avantajul 
asupra formațiunii de 

î centru-stânga Fine 
Gael, condusă de

î . Enda Kelly.

Liban (MF) - Gruparea extremistă Fatah 
al-Islam a acuzat SUA că au livrat forțelor 
libaneze armament neconvențional și a 
amenințat că va riposta în cazul în care 
acesta va fi utilizat împotirva militanților 
săi, relatează AFP. „Am aflat, de la sursele 
noastre, că SUA a livrat forțelor libaneze 
arme neconvenționale, printre care se află 
gaze toxice și bombe cu submuniții”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al grupării, 
Abu Salim Taha, aflat în tabăra Nahr 
al-Bared, situată în nordul Libanului și 
asediată de armata libaneză.

Posibilă retragere
Skopje (MF) - Partidul etnicilor albanezi 

din coaliția de guvernământ macedoneană 
amenință că se va retrage din Executiv, 
punând în pericol majoritatea pe care se 
sprijină acesta, din cauza unei dispute cu 
cel de-al doilea partid important al 
albanezilor din Macedonia. Un membru al 
conducerii Partidului Democratic al 
Albanezilor (DPA) a declarat sâmbătă seara 

că acesta ar putea 
părăsi coaliția, 
după publicarea 
unor informații 
privind o înțelegere 
încheiată de pre
mierul Nikola 
Gruevski pentru 
suspendarea boico
tului parlamentar 
al principalilor 

:rivali ai DPA, par
tidul de opoziție 
Uniunea Democra
tică pentru Inte-

Nkoia Gruevski (Foto: epa) grare (DUI).
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Spaniolii s-au prezentat la ume
■ S-au ales primarii și 
consilierii municipali din 
peste 8.000 de localități 
spaniole.

Madrid (MF) - Mai mult de 
35 de milioane de spanioli au 
fost așteptați, ieri, la urne,, in 
alegerile municipale și regio
nale, pentru desemnarea pri
marilor și consilierilor muni
cipali din 8.111 localități, re
latează AFP. Aproximativ 18,9 
milioane de alegători au par
ticipat la reînnoirea parla
mentelor regionale a 13 din

tre cele 17 comunități autono
me spaniole. Scrutinul regio
nal nu include Țara Bascilor, 
Catalunia, Galiția și Andalu
zia, care dispun de calendare 
proprii pentru reînnoirea par
lamentelor regionale.

Votul s-a Încheiat la ora lo
cală 20.00 (21.00 ora Româ
niei), Hind pentru prima dată 
când Întregul electorat spa
niol este chemat la urne după 
victoria-surpriză Înregistrată 
la alegerile legislative din 
martie 2004 de socialistul Jose 
Luis Rodriguez Zapatero (PSOE).

Zapatero și principalul său

contracandidat, Mariano Ra
joy, liderul Partidului Popu
lar (PP, dreapta), au conside
rat acest scrutin drept un test 
major înaintea alegerilor le
gislative care vor avea loc in 
2008. Liderul PP s-a arătat re
zervat față de problema bas
că, pe fondul numeroaselor 
violențe urbane din Țara Bas
cilor și Navara (nord).
Românii la vot

Potrivit El Pais - comuni
tatea românească din Țara 
Bascilor figurează în primele 
zece locuri ca dimensiuni, dar

a fost singura care a contat la 
alegerile locale de ieri deoa
rece, după aderarea la UE, ro
mânii au posibilitatea de a 
vota. Un număr de 6.265 de 
români au fost așteptați la vot 
ieri. „Dacă cetățeanului nu i 
se oferă un loc de muncă, a- 
cesta nu îi va vota pe politi
cieni, pentru că, dacă nu sunt 
locuri de muncă, nu se poate 
trăi”, consideră Aurel Toma, 
președintele asociației Carpa- 
tos (Carpații), imigrant rcfr 
mân care s-a stabilit la Bilb^ 
în urmă cu trei ani și jumă
tate.

Brown nu exclude o intervenție în Iran
mate în Iran, țară bănuită de 
Occident că îmbogățește ura
niu în scopuri militare, rela
tează AFP. Brown, care pare

Londra (MF) - Viitorul pre
mier britanic, Gordon Brown, 
a refuzat să excludă total po
sibilitatea unei intervenții ar-

Gordon Brown (Foto: EPA)

mai prudent decât actualul 
premier, Tony Blair, în ceea 
ce privește Irakul, s-a declarat 
însă în favoarea rezolvării 
crizei iraniene „prin presiuni 
multilaterale”. întrebat dacă 
exclude o intervenție militară 
în Iran, el a refuzat să ofere 
garanții în acest sens. „Ceea 
ce nu vrem este o situație în 
care pierdem controlul, de la 
Coreea de Nord la Iran sau ță
rile africane (...) Cred că presiu
nile multilaterale sunt o idee 
bună”, a spus Brown, aflat la 
Bristol, unde a participat, 
sâmbătă, la o reuniune orga
nizată în cadrul alegerilor in
terne din Partidul Laburist.

Demisie
Viena (MF) ■ Ambasa

dorul României la Viena, 
Adrian Corbea Hoișie, ajg 
demisionat după ce a* 
primit verdictul de poli
ție politică din partea 
CNSAS. Afirmația a fost 
făcută de ministrul de | 
Externe, Adrian Cioroia- 
nu. Ministrul a mărturi
sit că a avut o discuție 
privată cu ambasadorul 
imediat după aflarea de
ciziei CNSAS și că aces
ta a fost de acord să își^ 
depună demisia de onoa-^* 
re.

Italienii, la vot
Roma (MF) - Peste zece 

milioane de italieni, mai 
precis un alegător din cinci, 
au votat în cadrul alege
rilor locale, pentru desem
narea primarilor și consi
lierilor din 856 de munici
palități.

Liderii principalelor par
tide de opoziție, Silvio Ber
lusconi (Forza Italia) și

Gianfranco Fini (Alianța 
Națională), au cerut alegă
torilor, pe parcursul cam
paniei, să își exprime ne
mulțumirea față de Guver
nul condus de premierul 
Romano Prodi în cadrul 
acestor scrutinuri locale, în 
speranța de a slăbi majori
tatea de centru-stânga afla
tă la putere.

Alegeri anticipate în
■ Pe 30 septembrie, 
ucrainienii se vor prezen
ta la urne, dacă Parla
mentul își va da acrodul.

Kiev (MF) - Președintele u- 
crainean, Viktor Iușcenko, a 
anunțat, sâmbătă noaptea, în
cheierea crizei politice din 
Ucraina și un acord cu pre
mierul Viktor Ianukovici pen
tru convocarea alegerilor an

ticipate în data de 30 septem
brie, relatează AFP. Iușcenko 
a apreciat că acordul privind 
data alegerilor înseamnă în
cheierea crizei politice din 
țară. „Ucraina iese mai pu
ternică din această criză (...) 
Am găsit o cale democratică 
între noi”, a adăugat el. Ianu
kovici a subliniat, la rândul 
său, necesitatea de a nu repeta 
greșelile trecutului. „Vom face 
totul pentru ca acest lucru să

Liberalii se întâlnesc
cu Băsescu

București (MF) - Liberalii 
s-au întrunit, ieri, în ședința 
Biroului Politic Central și au 
hotărât să se prezinte la con
sultările cu președintele de la 
Cotroceni. Săptămâna aceas
ta, președintele PNL, Călin 
Popescu Tăriceanu, a precizat 
că liberalii vor să rămână la 
guvernare.

PNL nu a exclus posibili-

Ucraina
nu se mai întâmple, nici gre
șelile, nici emoțiile”, a spus el.

Pentru confirmarea acor
dului și încheierea definitivă 
a crizei mai sunt necesare vo
turi în Parlament, programa
te pentru marți și miercuri.

Disputa dintre cei doi lideri 
ucraineni s-a agravat de la 
dizolvarea Parlamentului de 
către Iușcenko, după mai 
multe luni de tensiuni cu coa
liția guvernamentală prorusă.
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H' 
tatea negocierilor cu PSQ, 
partidul cu cei mai mulți par
lamentari. La consultările de 
luni, președintele Traian Bă
sescu a anunțat că vrea să 
discute, printre altele, despre 
votul uninominal și despre 
necesitatea formării unei ma
jorități parlamentare care să 
susțină Guvernul, oricare ar 
fi el.

Cei doi Hderi politici, președin
tele Iușcenko (stânga) și pre
mierul lanukOVid (Foto: EPA)
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• «te sănătate. De la
1 iulie va începe programul de evaluare a 
stării de sănătate a populației. Urmare a 
acestuia, în trimestrul IV 2008, vom avea 
o evaluare a stării de sănătate a popula
ției și vom ști care sunt afecțiunile care îi 
macină pe români și unde vor trebui di- 
recționate cu fondurile M.S. (D.l.)

Vor la mare în România
■ „Nu trebuie să pleci 
pe litoral în străinătate 
ca să te simți bine. 
Marea lor e la fel"

Hanelore Acârnulesei

Ei nu mai au 
timp

Dana Ioan______
dana.ioanginfarnimedia.rn

Sunt mulți și tot mai săraci. Cei care 
pot ieși din case se adună în parcuri, 
preț de câteva ore și comentează ce au 

văzut, în restul timpului/de ieri până azi, 
la televizor. E singura lor distracție, singu
rul mod în care simt că participă personal 
la agitația comunității. Au în apartamente 
aceeași mobilă de acum 30-40 de ani, ace
leași amintiri pe rafturi; numai numărul 
vecinilor de vârsta lor se tot împuținează.

Deva - în ciuda propa
gandei împotriva litoralului 
românesc - care are, desigur, 
și lipsurile sale - hunedorenii 
se pare că preferă, totuși, 
stațiunile din țară. Unii pen
tru că acolo merg de ani de 
zile și s-au obișnuit, alții 
deoarece consideră vacanța 
mai ieftină, iar alții pentru că 
au fost și în străinătate, dar 
nu le-a luat ochii ambalajul, 
„îmi place în România. Eu

am fost de multe ori la mare. 
Și mi-a plăcut întotdeauna. 
Am fost și în Grecia. Mi-a 
plăcut și acolo. Anul ăsta, aș 
merge la noi”, spune Florica 
Șicurban. „Aleg litoralul ro
mânesc. Numai acolo îmi per
mit. în Mamaia, acolo îmi 
place să merg”, afirmă Cor
nelia Ghinieș. „Prefer lito
ralul românesc. Găsești ace
leași condiții și la noi. Toate 
concediile ni le facem în 
România. Avem o țară fru
moasă. Am fost la Mamaia, la 
Jupiter. E foarte OK. Nu tre
buie să mergi în străinătate 
ca să te simți bine la mare. 
Mulți străini vin în România 
să vadă locuri de care ai 
noștri nu știu. Am prieteni

Hunedorenii sunt atrași și acum de litoralul românesc (Foto: cl)

Odată pe lună, așteaptă poștașul cu 
grijă temătoare, apoi își împart 
puținul pe facturi, pe nevoi, pe număr de 

pâini necesare pentru următoarele 30 de 
zile. Și totuși, ei sunt cei mai disciplinați: 
își plătesc dările repede, să își poată 
împărți banii, să știe dacă mai rămân cu 
ceva pe urmă. Tot mai puțin pe fiecare zi. 
Pentru că dările se calculează tot mai des 
în funcție de fluctuațiile dolarului, iar pen
sia lor nu urcă conform cursului de 
schimb.

Au puține bucurii și tot mai multe 
tristeți. Nu neapărat că îi doboară 
sărăcia. Majoritatea dintre ei, oameni în 

putere în anii '80, știu cum să ducă greul, 
au „antrenament" de-o viață pentru el. 
Nepăsarea din jur însă îi macină. Tinerii 
trec grăbiți pe lângă ei, aruncând eventual 
un salut fugar; au probleme și ei, au facturi 
de plătit, copii de crescut, au rate la bănci 
și două servicii... Li se pare justificată gra
ba cu care trec pe lângă cei în vârstă. „Ce 
le pasă?! Au timp!". Din păcate, tot mai 
puțin cu fiecare zi....

Cei mai mulți pensionari din județul 
Hunedoara au o pensie între 301 și 
400 lei; sunt însă 2.747 persoane care au 

până în 100 de lei. Poate că unul dintre ei 
e vecinul dumneavoastră, care nu a mai 
putut să se ridice astăzi din pat... Acela pe 
lângă care ați trecut săptămâna asta în 
grabă, spunându-vă că... mai aveți timp și 
mâine să-l întrebați dacă îl puteți ajuta...

