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Vremea se menține frumoasă. Cerul

Dimineața La prânz Seara

Pompieri atacați de albine
Jiulist la Steaua

Petroșani (C.M.) - Mijlocașul Eric Bicfalvi 
de la Jiul Petroșani va semna în această 
săptămână un contract pe cinci sezoane cu 
Steaua București. Suma transferului se va

■ Un bărbat și-a pierdut 
viața, fiind strivit de 
mașina în care trans
porta stupi cu albine.

Răchitova (M.T.) ■ Un băr
bat de 60 de ani, din Hășdat, 
și-a pierdut viata într-un stu
pid accident, petrecut dumi

nică dimineața, în apropiere 
de satul Răchitova. Francisc 
Szasz a încărcat, într-un Aro, 
17 stupi cu albine. împreună 

' cu un prieten au ajuns în zona 
numită Valea Celtii, aproape 
de Răchitova. Aici, pe o pantă 
au oprit mașina, au coborât să 
testeze dacă zona e bună pen
tru apicultură pastorală. Pen

tru că mașina nu a fost lăsată 
în viteză, a plecat la vale. 
Francisc a sărit pe portiera 
mașinii, încercând să o bage 
în viteză, însă autoturismul s- 
a răsturnat peste el. Speriat, 
prietenul său a coborât în sat, 
de unde a reușit să anunțe 
descarcerarea și ambulanta. 
Ajunși la fata locului, pom

pierii nu au mai reușit să-l 
salveze pe bărbat, însă pentru 
a-1 scoate de sub mașină au 
trecut printr-un coșmar. Albi
nele nervoase i-au înțepat pe 
tot corpul. Asta deoarece pom
pierii de la descarcerare nu au 
în dotare costume speciale, 
care să-i apere de înțepăturile 
albinelor, /p.3 |

ridica la 300.000 de dolari, iar în 
cazul în care jucătorul nu va 

confirma va putea 
reveni la gruparea 

din Petroșani. „Mi- 
dat acceptul ca

jucătorul să plece 
pentru că m-am gândit 
că ar putea să fie șansa 
viefii lui, a declarat 
managerul general al 
echipei Jiul Petroșani, 
loan Sdrobiș.

dunedorenii, 
așteptați la târg

Hunedoara (D.I.) - în 
perioada 30 mai și 3 
iunie, între orele 10,00 și 
20,00, în sala de sport 
„Constructorul” din Hu
nedoara va fi deschisă o 
expoziție cu vânzare de 
confecții textile, din 

^piele și blană, marochi- 
*mărie și încălțăminte.

Fără apă
Deva (C.P.) - Aproxi

mativ 90.000 de persoane 
din localitățile Deva, 
Simeria și Călan, Sântă- 
mărie Orlea, Bretea 
Română și Băcia nu au 
de azi apă rece, timp de 
24 de ore. întreruperea 
este determinată de 
lucrările de reparații ce 
se vor efectua pe con
ducta magistrală de 
aductiune a apei. Apa 
rece va reveni la robi
netele locuințelor mâine 
dimineață, la ora 7.

S-â 
spânzurat 
de bătător
Petrila (T.S.) - Un 
tânăr din Petrila 
infectat cu virusul 
HIV s-a spânzurat de 
bara pentru bătut 
covoare, trupul său 
fiind găsit, duminică, 
în spatele blocului în 
care locuia. Potrivit 
IPJ Hunedoara, Ovi- 
diu C„ de 17 ani, 
din Petrila, s-a 
spânzurat, duminică 
dimineață, de bara 
pentru bătut covoare 
din spatele blocului, 
după ce s-a întors 
de la un chef la care 
fusese cu prietenii. 
„Din primele 
cercetări nu rezultă 
comiterea vreunei 
fapte penale, pe cor
pul său nefiind găsite 
urme de violență", a 
declarat Bogdan 
Nițu, purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hune
doara.

to. Grâul în Europa
Deșt deține printre cele mat mari terenuri arabile de pe con
tinent, România nu există pe piața marilor jucători ai grâului. 

■ milioane hectare cultivate în 7006/2007 -

Franța

Spania

Ucise de trăsnet. Un 
cioban din Strei-Săcel a 
pierdut o treime din oi într 
o secundă. Acestea au fost 
ucise de un fulger, în tim
pul unei furtuni. Paguba se 
ridică la peste 100 milioane 
lei vechi, /p.3

(Foto: Traian Mânu) E

FC CIP Deva a căzut 
în capcana celor de la 
ACS Odorheiu, fiind 
învinsă, aseară, cu 7-3, 
în primul meci al fina
lei play-off-ului. /p.3

(Foto: T. Mânu)

Deveanul,
■ Pentru deveanul de 
rând prețul cel mai mic 
din magazine este prin
cipala țintă.

Deva (C.B.) - Invazia su- 
permarketurilor în munici
piul Deva și gama largă de 
produse pe care acestea le 
oferă atrag o migrafie a cum
părătorilor în căutarea celui 
mai mic preț. Aflati în 
căutarea produsului rentabil, 
devenii sunt dispuși să 
străbată kilometri întregi de

cumpărător navetist
la un magazin la altul chiar 
dacă economia pentru un pro
dus nu depășește câteodată 
30-40 de bani. Deși preturile 
în supermarketuri sunt 
aproximativ egale, clientul 
devean devine un adevărat 
nomad, iar goana după pro
dusele promotionale îl trans
formă pe acesta într-un vâ
nător a tot ceea ce înseamnă 
„mai ieftin”. Cei mai atenti 
sunt pensionarii care, dacă 
află că în partea cealaltă a 
orașului un produs este mai 
ieftin, își lasă povara anilor

acasă și aleargă la magazin să 
nu rateze ocazia. Ei afirmă că 
pensiile mici devin insufi
ciente pentru cumpărături, 
iar la veniturile pe care le au, 
10 bani economisiți pentru un 
produs contează. In goana 
după cel mai mic preț unii au 
ajuns să cutreiere tot orașul, 
fără să țină cont de oboseală 
sau de alte costuri supli
mentare. /p.3

www.huon.ro fi

Palatele romilor polonezi
Hunedoara (C.P.) - Romii le facă palate asemănătoare.

corturari polonezi și-au ridi
cat un cartier de vile la 
Hășdat, suburbie situată la 
ieșirea din municipiul Hune
doara. Cvec Laioș, bulibașa 
romilor, spune că cei din 
neamul său au fotografiat 
Castelul de la Hunedoara și 
le-au cerut proiectantilor să

Replicile nu sunt tocmai aido
ma modelului pentru că 
fiecare a adăugat câte ceva 
specific tradiției rome. Așa că 
nu lipsesc turnulețele și 
acoperișurile „cu înflorituri”, 
ușile masive de stejar ori ter- 
mopanele. Cu toate acestea 
clădirile simt pustii, /p.5
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• Program extins. Administrația ameri
cană, prin Departamentul de stat și De
partamentul pentru securitate internă, a 
susținut în fața Comisiei de politică exter
nă a Camerei Reprezentanților, extinderea 
programului Visawaiver, care urmează a 
include și România, a declarat ieri, purtă
torul de cuvânt al MAE, llie Bănică.

Băsescu în fata Parlamentului

Ostatici 
eliberați

Bagdad (MF) - Arma
ta americană a eliberat 
41 de ostatici aflați in
tr-o închisoare a aripii 
irakiene a rețelei al-Qai- 
da, aflată la nord de 
Bagdad, a anunțat loco- 
tenent-colonelul Michael 
Donnelly, purtător de 
cuvânt al forțelor ameri
cane.

Discuții 
pozitive

Bagdad (MF) ■ Amba
sadorul SUA în Irak, 
Ryan Crocker, a apreci
at drept pozitive discuți
ile pe care le-a avut, 
ieri, la Bagdad, cu omo
logul său iranian, dar a 
precizat că americanii 
așteaptă mai multă 
acțiune din partea Tehe
ranului. El a declarat că 
a cerut Teheranului să 
lși suspende sprijinul a- 
cordat milițiilor din 
Irak, care constă în fur
nizarea de armament și 
instrucție. Cele două 
părți au participat la ne
gocierile la nivel înalt, 
singurele de acest fel or
ganizate în decurs de a- 
proape 30 de ani, pe te
ma intensificării violen
telor din Irak.

Ryan Crocker (Foto: epa)

Shimon Peres
(Foto: EPA)

Peres, 
propus 
candidat

■ Plenul reunit va vota 
avizul la cererea lui 
Băsescu de referendum 
pentru votul uninominal.

București (MF) ■ Președin
tele Traian Băsescu se va a- 
dresa, mâine, de la ora 16.00, 
cu un mesaj Parlamentului. 
Secretarul Camerei Deputați- 
lor Valeriu Zgonea (PSD) a 
declarat, ieri, după ședința 
Birourilor permanente reuni
te ale Camerei Deputațllor și 
Senatului, că scrisoarea lui 
Traian Băsescu prin care a- 
cesta solicita să se adreseze 
Parlamentului cu un mesaj a 
fost acceptată.

Birourile reunite au mai 
decis ca în ședința plenului 
de mâine să fie votat avizul 
Parlamentului cu privire la 
cererea președintelui Traian 
Băsescu de organizare a refe
rendumului pentru introduce
rea votului uninominal.

Secretarul Camerei Deputa-

ților Valeriu Zgonea (PSD) a 
declarat că această solicitare 
a venit din partea președinte
lui Senatului, Nicolae Văcăro- 
iu, și a fost adoptată cu 10 vo
turi „pentru”, 5 voturi „împo
trivă” și 3 abțineri.

Zgonea a arătat că introdu
cerea acestui punct pe ordi
nea de zi a ședinței de plen a 
fost adoptată după îndelungi 
dezbateri, care au vizat faptul 
că o decizie a Curții Constitu
ționale a fost în contradicție 
cu votul dat de Parlament, pe 
acest aviz, în luna martie.
Aviz consultativ

în 14 februarie, într-un dis
curs în Parlament, președin
tele Traian Băsescu a pledat 
în favoarea reformei clasei 
politice șl a anunțat că lan
sează procedura de organiza
re a unui referendum pentru 
introducerea votului unino
minal.

Până acum, Parlamentul nu 
a dat un răspuns la solicita-

Președintele Traian Băsescu se 
va adresa mâine plenului Par
lamentului (Foto: arhivă)

rea lui Traian Băsescu de or
ganizare a acestui referen
dum. Avizul Parlamentului 
este consultativ.

La 1 martie, Parlamentul 
nu a reușit să ia o decizie în 
privința proiectului de hotă
râre prin care se aviza favora
bil solicitarea președintelui

Traian Băsescu de inițiere a 
unui referendum privind vo
tul uninominal. Președintele, 
după consultarea ParlamenM 
tului, poate cere poporului i I- 
și exprime, prin referendum, 
voința cu privire la probleme 
de interes național, conform 
articolului 90 din Constituție.