Cornelia Ghinieș Cristina Vesa (Foto: ci)

care merg în străinătate în 
concediu, dar noi preferăm să 
ne petrecem concediul în 
țară”, spune Cristina Vesa, o 
tânără mămică ce nu părea să 
aibă probleme financiare. 
Alții cred că reclama este mai 
puternică decât produsul 
„Prefer litoralul românesc. 
Nu am fost în altă parte. Nu 
știu cum este în străinătate. 
Dar ar putea fi și numai 
reclamă. Nu știu”, spune Roze 
Boantă. „Prefer litoralul ro
mânesc. Acolo mă duc în fie
care an. La Mamaia”, spune 
Iulia Pop. Mai există și cazuri

care, deși nu au fost la mare 
în străinătate, totuși, preferă 
produsul de export. Pe „N.V”. 
„Prefer Grecia sau Bulgaria. 
Nu am fost. Dar e mai ieftin. 
Am auzit de la alții. Mai 
mult îmi place dincolo. E mai 
ieftin și mai fain”, spune Lau- 
rențiu Cristian Curta. „Deo
camdată, numai în România 
am fost, dar e jenant. E 
îngrozitor. Urât, murdar, an 
de an e parcă mai rău. 
Următoarea dată, am să merg 
în străinătate. Serviciile nici 
nu se compară”, spune Lore- 
dana Zavastin.

Universitate de o jumătate de secol
■ Universitatea din 
Petroșani și-a prezentat 
palmaresul după 50 de 
ani de activitate.

Petroșani (C.B.) - Pentru a 
marca cum se cuvine cei 50 
de ani de la înființare, con
ducerea Universității din 
Petroșani a organizat o serie 
de acțiuni care au culminat 
cu susținerea celei de-a Il-a 
ediții a „Conferinței Inter
naționale de Electro
mecanică”. Pe lângă cadre 
didactice universitare și stu- 
denți din Petroșani, la această 
ediție au mai participat invi
tați reprezentând universități 
similare din Germania, Por
tugalia, Spania, Muntendgru, 
Moldova, Belgia, Polonia, 
Ungaria și Ucraina. Eveni
mentul a fost precedat de ce

remonia de acordare a titlu
lui de „Doctor Honoris 
Causa”, academicianului 
Solomon Marcus, personali
tate marcantă a vieții 
științifice și culturale din 
România.
Mulți absolvenți

După 50 de ani de activi
tate, Universitatea Petroșani 
se prezintă cu un palmares 
care cuprinde peste 6.500 de 
absolvenți, circa 200 de doc
tori științifici ingineri, peste 
2.000 de lucrări științifice 
elaborate, dintre care aproxi
mativ 500 publicate în 
străinătate, participări la 
peste 400 de simpozioane și 
conferințe interne și inter
naționale, elaborarea unui 
număr de peste 500 de ma
nuale, tratate și monografii.

întâlnirea de la Petroșani a

relevat câteva aspecte intere
sante prin faptul că dintre 
actualii profesori ai Univer
sității din Petroșani există 
mulți absolvenți ai acestei 
instituții. Câțiva dintre absol
venții acestei facultăți sunt 
astăzi personalități ale vieții 
publice locale (primarii 
municipiilor Vulcan și 
Petroșani, Gheorghe Ile, 
repectiv Tiberiu Iacob RidZi 
sau directorul general al 
CNH, Daniel Surulescu), 
naționale sau internaționale.
Troiță din lemn

în cinstea aniversării celor 
50 de ani de la înființarea 
Facultății de Inginerie Meca
nică și Electrică Petroșani, în 
parcul din centrul campusu
lui universitar, a fost ridicată 
o troiță din lemn, operă artis
tică a unui meșter din Bâr-

Tiberiu Iacob Ridzi (Foto: cl>

sana (Maramureș), în memo
ria celor care au fost dascăli 
ai universității. în prezent, la 
Universitatea Petroșani, în
vață 1.135 de studenți, îndru
mați de 320 de cadre didac
tice.

parcare din Hunedoara. Pompierii au 
rezolvat prompt incidentul.

(Foto: D.loan)
7;/î?'‘ , // J
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Termoficarea se întoarce
Deva (D.l.) - Utilizarea sis

temului de termoficare cen
tralizat ca modalitate de în
călzire și furnizor de apă 
caldă menajeră este majoritar 
în țările vest-europene. Avan
tajele lui sunt atât de natură 
economică, cât și de protecție 
a mediului. în România, s-a 
propus revigorarea lui în 
localitățile unde continuă să 
fie funcțional, printr-un pro
gram amplu de reabilitare a 
acestuia. Programul se bazea
ză pe calcule economice.

Costul unei Gcal de ter
moficare este de 107,5 lei; 
produsă într-o centrală de 
apartament costurile acesteia 
cresc până la 152 lei. Pentru 
o centrală de apartament, se

mai adaugă costuri supli
mentare cu energia electrică, 
cheltuieli de întreținere și 
verificare și, în curând, cu 
taxa de mediu.

Pentru Deva, a fost propus 
un sistem alternativ, prin ca
re consumatorul să nu fie 
obligat să aleagă unul sau 
altul dintre cele două sisteme, 
ci să poată folosi, funcție de 
dorințele proprii, unul sau 
altul dintre ele.

Contorizarea se va face 
individual. Mulți deveni au 
ales, în ultimii ani, centralele 
de apartament, dar creșterea 
costurilor implicite s-ar putea 
să-i convingă să încerce să fo
losească, măcar din când în 
când, termoficarea.

Copiii, de 1 Iunie

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

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

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

REGULAMENT: Desenele câștigătorilor vor fi incluse atât în zia - r ât s : ■ : 
Informații suplimentare la tei.0254/ 21 1 275. ,nt 8829

http://www.huon.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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15° Jun* 29°
minim maxim

Cerul va fi mai mult senin. Minima ter
mică va fi de 15°C, iar maxima va înregis
tra 29°C.

Prognoza pentru două zile
Marți. Cerul va fi Înnorat. Se vor înregis

tra temperaturi cuprinse între 15°C și 28°C.
Miercuri. Cerul va fi înnorat, posibil fur

tună. Se vor înregistra temperaturi minime 
de 13°C și maxime de 28°C.

Calendar Creștin Ortodox
Sfânta Treime; Cuv. Nichita Mărturisitorul, Episcopul 
Calcedonului; Sf. Sfințit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Eliconi- 
da.

Calendar Romano-Catolic ________
Sf. Gherman, ep.

Calendar Greco-Catolic_______________________
S Treime. S Eutihiu, ep, m. EvU Io 20,19-23; Ap Ef 
5,8-19; Ev Mt 18,10-20. în timpul săpt Ap și Ev săpt 
a 1-a dR.

Apa
Nu sunt progrmate întreruperi în furnizarea apei, 
potabile.

Gaz metan _______
No sunt programate întreruperi In furnizarea gazului 
metan.

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.

Tocăniță de pui cu 
legume
Ingrediente: 6 cartofi, 2 vinete, 2 gogoșari roșii, 300 
g pipote de pui, o legătură de pătrunjel, 1/2 pachet 
unt, sare, piper.
Mod de preparare: Se spală legumele, se curăță 
cartofii și vinetele de coajă și gogoșarii de semințe, 
într-o tavă se topește la foc mic, timp de 1 minut, 
untul, după care se pun cartofii tăiați cubulețe de 
mărime medie, se adaugă vinetele și gogoșarii 
mărunțiți, pătrunjelul, sare, piper. Pipotele se condi
mentează, apoi se așază peste legume. Se toarnă o 
cană cu apă peste și se dă la cuptor. Se servește cu 
mămăligă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integramel din numărul 
precedent: C - 0 - ATA - PUBLIC
- CF - LIEN - STA - VIS - ESTON
- SUFLEORI - SERIE - Rl - I - IN
- AS - R - RD - APLICE - RALIA 
-HG - CAPIE - VII - ML - SCENE
- TEACA - 0 - UE - CADRU - FATA

KbDBm om .
Dispecerat apă rece 22M87
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227® 1
IrfemWil HR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie 955
0J.P.6. HO 214971
Deranjamente lift 2350®
Diregă |anlti®-Veter. 221145

►

7X0 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

730 TeleMatinal 
1030 Sănătate pentru toții 
1030 Doctor Becker

B(ep. 2, SUA, 2003). 
Cu: Ted Danson, Teny 
Farrell

11:00 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisi
une directă

1230 Teleenddopedia 
(reluare)

13:00 Vorba lui Jim 
0(5, comedie, SUA,

2003)
1330 Desene animate. 

Câinii milionari
14:00 Jurnalul TVR. Sport s 

Meteo
1530 Teleshopping 
1530Kronika.

Emisiune in 
limba maghiară 

1730 Jurnalul TVR.
Sport Patrula 
de mediu

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

Meteo

2020 Foc Iharudșat
Transmisiune directă

21:10 Faimoșii cu Măruță și i 
Moga

22:20 Reflector
2245 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Nocturne. Invitată 

Oana Serafim, director 
Radio Europa Liberă 

0:10 Mid frânturi (Iove sto- 
Ory, Franța, 2003). Cu: 

Daniel Auteuil, Kristin 
Scott Thomas. R.: Pas
cal Bonitzer

1S0 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

2:55 Pune-ți mâinile pe 
13 șoldurile melel (r) 

(comedie romantică, 
Franța, 2003). Cu: 
Chantal Lauby, Claude 
Perron, Rossy de Pal
ma, Jean-Hugues 
Anglade. R.: Chantal 
Lauby

MD Nodune (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se *
întâmplă doctore? ’

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Dansează cu

H gemenele Olsen & !
Gemenele In casa bân- s 
turtă (film, r) 

11:15 Rebel 1h California
El (serial, reluare) 

12:15 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, dramă, I 
Marea Britanie) 

13:00 Știrile ProTv 
1345 Vedere de pe bloc (r) 
15:00 Cu un pas înainte (r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s). • 

Cu: Eric Braeden 
17:00 Știrile ProTv. Vremea ! 
17:45 Om sărac, om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, * 
Cristina Deleanu, Clau- ! 
dia leremia, Alina 
Grigore, Raluca Popes- ; 
cu, Alex Mărgineanu 

18:50 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

Totul e să ai curaj!
S (aventuri, SUA/India, 

1998). Cu: David Fox, 
Asif Mohammed Seth, 
Lea Moreno Young, 
Jeremy Roberts. R.: 
Allan A. Goldstein ‘

2215 Cu un pas înainte ț
O (ultimul episod, Româ

nia, 2007). Cu: Oana 
Pellea, Cristi lacob, 
Monica Davidescu, 
Aylin Cadâr 

23L30 Știrile ProTv. Sport 
013 Unde-i lege nu-i 

tocmeală (s, SUA, 
2005). Cu: Don John
son, Jay Baruchel, 
Jaime Lee Kirchner 

1:15 Icstrim Tivi 
145 Știrile ProTv 
2:45 ProVest (r) 
330 Te vezi la Știrile ProTv

(r)
430 Parte de carte (r) 
£00 Icstrim Tivi (r) 
630 Vedere de pe bloc (r)

6:30 7 Zile
(reluare)

TVR 2 I ACASĂ 1 DEV.

730 Matinal: 
Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 

și Dan Capatos
930 Comedia animalelor 
0 (serial) 

10:00 Concurs interactiv 
1130V.I.P.

El (film serial) 
în distribuție: 
Pamela Anderson, 
Molly Culver, 
Shaun Baker

1230 Vreau să fiu mare...
Vedetăl (reluare) 
(divertisment) 

13:00 Observator
cu Simona Gherghe 

15:00 Piața Diverts 
(divertisment) 
(reluare) 

1630 Observator
cu Simona Gherghe 

1730 9595, te învață
ce să fad 

1930 Observator
cu Alessandra Stoices- 
cu și Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Animat Planet
(divertisment) 

21:00 Imperiul (partea I) 
. Q (istoric, SUA, 2005).

Cu: Santiago Cabrera, 
Vincent Regan, Emily 
Blunt, James Frain 

ffitJO Vocea inimii (serial, 
0 dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandra Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Di- 
nulescu 

2330 Observator cu
'- Andreea Beredeanu și 

Andrei Zaharescu. 
Sport 

24:00 Vrăjitoarea (serial.
El thriller, Marea Britanie, 

2004). Cu: Christina 
Cole, Jamie Davis, 
Michael Fassbender 

230 Conoas interactiv

; 830 Micuța Zorro (s, aventuri, 
Spania/Marea Britanie/SUA,

s 2000) 8:50 Atlas (r) 920 Jur- J 
J naiul Euronews pentru Româ- 
{ nia 935 Poftă bună! (r) 10:10
< Tonomatul DP21230 Replay. < 
; Legendele fotbalului românesc 
! 1230 Vânătorii de comori (r)
■ 1330 ABC... de ce? 1430 E ‘ 
; Forum 1530 împreună în Eu- 
’ ropa. Em. pentru rromi 1630 
î Jurnalul TVR (r) 1620 Desco- 
{ peră românii 1630 Autostra- 
] da TVR. Magazin regional! 
i 18:00 Jurnal regional 18:35
: Poirot (s. Marea Britanie, { 
1989) 1930 Cântec, joc și 

'Voiebună 2030EU-ROCase
’21:00 Ora de știri 22:101 
j Povești deșpre femei: Matilde 
î (dramă. Italia, 2005) 24:00 " 
j Replay (r) 030 Colecționarul 
jde suflete (s)

NAȚIINAL
? 7:00 Love Joy (s) 930 Dimi- ’ 
; neața cu Răzvan și Dani 1130 
■ Raven (s) 1130 Divorțat și nu ! 
’prea! (s). 1220 Look who is 
J winning 13:00 Teleshopping
> 1430 Agenția de turism 1530! 
{ Sare și piper 1630 Pentru o 
; cauză dreaptă (s, dramă,s 

Canada/SUA, 2001) 17:30
: Naționala de bere 1830 Știri 

’• Național TV 20:00 Jara lu‘ 
ș Papură Vouă (divertisment) j 
. 20:15 Echipa de investigații 
_ 22:00 Miezul problemei 
2430 De două ori ieri (dramă, 
coproducție, 1998).

PRO CINEMA
1230 Teo (r) 13:15 Road Run- 

‘i ner-cea mai rapidă pasăre (s) 
: 13:45 O familie ciudată (s) 
< 14:15 Entertainment News (r) ’ 
r 1430 Cinci dintr-o lovitură (r) 
! 15:00 Rebel în California (r) 
>1630 Viața la Casa Albă (s) 
Î1730 Seinfeld (r) 18:00 Ghici, 
! ce-mi place la tine (s) 19:00 
; Seaquest (s) 2030 Entertain
ment News 2020 Ally McBeal 

!(s) 2130 Noi toți (s) 2230 
j Războiul stelelor Amenințarea 
^fantomei (SF/aventuri) 045

730 Duelul pasiunilor (r) 830 
Acasă în bucătărie (r) 9:00 
Gitanas (s) 11:15 Inocență ■ 
furată (s). Cu: Camila Sodi, * 
Valentino Lanus, Helena Rojo, 
Carolina Tejera 13:30 Pri
zoniera (s) 15:20 Rețeta de 
acasă 1530 Duelul pasiunilor - 
(s) 1630 Răzbunarea Victoriei i 
(s) 1730 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 ! 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s) i 
2130 Zorro (s, SUA/Columbia, ' 
2006) 22:30 Poveștiri de
noapte (divertisment) 23:00 ’ 
Clona (s, Brazilia, 2001) 2430 
Prizoniera (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
830 Sport cu Florentina 825 s 
Levinta prezintă (r) 945 Al 7- > 
lea cer (s, r) 1045 Tele RON , 
1225 Quizzit - emisiune inter-! 
activă 1435 Dragoste și pu- ’ 
tere (s) 1440 Copilărie ame
nințată (dramă, SUA, 2003) 
16:25 Al 7-lea cer (s') 1725 

Trăsniți în N.A.T.O. (r) 1830 
Focus 1930 Ciao TV (r) 20:00 
Poliția în acțiune 2130 Trădați 
în dragoste 2230 Trăsniți în s 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus! 
2330 Medium (s) 030 Inter
viurile Cristinei Jopescu (r) 
130 Focus (r) 2:30 Sunset 
Beach (s)

B1TV
7:00 Matinal 710 10:00 Că-> 
minul de cinci stele (r) 1030 ' 
Totul despre casa mea (r), 
11:00 Ne privește. Cu Alina i 
Stancu 12:00 Știri 1335 Kids 
Mania (r) 1335 Hobby Mix (r) • 
14:35 Lumea cărților 1540 
Tuning Show (r) 16:00 Docu
mentar (r) 1630 Star Style - { 
Shopping de 5 stele (r) 1730 
Calea europeană. Talk-show < 
cu Dan Cărbunaru 18:00 6!; 
Vine presai 2030 Rețeaua S i 
(acțiune, România, 1980) 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Morara 2430 Interzis. 
Cu Laura Andreșan 030 Emi- 
siune-concurs

0630-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

HBO
11:05 Spanglish (romantic, 
SUA, 2004). 13:10 Felidty 
(dramă, SUA, 2005). 1435 Din 
nou acasă (comedie, Canada, 
2006). 16:05 Kalamazoo? 
(comedie, SUA, 2006). 17:50 
Herbie - Mașina buducașă 
(aventuri, SUA, 2005). 1930 Pe 
platourile de filmare 2030 Afa
cerea (acțiune, Spania, 2006). 
2135 Studn 60 (Ep. 4, dramă, 
SUA, 2006). 2220 Spanglish 
(romantic, SUA, 2004). 030 
Peștera (horror, SUA, 2005). 
2:10 Kung-fo la grămadă 
(comedie, China, 2004).

1430 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 16:00 Reali
tatea de la 16:00 16:50 Marfa 
1730 Realitatea de la 17:00 
1745 Editorii Realității 1830 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei. 2030 Reali
tatea de la 20:00 2035 Rea
litatea zilei 20:50 Marfă 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Ziarul Realității 2230 
100% cu Robert Turcescu 
23:00 Ultima oră 2430 Rea
litatea de la 24:00

DISCOVERY
830 Bărbații în alb 930 Auțțte 
mobile americane recondițkp 
nate 1030 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese: MGB 
GT 12:00 Mașinării masive 
1330 Megarăzboaie cu fiare 
vechi 14:00 Bărbații în ab 
1530 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 1630 Curse 1730 
Șofer de Grand Prix 1830 
Motociclete americane 1930 
Vânătorii de mituri 2030 Cian 
se fabrică diverse lucruri? 
2130 Două capete fipite 
2230 Dr. G, medk lețțst 
2330 Constructori de moto
ciclete 2430 Cin se fabrică 
diverse lucruri?



wwwJMdori-ftnicturale.roOm 0>.l.) - Asm HI* oferi Informații relevante șl de 
i*M ar* ki ceea ce private xtedlul pregătirii României 
pentru gestlonerea fondurilor structurale ți de coeziune 
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mediul dte-ulul se pot afla ultimele Informații privind 
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proiecte de succes din statele membre.

Reguli: Începători

Hunedorenii joacă la Bursă

In fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 șl 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsi, 
In așa fel 
încât flecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

8 5.
6 4

1 5 9 7 2
1 5 3

2 8 9
5 1 2
7 6 5 3 9

4 1
9 8

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

■ în fiecare luni, 
Cuvântul Liber vă oferă 
informații despre 
evoluția pieței bursiere

Tiberiu Stroia_______________
tlbcrliMtrola0lrrformmBdia.ro

Deva (T.S.) - La prima 
vedere, Bursa pare un loc în 
care oamenii se agită sau se 
dau de ceasu’ morții încer
când să intre pe o combinație 
de vânzare perfectă. în reali
tate insă, jocul la Bursă este 
mult mai simplu. „Bursa este 
un loc în care poți să-ți in
vestești banii cu mari șanse 
de a câștiga mult mai bine 
decât dacă ai încerca să eco
nomisești la bancă. Trebuie 
doar să ții cont de un singur 
lucru: atunci când investești 
la Bursă, o faci cu gândul că 
banii respectivi nu-ți vor tre
bui pe un termen mediu. Re
gula de bază este să vinzi 
atunci când trebuie și nu 
atunci când îți trebuie (banii 
n.r)”, spune Dana Rus brock- 
er.

Pensionari la... Bursă
La această dată, în județul 

Hunedoara sunt aproximativ 
10.000 de hunedoreni care 
joacă la Bursă. Cele mai tran- 
zacționate acțiuni sunt cele de

Dana Rus este brockerul care va oferi, in fiecare luni, informații despre Bursă (Foto: cl)

pe Bursa de Valori București. 
Asta și pentru că societățile 
listate aici sunt foarte „lichi
de”. Asta înseamnă că pot să 
cumpăr acțiuni la aceste so
cietăți și să le vând în orice 
moment. Cât despre cele mai 
tranzacționate acțiuni, aces
tea aparțin SIF-urilor și 
Băncilor. In top se mențin și

ncepători

5 9 6 3 4 8 7 1 2
1 4 7 6 2 8 5 8 3
2 3 B 5 7 1 4 9 6
3 8 5 4 0 7 6 2 1
4 7 2 1 8 6 9 3 5
6 1 9 2 3 5 8 4 7
9 5 1 8 6 2 3 7 4
8 6 4 7 1 3 2 5 9
7 2 3 9 5 4 16 8

Avansați

3 2 1 5 6 9 4 8 7
7 9 5 8 2 4 3 1 6
8 4 6 1 7 3 2 9 5
9 6 8 4 5 2 1 7 3
4 5 7 3 8 1 6 2 9
2 1 3 6 9 7 8 5 4
1 3 9 2 4 5 7 6 8
5 8 4 7 1 6 9 3 2
6 7 2 9 3 8 5 4 1
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I înființată în urmă cu 12 ani

Bursa de Valori București a fost reînființată în anul 1995, prima zi de tran
zacționare fiind 20 noiembrie 1995. Din momentul redeschiderii, bursa a 
cunoscut o dezvoltare continuă. în acest moment, numărul societăților 
listate este în jur de 80, printre acestea se numără societăți importante 
în economia națională, precum SNP Petrom, Banca Română pentru Dez
voltare, cele 5 Societăți de Investiții Financiare, Banca Transilvania, etc.

 

acțiunile Antibiotice sau cele 
ale TransElectrica. „în jude
țul Hunedoara, există aproxi
mativ 10.000 de hunedoreni 
care joacă la Bursă. Există 
chiar și pensionari care își 
investesc banii pe piața de 
capital. Pentru că, în fond și 
la urma urmei, Bursa repre
zintă o modalitate de a investi 
banii. Cu rezultate financia
re mult superioare unor in
vestiții în sistemul bancar”, 
spune Dana Rus.
Riscuri calculate

La Bursă poate juca ori
cine. Este de preferat, în 
ideea în care doriți să obți
neți rezultate notabile, să 
începeți cu aproximativ 200

de milioane de lei vechi. Sis
temul este foarte simplu. 
Brockerul vă oferă informații 
despre situația pieței la mo
mentul respectiv și vă sfă
tuiește care sunt cele mai 
profitabile investiții. „întot
deauna ținem cont foarte 
mult de profilul celui care 
dorește să joace la Bursă. îi 
analizăm intențiile și astfel îl 
orientăm spre tipul de in
vestiție profitabilă pentru el. 
în principiu, la Bursă, pier
derile sunt calculate. Spre 
exemplu, orice client poate 
cere ca acțiunile sale să fie 
vândute când au scăzut cu un 
anumit procent. Deci, nu 
există riscul ca toți banii 
investiți să fie pierduți”, con-

Deva str Ulpia nr. 15
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ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRh
-domeniul construcții

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

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

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

ZIDARI 
FAIANȚARI

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

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

(92954)

POTE-MIX
“puterea bărbăției”

“Mă numesc Sorin Z., am 46 de ani și sunt din Tulcea. Am avut o lipsa totală 
de apetit sexual pe fondul unui program de munca prelungit și stresant. intr-o 
funcție de răspundere. în urma administrării tabletelor Pote-Mix. efectul sexual 
dorit și-a făcut apariția cam după două săptămini (2 buline x 3/zi). Surprinzător 
este că, încă de la începutul tratamentului, s-a făcut simțită o îmbunătățire a tonusului general: mai
multă energie, capacitate mare de efort, rezistență la oboseală, timpi de recuperare mai mici. în 
ansamblu, deși problema principală rezolvată a fost cea sexuală, apreciez foarte mult efectul pozitiv 
global, cu totul neașteptat, în starea fizica și psihică a organismului.”

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

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

LIDERI NAȚIONALI ÎN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE
9

Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix 
întărește potența la bărbați pe termen lung, nu este un 
medicament "de eveniment".

Este capabil să înlăture tulburările 
potențiale mai mari sau mai mici, să / 
elimine problemele de circulație 
cauzate de modul de viață 
stresant. să ușureze păstrarea 
rezistenței fizice, poate reînnoi sau întări 
performanța sexuală și poate produce din 
nou potența. Deoarece este un produs natural 
nu are efc-cte secundare.

regulate. Pentru menținerea efectului pe 
termen lung (aproximativ 6 luni), 
recomandăm folosirea produsului pe o 
perioadă de cel puțin 2-3 luni continuu.
------------- POTE-MIX--------------

angajează:
AGENȚI VÂNZĂRI

■ menținerea dienților existenți
■ identificarea clienților potențiali
• boierea eontuactelor de vân

zare
Cerințe-
- studii medii sau superioare
- experiență în vânzări, relații cu clienții 
(constituie avantaj)

■ cunoștințe din domeniile: Internet, 
Microsoft Office

disponibilitatea la un program de lucru 
flexibil și deplasare pe teren
Candidații pot trimite până la data de 
01.06.2007 un Curriculum Vitae și 
scrisoare de intenție la:
Adresa: Deva, Bd. Decebal, bl.R parter 
Fax: 0354-100200
E-mail: petrisor.ciBciunoiu@upc.ro
Candidații care nu sunt contactați în ter
men de 10 zile de la data-limitâ de 
depunere a CV-urilor se consideră incom
patibili cu cerințele postului.

Produsul Pote-Mix poate fi administrat și fumătorilor sau 
bolnavilor cu tulburări cardio-vasculare. Nu are efecte 
nocive, sau efecte secundare, poate ti administrat și de către 
persoane care suferă de diabet. hipertensiune, sau se află în 
stare de postintarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool.