Proiectul de hotărâre, su
pus votului Parlamentului în 
1 martie, a întrunit 233 de vo
turi „pentru", iar pentru a fl 
adoptat erau necesare 235.

Totuși, Birourile Perma
nente au decis atunci să ceară 
o soluționare din partea Co
misiilor juridice, mai ales că 
unii dintre parlamentari au 
invocat faptul că, potrivit 
Constituției, hotărârea se poa
te considera adoptată, fiind 
votată de mai mult de jumăta
te din parlamentarii prezenți, 
iar, potrivit Legii referendu
mului, care stabilește necesi
tatea majorității calificate, ho
tărârea nu este nici adoptată, 
nici respinsă.

Ierusalim (MF) - Shi
mon Peres, un vete
ran pe scena politică 
din Israel, va fi candi
datul din partea par
tidului de centru Ka
dima la alegerile pre
zidențiale, a anunțat 
ieri premierul israelian 
Ehud Olmert. Peres, 
în vârstă de 83 de 
ani, își va prezenta 
candidatura oficială 
cel târziu la 3 iunie, 
alegerile prezidențiale 
urmând să se desfă
șoare la 13 iunie. Pe
res, deținător al pre
miului Nobel pentru 
Pace, este în prezent 
numărul doi în Cabi
netul Olmert, după 
ce a deținut funcția 
de premier și decanul 
de vârstă al Parla
mentului. Dacă își va 
confirma candidatu
ra, el îi va succeda în 
funcție lui Moshe 
Katzav, al cărui man
dat de șapte ani se 
va încheia în iulie.

Președintele Traian Băsescu și delegația Partidului Democrat, la Palatul Cotroceni (Foto: fan)

Moțiunea de cenzură, fluturată de PD

Cere modifi

Dreapta, câștigătoare
Madrid (MF) - Conservatorii spanioli din 

cadrul Partidului Popular (PP) i-au devansat 
pe socialiștii aflați la guvernare cu 155.991 
de voturi, respectiv 0,7 procente, în cadrul 
scrutinului municipal de duminica, potrivit 
rezultatelor definitive.

Partidul Popular a obținut 35,6 la sută din 
sufragii, față de 34,9 la sută cât au obținut 
socialiștii din cadrul PSOE, care vor avea 
însă cu 679 mai mulți consilieri municipali 
(24.026) decât conservatorii (23.247).

La scrutinul municipal precedent, din 2003, 
socialiștii i-au devansat pe conservatori cu 
circa 120.000 de voturi, obținând 34,83 la 
sută din sufragii, respectiv 34,29 la sută.

Sub asediu Soldați libanezi in ta
băra de refugiați palestinieni din Nahr 
al-Bared, nordul Libanului. Armata li
baneză continuă atacurile asupra mill- 
țiilor islamiste din tabără. (Foto: epa)

■ Partidele parlamentare 
au fost ieri, la Cotroceni, 
pentru consultări cu 
președintei Băsescu.

București (MF) - Consultă
rile dintre președintele Tra
ian Băsescu și reprezentanții 
partidelor politice parlamen
tare au început, ieri, la Pala
tul Cotroceni, cu delegația 
PSD, condusă de Mircea 
Geoană.

Geoană a manifestat reți
neri față de unele dintre te
mele propuse pentru consul
tări, apreciind că acestea „nu 
își au rostul”, pentru că nu 
țin de atribuțiile șefului sta
tului, ci de cele ale Guvernu
lui sau Parlamentului, cum ar 
fi prioritățile guvernamentale 
și legislative pentru perioada 
următoare.

Geoană a mai spus că so- 
cial-democrații sunt interesați 
de introducerea votului uni
nominal.
Pentru desecretizare

Președintele PNL, Călin Po

pescu Tăriceanu, a declarat, 
ieri, după consultările de la 
Cotroceni, că l-a informat pe 
președintele Traian Băsescu 
că intenționează să promove
ze o ordonanță de urgență 
pentru desecretizarea arhive
lor PCR, pentru a acorda 
„sprijinul necesar” pentru Le
gea lustrației.

Liderul liberal a susținut că, 
în ceea ce privește votul uni
nominal și Legea lustrației, nu 
au existat diferențe de opinie 
între PNL și președinte.
PD anunță moțiunea

Președintele PD, Emil Boc, 
a declarat, ieri, că, după con
sultările de la Cotroceni, de
mocrații vor iniția o moțiune 
de cenzură și a precizat că 
președintele Traian Băsescu 
este de acord cu ideea antici
patelor.

într-o primă fază, Boc a de
clarat că PD va iniția o mo
țiune de cenzură, dacă în ur
ma discuțiilor de la Cotroceni 
nu se va degaja „o soluție po
litică viabilă”.

Ulterior, liderul PD a spus

că moțiunea de cenzură va fi 
„discutată, înaintată și supu
să dezbaterii Parlamentului 
după discuțiile de la Cotro
ceni”.

El a mai declarat că moțiu
nea de cenzură este menită să 
ducă la alegeri anticipate, ca
re în viziunea PD trebuie să 
aibă loc în a doua jumătate a 
lunii octombrie, odată cu ale
gerile pentru Parlamentul Eu
ropean, pentru ca astfel să se 
recupereze cele 20 de milioa
ne de euro cheltuite cu ocazia 
referendumului din 19 mai.

Președintele UDMR, Marko 
Bela, a declarat, ieri, după 
consultările de la Cotroceni 
cu șeful statului, că UDMR ar 
putea accepta alegerile antici
pate, dar nu consideră că a- 
cestea sunt soluția unică sau 
cea mai potrivită.

Președintele PC, Dan Voi- 
culescu, a declarat, ieri, la în
ceputul discuțiilor cu preșe
dintele Traian Băsescu, că PC 
consideră că votul uninomi
nal este o necesitate absolută, 
ce face parte din politica de 
reformă a clasei politice.

carea Legii ANI
București (MF) • Mi

nistrul Justiției, Tudor 
Chiuariu, a declarat, ieri, 
că un control riguros al 
averilor și al conduitei 
oamenilor politici va 
crea un mediu politic 
mai curat, în acest sens 
pledând pentru o lege 
ANI mai dură și propu
nând Guvernului com
pletări ale legii pentru a 
fi eficientă.

Ministrul Chiuriu a a- 
rătat că vrea să facă din 
Agenția Națională de In
tegritate un instrument 
eficient în prevenirea și 
combaterea corupției, fi
ind necesare „ajustări ter
minologice” astfel încât 
Legea ANI să fie eficientă. 
De aceea, a spus Chiua
riu, după ce s-a consultat 
cu premierul Tăriceanu, 
a decis să supună 
aprobării, în ședința de 
mâine a Guvernului, o 
Ordonanța de Urgență 
pentru modificarea și 
completarea Legii ANI.

„Principala modificare 
se referă la suma care 
poate declanșa procedu
ra de control a averii. 
Potrivit Ordonanței de 
Urgență a Guvernului, 
diferența din averea do
bândită și veniturile rea
lizate în timpul mandatu
lui, care declanșează ve
rificarea, va fi de 10.000 
de euro. Față de forma a- 
doptată a legii, se elimi
nă astfel procentul de ze
ce la sută și se reduce su
ma minimă care fusese 
stabilită la 20.000 de eu
ro”, a explicat el.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit a! Tirajelor.

Zeci de morți în atentat
Bagdad (MF) - Cel puțin 

24 de persoane au fost uci
se și alte 68 rănite, ieri, 
când o mașină-capcană a 
explodat în centrul Bagda
dului, a anunțat poliția.

Poliția a precizat că cel 
puțin zece mașini au luat 
foc în zona comercială Si-

nak. Anterior, autoritățile 
anunțaseră că atentatul s-a 
soldat cu cel puțin 19 morți 
și 46 de răniți.

Imaginile televizate de la 
fața locului surprind pagu
be materiale extinse la clă
dirile din zona în care a 
avut loc deflagrația.

Tănăsescu a demisionat 
din funcția de deputat

București (MF) - Biroul 
Permanent al Camerei Depu- 
taților a luat act, ieri, de de
misia din funcția de deputat 
a lui Mihai Tănăsescu (PSD), 
care a fost numit reprezen
tant al României la FMI.

Mihai Tănăsescu, care este 
și președinte al Comisiei de

buget-finanțe din Camera De- 
putaților, a precizat, într-o in
formare adresată președinte
lui Camerei Deputaților, că 
renunță la calitatea de depu
tat încăpând din data de 29 
mai 2007, deoarece noua sa 
funcție la FMI este incompati
bilă cu cea de deputat.
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1 •Acțiune caritabilă. în 30 mai, ora
16.30, la cantina Colegiului Economic 
.Emanuil Gojdu" Hunedoara va avea loc 
o acțiune caritabilă cu program artistic în 
cadrul căreia se va organiza o licitație de 
obiecte confecționate manual, Scopul 
este strângerea de fonduri destinate copi
ilor cu nevoi speciale. (S.B.)

Descarcerare la risc maxim

Negocieri 
"cu dinți

Adrian Sălăgean
adrian.salagean@informmedia.ro

1

Revederea de ieri dintre șefii partidelor 
parlamentare și președinte s-a con
sumat într-o politețe tensionată. Marii 

„loosed" Geoană, Tăriceanu, Voiculescu și 
Marko trebuie să fi digerat cu greu gestul 
neglijent al lui Băsescu care le permitea să 
ia loc în fotoliile de la Cotroceni. întreve
derea de ieri a fost mai mult o tatonare. 
Declarațiile făcute de lideri după întâlnirea 
cu președintele conturează un „contract- 
cadru" de evoluție a politicii românești 
până la viitoarele alegeri. Sunt puține certi
tudini. Una este că va continua până la 
capăt duelul președinte contra „restul 
lumii". „Fructul dezbinării" ține acum de 
cât de rapid și radical va dori președintele 
să reformeze sistemul nostru politic. 
Nimeni nu va ceda în fața celuilalt, 
negocierile care vor fi se vor face „până la 
ultima suflare", iar compromisurile vor 
umple de scârbă electoratul neinițiat în 
preacurvia politicii. Și totuși putem cuan
tifica un progres de atitudine.