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete în mod 
regulat, întreruperile pol produce tulburări de efect, în 
termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în acest fel 
efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele 
se vor administra dimineața, ia prânz și seara, pe nemâncate, 
pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. 0 cutie. 
conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.

Are. efect crescut în cazul utilizării sistematice șit

Pentru mai multe informații accesați 
silui oficial: http://www.potemix.ro sau 
sunați ia numerele de telefon:
® 0742-141 071
® 0742-141 072

în DEVA căutat! în magazinul naturist 
LIFE-POWER de pe Bd.luliu Maniu, Bl. J - 
parter (vizavi de Biserica Ortodoxă)

în HUNEDOARA căutați in farmacia LU-KA 
FARM de pe str. Nicolae Băfcescu, nr 1 (In 
cadrul Policlinicii cu plată) și în farmacia 
MEDICOM de pe str, George Enescu. nr.6 
(NONSTOP).

--------------POTE-MIX--------------

Acest produs este un supliment alimentar și se eliberează fără prescripție med-cală Citiți cu atenție prospecu; 8

ftnicturale.ro
tlbcrliMtrola0lrrformmBdia.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro
mailto:petrisor.ciBciunoiu@upc.ro
http://www.potemix.ro
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SĂNĂTATE Obezitatea, pasul spre infarct
• Statistică. Aproape un miliard de per
soane din întreaga lume au presiunea 
arterială crescută și peste jumătate de mi- 

j liard vor găzdui acest „ucigaș latent" până 
în 2025. Hipertensiunea afectează nu 
doar inima, ci și alte organe importante. 
Ea e principala cauză a atacurilor cere
brale și a insuficienței renale. (D.l.)

Cum să alegi 
alimente 
sănătoase?

Deva (D.I.) - Cumpă
rați carne cât mai slabă, 
fără grăsime vizibilă. în
lăturați toată grăsimea 
vizibilă în timpul prepa
rării. Consumați carnea 
de pasăre sau de curcă 
fără piele. Gătiți alimen
tele proteice cu cât mai 
puțină grăsime: coaceți 
la cuptor, înăbușiți, fier- 
beți, aburiți. Pentru a da 
o aromă mai bună, folo
siți suc de lămâie, sos de 
soia, ketchup, mirodenii 
și condimente vegetale. 
Gătiți ouăle cu o canti
tate mică de grăsime. 
Consumați cantități mici 
de nuci, unt de nuci, pui 
fript sau pește fript. A- 
cestea sunt alimente 
foarte bogate în grăsime. 
Consumați verdețuri și 
legume crude sau gătite 
cu puțină sau fără gră
sime adăugată. încercați 
dresuri de salate fără 
grăsime sau cu conținut 
redus de grăsime la ver- 
dețurile și salatele con
sumate. Gătiți verde- 
țurile la aburi (înăbușit) 
sau cu o cantitate mică 
de apă, fără grăsime. 
Folosiți puțin suc de 
lămâie pentru a da gust 
verdețurilor sau sala
telor.

Testarea glicemiei

Valorile 
glicemiei 
Deva (D.l.) - La omul 
sănătos, glicemia os
cilează în permanen
ță între 50 ji 150 

mg/dl sânge.Valoa
rea medie a glicemiei 

este între 70 și 100 

mg/dl. Dimineața, pe 

nemâncate, glicemia 

este mai mică de 

100 mg/dl. La două 

ore după masă, vari
ază între 100 și 140 

mg/dl. Se poate vor
bi de diabet dacă gli

cemia, măsurată în 

repetate rânduri di

mineața pe nemân
cate, este e'gală sau 

mai mare de 126 

mg/dl și când, la do

uă ore după masă, 

atinge o valoare mai 
mare de 200 mg/dl. 
Când glicemia de

pășește 180 mg/ dl, 
zahărul trece și în 

urină. Prezența glu
cozei în urină (un su

mar de urină va evi
denția glicozuria) tră
dează că reglarea 

glicemiei în organism 

este deficitară. Hipo- 

glicemia se instalează 

când glicemia este 

mai mică de 45 

mg/dl.

■ Orice boală se 
instalează ușor 
într-un organism 
dezechilibrat.

Dana Ioan__________________
dana.loan lnformmedia.ro

Deva - Deși creșterea în 
greutate este, în primul rând, 
un semnal de alarmă din 
punct de vedere estetic, necon- 
trolarea ei poate duce la apa
riția unor probleme mult mai 
grave. Obezitatea este primul 
pas spre infarct. Definiția 
obezității se referă la dezechi
librarea balanței energetice 
sau, altfel spus, o balanță po
zitivă între aportul de energie 
și consumul sau cheltuiala 
energetică. Acestui dezechili
bru i se asociază interacțiunea 
factorilor genetici, hormonali, 
aportul alimentar și activi
tatea fizică desfășurată. „Este 
important să existe un echili
bru energetic între aportul ali
mentar și consumul de ener
gie”, spune dr. Rodica Avram 
medic primar în diabet, 
nutriție și boli metabolice.

Obezitatea afectează tot mai 
mulți oameni

Formulele greutății ideale

i I

ii

■ Controlul greutății 
reprezintă un obiectiv 
important pentru 
fiecare dintre noi

Deva (D.L) - Unde începe 
obezitatea? Medicii au răspun
sul gata pregătit: pentru a nu 
fi obez, e de ajuns să fii „nor- 
moponderal”. Când această 
greutate „normală” este depă
șită cu 10-20%, medicul vor
bește de „suprapoderalitate”. 
Obezitatea adevărată se si
tuează între +20 și +50% peste 
această faimoasă greutate 
„normală”. Cum se poate defi

Aditivii alimentari
Dieta sănătoasă previne 
cancerul la sân!

Deva (D.l.) - Una din 7 femei se îmbolnă
vește în lume de o formă mai mult sau 
mai puțin gravă a cancerului la sân. A tra
ta cancerul la sân este mult mai problema
tic decât a-1 preveni, mai ales că, pentru a 
reduce riscurile apariției acestei maladii, 
nu trebuie decât să fii atentă la ce mănânci 
și la stilul de viață. Cele mai bune alimen
te în lupta împotriva cancerului la sân 
sunt cele galbene și portocalii care conțin 
beta-caroten (morcovii) și cruciferele 
(ridichile, broccoli, rubarba, napii, conopi
da). Roșiile, citricele, usturoiul și strugurii 
au și ele virtuți anticancerigene impor
tante. încercați să evitați produsele rafi
nate pe bază de cereale; optați pentru 
cerealele integrale, cât mai puțin prelucra
te. Produsele lactate conțin un tip de 
grăsime care contribuie la inhibarea dez
voltării celulelor canceroase. Tonul, fruc
tele de mare precum și nucile și semințele 
(floarea-soarelui, dovleac, in) conțin acizii 
grași Omega 3, pe care organismul uman 
nu ii poate fabrica singur, așa că are 
nevoie de rezerve extrase din alimente.

■ Necesari pentru 
procesarea alimentelor, 
unii aditivi pot fi peri
culoși pentru sănătate.

Deva (D.I.) - Aditivii ali
mentari sunt substanțe adău
gate intenționat alimentelor 
pentru a le oferi proprietăți 
suplimentare față de cele de 
bază: culoare, îndulcire sau 
pentru conservare.

îndulcitorii artificiali pot 
conduce la cancer

„Toate organismele sunt ba
zate pe echilibre și o minimă 
disfuncționalitate care vizează 
aplecarea balanței într-o direc
ție sau alta poate conduce la 
efecte puternice și neașteptate. 
De exemplu, din varii motive, 
oamenii consumă multe ali
mente de calitate nutrițională 
proastă - grăsimi concentrate, 
slănină, untură, pui' ngrășați 
cu hormoni, puține legume. 
Aceasta, îmbinată cu seden
tarismul, conduce la apariția 
unui dezechilibru în metabo
lism. Obezitatea, creșterea co
lesterolului, hipertensiunea 
arterială, diabetul zaharat 
sunt factori importanți de risc 
pentru bolile cardiovasculare. 
Cele patru boli sunt denumite 
chiar „cvartetul morții”.
Obezitatea e și genetică

în producerea obezității, 
sunt implicate nu mai puțin 
de 250 de gene. Genele conferă 
contextul favorabil, dar tot 
factorii de mediu sunt cei ca
re, în final, declanșează apa
riția sau instalarea excesului 
ponderal. Persoanele cu obe
zitate sau supraponderalitate 
în timpul copilăriei și adoles
cenței au risc mai mare de a 
deveni adulți obezi și de a 
prezenta riscul complicațiilor 
metabolice și cardiovasculare, 
la vârste din ce în ce mai 
scăzute.

în medie, în cazul unui indi
vid normoactiv care trăiește 
în oraș, 70% din energia ali
mentară este absorbită prin 
metabolismul de repaus, deci 
de funcționarea corpului, 
chiar dacă e imobil sau ador
mit. 10% din aceste calorii 
sunt consumate prin efect ter
mic. în sfârșit, 20% din calorii 
simt arse prin activitățile fi

ni însă, în mod obiectiv, greu
tatea ideală, cea care nu tre
buie depășită? în această pri
vință, există posibilitatea de 
a alege între mai multe for
mule. Cele doua formule mai 
des folosite sunt :

- GIT (greutatea ideală teo
retică) a lui Lorentz la 
bărbați: GIT = (H - 100) - (H 
- 150) /4 și la femei : GIT = 
(H - 100) - (H - 150)/2 („H” 
fiind înălțimea exprimată în 
centimetri)

- IMC (indicele de masă cor
porală): IMC - G/H2, adică se 
împarte greutatea G (în kilo
grame) la pătratul înălțimii

Aditivii alimentari sunt 
definiți de către legislația 
Uniunii Europene ca „orice 
substanță care nu este con
sumată în mod obișnuit ca și 
ingredient al unui aliment, 
indiferent dacă are sau nu 
valoare nutritivă, adăugarea 
lui intenționată la un produs 
în scop tehnologic făcându-1 
componentă directă sau indi
rectă a acelui produs”. Ei 
sunt autorizați de Uniunea 
Europeană pentru toate sta
tele membre, la fel ca și pen
tru Norvergia și Islanda. Le
gislația Uniunii Europene 
prevede că pot fi folosiți doar 
acei aditivi care sunt auto
rizați. Aditivii alimentari pot 
fi autorizați doar dacă sunt 
necesari din punct de vedere 
tehnologic pentru producție, 
nu înșeală consumatorul, nu 
reprezintă un risc pentru 
sănătatea consumatorului. 
Utilizarea aditivilor alimen
tari trebuie să fie întotdeau
na precizată pe ambalajul

Dr. Rodica Avram, medic primar în boli de nutriție, diabet și boli 
metabolice

zice și servesc drept carburant 
pentru mișcările noastre.

Dacă vă hotărâți să nu mai 
faceți, niciodată, nici cea mai 
mică mișcare, să nu mai ridi
cați nici măcar un deget, va 
trebui totuși, să absorbiți 80% 
din rația dumneavoastră obiș
nuită. Fracțiunea legată de 
activitățile fizice este foarte 
mică. De altfel, calculele arată 
că trebuie să parcurgi apro
ximativ 2 km pe jos, pentru a 
arde valoarea energetică a 
unui corn. Concluzia: nu pu
tem slăbi decât făcând foarte 
mult sport și, mai ales, făcând 
sport în mod eficient. Ceea ce 
înseamnă că tot echilibrarea 
alimentației ne poate conduce

H ( în metri).
Indicele ideal se situează în 

jur de 23 pentru bărbați și 22 
pentru femei. De pildă, un 
bărbat de 1,80 m și 75 kg are 
un IMC de 23,1. Dincolo de 30, 
este cazul să ne îngrijorăm.

în aceeași măsură, circum
ferința abdominală ar trebui 
să fie relativ constantă la per
soanele mature, în jur de 90 
cm la bărbați și 80 cm la 
femei. Controlul greutății 
reprezintă un obiectiv impor
tant pentru fiecare dintre noi, 
iar pentru a realiza acest 
deziderat, este nevoie să fim 
motivați de ceva. Motivația de 

Aditivii alimentari dau gust și culoare, dar nu toți sunt sănătoși

produselor, pe categorii (anti- 
oxidanți, conservanți, co- 
loranți, etc.). Se precizează fie 
numele aditivului, fie denu
mirea E-număr. Dacă un adi
tiv nu este autorizat să fie. 
folosit în Europa, deci nu are 
un număr E pe etichetele pro
duselor, va apărea doar nu
mărul, fără să fie însoțit de 
litera E. Aspartamul (cunos

la rezultate bune. în ultimii 5 
ani, numărul persoanelor care 
suferă de diabet aproape s-a 
dublat. De la 8781 (trim.I, 2002) 
el a crescut la 14.436 (trim.I, 
2007). Dintre aceștia, 27 au mai 
puțin de 16 ani. Dacă per
soanele mature ar trebui doar 
să încerce să păstreze un re
gim echilibrat de viață, situa
ția e vitală pentru copii și ado
lescenți. Abuzul de dulciuri, 
lipsa activităților fizice, con
sumul de produse tip fast food 
pot transforma generația ur
mătoare de adulți ai României 
într-o generație obeză; adică 
o generație de oameni de 5 ori 
mai predispuși să facă infarct 
decât actuala generație.