■ Pentru a scoate 
cadavrul de sub mașina 
cu stupi, pompierii au 
ținut piept albinelor.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Răchitova - Un echipaj din 
cadrul Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Iancu de 
Hunedoara” a ținut piept cu 
greu „tirului” de înțepături 
provocate de sute de albine 
ieșite din stupii âflați într-o 
mașină care a căzut peste pro
prietarul acestora. Ajunși la 
fața locului, pompierii din 
cadrul Serviciului de 
Descarcerare au fost nevoiți 
să scoată din mașină toți cei 
aproximativ 17 stupi în care 
se aflau mii de albine.
Intervenție la risc

„Am ajuns cu greu până la 
locul accidentului. Acolo 
roiau mii de albine. Trebuia 
să scoatem trupul bărbatului 
de sub mașină, iar pentru 
asta a fost nevoie să scoatem

într-un stup intră între 19.000 și 20.000 de albine (Foto: cl)

toți stupii din mașină. A fost 
cumplit. Nici unul dintre noi 
nu știa cum reacționează la 
înțepături de albine. Puteam 
să facem șoc anafilactic. Am 
acționat la risc. Ne-am 
echipat cu costumele pe care 
le folosim de obicei la 
incendiile de la subsoluri, 
însă și prin acestea ne-au 
înțepat și mai ales în zona 
capului. Scoteam câțiva stupi 
din mașină și fugeam repede 
să ne udăm pe cap cu apă

rece. După ce am scos toți 
stupii am ridicat cu greu 
mașina sub care se afla cor
pul strivit al bărbatului”, a 
declarat sergentul Cristian 
Rusu, din cadrul ISU Hune
doara. Sergentul Rusu a mai 
spus că au avut mare noroc 
cu prietenul bărbatului dece
dat care i-a ajutat și le-a spus 
ce au de făcut, mai ales că 
albinele erau extrem de agi
tate, pentru că stupii s-au 
împrăștiat prin mașină.

Fac kilometri pentru doi bani

Timp de aproximativ trei 
ore, pompierii au „luptat” cu 
albinele. Intervenția a fost 
dificilă și datorită faptului că 
în acea zonă nu există 
acoperire pentru telefoanele 
mobile, iar pompierii nu au 
reușit să ia legătura cu 
colegii lor de la bâză pentru 
a solicita ajutor. După ce 
mașina a fost ridicată, corpul 
bărbatului a fost transportat 
la morga orașului Hațeg, în 
vederea efectuării necropsiei.

După 19 mai, partidele au înțeles că, 
pe lângă războiul cu Băsescu, riscă 
să mai deschidă un front unde nu au decât 

de pierdut mult și repede. După ce au dat 
cu capul de umilul 25 la sută, politicienii 
au înțeles cât e de periculos să faci politică 
de capul tău fără să te mai uiți pe stradă la 
ce mai vrea lumea. Și lumea vrea imediat, 
o reformă radicală a sistemului de pro
movare în politică și mai vrea JUSTIȚIE. 
Din pur instinct de conservare partidele 
vor vota pentru o demarare a reformei sis
temului politic din România. Până unde, 
însă? Vor accepta liderii ca partidele lor să 
voteze tăierea propriei lor crăci de sub 
picioare? Chestiunea promite subiecte 
excelente pentru presă în acest an.

■ Cutreieratul prin 
magazine după prețuri 
mici e un scop bine 
definit al deveanului.

Călin Bicăzan
calin.bica2an@informmedia.ro

Deva - Salariile mici și pen
siile insuficiente fac din 
deveanul de rând un globe
trotter al magazinelor. Prețul 
mic și produsele promoționale 
sunt ochite rapid de ochiul 
ager al pensionarului pentru 
care o economie de câțiva

bani la un produs devine 
vitală. Din această cauză, pen
tru unii, zona centrală e 
receptată ca fiind „scumpă”, 
astfel încât magazinele de la 
marginea orașului sunt ținta 
predilectă pentru aprovizio
nare. „Mă aprovizionez în 
fiecare săptămână din super- 
marketurile de la marginea 
orașului fiindcă prețurile simt 
mai mici decât în centru. Dacă 
aflu că în altă parte un produs 
este mai ieftin, nu ratez 
ocazia”, spune Ana Dragoescu, 
pensionară.

Pentru alții distanța până la

Promoțiile supermarket-urilor atrag cumpărătorii economi
(Foto: CL)

Uite premiera! Nu e premiera
Deva (H.A.) - Premiera „Operei de trei 

parale”, care trebuia să aibă loc acum o 
lună, la Teatrul din Deva, stă, încă, sub sem-

H
nul incertitudinii. Regizorul 
piesei, Radu Olăreanu, știe că 
s-ar fi semnat-contractul pen
tru piesă, iar cel pentru mu
zică e pe drum. „Mi se 
promite de la teatru că se

N. Ungureanu joacă”, spune regizorul. Direc
torul Nicodim Ungureanu, 

însă, spune că doar contractul pentru muzică 
e pe drum și abia apoi se poate vorbi despre 
contractul pentru drepturile de autor al pie
sei; Ungureanu afirmă că ar fi condiții ca de 
aici înainte să mai dureze patru săptămâni.
La conferința de presă prin care anunța anu
larea premierei, directorul afirma că dili
gentele durează aproximativ o lună. O lună a
trecut. Va mai trece una. Și stagiunea 
teatrală se încheie. Iar spectacolul, în care s-

%
au investit bani (publici) se va juca, proba
bil, într-o zi... cu soare.

roiecte studențești
Petroșani (C.B.) - Campusul universitar 

petroșănean a fost, la sfârșitul săptămânii 
trecute, gazda unui proiect intitulat „Zilele 
Tehnicii Studențești Petroșani”. Ajuns la a 
Ii-a ediție, proiectul a reunit studenți din 
centre universitare precum Iași, Craiova, 
Timișoara, București, Hunedoara, Târgu-Jiu, 
Arad și Petroșani. „Evenimentul a fost 
însoțit de convocarea Consiliului Director al 
Uniunii Naționale a Studenților din Roma
nia (UNSR) unde s-a discutat despre 
viitoarele proiecte desfășurate sub egida 
UNSR și despre școlile de vară care vor 
începe în lima august”, a specificat Dacian 
Ciodaru, liderul studenților din Petroșani.

Nicolae Florea Ana Dragoescu Tiberiu Meszaros

Oi ucise de trăsnet
■ Un număr de 50 de 
oi au fost ucise, 
duminică seară, de un 
fulger, la Strei-Săcel.

Strei-Săcel (M.T.) - Vremea 
capricioasă de la sfârșitul 
săptămânii nu a trecut fără 
a lăsa urme peste localnicii 
din Strei-Săcel, localitate si
tuată la câțiva kilometri de 
orașul Călan. Astfel, dumi
nică seară, în urma unei fur
tuni năprasnice, 50 de oi au 
fost „secerate” de un fulger. 
Pagubele materiale se ridică 
la peste 10 mii de lei.

Asupra satului Strei-Săcel 
s-a abătut o furtună cu des
cărcări electrice și grindină. 
Dacă satul a scăpat aproape 
neatins, asupra locurilor de 
pășunat din apropierea aces
tuia, descărcările electrice au 
făcut dezastru. La aproxima
tiv 500 de metri de sat se află 
o stână cu 150 de oi ale 
sătenilor dar și ale ciobanu
lui Giprian Para. Animalele 
speriate de furtună și de ploa
ia însoțită de grindină s-au 
adăpostit sub un tufiș din 
apropierea strungii. La un 
moment dat, un trăsnet a 
lovit tufișul și a Ucis pe loc 
50 de oi. Norocul ciobanului 
a fost că. speriat de furtună,

Ciprian Para (Foto: T. Mânu)

s-a retras pe coastă la o co
libă. „Am auzit o bubuitură 
puternică. S-a cutremurat 
pământul. Ploua atât de tare 
că nu vedeai la doi metri în 
față. Când s-a terminat ploa 
ia, am ieșit să văd ce e cu 
oile. O parte dintre acestea 
am fost nevoit ca împreună 
cu soția mea să le scoatem 
din apa care avea aproape o 
jumătate de metru înălțime. 
După ce le-am scos din apă, 
le-am văzut pe celelalte 50 ful
gerate”, a spus Ciprian Para. 
La fața locului s-au deplasat 
ieri dimineață un medic ve
terinar și o parte din propri
etarii oilor. Nimeni nu va fi 
însă despăgubit cu nici un 
leu, deoarece proprietarii nu 
aveau animalele asigurate.

un magazin devine insignifi
antă dacă acolo produsul e 
mai ieftin cu câțiva bani. „Vin 
zilnic să mă aprovizionez ca 
să nu duc totul într-o zi. Pen
tru 50 de bani mai puțin la un 
produs mă duc oriunde, 
fiindcă la pensia mea mică 
lucrul ăsta contează. Econo
misesc 20 de bani de aici, 40 
de acolo și se simte la buzu
nar, așa că eu merg la 
cumpărături oriunde e mai 
ieftin”, afirmă Nicolae Florea.

Căutarea celui mai mic preț 
din magazine a devenit pentru 
unii un lucru atât de impor

tant încât sunt dispuși să 
cutreiere fiecare magazin în 
parte, fără să țină cont de 
cheltuielile suplimentare pe 
care le au cu transportul. „Eu 
fac turul orașului. Merg pe la 
toate magazinele pentru a 
vedea unde este mai ieftin. 
Merg cu mașina în fiecare 
săptămână. Așa m-am obiș
nuit”, spune Tiberiu Mesza- 
roș. Chiar dacă de cele mai 
multe ori Calitatea vine odată 
cu un preț pe măsură, deviza 
„ieftin și bun” este adânc 
înrădăcinată în conștiința 
deveanului.

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, lâ sediul redacției.
Mult succes!

REGULAMENT- Desenele câștigătorilor vor fi incluse 
Informații suplimentare la tel 0254/ 21 1 275, int. ;

atât în ziar
8829

cât si oe p?r:e'

ori JURNAL CUVWi

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:calin.bica2an@informmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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VREMEA
50 ingrV 23°
minim maxim

Cerul va fi senin. Minima termică va fi 
de 5°C, iar maxima termică va înregistra 
23°C.

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

vor înregistra temperaturi minime de 5°C și 
maxime de 19°C.

Joi. Cerul va fi înnorat. Se vor înregistra 
temperaturi cuprinse între 6°C și 20°C.

Calendar Creștin Ortodox

a*

<

&
n

i

Berbec ___________________ _ _ _____

bM posibilitatea ca vechile legături de prietenie să se 
rupă și să se formeze altele noi. Pot avea loc schimbări dra
matice.

Taur
Aveți tendința să criticați ga toate lumea. Vă sfătuim să 
nu exagerați, pentru că este posibil să jigniți o persoană ■ ■ ‘ ■ .. . Jmal în vârstă.
Gemeni

totul pare să vă meargă perfect și nimic nu vă poate indis
pune. Sunteți foarte nerăbdător să vă exprimați și să 
acționați.

Meațl ocazia să rezolvați o problemă financiară care vă stre- 
iiazl. Este o zi foarte bună pentru consolidarea prieteni
ilor.

Fecioară
Dimineață aveți de făcut câteva drumuri scurte fa Interes 
personal. Vă recomandăm să fiți atent cu banii și cu do
cumentele.
Balanță

Vă indispun pierderile pe care le-ați suferit cu o afacere 
nerentabilă Traversați o perioadă in care credeți că toți 
vă sunt împotrivă.
5corplon
Nervozitatea cauzate de problemele financiare poate să 
vă creeze probleme. Vâ recomandăm să încercați să 
vă păstrați calmul. <

Dimineață |rlml|i o veste de la □ rudă. Sunteți nevoit să 
faceți cheltuieli neprevăzute. Este peste posibilitățile dum
neavoastră.

St. Muceniță Teodosia Fecioara; Sf. Mucenici Episcopi 
Olvian și Alexandru.

Calendar Romano-Catolic________________________
Sf. Maxim, ep.

Calendar Greco-Catolic___________________________
S Teodosia, m (+ 307).

Capricorn
S-ar putea să vă supărați pe un prieten care nu vă 
returnează un împrumut. Nu vă ambalați, nu o face 
intenționat!

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: l - T - CAM - LACURI
- OC - ZAVORARE - SUR - SCUMP
- RAT - ALOE - LIPAN - AL - I - 
ARAB - ON - NUC - TANCI - SES
- LI - N - Bl - APT - AJ - I - 
BROASCA - STRIA - AU - R - 
PRINT - MANA

Furnizarea apei potabile tea ii totrewptâ de astăzi, 
. 29.05.2007, ora 7,00, până mâine, 30.05.2007, ora 

7,00;
- în Deva, Simerla, Bălan, Sântămărla Qrlea, Bretea 
Română, Băcia și sunt afectate Fabrica de bere 
Hațeg, SC Macon SA - Deva, Penitenciarul Bârcea și 
Termocentrala Mintia, tar agerea este necesară 
pentru remediere avarii pe condudta de aducțiune 
cu diametrul de 1000 mm Sântămâria Qrlea - Deva.

Gaz metan_______________________________________
Nu sunt programate întreruperi ta furnizarea gazului 
metan.

Energia electrică va fi întreruptă, tain jreie. 
8,00-14.00 In Hunedoara, străzile Buituri,' E. Varga, 
Panait Berna, Dorobanților, Rovine, Earpațl; în 
Hațeg, str. Progresului; ta losaHSgllat Baru Mare, 
Rău de Mori, Ponor, Vilioaaa, Marii ta Vulcan, 
b-dul. Mihai Viteazul, bl. 92; ta lupenl, Calea Brăii; 
0.30-15.00 în Deva, Aleea Patriei, Bl.8, sc. A, B, C, 
D;

| 8.00-15.00 în Stănija-Sat;
8.00-15.00 în Brad. Str libertății, 1018 și 819;

| 9.00-15.00 în taalitâ^e: Orâștioara de Sus, Bucium; j 

| Ludești. Ludești Deal, Eostești, taeșfi-Deal. |

Salată de pui cu ciuperci 
și maioneză
Ingrediente: 200 g piept de pui, 10 castraveți acri, 1 
borcan ciuperci sau 200 g ciuperci proaspete, 5 lin- < 
guri maioneză, sare, piper.

Mod de preparare: Se fierbe carnea în apă cu sare 
și când e gata se taie bucățele, se scurg ciupercile 
din conservă și se taie foarte mărunt, se taie și cas
traveții cubulețe și se amestecă cu carnea. într-un 
bol se amestecă toate cu maioneză și se potrivește i 
salata cu sare și piper după gust. |

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Atom. Mâine este 

Ei acum!
10:30 Doctor Becker (ep. 3, 

0SUA 2003). Cu: Ted 
Danson, Terry Farrell, 
Hattie Winston

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

1200 Profesioniștii (r) 
1300 Vorba lui Jim (s,

0comedie, SUA 2003) 
13:30 Desene animate. Club

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

-Meteo
1500 Teleshopping
15:30 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educafie rutieră 

1600 Kronika. Emisiune în
limba maghiară

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
Patrula de mediu

17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seaiă 
1900 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

Poftă bună! (Foto: arhivă)

2020 între bine și rău.
Transmisiune directă

23:50 Anatomia lui Grey (ep. 
021, dramă, SUA 

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

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Making of TIFF 2006 
23:45 Agendă Sibiu 2007 

0:10 Midiei Vaillant(aven-
Q turi, Franța, 2003). Cu: 

Sagamore Stevenin, 
Peter Youngblood 
Hills. R.: Louis-Pascal 
Couvelaire

200 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

30S Mid frânturi (film, r) 
4i40 Making of TIFF 2006

‘ (r)
Sno Oglinda retrovizoare 

(reluare)
5s40 Careu de... Doamne 

(reluare)

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caHă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Infotmatii CER 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Samtar-Veter. 221145

6:00 în gura presei
cu Mircea Badea.

Vărsător

Relațiile sentimentale se pot tensiona și mai mult, din cauza 
discuțiilor fa contradictoriu. Fiți foarte atent cum vorbiți și 
ce vorbiți.
p«fti
Ar fl bine să vă rezolvați problemele importante, când 
sunteți mai energic. După-amiază, s-ar putea să fiți foarte 
dezamăgit.

i 
I

iii

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 

j 9:10 Omul care aduce ( 
cartea

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

(reluare) 
11:15 Apropo Tv (r) 
12:15 Emmerdale-Afaceri Ș 
0 de familie (s, dramă, 

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock, Char- î 
lie Hardwick

! 13:00 Știrile ProTv 

13:30 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Adevărul despre

H Poseidon (aventuri, î 
SUA, 1979) 

, 16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

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

i 0(serial, comedie). Cu: I 
Horia Brenciu, Șerban ; 
lonescu, llinca Goia, ; 
Cristina Deleanu

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

Vremea

Revista presei
7:00 Matinal: 

Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

9:00 în gura presei 
(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea. 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (serial) 
12:00 Vocea inimii (s) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 D C.

0(film serial, dramă, 
SUA 2000). 
Cu: Gabriel Olds, Ken
neth Welsh, Todd 
Robert Anderson, Mike 
Hodge

15:00 Imperiul (film, r) 
16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să

Iad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

9:20 Jurnalul Euronews pen- 
■ tru România 935 La plimbare 
s prin Europa (r) 10:10 Tono- 

matul DP2 1200 Replay 1230 
Poirot (r) 1330 ABC... de ce? 

11430 Tribuna partidelor par- 
i lamentare 15:00 împreună în

Europa. Em. ta limba germană 
1600 Jurnalul TVR (r) 16:20 
Descoperă românii 16:30 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 1800 Jurnal regional 

J1835 Poirot (s) 19:30 Scot
land Yard (doc.) 20:00 Omul 
între soft și moft 20:30 Arta 
supraviețuirii 21:00 Ora de 
știri 22:10 Prințul moștenitor 
Rudolf (partea a ll-a) (dramă, 
Austria/Franța, 2006) 23:50 
Replay (r) 0:20 Colecționarul 
de suflete (s) 1:20 Povești 
despre femei: Matilde (film, 
reluare)

700 Duelul pasiunilor (r) 8:00 
Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Gitanas (s) 11:15 Inocență 
furată (s) 1330 Prizoniera (s) 
15:20 Rețeta de acasă 1530 
Duelul pasiunilor (s) 1630 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet
ty cea urâtă (s) 1930 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 20:30 ’ 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zor
ro (s) 22:30 Poveștiri de 
noapte (divertisment) 23:00 
Clona (5) 24:00 Prizoniera (r) 
1:45 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Iubire ca în filme (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r) 4:15 
Peregrina (s, Mexic/SUA, 2005)

PRIMA TV

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

2030 Jaful perfect
/- (acțiune, Canada, 

2003). Cu: Ryan 
Reynolds, Kristin 
Booth, Joris Jarsky, 
Sean Sullivan. R.: 
William Phillips

22:15 La Bloc (s) 
. 2300 La Servici (s)

.3: 0 Știrile Pro Tv. Sport 
0:15 Minți criminale (serial, 
0SUA/Canada, 2005).

Cu: Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola 
Glaudini

1:15 La Bloc (r) 
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
145 Știrile ProTv
2:45 Te vezi Știrile ProTv

(r)
3:15 Stilul Oana Cuzino (r) 
4:00 Pro Motor (r) 
5:00 Apropo Tv

(reluare)
6:00 La Servici

0(reluare)

zOSO Din dragoste
(divertisment)

2200 Vocea inimii
O (film serial, dramă, 

România, 2006). 
Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, 
Olga Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, 
Ion Dichiseanu, Marius 
Bodochi, 
Maria Dinulescu 

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

24:00 Senatorul Sterling 
0(serial, dramă, SUA, 

2003). Cu: Josh Brolin, 
Dean Cameron, Tate 
Donovan, David 
Norona, Chandra 
West James Whitmore 

2:00 Concurs interactiv 
300 9595 (r)
500 Vhrere (s)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Raven (s) 1130 
Divorțat și nu prea! (s) 12:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (r) 1630 
Pentru o cauză dreaptă (s, - 

I dramă, Canada/ SUA 2001).
Cu: Elizabeth Lackey, Richard 
Thomas, Roger R. Cross 1730 
Naționala de bere 18:30 Știri‘ 
Național TV 20:00 Triumful 
spiritului (dramă, SUA 2000) 
22:00 Miezul problemei ș 

[ 24:00 Muscala (aventură, > 
' Franța, 1997) 2:00 Triumful 

spiritului (dramă, SUA 2000)

825 Flavours - 3 bucătari (r) 
9:45 Al 7-lea cer (s, r) 10:45 
Tele RON 1225 Quizzit-emi-. 
siune interactivă 14:05 Dra
goste și putere (s) 14:40 Ci- 
dul (partea I) (dramă, SUA/ 
Italia, 1961) 1625 Al 7-lea cer 
(s) 1725 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 18:00 Focus 19:45 Mon
denii (s) 20:45 Nuntă în 48 de 
ore - reality show 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 2330 Anchetă mi- • 
litară (serial acțiune/thriller, 
SUA, 2003) 030 Focus (s) 
1:30 Sunset Beach (s) 3:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 3:30 
Nuntă în 48 de ore (r)

13:15 Road Runner-cea mai 
rapidă pasăre (s) 13:45 0 fa- 

imilie ciudată (ep. 1) 14:15
Lumea Pro Cinema (r) 14:45 ! 
ProMotor (r) 15:15 Savoarea > 
bucătăriilor europene (s) 16:15

• Entertainment News (r) 1630 
Viața la Casa Albă (s) 1730 
Ghici ce-mi place la tine (r) ‘ 
1830 Noi toți (r) 19:00 Sea- i 
quest (s) 2000 Entertainments 
News 2030 Boston Legal (s, 
corn., SUA, 2004) 2130 Noi 
toți 2200 Vineri în ajun de 
Crăciun (comedie, SUA 2002)

10:00 Arte (reluare) 10:30 
Euromaxx 11:00 Ne priveș
te. Cu Alina Stancu 12:00 
Știri 13:05 Un nou început 
(r) (doc.) 13:35 Emisiune 
religioasă ( reluare) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:35 La limită ( 
reluare) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 
18:00 6! Vine presai Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
20:00 Irina By Monica 
Columbeanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Morara 
24:00 Interzis. Cu Laura 
Andreșan 0:30 Emisiune- 
concurs 2:00 Chat TV

1225 Secrete de familie (co
medie, SUA 2005). 1400 Ma
eștrii skateboardulul (acțiune, 
SUA, 2005). 15:30 Napoleon 
Dynamite (comedie, SUA,
2004) . 17:20 Cizme deocheate 
(comedie, SUA 2005). 19:05 
Eu, robotul (SF, SUA, 2004). 
21:00 Roma - Veteranii (Ep. 
11, dramă. Marea Britanie,
2005) . 21:50 Roma - Calende
le lui februarie (Ep. 12, dramă, 
Marea Britanie, 2005). 22:40 
Un caz de exorcizare (horror, 
SUA, 2005). 0:40 Secrete de 
familie (comedie, SUA 2005).