Măsurarea taliei e importantă

a slăbi, spre exemplu, este 
dată de faptul că uneori nu ne 
place cum arătăm, nu ne place 
cum ne percep alții, medicul 
ne avertizează că ori slăbim 
ori murim, dar oricare ar fi 
motivul, acesta trebuie să fie 
unul puternic pentru a reuși. 
Fără motivație, oricine poate 
eșua, de aceea nu toți reușesc 
să slăbească.

cut sub denumirea de Nu- 
trasweet) nu cauzează cancer. 
Cyclamatul și zaharina In 
doze mari au acuzat cancer la 
șoarecii de laborator dar nu 
este demonstrată nici o legă
tură între acești agenți și can
cerul la oameni. Este reco
mandat totuși ca acești agenți 
de îndulcire să fie utilizați cu 
moderație.

lnformmedia.ro
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• Revine Ponor, cătălina Ponor se află 
în vederile F. R. Gimnastică pentru G. M. 
și va fi propusă COSR pentru reintegrarea 
în lotul olimpic. Adrian Stoica, președin
tele F.R.G. a afirmat după testarea gim
nastei că fosta campioană a arătat o 
evoluție pozitivă la bârnă, sol și sărituri și 
ar putea face parte din lot. (C.M.)

Campioana, premiata de AJ 
Fotbal Hunedoara

Simeria (C.M.) - CFR Marmosim Simeria, 
lidera autoritară a. Ligii a IV-a, care are un 
avans de 19 puncte față de următoarea 
clasată, a primit, ieri, cupa și diplomele de 
campioni județeni, ediția 2006-2007 din 
partea președintelui AJ Fotbal Hunedoara, 
Mircea Sîrbu. Festivitatea a avut loc în 
pauza meciului cu Minerul Aninoasa (scor 
4-0) și a fost udată din plin cu șampanie. 
CFR Marmosim a fost premiată cu două 
etape înainte de finalul campionatului, 
întrucât echipa antrenată de Nelu Mitrică a 
obținut 20 de Victorii din tot. atâtea jocuri 
disputate și este campioană indiferent de 
rezultatele din ultimele etape.

■ FC CIP dispută, azi, 
cel mai important 
meci al actualei ediții 
de campionat.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marlnut@informmedia.ro

Deva - Campioana Româ
niei, FC CIP Deva, nici nu 
concepe alt rezultat în afara 
victoriei în prima partidă a 
finalei play-offului Ligii I cu 
ACS Odorheiu Secuiesc, care 
se va disputa azi, la sala Spor
turilor din Deva, de la ora 
20.00. Devenii sunt optimiști și 
încrezători în forțele proprii, 
mai ales că joi i-au învins pe 
adversarii de azi, chiar pe 
terenul lor, în cadrul meciu
lui tur al semifinalei Cupei 
României. „Suntem obligați să 
câștigăm, pentru că obiectivul 
nostru principal în acest sezon

FC-Cip Deva își dorește un nou

este câștigarea titlului pentru 
a doua oară consecutiv. Un 
succes în partida de azi aproa
pe că ne-ar asigura realizarea 
acestui obiectiv. Băieții sunt 
bine pregătiți, au un moral 
bun și sunt conectați la ma
ximum la importanța meciu
lui”, comenta Karoly Gașpari,

Show aviatic de nota 10
■ Spectacolul lotului 
național de zbor acro
batic a primit aplauze 
la scenă deschisă.

ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinut@informmedia.ro

titlu de campioană (Foto: T. Mânu)

antrenorul FC CIP. Tânărul 
tehnician al echipei devene 
și-a studiat bine adversara și 
îi cunoaște atât atu-urile, cât 
și punctele slabe. „în meciul 
de cupă s-au dovedit foarte 
vulnerabili în apărare, iar noi, 
care avem un joc colectiv bine 
pus la punct, îi putem sur

prinde cu acțiuni rapide. Sunt 
însă puternici în faza ofenîj 
sivă, nu atât prin prisma orga*: 
nizării tactice, cât mai ale£ 
prin valoarea individuală a u£ 
nor jucători. Ne convine stilui 
lor, pentru că nu se aparii 
supraglomerat și sper să î| 
învingem și în acest joc”, pre^ 
ciza antrenorul FC CIP. g 

Intrarea publicului la sală? 
este gratuită, iar conducerea 
clubului FC CIP îi invită pqș 
toți suporterii echipei campi- 
oane să fie alături de echipă 
la acest important meci. Al 
doilea meci al finalei play-ofb'. 
ului se va juca peste o săptă
mână la Odorheiu, iar al treig 
lea va avea loc numai dacă va 
fi egalitate după primele două* 
meciuri. între timp, FC CIP 
și ACS Odorheiu se vor întâl
ni în meciul retur din Cupă 
care va avea loc miercuri la' 
Deva.

Săulești ■ Așii zborului acro
batic din România, compo- 
nenți ai lotului național, i-au

I

Foarte mulți oameni au 
urmărit demonstrația (Foto: gd

încântat pe cei aproximativ 
1.000 de deveni, hunedoreni și 
simerieni prezenți la demon
strația de „virtuozitate” în pi
lotaj, planorism și parașutism, 
desfășurată ieri, la Aerodro
mul Săulești. Cei mai buni 
piloți din țară și cei mai ex
perimentați planoriști și para- 
șutiștii din județ au oferit un 
spectacol de nota 10, la finalul 
căruia toți tinerii își doreau 
să devină piloți.

Piloții lotului național care 
și-au încheiat stagiul de pre
gătire derulat în perioada 20- 
28 mai la Aerodromul Săulești 
în vederea participării la Cam
pionatul European din Fin
landa au vrăjit publicul cu tot 
felul de giumbușlucuri. Lupin- 
gurile, răsucirile pe orizontală 
și verticală, zborurile în for
mații de două și trei aeronave

și alte figuri performante au 
stârnit reacții de uimire și 
admirație. Plutirea lină sau 
dansul executat de planoare, 
zborul ireal al parașutiștilor 
au provocat și ele aplauze la 
scenă deschisă. „Nu am mai 
văzut până acum nici un 
avion adevărat în viața mea, 
dar acum vreau să ma fac 
pilot sau parașutist”, afirma 
Răzvan Munteanu, cucerit de

magia piloților și parașutis- 
tilor. „Mă bucur că i-am invi
tat pe componenții lotului 
național să se pregătească la 
Deva și că le-am oferit hune- 
dorenilor și altceva decât 
evenimentele sportive cotidi
ene. Am demonstrat că piloții 
români au performanțe foarte 
bune și simt foarte talentați”, 
afirma Adel Ștef, comandantul 
Aerodromului Săulești.

E ÎN PUTEREA NOASTRA
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• Cadou de fotbalist. Internaționalul en
glez Steven Gerrard a cumpărat pentru lo
godnica sa o proprietate în valoare de 3,5 
milioane de lire sterline, ca dar de nuntă. 
Gerrard a cumpărat proprietatea din La- 
thom, Lancashire, ce datează din secolul 
al XVI-lea, cu doar câteva săptămâni 
înainte de căsătoria cu Alex Curran. (MF)

• Formula 1, amenințată. Președintele 
FIA, Max Mosley, a avertizat că Formula 1 
nu va avea un viitor sigur dacă nu îșl va 
reduce costurile și nu va t’ne cont de 
problemele de mediu -'utem să nu 
avem în vedere probleme» climaterice și 
explozia costurilor în F1", a spus președin
tele FIA. (MF)

Cupa „dă" onoare,
■ Lucescu: „Cupa este 
o competiție curată, iar 
campionatul se mai și 
cumpără".

București (MF) - Antrenorul 
echipei Rapid, Răzvan Luces- 
cu, a declarat sâmbătă că a 
ales Cupa României în detri
mentul luptei pentru locul doi, 
deoarece aceasta este o compe
tiție curată, în timp ce „cam
pionatul se știe că se și cum
pără”. „Am depus o muncă ex
traordinară. Vreau să mulțu
mesc oamenilor care mi-au 
fost alături, staff-ului tehnic, 
lui Diego și Paolo în mod de
osebit. Băieților și domnului 
Copos. Este o seară frumoasă, 
pe care am meritat-o. Am fost 
echipa mai valoroasă, care și- 
a dorit foarte mult să câștige 
acest trofeu. Această cupă 
înseamnă foarte mult și am 
ales-o în detrimentul locului 
doi. Pentru că simt momente

Riquelme, acuzat că s-a 
dopat

București (MF) - Mijlocașul argentinian 
Juan Roman Riquelme s-a dopat înaintea 
partidei dintre Boca Juniors și Libertad de 
Asuncion, din manșa secundă a sferturilor 
de finală ale Copa Libertadores, susține un 
medic al echipei paraguayene. Potrivit 
medicului Edgar Alcaraz, Riquelme și doi 
coechipieri ai săi de la Boca Juniors, 
Matias Silvestre și Daniel Diaz, au folosit 
corticoizi, produse dopante interzise de Con
federația Sud-americană (Conmebol). Juan 
Roman Riquelme a marcat un gol și a avut 
o contribuție importantă la victoria echipei 
sale, cu scorul de 2-0. Staff-ul medical al 
clubului Boca Juniors și-ar fi exprimat 
Îngrijorarea atunci când numele lui 
Riquelme a fost tras la sorți pentru con
trolul antidoping. în timpul meciului, mijlo
cașul suferea de tendinită. Regulamentul 
confederației admite folosirea corticoizilor 
doar sub formă de unguent, nu injectați, 
Insă doar dacă se anunță acest lucru Înain
tea meciului. „Dacă această substanță 
interzisă de regulamente urma să fie 
folosită, acest lucru ar fi trebuit menționat 
Intr-un document special solicitat de la Con
mebol și prezentat Înaintea meciului”, a 
precizat Alcaraz.

Rapid, în UEFA
București (MF) - Rapid 

va evolua în turul I al 
Cupei UEFA, în urma 
victoriei înregistrate în 
finala Cupei României, în 
fața formației Poli Timi
șoara. Rapid a câștigat, 
pentru a doua oară conse
cutiv și pentru a 13-a oa
ră în istorie, Cupa Româ
niei. România va fi repre
zentată în Cupa UEFA și 
de CFR Cluj, care va juca 
în turul doi preliminar, 
după ce s-a clasat pe locul 
trei în campionat. Cam
pioana României, Dina
mo, va evolua în turul 
trei preliminar al Ligii 
Campionilor, în timp ce 
Steaua (locul 2) în turul 
doi preliminar al acestei 
competiții.

Chivu rămâne la AS Roma
■ Antrenorul echipei 
italiene a afirmat că 
internaționalul român 
nu este transferabil.

. Roma (MF) - Tehnicianul 
Luciano Spalletti a subliniat 
sâmbătă, că fotbaliștii Cristian 
Chivu și Philippe Mexes vor 
rămâne la AS Roma, dezmin
țind astfel zvonurile din ulti
ma perioadă, privind o even
tuală plecare a celor doi jucă
tori, informează Gazzetta del
lo Sport. „Simt că din partea 
celor doi fotbaliști există o 
disponibilitate să rămână. Am

Antrenate pentru Mondiale
■ Româncele, vicecam- 
pioane ale lumii, au 
învins Belarusul înainte 
de barajul cu Suedia.

Rm. Vâlcea (MF) - Naționa
la de handbal feminin a Ro
mâniei a învins duminică, la

Valentina Eiisel, golgheter» 
naționalei tie handbal

unice pe care le trăiești la 
finalul competiției. Cupa este 
o competiție curată, iar cam
pionatul se știe că se și cum
pără”, a spus Lucescu.

Tehnicianul rapidist nu a 
dorit să vorbească despre vii
torul său la Rapid, club cu 
care ajunge la final de con
tract. „Am încheiat un ciclu 
de trei ani frumoși, vom con
tinua petrecerea azi și mâine 
în București, iar luni se intră 
în vacanță. Este seara și noap
tea Rapidului. în momentul de 
față, nu contează niciun indi
vid. Luni o să știți cu exacti
tate”, a punctat Lucescu.

Jucătorul Iannis Zicu con
sideră că Rapid a meritat să 
câștige Cupa României. „Nu 
mi-am făcut decât datoria. 
Cred că meritam acest trofeu, 
după un an nu atât de rău pe 
cât au vorbit unii. îmi doream 
foarte mult să obțin acest tro
feu pentru Răzvan, pentru 
suporteri, pentru tot ce în-

Fotbal urât, public de top
■ Nașu a spus ca la fi
nala Cupei României „jo
cul a fost slab, dar pub
licul a făcut spectacol".