900 Realitatea de la 9:00 9:10
100% (r) 10:00 Realitatea de 
la 10:00 11:15 Deschide 
lumea 13:15 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:15 Fabrica 16:50 Marfa 
17:45 Editorii Realității 1830 
Realitatea zilei 2000 Reali
tatea de la 20:00 2005 Rea
litatea zilei 2100 Realitatea
de la 21:00 2150 Ziarul Re
alității 2200 100% cu Robert 
Turcescu 23:00 Ultima oră

8:00 Cum se fabrică diverse
lucruri? 900 Automobfe ame
ricane recondiționate 1000 
Vânătorii de mituri 1100
Mașini pe alese 1200 Turn 
spațial 1300 Megarăztxviie 
cu fiare vechi 1400 Cun se 
fabrică tfivene lucnai? 1600
Curse 1700 Autxncbip ame
ricane reandționate 1800 
Motoddete americane 1900 
Vânători de rriui 2000 Cun 
se fabrică dvene tauri? 
2100 Povești medeaie uimi
toare 2200 Crime care au 
zguduit lumea 2300 In viteza 
a ctacea 2400 Cum se fabrică 
dhrerse lucruri?
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Cartierul palatelor părăsite

1_euro____________________________________ 3,2705 lei
1 dolar american_________________________ 2,4312 lei
1 gram aur 51,2749 lei

Amplasarea aparatelor radar In data de 
88.05.2007: _______________________
- DN 7: Vețel -lila - limita JucL Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Slmerla - Orăștle - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, străzile Horea 
șl Mlhal Emlnescu.

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. George Enes- 
cu, nr14. ©-» 717659.

Farmacia .Green Line”, non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.©-* 748080. __

DEVA
Farmacia .Bella Farm', non stop, b-dul Decebal. bl. 
5. ©-» 231515.

Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488.

Farmacia .Tacoml - Humanltas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-* 211949.

SocMitM Preț Variație
tadiidere (M/acț) (%)

Rubrica realizată de SVM IFB INVEST SA Deva, b-dul 
Decebal bl.R, parter (Ungi Quasar), tel! 221277.

2.21000 -MS
S(F1 3.2400 0,31
Banca TranaHranla 0.7350 -1,34
SIF2 3.0800 -0,32
SB “ 3.6000 1,41
MM 2,2800 0
BRD 24.2000 0

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

8 5
1

1 2
4

6... .
8

8 9
6

9
9

4
5

8 1 3
5 3

7 9 2
1 3 6 7 5

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

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

5 9 1
6 2 4

4
8

6 2|
3 7

2 1 9
3 6 7
8 4 5

8 6 3
4 5 9
7 1 2

7
1
6

4 5
2 8
9 3

4 9 6
5 7 2
1 8 3

2 8 5 3
13 6 9
9 4 7 2

7 1
8 4
5 6

ncepători Avansați

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

■ Romii care au palate 
la Hășdat sunt plecați 
de mai bine de 20 de 
ani în SUA și Anglia.

Clara Păs_____________ _____
clara.pMgifltormin4dli.ro

Hunedoara - Pe strada cu 
palatele romilor mai sunt 10- 
15 persoane, celelalte sunt ple
cate care încotro prin lume, 
spune Laioș Cvec, bulibașa 
romilor. „Chiar nu știu câți 
mai sunt pe aici și câți nu
mără neamul nostru la Hu
nedoara. Trebuie să cumpăr 
un caiet să fac un catalog cu 
toți. Mai toți sunt plecați”, 
susține bulibașa. Laioș Cvec 
are aproape 70 de ani și este 
bulibașa romilor din Hășdat. 
Spune că oamenii din neamul 
său vin din Polonia și că ei 
ar fi adevărații corturari.
Castelele nepoților

Toate palatele aparțin 
nepoților bulibașei, care deși 
e „șef’ continuă să trăiască 
într-o casă modestă. Clădirile, 
deși nefinalizate, sunt impu
nătoare prin dimensiuni. Cât 
au cheltuit nepoții săi pentru 
ridicarea palatelor nu știe, 
„dar sunt tare scumpe! Mai 
trebuie tencuite și adus 
mobilierul. Fiecare palat are

Laioș Cvec, bulibașa romilor

Cartierul cu palatele romilor de la Hășdat (Foto: calin Bicâzan)

în jur de 25 de camere, 4-5 băi 
mari, vor avea piscine înăun
tru, restaurante. Au pus în 
casă ce au văzut mai frumos 
pe unde au umblat. Când le 
vor termina nu pot să spun. 
Depinde cine va câștiga bani 
mai mulți, acela va termina 
primul. Palatele au fost zidite 
de meșteri, doar acoperișul 
din tablă de aluminiu este

făcut de noi. Orice rom știe 
tinichigerie! Acoperișul ăsta 
rezistă sute de ani, că nu ru
ginește. Să acoperi o casă 
cum au nepoții mei îți trebuie 
cel puțin 15.000 de euro, că 
mâna de lucru nu o mai pui. 
Când vor fi gata, cred că ne
poții se vor întoarce acasă să 
locuiască aici. Sunt plecați de 
20 de ani prin Anglia și

America. Cu banii de acolo 
au făcut casele! Aici, în tot a- 
tâția ani nu-ți faci un amărât 
de apartament la bloc”, po
vestește bulibașa. Singura 
nemulțumire a acestuia este 
faptul că drumul ce duce la 
castelele cu termopane și tur
nulețe nu este asfaltat, deși a 
mers în audiențe la toți pri
marii Hunedoarei.

Castelele au două-trei nivele Au acoperiș cu turnulețe Tâmplăria este din lemn masiv 
sau din aluminiu cu termopan

Misiune economică italiană
■ Italia este, de zece 
ani, principalul parte
ner comercial al Româ
niei pe relația export.

Deva (M.S.) - Reprezen
tanții a douăzeci de companii 
italiene. în special din Sar
dinia, se vor afla astăzi într- 
o misiune economică în ju
dețul Hunedoara pentru iden
tificarea posibilităților de 
colaborare economică între 
cele două regiuni. Firmele 
italiene sunt interesate de 
domeniile inovației tehnolo
gice, turism și mediu, discu
țiile între reprezentanții aces
tora și mediul de afaceri local

fiind programate să aibă loc 
la Camera de Comerț și In
dustrie (CCI) Hunedoara după 
o întâlnire prealabilă cu 
autoritățile județului, a decla
rat secretarul de stat în Mi
nisterul pentru întreprinderi 
Mici și Mijlocii, Comerț, Tu
rism și Profesii Liberale, 
Iuliu Winkler.

„La sfârșitul lunii martie, 
în România erau înregistrate 
22.314 societăți mixte româno- 
italiene, cu un capital investit 
de 736,19 milioane euro. Aces
te date arată că Italia se 
situează pe primul loc după 
numărul societăților comer
ciale înregistrate și pe locul 
cinci în topul investitorilor

străini din punct de vedere al 
capitalului investit”, a afir
mat secretarul de stat. El a 
precizat că în ultimii doi ani 
s-a făcut simțită prezența pe 
piață a marilor companii ita
liene, care desfășoară activi
tatea în domeniile bancar, 
energetic, construcții de infra
structură.

Potrivit acestuia, aproape 
80 la sută din firmele italiene 
sunt localizate în zona Bana
tului, așa-numitul „fenomen 
Timișoara”, în prezent încer- 
cându-se extinderea acestui 
gen de investiții și spre alte 
zone ale țării. în acest con
text, secretarul de stat a apre
ciat deschiderea autorităților

Iuliu Winkler

și mediului de afaceri pentru 
întâlniri economice destinate 
dezvoltării unor posibile cola
borări viitoare.

Winkler ar exporta și filme
■ România a avut, 
pentru prima dată, 
propriul stand la Târgul 
de film de la Cannes.

Deva (M.S.) - Zece companii 
românești au fost prezente cu 
oferte la Târgul de film de la 
Cannes, pentru organizarea 
standului țării noastre fiind 
alocate de la bugetul de stat 
fonduri în valoare de 100.000 
de euro. România a fost pre
zentă, pentru prima dată, cu 
un stand național în care 
companiile și-au prezentat 
oferta de export. Aceasta a 
constat atât în producții de 
filme - artistice, documentare, 
animate, cât și în prestarea 
de servicii necesare realizării 
operelor cinematografice, in

clusiv locații, a declarat ieri, 
la Deva, secretarul de stat în 
Ministerul pentru întreprin
deri Mici și Mijlocii, Comerț, 
Turism și Profesii Liberale, 
Iuliu Winkler.

„Producția de film poate 
deveni un sector de export și 
un brand care poate duce la 
crearea unei imagini favora
bile pentru România. Cred că 
este foarte bine să găsim sec
toare noi, de nișă, care pot 
participa la activitatea de 
export”, a apreciat secretarul 
de stat.

Potrivit acestuia, minis
terul de resort încearcă să 
colaboreze cu Uniunea Pro
ducătorilor de Film și Audio
vizual din România în ve
derea elaborării unui brand 
al producției de film în țară.

Facilitate la salubrizare
Rapoltu Mare (C.P.) - 

Locuitorii și firmele din 
comuna hunedoreană Ra
poltu Mare sunt scutiți de 
plata serviciilor de salubri
tate. Acest lucru a fost po
sibil ca urmare a unui a- 
cord încheiat între primă
rie și firma de salubritate, 
plecând de la considerentul 
că pe raza comunei func
ționează un deponeu, a 
precizat primarul Octavian 
Roman. Trei localități au 
deja tomberoane pentru 
colectarea gunoiului, ser
viciul urmând a fi extins 
în satele Rapolțel și Boiu. 
Autoritățile locale doresc, 
ca după ce populația se va 
obișnui să nu mai arunce

gunoiul aiurea, ci doar la 
tomberon, să treacă la co
lectarea selectivă a gunoiu
lui din gospodării.

Octavian Roman

clara.pMgifltormin4dli.ro
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Leaha Casiana Diță Izabela Horvat Robert Lazăr Bianca Boliac Robert Lera Laura

Păcurar Mădălina Bondici Tudor

La sfârșitul anului școlar
■ Elevii clasei a IV-a 
A de la „Lucian Bla- 
ga" Deva își iau adio 
de la ciclul primar.

Deva (S.B.) - Cei 23 de e- 
levi- îndrumați timp de pa
tru ani de învățătoarea Vio
rica Purdea sunt aproape de 

.sfârșitul anului școlar 2006 
- 2007. Toți împreună cu 
dascălul lor și-au dorit ca la 
finele acestei clase și, im
plicit, a ciclului primar de 
învățământ să apeleze la 
publicația „Cuvântul Liber” 
pentru a obține o amintire 
de școală: pagina specială a 

clasei. Un om cu suflet ma
re, dedicat meseriei pe care 
și-a ales-o, învățătoarea Vio
rica Purdea spune că ultima 
generație o va prelua în sep
tembrie 2007 și speră ca 
aceasta să fie încununarea 
cu succes a întregii acti
vități dedicate școlii. Despre 
elevii din penultima ge
nerație a carierei sale are 
doar -cuvinte de laudă. Cât 
despre ea însăși spune că: 
„Acum 35 de ani am îmbră
țișat meseria de dascăl... 
Aveam 20 de ani. Nu știam 
însă, la vârsta aceea, cât de 
lung este Drumul Cărții. 
Nesfârșit! Ca într-o pădure

fermecată, intri pe el în co
pilărie, la tinerețe... și ieși 
din el, fără să-i fi dat de ca
păt, la bătrânețe! Este dru
mul cel mai plin de mister 
al vieții. Minunată a fost 
chemarea de a fi dascăl 
celor mici! Am gustat, cu 
fiecare generație, un pic din 
bucuria succesului și astfel 
am putut merge mai de
parte... Am îndrumat pașii 
copiilor pe drumul cunoaș
terii, de-a lungul a nouă 
generații”. Elevii clasei a 
IV-a A își vor îndrepta pașii 
spre alte școli, dar aminti
rile primelor clase de școală 
vor rămâne de neuitat. înv. Purdea Viorica

numii
Mânu Flavius

Miloș Andreea Neag Bogdan Olariu Alexandra Purtător Liviu Kiss Miruna Gărțu Andrei

Petric Alexandra Popovki Renate Gudea Vlad Sav Alexandra Harah»«



CIP, hipnotizată de brazilieni

• Record negativ. Jiul a reușit să înscrie 
doar 15 goluri în cele 34 de etape ale 
sezonului 2006-2007 al Ligii I, ceea ce 
reprezintă cel mai mic număr de goluri 
marcate în prima divizie în ultimii 54 de 
ani. Precedentul record era deținut de 
Locomotiva Timișoara, care marcase 14 
goluri în 21 de partide, în 1953. (C.M.)

• Apetri, golgheterul. Cele 15 goluri 
ale formației Jiuli în actualul sezon au 
fost marcate de nouă jucători. Cele mai 
multe reușite, patru, le-a avut Apetri. 
Celelalte goluri au fost reușite de: 3 
goluri - Dulcea (27 meciuri); 2 goluri - 
Vrăjitoarea (12); 1 gol - M. Voicu (19), 
M. Constantinescu (16), C. Dinu (29), Dri- 
da (7), A. Ilie (11), M. Lungan (23). (C.M.)

■ Campioana României 
a pierdut primul meci 
al finalei play-off-ului 
cu ACS Odorheiu.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprlan.marinut@informniedia.ro

Deva - FC CIP Deva a căzut 
în capcana celor de la ACS 
Odorheiu și are nevoie de o 
minune în meciul retur pen
tru a schimba soarta titlului 
național. Prea încrezători în 
forțele proprii, după victoria 
de joi de la Odorhei, din semi-

FC CIP - Odorheiu 3-7 (0-4)
Au marcat: Matei (22),

Matei (37 din 1.1. 10 m), f 
Lupu (37) / Davi Costa I 
Mendes (6 și 16), Barna f 
(12), Mihaly (17), Igor 
Leitao Salles (24), Lodi 
(27), Gyurcsany (28).

A plecat la mondiale

Tehnica brazilianului Mendes (stânga) i-a năucit pe deveni

finalele CR, devenii au pierdut 
fără drept de apel (3-7) primul 
joc al finalei play-off-ului, dis
putat, aseară, la Deva.

Campioana a fost surprinsă 
în prima repriză de stilul de 
joc al adversarilor și a făcut 
cel mai slab joc pe teren pro
priu de la înființarea echipei 
până în prezent. Hipnotizați 
parcă de tehnica, agresivi
tatea, viteza și valoarea indi
viduală a brazilienilor și inter
naționalilor maghiari de la 
ACS Odorheiu, jucătorii de la 

FC CIP au fost asemeni unui 
boxer căzut la podea. Iar după 
primele 20 de minute de joc, 
în care a strălucit brazilianul 
Davi Costa Mendes, autor a 
două goluri, tabela indica un 
năucitor 4-0 pentru adversari. 
Nimic nu a mers în jocul FC 
CIP: încercările ofensive au 
fost lipsite de imaginație și 
inspirație, iar defensiva a 
suferit parcă de naivitate.

Repriza secundă a început 
cât de cât bine. Matei a înscris 
primul gol al FC CIP, după o 

pasă cu călcâiul a lui Gher- 
man și a reaprins speranța iit 
tribune. Două minute mat4 
târziu, Igor Leitao Salles, aî 
doilea brazilian al adversari 
ilor, a complicat și mai mult 
situația devenilor, marcâmf 
după o acțiune individuală. Lsf 
acest scor, antrenorul FC CIP; 
a riscat și le-a cerut 
jucătorilor să forțeze și să 
joace în sistem 5-0. Decizia ă 
fost sabotată de două gafe a 
lui Molomfălean și scorul a 
devenit 1-7. Pe final, cu 
orgoliul rănit, FC CIP a reușit 
să mai reducă din diferență 
prin Matei și Lupu, dar golu
rile nu au practic nici o val
oare în economia finalei. ACS 
Odorheiu are acum prima 
șansă la titlul național. FC 
CIP nu va renunța însă la 
luptă și va încerca să dreagă 
busuiocul în meciul doi, pro
gramat peste o săptămână, la 
Odorhei. Doar o victorie a 
devenilor poate face ca titlul 
să se decidă într-un al treilea 
meci decisiv la Deva.

Călan (C.B.) - Cosmin Oprescu, campionul 
european la taekwon-do, medaliat în acest an 
cu aur la Poprad, Slovacia, a plecat luni spre

Cosmin Oprescu

Canada, acolo unde se va 
desfășura CM de Taekwon- 
do. Forma bună în care se 
află sportivul îl face pe 
acesta să spere la cel puțin 
o medalie. „Știu că o să 
întâlnesc sportivi foarte 
bine pregătiți. Mă voi con

frunta cu luptători din Brazilia, Argentina 
sau Rusia, foarte experimentați. Va fi puțin 
mai greu față de campionatul european, dar 
eu am încredere în mine și sper să vin de 
acolo cu o medalie”, afirmă încrezător Cos
min Oprescu, completat de antrenorul Cris
tian Popa care spune că „am încredere în 

^elevii mei și mergem aoale-cu speranța obți- 
Byerii unui rezultat bun. Ne-am pregătit foar

te bine în cantonamentul de la Baia Mare și 
eu zic că suntem pregătiți de competiție”.

Competiție unică în țară
■ Prima ediție a 
„Cupei Primăriilor" la 
fotbal a fost lansată 
ieri fără fast.

Valentin Neagu
valefltin.nea9u@in1onnmedia.ro

de 
Și

Deva - După doi ani 
pregătiri, de programe 
avizări, dar cu contribuția 
directă a AJF, DSJ și a Con
siliului Județean, prima ediție 
a „Cupei Primăriilor” la fotbal 
a pornit ieri oficial la drum. 
Ne referim la faptul că, la 
Deva, a avut loc o primă 
instruire a celor direct impli- 

câți în acest inimos demers. 
Este vorba de reprezentanții 
primăriilor din județ, cei care 
au cele mai mari respons
abilități în bunul mers al 
lucrurilor. Pentru a nu lăsa 
loc interpretărilor, musai să 
spunem că această întrecere 
este dedicată numai 
sportivilor din mediul rural 
nelegitimați în ultimii doi ani, 
cu viza medicală la zi pentru 
acest gen de întreceri. Aceste 
lucruri și altele au fost sub
liniate de președintele AJF, 
Mircea Sîrbu, și Doru Toma, 
secretarul asociației. Nu avem 
spațiul necesar pentru a spune 
maik,jnulte lucruri despre

După doi ani de pregătiri, se lansează "Cupa Primăriilor"

această competiție, care este 
unică în România, dar până la 
17 iunie, când încep meciurile, 
vom reveni, cu mai multe 
amănunte. Până atunci însă,- 
trebuie să precizăm că, din 
cele 55 de comune din județ, 
52 și-au dat acordul de pârtie-

Și 
au 
La

ipare. Bătrîna, Bulzești 
Bucureșcii Bradului nu 
confirmat participarea, 
întâlnirea de ieri de la Deva, 
însă, au fost prezenți puțin 
peste jumătate din reprezen
tanții primăriilor care au con
firmat participarea.

ANUNȚ IMPORTANT

în data de 1 iunie 2007 actualele numere de cont ale 
clienților UniCredit Romania vor fi schimbate ca urmare 
a finalizării fuziunii dintre UniCredit Romania și Banca 
Comercială HVB Țiriac.
Deoarece după această dată vechile numere de cont 
nu vor mai putea fi utilizate, toate operațiunile bancare 
trebuie direcționate către noile numere de cont.

Numele___
Prenumele _
Adresa: Str.
Nr.___ Bl..
Localitatea.
Telefon___
DA □ vreau sâ primesc In flecare dimineață, 
GRATUIT, timp de a lunâ, la adresa de mal sus, coti
dianul Cuvântul liber.

Se.__ Ap.____

[Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul 
Liber «1 oferă acum un MARE AVANTAJ:

MĂI IEFTIN PRIN NOU
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru 

mă prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
râma* același, pe rețeaua proprie de distribuției

POȘTĂ:

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

1 lună=10,llei
2 luni=20,2 lei
3 luni= 303 lei
6 luni= 60,6 lei
12 luni=1213 lei

Jj PROPRIE:
B* 1 lună=8,9 lei i

2 luni= 17,8 lei 
!• 3 luni=25,9 lei

6 luni= 48,9 lei 
y 12 luni=89,9 lei [

>254/211275,_lnț JJI^ QfȚjțȚĂ:

Informații suplimentare: în sucursalele UniCredit Romania 
sau la Info Center: (021) 302.58.57. de luni până vineri, 
în intervalul orar 09:00 -19:00.

UniCredit Romania j

mailto:ciprlan.marinut@informniedia.ro
mailto:valefltin.nea9u@in1onnmedia.ro
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• La Steaua. Mijlocașul Eric Bicfalvi de la 
Jiul Petroșani va semna, în această 
săptămână, un contract pe cinci sezoane 
cu FC Steaua București.
Suma transferului se va ridica la 300.000 
de dolari, iar în cazul în care jucătorul nu 
va confirma, va putea reveni la gruparea 
din Petroșani.

Ploaia distruge marele tenis

Trei medalii
Petroșani (MF) - Ro 

mânia a cucerit trei me
dalii (două de argint și 
una de bronz), la Cam
pionatele Mondiale de po
pice seniori, de la Kosice.