Timișoara (MF) - Președin
tele Federației Române de Fot
bal, Mircea Sandu, a declarat 
sâmbătă că jocul practicat de 
cele două finaliste ale Cupei 
României a fost slab, dar că 
spectacolul creat de suporteri 
a transformat finala într-un 
eveniment. „Rapid a câștigat 
pe merit. Meciul nu a fost ex
traordinar, jocul a fost destul 
de slab, dar atmosfera a fost 
deosebită și a transformat fi
nala într-un eveniment fru
mos”, a spus Sandu. Președin
tele FRF a menționat că i-a 
prezentat președintele Consi
liului Județean Timiș, Cons

creat un grup și încercăm să 
îl menținem. Jucătorii, când 
spun public că vor să rămână, 
ei spun adevărul, pentru că 
este evidentă amiciția lor, 
chiar și în afara terenului”, a 
spus Spalletti. în ultimele 
luni, numele lui Cristian Chi
vu a fost asociat de presa in
ternațională cu mai multe gru
pări din fotbalul european: 
Inter Milano, AC Milan și 
Juventus din Italia, Valencia, 
Barcelona și Real Madrid din 
Spania sau Chelsea din 
Anglia. Vicepreședintele clu
bului AC Milan, Adriano Gal- 
liani, a declarat însă că în

Râmnicu Vâlcea, reprezenta
tiva Belarusului, cu scorul de 
40-27 (21-15), în ultimul meci 
de verificare înaintea dublei 
manșe cu Suedia, din barajul 
pentru calificarea la Cam
pionatul Mondial din 2007.

Față de primul meci cu 
Belarus, România a folosit ti
tularele, cu Cristina Neagu pe 
postul de centru. Belarus nu 
s-a speriat însă, iar în minu
tul 3, chiar a preluat condu
cerea, 1-2. A fost, însă, doar 
un foc de paie, elevele antre
norilor Tadici și Muși reve- 
nindu-și rapid, până la 5-2, 
dar nu suficient de hotărâte, 
la pretențiile pe care le au, 
astfel că tabela a arătat, pe 
rând, egalitatea: 6-6 • minutul 
11, 10-10 • minutul 17, 12-12 - 
minutul 21. Româncele au 
continuat evoluția oscilantă, 
cu momente slabe in care au

Rapidistul Zicu a fost cel mai bun jucător al finalei

seamnă Rapid. Rada a spus în 
vestiar că vrea să ia Cupa 
acasă și să o aducă luni”, a 
punctat Zicu. Rapid București 
a câștigat sâmbătă, a doua 

tantin Ostaficiuc, un proiect 
privind construirea unui com
plex sportiv la Timișoara și că 
speră ca și la București să în
ceapă construcția unui sta
dion. Sandu a adăugat că este 
posibil ca președintele Româ
niei, Traian Băsescu, să asiste 
și la meciul România - Slove
nia, din preliminariile Euro- 
2008, în cazul în care va avea 
timp liber. Președintele LPF, 
Dumitru Dragomir, a declarat 
că echipa Poli Timișoara ar fi 
avut nevoie de „zece jucători 
ca Torje” pentru a învinge pe 
Rapid în finala Cupei Româ
niei. Prezent la meci, antre
norul Mircea Rednic, a decla
rat că este păcat pentru Poli 
că a pierdut în fața unui ast
fel de public. „A fost un meci 
făcut de Zicu. îmi pare rău 
pentru Timișoara, este dure

Crlsti Chivu nu este lăsat să plece de la AS Roma

defensiva câștigătoarei Ligii 
Campionilor în sezonul 
2006/2007 nu este loc pentru 
Chivu. Internaționalul român 
și-a exprimat, în repetate rân

primit goluri ușor, urmate de 
acțiuni rapide, finalizate fără 
probleme, dar până la pauză 
au reușit să facă o diferență 
mai apropiată de realitatea 
valorică a celor două echipe: 
21-15. Repriza secundă nu a 
avut istorie, România forțând 
o victorie la scor, în pofida 
rulării lotului (24-17, min. 35, 
28-20, min. 42, 35-22, min. 51).

Marcatoarele echipei 
României au fost: Elisei- 
Ardean 9, Gheorghe și Manea 
câte 5, Maier și Lecușanu câte 
4, Luca șl Beșe câte 3, Gîlcă 
și Neagu câte 2, Meiroșu, 
Nechita și Ivan câte 1.

Dubla manșă cu naționala 
Suediei, din barajul pentru 
calificarea la turneul final al 
CM din 2007, va avea loc la 3 
iunie, în deplasare (Udevalla) 
și 9 iunie, pe teren propriu 
(Râmnicu Vâlcea).

• - V 
oară consecutiv și pentru a IJf 
a oară în istorie, Cupa Ro
mâniei, după ce a învins, cu 
2-0, formația Poli Timișoara, 
în finala competiției.

ros să pierzi, mai ales cu așa 
un public. îmi pare rău că nu 
am ales Poli, dar dacă aș ple
ca de la Dinamo, aș opta fie 
pentru străinătate, fie pentru 
Poli Timișoara”, a spus Red
nic. Rapid a câștigat, pentru 
a doua oară consecutiv și peș*** 
tru a 13-a oară în istorie, Cupff 
României, după ce a învins,' 
sâmbătă, cu scorul de 2-0 (1-0), 
formația Poli Timișoara, în 
finala competiției.

duri, intenția de a rămâne la 
AS Roma, chiar dacă nu a 
ajuns încă la un acord cu con
ducerea clubului în privința 
prelungirii contractului.
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• Deva, B-dul Decebal, bl. 15, et 1, ap. 2, 
contorizări, repartitoare, preț 150.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723/288282. (T)
• persoană fizici vând apartament în Azuga, 
central, la 10 minute de pârtie, cu toate utilități le, 
vedere splendidă, ideal pentru vacanțe, preț 
85.000 euro, negociabil. Tel. 0722/424190. CD

• semidecomandate, zona Micro 15, Aleea 
Straiului, gresie, faianță, termopane, centrală 
termică, parchet laminat tel. 0726/267686. (D
• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț un miliard patru sute milioane lei, 
tel. 223336.0)
• 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 44500 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, zona Bălcescu, etaj 3 din 4, centrală 
termică, parchet gresie, faianță, preț 37500

j ~ wro, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
' Jt-.nra, Gojdu, etaj 2, balcon, parchet, 

contorizări complete, 48 mp, preț 122.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
• circuit contorizări, balcon, etaj 3, zona Dacia, 
preț 100.000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. 

.(Al)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
etaj 1, Zamfirescu, preț 165.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

• irgerit zona Dacia, amenajări modeme (geam 
temiopan, 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)
• urgent zona Emlnescu, dec., balcon, 
contorizări, etaj intermediar, preț 130.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)

• zona ultracentrală, semidec., faianță, gresie, 
contorizări, preț 140.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• GQjdu, et 1, semidec., centrală termică, 
balcon, preț 130.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• ultracentral, b-dul. Decebal, etaj 2, decoman
date, cu balcon, termopan, centrală termică 
modificat preț 52.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808. (A4)
• zona Liceului Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 
mp, contorizări, bucătărie mare, fără modificări, 
preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808. (A4)

• urgent apartament 2 camere decomandate,
56 mp, zona Lldo, cu 2 balcoane tip logle, bine 
întreținut contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, Igienizat preț42.000 euro, negociabil, 
tel.0730/474275,0788/165702 0254/232808. (A4)

• str. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocupabil repede, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165703, 
0254/232808. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate,
54 mp, zona Decebal, etaj 1, cu balcon, con- 
torizâri, fără modificări, preț 150.000 ron, nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808. (A4)
• 50 mp, decomandate, zona Mărăști, centrală 
termică bucătărie mare modificată parchet, 
gresie, faianță preț 138.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808. (A4)
• urgent apartament 2 camere, 52 mp, zona 
Mărăști, balcon mare, contorizări, parchet 
bucătărie modificată cu gresie, faianță vedere 
pe 2 părți, ocupabil azi, preț 38.000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498,0740/535095,0254/232808. 
(A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231300. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, zona centrală parchet termopane, 
modificări, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad. Oraș Nou. termopane, modificări, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/1584» <A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zona B-dui 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)
• urgent 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)

• decomandată zonă ultracentrală etai 1,2 
balcoane, 2 băi, 85 mp, parchet contorizări, preț 
62.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent zonă l. Creangă dec., balcon, 2 băi, 
bucătărie modificată amenajări moderne, 
centrală termică, preț 68.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)

• urgent zona Liliacului, dec., modernizări, preț 
51.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)

• Dorobanți, et 2, dec., 2 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 68.000 euro, 
tel.221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, et. 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, 
faianță, gresie, termopane, repartitoare, preț 
65.000 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Gojdu, cu balcon mare, termopan, gresie, 
faianță parchet, centrală termică zonă liniștită 
preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• etaj 1, b-dul. Decebal, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță vedere în 2 
părți, preț 64.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro, negociabil tel. 
0788/165703, 0740/535095,0254/232808. (A4)
• zona Mihai Viteazul, etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet, ocupabil repede, 
posibil și cu mobilă preț66.000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, cu
centrală termică, parchet, gresie, faianță bine 
întreținut, modificări, preț 63.000 euro, nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808. (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, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
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, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon:0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cu?a Vodă merită văzut, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, Cuza Vodă posibilitate privatizare, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, contorizări, 2 băi, bucătărie cu 
gresie și faianță balcon închis, boxă etaj 2, 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• decomandate, centralătermică termopane, 2 
băi, 2 balcoane, etaj intermediar Simeriă preț 
130.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate,zonaRomtelecom,125mp,cu2 
băi, 2 balcoane, centrală termică parchet 
gresie, faianță bine întreținut modificări, preț 
81.000 euro, negociabil, tel. 0788/165 702 
0745/302200,232808 (A4)

• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică parchet bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703,0254/232808 (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)

• Mul 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 CaipațL etaj 1, dec., neamenajat, 2 băl, 
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. 
231800. (A9’

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent tn zona Gojdu, etaj 1-3 (seml)decc- 
mandate, se oferă plata imediat tel. 211587, 
0723/660160. (AO)

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

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.0792/Sh~« - (Al)

Vând case, vile (13)
• Imedat ocupabU, str. Gh. Lazăr, nr. 26,2 
camere mari, bucătărie, hol, încălzire centrală 
modernă cămară terasă boxă magazie, 
pivniță curte și grădină pomicolă suprafață 750 
mp, tel. 260526.CD

• ridicată tn roșu, din cărămidă 6 camere, 
garai, bedși gradnă suprafață totală 1358 
mp, zona Zăvoi str. Mlhal Sadoveanu, nr. 
2, preț negodaN, teL 0749/129088 (nr. 
7/254)82007)

• Deva, 2 camere, baie, bucătărie, sală de mese, 
parchet gresie, faianță apă gaz, teren 1300 mp, 
preț 130.000 lei. Tel. 0722/564004. (Al)

• Devă P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1600 mp, ocupabilă imediat preț 100.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasă construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb’cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugărenl 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• in Simeriă P+M, s=190 mp, la parter living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• urgent in Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent tn Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

• Mosaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)
• 2 case, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158488 (A10)

• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613368 0788/040498 0788/158483. (A10)
• teren, 5 ari, Crișcior, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, 4 camere, garaj, lângă Primărie, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorâbești, preț atractiv, telefon: 0254/613368 
0788/040490,0788058488 (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613368 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, curte, garaj, încălzire, canalizare, 
posibilă privatizare, 1500 mp, str. Vânătorilor, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, th Rosa, Dealul Tăului, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, str. Horea, curte, ST-250 mp, curent apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040490,0788/158483.  (A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbravă preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788, (ALO)

Cumpăr casă (14)
• tn Devă zonă bună șl accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)

• urgent casă cu grădină Deva sau Simeriă 
plata Imediat Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• tn Săcămaș, comuna Nlă nr. 89, preț 
negociabil informații la W. trim, 
WMSim, tun. frt. vaMZffl)

• Mărtinești, 2 camere, bucătărie, living, baie, 
anexe, teren 800 mp, preț 90.000 lei, negociabil. 
Tel.074',/7iO7K:.;Al)

• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231500,0740/317314. 
(A9)

Vând garsoniere (19)
• Devă Bdul luliu Maniu, 34 mp, renovată 
balcon închis cu termopan, parchet gresie, 
faianță mobilată preț65.000 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, sprafoță 38 
mp, zona Astoriă preț 27.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
mobilat, zona Mărăști, preț 88000 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 31.000 euro, tel. 
0745/367893. (A2)
• ZaranduU, et 8 semidec, s=26 mp, baie și 
bucătărie balcon închis, contorizări, preț 70000 
RON, tel. 0745/367891 (A2)

• zona Dade confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă 
cu convector, termopan, parchet gresie, faianță 
modificări la cameră sau schimb cu apartament 
2 camere, în zona Gojdu, se oferă diferență preț 
72.000 ron. negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702.0254/232808 (A4)
• zona Decebal, 38 mp, contorizări totale, cu 
balcon mare închis, fără modificări sau 
amenajări, preț 91000 ron, negociabil, tel. 
0788/165703,0740/535095,0254/232808 (A4)
• zona Gojdu, 28 mp, etaj t încăperi decoman
date, contorizări, repartitoare, bloc de cărămidă 
preț 80.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808 (A4)