Medaliile de argint au 
fost câștigate de echipa 
masculină și de cea fe
minină, iar bronzul a fost 
obținut de Cosmin Cră
ciun / Ioana Văidăhăzan, 
In proba de perechi mixt.

Lider
București (MF) - Site-ul

goal.com a scris că Adri
an Mutu (foto) este ade
văratul lider al echipei AC
Fiorentina, după 
partida pe care 
toscanfi au câș
tigat-o, pe te
ren propriu, 
cu scorul de 
5-1, în fata 
formației 
Sampdoria 
Genova.

Cosmin Contra
(Foto: FAN)

În UEFA
București (MF) - E- 
chipa Getafe, la care 
este legitimat fun
dașul Cosmin Contra, 
va evolua pentru pri
ma oară în istoria sa 
în Cupa UEFA ur
mând să fie a treia 
formație ce va re
prezenta Spania în 
această competiție. 
Getafe va juca în 
Cupa UEFA în cali
tate de finalistă a 
Cupei Spaniei, după 
ce cealaltă echipă din 
finala spaniolă, FC 
Sevilla, și-a asigurat 
prezența în Uga 
Campionilor în 
sezonul viitor.

Pițurcă, încrezător
București (MF) - Selecționerul Victor 

Pițurcă a declarat, luni, la reunirea lotului 
naționalei, că și-ar dori șase puncte în 
dubla cu Slovenia, dar ar fi mulțumit și cu 
patru, însă doar dacă acestea ar fi mai 
multe decât cele acumulate de Bulgaria, o 
altă adversară din grupa G a preliminari
ilor Euro-2008.

Pițurcă a mai spus că sunt doi-trei 
jucători care au probleme de sănătate. 
„Cociș este acum la medicul Pompiliu 
Popescu, care îl investighează și sper să se 
refacă. La Roșu, din discuțiile avute, cred 
că nu vor fi probleme, pentru că eu cred că 
și-a revenit după întinderea suferită la 
genunchiul drept. Ar mai fi Goian cu o 
problemă medicală, dar el nu poate partici
pa la antrenament”, a spus Pițurcă.

■ Turneul de Grand 
Slam de la Roland Ga
rros este încurcat din 
cauza condițiilor meteo.

Roland Garros (MF) - Spec
tatorii de la Roland Garros 
suferă o dublă pierdere în zi
lele în care meciurile nu se 
pot disputa din cauza ploii, 
fiind privați de spectacolul 
tenisului, dar alegându-se și 
cu o gaură în portofel, deoa
rece organizatorii nu oferă 
nicio despăgubire posesorilor 
de bilete la partidele amâ
nate.
Bilete nerambursabile

într-un articol intitulat „Un 
bilet care se duce pe apa 
sâmbetei”, cotidianul francez 
Le Figaro analizează efectele 
ploii asupra posesorilor de bi
lete la meciurile de la Roland 
Garros.

Cel mai mare coșmar al 
spectatorului de la Roland 
Garros este să stea o zi în
treagă în ploaie și să nu poată 
vedea niciun meci de tenis, 
iar, în plus, să mai și piardă 
banii pe bilet. Federația Fran
ceză de Tenis (FFT) are reguli 
clare în acest sens, cuprinse
>5................................................

Este frustrant Atâția bani pentru 
mai nimic

Un spectator 
.................................................M 
în articolul 7 din condițiile 
generale de vânzare a bilete
lor: „în cazul anulării totale 
sau parțiale a partidelor, în 
cazul amânării sau a între
ruperii meciurilor, indiferent 
de motiv, la Internaționalele 
Franței de la Roland Garros 
2007, biletele nu fac obiectul 
nidunei rambursări sau schimb”.

Naționala vrea șase puncte
București (MF) - Căpitanul 

reprezentativei României, Cris
tian Chivu, a declarat că ju
cătorii echipei naționale își 
doresc șase puncte în dubla 
cu Slovenia, pentru a sta liniș
tiți în vederea calificării la Cam
pionatul European din 2008.

„Sunt două meciuri care ne 
pot da un avantaj destul de 
mare la calificare și de aceea 
trebuie tratate ca atare. Tre

Jan Kromkamp a fost atacat în 
apropierea stadionului din Acht

(Foto: EPA)

Crespo continuă la Milano

Candidat unic. Ales președinte al I 
FIFA în 1998 și unic candidat pentru 
un al treilea mandat Ia alegerile de joi, 
Joseph Blatter a încercat să extindă 
imperiul fotbalului în toate părțile 
lumii, suscitând și polemici legate de 
scandaluri financiare sau de luările 
sale de poziție. Blatter ar putea fi ales 
pentru un al treilea mandat, la Congre
sul FIFA de la ZOrich. Mandatul va 
dura până în 2011. (Foto: epa)

—IUI Wll W—■ II . - - -

Roma (MF) - Atacantul ar
gentinian Hernan Crespo, îm
prumutat în acest sezon la In- 
ternazionale Milano de la 
Chelsea Londra, a declarat că 
„în proporție de 99% ” ar urma 
să rămână la gruparea mila
neză și anul viitor. „Nu este 
încă oficial, dar 99 la sută s-a 
rezolvat. Impresarii mei mi-au 
făcut un cadou: Chelsea a fost 
convinsă, rămân aici”, a de
clarat Crespo. Crespo, în vâr
stă de 31 de ani, câștigător al 
campionatului Italiei cu In- 
ternazionale Milano și autor a

Internaționalele de tenis ale Franței au fost dominate in aceste zile de... umbrele (Foto: epa)

Le Figaro comentează, iro
nic, soarta spectatorilor aflați 
în această situație. „Singura 
consolare pentru posesorul de 
bilet este faptul că are voie să 
păstreze prețiosul tichet, pe 
care îl poate lipi acasă pe 
perete, alături de epitaful: 
«Ziua în care trebuia să văd 
un meci de tenis la Roland 
Garros». Un destin crud pen
tru nefericiții care visau să 
asiste la un meci pe Centralul 
de la Roland Garros”, notează 
Le Figaro.
Furie și dezamăgire

Spectatorii aflați în această 
situație sunt dezamăgiți, dar 
nu sunt furioși pe organiza
tori. Un bărbat venit dumi

buie să ne gândim că având 
aceste șase puncte suntem se
rios în cărțile calificării. Ne 
dorim șase puncte ca să stăm 
mai liniștiți. Slovenia este o 
echipă masivă, destul de bună 
și chiar dacă nu stă foarte 
bine la capitolul tehnic poate 
pune probleme, așa cum a 
pus Olandei. Sperăm să nu ne 
pună probleme și nouă”, a 
spus Chivu.

Kromkamp, agresat în Olanda
Haga (MF) - Fundașul echi

pei PSV Eindhoven, Jan Krom
kamp, a fost presat de per
soane necunoscute, după un 
meci amical disputat de for
mația sa la Acht.

Kromkamp, care a suferit o 
fractură la nas, a petrecut 
noaptea de sâmbătă spre du
minică la spital, iar apoi a 
revenit la domiciliul său. Po
liția, care a anunțat că dispu

20 de goluri (dintre care 14 în 
campionat), a fost împrumutat 
de la Chelsea vara trecută.

Cele două cluburi s-au pus 
atunci de acord în privința 
unei opțiuni care să permită 
grupării londoneze să-l rea
ducă la încheierea sezonului. 
Dacă nu va utiliza această op
țiune, contractul argentinia
nului cu Inter ar urma să ex
pire la 30 iunie 2008. „Sunt 
foarte fericit. Este exact ce îmi 
doream", a mai spus jucătorul, 
care a renunțat la plete și s-a 
tuns. 

nică la arene împreună cu cei 
doi copii ai săi și-a exprimat 
amărăciunea că nu a putut 
vedea mare lucru, din cauza 
ploii. „Este foarte frustrant să 
știu că am plătit atâția bani 
pentru a nu vedea mai nimic, 
îmi pare rău mai ales pentru 
copii, care nu vorbeau decât 
despre tenis de câteva zile. 
Acum, din păcate, nu vor a- 
vea ce să le povestească la 
școală colegilor. Dar în ceea 
ce privește rambursarea, am 
citit condițiile de vânzare a 
biletelor și știam dinainte la 
ce să mă aștept”, a spus băr
batul.

Cotidianul francez remarcă 
faptul că FFT nu este SNCF 
(Societatea Națională a Căilor

Lotul României s-a reunit, 
luni, la Centrul Național Mo- 
goșoaia, în vederea partidelor 
cu Slovenia.

Naționala României va în
tâlni reprezentativa Sloveniei 
la 2 și 6 iunie, primul meci 
urmând să se dispute la Cel- 
je, la ora 21.45, iar al doilea 
la Timișoara, la ora 21.00, în 
grupa G a preliminariilor CE 
2008.

ne de „puține indicii”, a des
chis o anchetă în privința cir
cumstanțelor agresiunii ale 
cărei motive sunt necunoscu
te. Autorii nu au fost găsiți. 
„Noi nu avem nicio idee în 
ceea ce privește această agre
siune. Acest lucru s-a produs 
după un meci care s-a desfășu
rat normal, fără niciun incident 
și la care Jan nu a participat”, 
a explicat Pedro Salazar, pur

sezonul 2007-2008 (Foto: EPA)

Ferate Franceze), unde biletul 
poate fi rambursat dacă tre
nul are o întârziere conside
rabilă. Cum realizarea unui 
sistem de vânzare a tichetelor^ 
care să protejeze spectatorii 
de la Roland Garros ar nece
sita o logistică prea compli
cată, FFT se mulțumește cu - 
actuala situație, în care sin
gurul perdant este cumpără
torul de bilete.

Spectatorii care au mers, 
duminică, la Roland Garros, 
pentru a urmări meciurilefai 
din primul tur al competiție*, 
au putut vedea numai șapte 
partide (trei la masculin și 
patru la feminin), din cauza 
întreruperilor dese cauzate de 
ploaie.

Chivu este categoric, dorinau-și 
victorii în „dubla" cu Slovenia

(Foto: EPA)

tătorul de cuvânt al clubului PSV.
KrOmkamp a fost agresat 

de doi sau trei bărbați, în mo
mentul în care se îndrepta? 
spre mașina sa aflată în par-*’ 
carea stadionului din Acht.