• zona Trident 40 mp, decomandate, modificări, 
termopan, parchet gresie, faianță ușă metalică 
preț 75.000 ron, negociabil, tel, 0745/302200, 
0723/2514980254/232808. (A4)
• zona ultracentrală 28 mp, contorizări, cu 
balcon mare, fără modificări sau amenajări, 
ideală pt cabinet individual, birouri, firmă preț 
92.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702.0254/232808 (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emhwscu, etaj 3, semidec., laminat 
zugrăvit vopsit, liber, preț 68000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/184^33.206003. (A7)

Cumpăr garsoniere (20)
• tn Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj Intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578 (A0)

• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață Inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (AO)

Vând terenuri (21)
• 1 ha, lângă restauratul Pacific, pe DN7, toate 
facilitățile, tel. 0767/048633. CT)
• 1 hectar intravilan, Banpotoc, preț negociabil, 
informații la telefonul 0727/759834. (nr. 
2/25.053007)
• vând grâdnăîn Brad, str. Decebal, intravilan,
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T) ’
• vând loc de casă 35/6 mp, FS 21 m, apă gaz, 
curent, loc drept, zonă liniștită Hășdat, Hune
doara, preț 35.000 euro, tel. 0723/005657. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• laDN7,Deva șiSântuhalm,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)
• krtravlan hi Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141,
23 L800,0745/511776 (A9)
• zona Be|zn, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.778 (A9)
• zona SânUadm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.778 
(A9)
• Intravlan tn Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.778 
(A9)
• Mravîlan In Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent tel. 0745/511.778 (A9)
• urgent, Hravlan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.778 (A9)
• parată teren între 550300 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg, tel. 0745/511.778 (A9)
• ST- 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366, 0788/040490,0788/158483. (A10)

• urgent pentru fermă ST- 800 mp, comuna 
Vața, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
telefon: 0254/613368 0788/040490,0788/158483 
(A10)
• hăDNl,5kmdlstanțădeMetro-Ploieștl,preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• ST-1000 mp, pentru construcții vilă Dudeștl, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040^0, 
0788/158483. (A10)

• lângă str. Brad-Deva, ST-1800 mp, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• lila, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366, 0788W0480,0788/158483. 
(A10)
• 05 hă + pădure, pentru construcție case de 
vacanță la șoseaua de pe malul Arieșulul, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040490, 
......uri-.A10)

Cumpăr teren (22)
• Intravilan în Devă pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)

Cele mai tari poze din cluburi, cu tine și prietenii tăi le poți găsi la http://party.huon.ro !!’
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• hali 1600 mp plus teren 5600 mp, api, curent, 
preț 130.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• halt In Deva, zona Industriali, S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• ngent, hatttn Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nlvel, construcție din stilpl 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, pretabll pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• amenajat S-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate șl compartimenta, tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• 5-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)
• hală 5-500 mp,H35m, amenajată (CT,birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată radlo- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mil., negociabil, tel. 
0724/012735. (T)

Restaurant-te ne

Geoăgiu-Băii^‘ • i
AGREMENTUL

I cîalite Ana sau remmiiîip’papanașirM
OrganîzărnJ;nunți, botezuri, aniversări ■ capacitate 400 de locuri

Pentru informații suplimentare sunați la 0254/249:004 m
... % . £3Nimic nu se compara cu un client muhumit ! Ei

GRUP ȘCOLAR TELECOMUNICAȚII Șl 
LUCRĂRI PUBLICE HUNEDOARA 

ȘCOALA EUROPEANĂ - MAI 2007 -
în anul f colar 2007*2008 asiguri icolarizarea
Tn următoarele domenii:
Claia.1 IX-a UcfiLCuri dQ.zi;
* profil tehnic * 56 locuri
- profil servicii - 28 locuri
CliM.1 Aoili dt irti.il miMril;
* domeniul construcții - 28 locuri
- domeniul mecanic * 28 locuri
- domeniul electronică >1 automatizări - 28 locuri
Relații la tel. 0254/712391.___________________

IPREUNA HM AFAC•t •'x fj!
M.L 5 C «

33002S - DEVA
Tal. : 0284/213510 
Fax : 0354 / 811583 
a-mall : stamprodQrclsllnk.ro

Cumpără până la 31 mai 2007, 
o ștampilă COLOP Printer R17
La prețul de numai 35 ron inclusiv TVA

DM

Ă Prin prezenta v.i comunii im i ; ; •
p.m.i in d.ii.i dr WOS.'uu/ m.i .' intre-

N ruperea furnizării apei potabile :
municipiul Deva (64 800 persoane' m.i .. '

U persoane), orașul Calan (1 O 0 $7 persoane- cern. J
Orlea Subcetale (1.445 persoane), comuna P>i< t»-iR ' »•*,.< 4
perosane), comuna Bacia (1 697 peisoam i .mî ah c tab

■1 Fabrica de bere Hatecj, SC Mac on SA Deva Pvnit- ne at. 'N Bare pa Mare si Termocentrala Minți.) Inti t r upm < a <
necesara pentru remediere avani pe conduci., de aductmni

Ț 01000 mm Santamarie Orlea Deva.

QUASAR
UJ INDUSTRIES

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

• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans șl garanție, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală, 
mobilat șl utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil In funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței șl contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• 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, bale, S=56 mp, preț 700 RON/lună + 
garanție pentru cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2) 
■ lullu Manlu, et. 6,2 camere, dec., nemobilat, 
amena|at preț 130 euro/lună + 2 luni garanție 
pentru cheltulel I, tel. 0745/367893. (A2)

• Dorobanți, et 3, garsonieră mobilată preț 350 
RON/lună 4 garanție pentru cheltuieli, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona lejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tămplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lel/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=2S0 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabll din 1 aprilie. (A7)
• ap, 2 camere, ultracentral, contorizat reparti
toare, decomandat, eU, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent canalizare, pretabll producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcoscu Nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabll depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Pofrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar * 130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Ut Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabll prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 3 cantora, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabll șl pentru birouri (Intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)

Cu sediul pe Str.
Turnătorului, nr. 1, scoate 

Ea licitație, In data de 
02.06.2007, ora Oi.QO, tin

• vând Dada Logan M mpt Laureata, an 
fabrică* 2004, prima i«fa <te (ibrictth, 

preț 0300 aura, M mt/OBSI. (9/2280

• vând Dada papuc, an fabricație 2004, luna VIII, 
model Plck-up, motor Renault 1,9 diesel 4x4, 
totul original, carte service, km reali, tel. 
0744/125690. (T)

• vând Toyota Yaris 1.0, af 2003,12.000 km rulați 
în țară preț 7000 euro. Tel. 0723/585337. (9/22.05)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor 41CJ, atare foarte bună do 
funcționara, preț nogoctabK, taL 
0741521309. (nr. 5/21862007)

• vând tractor U550, cu plug, toate crnciu- 
curife noHmotor făcut recant, Informați la 
tel 072V524460 iau 265813, după oraaoo, 
(nr. 1/238&2007)

OFERTĂ EX

Quasar Industrios SRL Str 22 Decembrie nr. 37 Deva

• vând urgent tractor U160, efectuat RK, 
stare excepțională preț 14800 M, nego- 
dabL TaL0742/223538. (2/1785)

Garaje (43)

• vând garaj, zona PtotaL proaspăt 
renovat, preț 40000 ran, Informații ta taL 
0722/701567. (nr. U/2386J007)

Muoilier și interioare (47)

• vând lament moNtar sufragerie masă+4 
ecaune taplțate, vftrinâ+aervantâ, 2 
comoda dutap cu 2 ud, 2 dulapuri cu o Mă; 
2 canapele extandMe, dulâptor bate, 
maac Mm , mobâter bucătărie nou, 
prețuri bune, taL 0724-671763. 
(1173802007)

• vând pari pentru radi sl fasoia, dfri lemn 
de brad ■ 1 teu bucata, lămâi pe rad d dafini 
150200 tel bucata, Popeanca Dumltni, 
Deva, str. Crișan, nr. 24, taL 226004. (nr. 
8/23862007)

• vând țarc pt puișori (lungimea 2 m, lățimea 1 
m, înălțimea 0.90 m) confecționat din sărmă 
zincată șl fler, tel. 0729/110627, Slmeria. CT)

Cu 2 capsule de Prematrol pe zi puteți rezolva problema

Produsul Prematrol este un supliment 
alimentar fabricat în SUA, care oferă ajutor 
natural împotriva ejaculării precoce prin: 
-întârzierea ejaculării
- Susținerea activității sexuale de lungă durată
- Satisfacție sexuală completă

. Prematrol este creat dintr-un amestec unic 
de ingrediente, alese cu grijă în urma 
cercetărilor făcute în SUA pe o perioadă de 5 
ani. Produsul conține plante medicinale 
folosite pentru sprijinirea funcțiilor sexuale 
normale cum ar fi floarea Passiflora, semințele 
Griffonia Simplicifolia sau fructele de 
Cistanche, cunoscută și sub numele de “Rou 
Cong-rong" din medicina tradițională 
chinezească.

0 cutie de Prematrol conține 60 de capsule, 
care trebuie administrat în felul următor: 
1 capsulă dimineața și 1 capsulă după amiază, 
pe nemâncate, cu un pahar de apă fără acid 
carbonic, pe o perioadă minimă de 1-2 luni

permanente. Prematrol nu crează dependent și 
nu are efecte secundare.

Prețul unei cutii de Prematrol este 191 RON 
(1.910.000 lei),

Pentru mai multe informații accesați situl 
oficial: http://www.prematrol.ro sau sunați la4B 
numerele de telefon:

• 0742-141071
• 0742-141072
în DEVA căutați în magazinul naturist LIFE

POWER de pe Bd.luliu Maniu, Bl. J - parter (vizavi 
de Biserica Ortodoxă)

în HUNEDOARA căutați în farmacia LU-KA 
FARM de pe str. Nicolae Bălcescu, nr.1 (în cadrul 
Policlinicii cu plată) și în farmacia MEDICOM decontinuu, astfel rezultatele obținute o să fie 
pe str. George Enescu, nr.6 (NON STOP).

Acest produs este un supliment alimentar și se eliberează fără prescripție medicala. Citiți cu atenție prospectul!
RECLAME

irti.il
stamprodQrclsllnk.ro
http://www.prematrol.ro


K Holcim

Ciment. Betoane, Agregate.

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

Fabrica de ciment Aleșd
Ciment gri, vrac și saci
Servicii de transport
Servicii de laborator 
Consultanță tehnică
Tel: O2S9/349 769

Stația de betoane Timișoara
Proces de producție automatizat 
Servicii de livrare și pompare 
Servicii de laborator
Consultanță tehnică
Tel: 0256 / 246 210

www.holcim.ro
(75411)

Prestări servicii (72)
• 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)
• SC REfUXOWTM. SRL Sibiu organizează, în 
Deva, cursuri de masaj, reflexoterapie, 
cosmetică și coafor stilist Absolvenții benefi
ciază de certificate în țară și UE, tel 0726/323236, 
0269/235200. (nr. 4/25.052007)

rî kFlTÎ f--njrLn,a IaMm• qwnfliMi tronspon xantv, Hri un, 
pcnoan, Mala-90 (uro, Spania-110 too, 
Pottugala, Angla șl Franța, la destinație, 
cu măW comode, dhnatizate, modeme. 
Tei. 0740'218237.0726.500804,0765/455835. 
07/128!

• Ofer MrvU de contabfltate complete și 
competente, precum șl consultanța 
economică, teL 02SV240707, 0720/313809, 
e-mal: contaNMate2007ro@yahooxom. 
(nr. 12/ZUB2007)

romiob.ro Oferte locuri de muncă (74)

PmmTbHKUXMWEMCM
• doriți un venit suplimentar? Sunați la 

' 0749/959463, rog seriozitate, (nr. 3/24.05.2007)

e Fabrica de Cherestea Bărcea Mare angajează 
în condiții avantajoase: ifroniști, moto- 
stivuitoriști, circulariști, muncitori necalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă. Tel. 
0254/236897.(6/15.05)
o Urmă dto Deva angajează urgent vânzătoare 
cofetărie și croitorese. Informații 0722/275410, 
0254/219578. (nr. 7/24.05.2007)
• Firmă distribuție angajează agenți vânzări 
tineri și motivați pentru Deva și Hunedoara, tel. 
021-318.3733, fax 021-312.59.84, e-mail: 
CARIERE®DISTRIFARM.RO. (95494)
• SC Atomb SRL angajează electricieni rețele și 
posturi trafo, paznici-pensionari, interviul joi, 31 
mai 2007, orele 10.00, în Deva, Str. 16 Februarie, 
nr. 21, cândidații vor avea: CV, act calificare, tel. 
0730/015192. (nr. 12/23.05.2007)
• Șofer cat B, cu aviz medical și psihologic 
valabil, pentru distribuție marfă, tel. 
0741/203720, C.V. la 0261/769215(95310)

• Șofer categoria B, cu aviz medical și psiho
logic valabil, pentru distribuție marfa, tel. 
0741/203720, CV la 0261/769215. (95310)
• Infirmieră, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• Infirmieri, 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.
• Infirmieri, Shneria, 2 posturi, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• Inginer constnictR civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 18)06., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• Inginer construct! ivile, Industriale, Hune
doara, 1 post data limită 2505., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale, Hune
doara, 1 post, data limită 31.05, tel. 2132344, între 
orele 9-16.

oiimjse
NATURAL CHEMICALS

Carmeuse este unul dintre liderii mondiali în producere* varului, cu peste 140 de 
am de experiență în extracția și procesarea calcarului și a pietrei dolomitice în 
vederea obținerii varului și a produselor derivate pentru dienții industriali și comerciali.

Suntem prezenți in aproape 100 de locații în Europa de Veet (Italia Belgia, Țările 
scandinave, Franța și Olanda), Europa Central* șl de Eet (Slovacia, Republica Cehă, 
Ungaria, România șl Turda), în America do Nord (Statele Unite ale Americii și 
Canada) și Africa (Ghana).

Cu cei peste 270 de angajați din cele 5 unități de producție- din Brașov, Deva, 
Câmpulung, Haiti șl Pojoga, Carmeuse România deține o poziție strategică pe piața 
locală și contribuie semnificativ la perfomanța totală a Carmeuse Europa Centrală și 
de Est prin atingerea și depășirea bugetelor previzionale. Dorind să își îmbunătățească 
poziția în grup și pe piața locală Carmeuse România este într-o continuă dezvoltare.

Grupul Carmeuse cu istoria sa îndelungată, expertiza puternică și cu o frumoasă 
perspectivă pentru viitor îți poate asigura atât siguranța unei afaceri stabile cât și 
provocante unei companii care își dorește să fie recunoscută ca referință în domeniul 
ei de activitate

Ești gala de provocare?

Noi căutăm parteneri!

Funcționar expediție
Locație: Deva • Chlșcădaga

Responsabilități.
> Verifică documentele de ridicare a mărfii prezentate de beneficiari
> întocmește documentele de expediție a mărfii
> Eliberează declarația de conformitate și fișa tehnică de securitate a produsului
> întocmește zilnic raportul de livrări

Profilul tău:
> Minim 3 ani experiență într-o poziție similară
> Studii medii
> Disponibilitate pentru programul în schimburi.

Iți oferim...

> Oportunitatea de a lucra într-o companie internațională
> Oportunitatea de e-ți folosi cunoștințele și de a le dezvolta
> O poziție interesantă
> Un pachet salariat atractiv.

Daca ești interesat...

Te rugăm să ne transmiți un CV și o scrisoare de intenție nu mai târziu de 10.06.2007 

pe mail la adresa: anca.tama»®carmeu*e.ro, sau prin poștă la următoarea adresă:

Carmeuse Holding • 600260 Brașov, rtr. Carpaților nr. 24
Tel: 0268-33.15.16, Fax; 0268-31.18.33 <755301

ADMITERE 2007 - sesiunea Iulie, 2007 -

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA
componentă a Universității Politehnica din Timișoara, instituție de stat, acreditată, organizează CONCURS DE ADMITE 

pentru anul universitar 2007/2008 la următoarele domenii/specializări:

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

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

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

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

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

DOMENIUL(SPECIALIZAREA): INGINERIE ELECTRICĂ (ELECTROMECANICĂ); INGINERIA AUTOVEHICULELOR (AUTOVEHICULE RUTIERE); 
INGINERIA MATERIALELOR (INGINERIA ELABORĂRH MATERIALELOR METALICE); INGINERIE ȘI MANAGEMENT (INGINERIE 
ECONOMICĂ); ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE (INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ)

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

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

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

RECLAME

http://www.holcim.ro
romiob.ro
CARIERE%25c2%25aeDISTRIFARM.RO
http://www.fih.upt.ro


• Arestați la Moscova. Mai mulți mili- 
tanți ruși pentru drepturile homosexualilor 
și un activist britanic, care manifestau în 
fața Primăriei din Moscova, au fost ares
tați duminică de forțele de ordine.

Viitură violentă în Grecia

Maestrul bucătar maghiar Karoly 
Varga a prezentat numeroase „flori”
realizate din diferite legume, la Festi
valul Florilor Comestibile de la Kecel, 
la 127 km sud de Budapesta. (Foto: epa)

■ Patru turiști greci 
s-au înecat și alți patru 
fost dați dispăruți în 
Arcadia.

Atena (MF) - Patru morți și 
patru dispăruți este bilanțul 
în urma unei viituri puter
nice provocate de ploile abun
dente din Arcadia, în sudul 
Greciei a anunțat, ieri, poliția 
locală, citată de AFP.

în timpul operațiunilor de 
salvare desfășurate sâmbătă 
seara în apropiere de râul 
Loussios, în zona turistică 
Dimitsana, a fost descoperit 
trupul unei femei în vârstă de 
21 de ani, iar în cursul nopții 
echipele de salvare au găsit 
trupurile altor două femei și 
cel al unui bărbat, toți morți 
prin înecare. Alți zece turiști 
au fost găsiți nevătămați.

Incidentul s-a petrecut 
sâmbătă seara, surprizându-i 
pe turiști pe un mal abrupt,

Accidentată
Los Angeles (MF) - 

Lindsy Lohan, une din 
cele mai în vogă tinere 
actrițe de la Hollywood, 
ar putea fi cercetată pen
tru conducere în stare de 
ebrietate și posesie de 
droguri, a anunțat, sâm
bătă, poliția, după ce ve
deta a fost victima unui 
accident de trafic. Actrița 
în vârstă de 20 de ani a 
fost internată, sâmbătă, 
într-un spital din Los 
Angeles, pentru răni 
ușoare în zona toracelui, 
după ce, în zorii aceleiași 
zile, mașina condusă de 
aceasta, un Mercedes, a 
ieșit brusc de pe șosea.

Blocați în 
tren

Roma (MF) - Circa 400 
de persoane au rămas 
blocate, ieri, în vagoanele 
unui tren a cărui loco
motivă a luat foc în timp 
ce se afla la nord de 
Roma, a anunțat agenția 
Ansa. Trenul a fost oprit 
la circa 5 kilometri de 
gara Capena, la aproxi
mativ 50 de kilometri de 
capitala italiană.

Newman (Foto: epa)

Se retrage
Los Angetes (MF) - 
Paul Newman, a 
cărui carieră 
actoricească a durat 
peste 50 de ani, și-a 
anunțat retragerea 
din lumea filmului la 
vârsta de 82 de ani, 
transmite BBC News 
Online. Newman a 
fost nominalizat la 
Oscar de nouă ori, 
l-a câștigat în 1986 
pentru rolul din „The 
Colour of Money", 
numele său apărând 
pe genericul a pește 
50 de filme. El a 
declarat că a luat 
decizia de a se 
retrage din lumea fil
mului pentru că nu 
mai poate lucra la 
nivelul la care ar dori. 
El a lansat cu succes 
o afacere în domeni
ul alimentației.

Sute de persoane evacuate
■ Din cauza furtunilor 
violente sute de case au 
fost inundate în sud-ves- 
tul Franței.

Pau (MF) - Furtunile vio
lente și inundațiile produse în 
sud-vestul Franței au provocat 
moartea unei femei și au deter
minat evacuarea a sute de per
soane, au anunțat sâmbătă au
toritățile locale, citate de AFP.

O femeie în vârstă de circa 
70 de ani, aflată singură acasă 
în momentul producerii inun
dațiilor, a murit din cauza 
„panicii și a hipotermiei”, la 
Parides-Pietat, la circa 20 de 
kilometri sud de Pau, a pre

Lovitură de teatru la Cannes

gradina zoologica din Budapesta pe 4 
aprilie. A fost prezentată publicului 
abia sâmbătă. (Foto: epa)

■ Filmul lui Cristian Ne- 
mescu este câștigătorul 
secțiunii Un Certain 
Regard la Cannes.

Cannes (MF) - Premiul sec
țiunii Un Certam Regard a Fes
tivalului de la Cannes a fost 
decernat pentru a doua oară 
unui film românesc: „Califor
nia Dreamin' (nesfârșit)” al re
gretatului regizor Cristian Ne- 
mescu a primit sâmbătă seară 
premiul, deși juriul se gândise 
inițial să nu-1 includă în 
jurizare. După ce și-a exprimat 
regretul că regizorul Cristi 
Puiu, membru al juriului, a 
fost nevoit să se întoarcă în 
România din cauza unui deces 
în familie, președintele juriu
lui, Pascale Ferran, a explicat

Premiat de critica internațională

Antene spre extratereștri
Dallas (MF) - SETI, institutul american 

care se ocupă de căutarea inteligenței 
extraterestre, își intensifică eforturile pen
tru găsirea de noi forme de viață în univers 
și va amplasa 42 de antene radio astronom
ice în nordul Californiei până la sfârșitul 
lui 2007. SETI vrea să finalizeze amplasarea 
antenelor până la finele anului pentru a 
putea scana eterul și a intercepta even
tualele unde radio transmise de 
extratereștri. „Atunci când se pun la un loc 
toate aceste antene se acoperă o arie de cer 
în care se poate asculta fiecare sunet și 
unde se pot detecta și semnalele cele mai 
slabe sau mai depărtate”, a spus Scott Hub
bard, responsabil al Institutului SETI. Pla
nurile pe termen lung ale SETI presupun 
instalarea a 350 de antene, dar programul 
depinde de donații și finanțări private.

■ Filmul lui Cristian 
Mungiu a primit un pre
miu sâmbătă, înaintea 
decernării Palm D'Or.

Cannes (MF) - Cristian 
Mungiu, autorul filmului „4 
luni, 3 săptămâni și 2 zile”, 
prezent în competiția oficială a 
Festivalului de la Cannes, a 
primit, sâmbătă seară, premi
ul Federației Internaționale a

Salvată din apele râului Lous
sios (Foto: EPA)

care s-a prăbușit din cauza 
viiturii. Autoritățile au trimis 
la fața locului toate echipele 
de salvare din regiune, 
polițiști și două unități spe
cializate în intervenții în 
urma catastrofelor naturale, 
acestea fiind susținute de vo
luntari și de mai multe eli
coptere.

cizat prefectura din Pyrenees- 
Atlantiques.

Ministrul de Interne, Mi- 
'chele Alliot-Marie, a vizitat 
sâmbătă după-amiază regiu
nea, unde aproximativ 300 de 
locuințe au fost inundate par
țial sau complet din cauza pre
cipitațiilor abundente căzute 
vineri seara.

La Paris, Statul Major al 
forțelor armate a anunțat că la 
operațiunile din regiunea afec
tată vor participa 30 de mili
tari.

Ministerul de Interne a pre
cizat că pompierii au partici
pat la „mai mult de 1.000 de 
intervenții în sud-vestul țării 
și în regiunea pariziană”.

Cristian Nemescu a murit, la 27 de am, intr-un accident de mașină
(Foto: EPA)

că arbitrii doriseră să nu con
sidere filmul în calitate de con
curent, fiindcă nu era termi
nat. Jurații l-au văzut, totuși,

Presei Cinematografice. Pre
miul este acordat de un juriu 
prezidat de criticul francez 
Michel Ciment și este alcătuit 
din specialiști ai presei cine
matografice din Rusia, Nigeria, 
Polonia, Germania, Statele Uni
te, Anglia, India și Argentina.

Aceasta este cea dintâi dis
tincție acordată filmului lui 
Mungiu, unanim lăudat la 
Cannes și considerat unul din
tre principalii favoriți ai pal

vineri seara. Deși, a adăugat 
ea, filmul are câteva defecte, în 
montajul celei de-a doua părți 
și în frazare, el e atât de viu, 

maresului. Premiile juriului 
competiției oficiale au fost de
cernate aseară, la finalul celei 
de-a 60-a ediții a festivalului.

„4 luni, 3 săptămâni și 2 
zile” este un film impresio
nant, o felie din viața a două 
tinere studente căministe din 
1987, într-un sfârșit de 
săptămână, de dimineață până 
la miezul nopții, ore cruciale 
în care ele trebuie să facă rost 
de bani pentru un avort ilegal. 

atât de personal, încât juriul 
s-a răzgândit și a apreciat a- 
ceastă producție a cinemato
grafiei românești ca propune
rea cea mai interesantă a se
lecției. Vorbele lui Ferran au 
fost frenetic aplaudate de pu
blic, în timp ce pe ecran apă
ruse fotografia lui Cristian Ne
mescu și trofeul îi era înmânat 
producătorului Andrei Boncea 
de la MediaPro Pictures.

Cu un scenariu de Cristian 
Nemescu și Tudor Voican, fil
mul îi are în distribuție pe Ar
mand Assante, Răzvan Vasiles- 
cu, Maria Dinulescu, Jamie 
Elman, și alții. Assante a 
declarat că decernarea premi
ului a fost „un moment extrem 
de puternic”, „un omagiu mi
nunat și binemeritat” adus lui 
Cristi.

Absolvenți o nouă 
generație de absolvenți 
ai Academiei Militare
West Point și-a aruncat 
caschetele în aer, con
form tradiției. (Foto: epa)