Fost jucător la AZ'67 Alk-., 
maar, Villarreal și Liverpool * 
(Anglia), Krompkamp a în-^ 
cheiat primul sezon la PSVș 
Eindhoven, cu care a câștigat 
campionatul Olandei.

goal.com


marți 29 mai 2007 «Mg»

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Deobal, deasupra Loto Prono, vedere 
la bulevard. Informații la tel. 0788/775714, 
0723/395966. (T)
• «emldecomandate, zona Micro 15, Aleea 
Straiului, gresie, faianță, termopane, centrală 
termică, parchet laminat, tel. 0726/267686. CD
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț un miliard patru sute milioane lei, 
tel.223336.(T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Go|du, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)
• 2 apeutamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(AO)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică 
termopane, parchet, gresie, faianță 58 mp, zona 
Decebal, preț 44.500 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, zona Bălcescu, etaj 3 din 4, centrală 
termică parchet, gresie, faianță, preț 37.500 
euro, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• Deva, Gojdu, etaj 2, balcon, parchet, 
contorizări complete, 48 mp, preț 122.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
• circuit, contorizări, balcon, etaj 3, zona Dacia, 
preț 100.000 lei. Tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• decomandate, centrală termică termopane, 
etaj 1, Zamfirescu, preț 165.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• ZmAcku, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță balcon închis, termopane, CT, 
preț 158000 RON, tel. 0745/367893. (A2) .
• Bejan, parter, semidec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)

• Carpați, parter, amenajat, baie amenajată 
parchet, ușă metalică, preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, semidec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et. 1, dec., contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (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 Lido, cu 2 balcoane tip logie, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat, preț 42.000 euro, negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702.0254/232808. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate,
54 mp, zona Decebal, etaj 1, cu balcon, con
torizări, 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 138000 ron, 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, 52 mp, zona 
Mărăști, balcon mare, contorizări, parchet 
bucătărie modificată cu gresie, faianță vedere 
pe 2 părți, ocupabil azi, preț 38000 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. 231800. (A9)

Prestări / solicitări 
servicii? K
Matrimoniale? 
Felicitări?
Pierderi?
Diverse?

Anunțuri de angajare? 
Comemorări? .
Decese?
Vânzări / cumpărări auto? 
Anunțuri imobliare?

cK

• semidec! camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
■ Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613368 0788/040490,0788/158483. 
(A10)
■ Brad, zonă centrală parchet termopane, 
modificat merită văzut preț atractiv, telefon: 
0254/613368 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat 
preț atractiv, telefon: 0254/613368 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

imo

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• ta Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• irgenttaDeva, plata imediatTeL 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, bi vilă centrală termică 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp Deva, preț 49.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0747/490290. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• 2 balcoane, parchet gresie, faianță etaj 1, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 170.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
■ decomandate, zonă ultracentrală etaj 1,2 
balcoane, 2 bă, 85 mp, parchet contorizări, preț 
62.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent zona Liliacului, dec., 2 băi, contorizări, 
preț 51,000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona I. Creangă 2 bă, ameanjări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Micro 15, et. 1, amenajări 
moderne, centrală termică, geam termopan, 
gresie, faianță parchet, preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, st=90 mp. et 2. dec., 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Gojdu, cu băcon 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 preț 68000 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 63JXX) euro, nego
ciabil, teL 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808 (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 bă, 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. 231300. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231300. (A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 bă, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

imo

• Brad, «te. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613368 
078B/O4O zoo, 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. (A0)
• ta Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, «au semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)
• legat, 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, 
0726/316798 (Al)
• decomandate, centrală termică termopane, 2 
băi, 2 balcoane, etaj intermediar Simeria, preț 
130.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• ugent, zona I. Creangă 2 băi, 2 balcoane, et 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• Bd. 22 Decembrie, et 2,120 mp, dec., 2 bă, 
faianță gresie, termopane, centrală termică 
parchet laminat balcoane mări, boxă preț 
82500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et 2,2 bă, amenajat centrală 
termică gresie, faianță parceht boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, zona Romtelecom,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)

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

Cu bani puțini, poți câștiga bani mulți!

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

Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389
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• to Mm Narciselor, dec. ușoare modificări, 
ntudt&i mJbple. CT. garaj sub bloc etaj 2, 
p^ 8000 euu. neg, teL 0745/159608 206003.

• M L Maniu, in L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 864)00 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• ptCarpațL etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță, CT, termopane), ocupabll imediat, etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• Deva, zona Soidu iau ama pieM exclus 
IntanMdtari. TeL 0729/S723S1 (9/2805)

e ired, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
e 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
e sură grădină, 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
e curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• In dealul Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
e Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• B camere * dependințe, corn. Ribița. str, 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040490.0788/158483. -10)
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• urgent in zona Goldu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă, centrală
termică, camere cu parcnet, 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. 0722/564004. (Al)

• Deva, 2 camere, baie, bucătărie, sală de mese, 
parchet, gresie, faianță, apă, gaz, teren 1300 mp, 
preț 130.000 lei. Tel. 0722/564004. (Al)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1600 mp, ocupabilă imediat, preț 100.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)
• zona Emtoataa mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS= 12 m, preț 
95.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabll Imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona EmkMKu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabi I firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Câlugâieni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tei. 
0749/268830. (A7)
• In Sbnerta, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 bă, 2 dresinș termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 1704)00 euro, neg, teL 0749/268830. (A7)
• lageta ta Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
băe-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231500, 
0740/317314. (A9)
• ta Sânbrtnkn, 5 camere, baie, bucătărie, living 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231500, 
0745/511.776. (A9)
• Musani, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158.483. 
(A10)
• 2 casa, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
e Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

e casă două camere situată în Sarmlzegetusa, 
grădină 800 mp șl teren 2700 mp, Informații tel. 
0722/461536. (T)
e casă sl anexe gospodărești în Almașu Sec, nr. 
46, preț negociabil. Tel. 0254/233022. (T)
• te CNUd, poziție centrală 3 camere, bucătărie, 
apă curentă grădină dependințe, canalizare 
aprobată preț negociabil, tel. 0722/235017, 
0727/781329. (T)

• In Săcămas, comuna lla, nr. 89, preț 
negociabil, Informații la teL 212973, 
0787/537271, seara. (nr.6/210U007)

o Mărtlneștl, 2 camere, bucătărie, living, baie, 
anexe, teren 800 mp, preț 90.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

Vând garsoniere (19)

o Deva, Bdul lullu Maniu, 34 mp, renovată 
balcon închis cu termopan, parchet, gresie, 
faianță mobilată preț 65.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• ocupabilă Imediat contorlzărl, balcon, etaj 4 
din 10, zona gării, preț 78000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
a dec, bucătăria, bale, balcon, contorlzărl, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, bale, hol, contorizări, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• dec, bucătărie, bale, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Marăștl, preț 87.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• senddec, bucătăria* bale, balcon, contorlzărl, 
etaj intermediar, zona I. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec. amanetată, mobilată zona Goldu. 
preț 20800 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona Dada, confort L etaj 1 Noc 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, contorlzărl totale, cu 
balcon mare închis, fără modificări sau 
amenajări, preț 95.000 ron, negociabil, tel. 
0788/165703,0740/535095,0254/232808 (A4)
• zona Gojdu, 28 mp, etaj 1, 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, 
0723/251498,0254/232808 (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)
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Cumpără până la 31 mai 2007, 
o ștampilă COLOP Printer R17
La prețul de numai 35 ron inclusiv TVA

în anul școlar 2007-2008 asigură școlarizarea
Tn următoarele domenii:

Qlaaaj JX-a.llceu. cura dezk
- profil tehnic - 56 locuri
- profil servicii - 28 locuri
Clasa ■ lX-a Școala de arte sl meserii:
- domeniul construcții ■ 28 locuri
- domeniul mecanic - 28 locuri
- domeniul electronică șl automatizări - 28 locuri
Relații la tel. 0254/712391. ________________

• In Dicta* parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică, contorlzărl, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• ioni Emlnescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)

Cumpăr garsoniere (20)

• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă, tel. 211587,0745/786578 (A0)
• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu. B-dul 
Decebal, Piață, Inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• dac, zona Zamflrescu, Mârăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A»'

Vând terenuri (21)

• Hațeg, 3200 mp, ideal construcție casă- 
preț 9 euro mp, negociabil. Tel. 
0747/227972.(2/2805)

• 1 ha, lângă restauratul Pacific, pe DN7, toate 
facilitățile, tel. 0767/048633. (T)
• vând grădină în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• vând loc de casă 35/6 mp, FS 21 m, apă gaz, 
curent, loc drept, zonă liniștită Hâșdat, Hune
doara, preț 35.000 euro, tel. 0723/005657. (T)
o mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• taDN7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Deva, zonă rezidențială 7 parcele, 600 mp 
parcela, fs 20 m, utilități, preț 35 euro mp. Tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravilan ta Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel.0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
■ agricol, 14 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• teren 5 ari, Crlșclor, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• 04 ha, DN1, la 5 km. distanță de Metro-Ploieștl, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodeștl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea. preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
■ pădure, S ha, Blâjenl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 04 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea, pe malul Arleșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• hală 1600 mp plus teren 5600 mp, apă curent, 
preț 130.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• hală In Deva, zona Industrială S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• imobil In Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• regent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040490, 
0788/158483. (A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• ta Den, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
teL 0740/317314 (A9)

Imobile chirii (29)

romimo
■ ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, central, amenajat, ne/mobllat, centrală 
termică preț 150 euro, începând cu 1 Iunie. Tel. 
0746/439187. (4/2805)
o ofer spre închiriere în Deva, zonă ultracen
trală lângă Colegiul Decebal, o încăpere de 33 
mp, cu Intrare separată pentru birou prestări 
servicii sau comerț. Tel. 0745/096675. (T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0) 
o apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală 
mobilat șl utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioada, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
o spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței șl contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (AO)
• ofer pentru închiriere garsonieră Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 
215212.(Al)
e ofer pentru închiriere spațiu comercial, Deva, 
piață 50 mp, amenajat occidental, centrală 
termică termopane, pentru birou, cabinet, preț 
500 euro/lună Tel. 215212. (Al)
• apartament 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progresul, 2 camere, mobilat, garaj, preț 250 
euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
e 2 camere, mobilat, centrală termică zona 
pieței, preț 180 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2> zona lejen, s=70 mp, 3 încăperi, gresie 
Dește tot tâmplărie aluminiu, (pup sanitar, fără 
căldură preț 1000 tei/kjnă + garanție, tel 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrata, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
e zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabll din 1 aprilie. (A7) 
o ap4 camere, ultracentral, contorlzat reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740, (A7)
o zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcticu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 3 camera, dec., mobilat șl utilat stil occidental, 
pretabil șl pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg- tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, 8-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate șl compartimenta, tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• hală 8-500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231800,0740/317314 (A9)

Auto românești (36)

• vând Dacia Logan M mpi, Laureate* an 
fabricație 2004, prima serie de fabricație, 
preț 6300 MITO, tel 0723/585337. (J/22M)

• vând Dacia 1310, A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată, radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mii., negociabil, tel. 
0724/012735. (T)
• vând Dada papuc, an fabricație 2004, luna VIII, 
model Pick-up, motor Renault 1,9 diesel 4x4, 
totul originai, carte service, km reali, tel. 
0744/125690.(T)

Auto străine (37)

• vând Peugeot 605 Diesel, af 1992, stare 
perfectă, nr Franța, preț 2300 euro, negociabil. 
Tel. 0723/227569. CT)
• vând Toyota Yaris 1.0, af 2003,12.000 km rulați 
în țară preț 7000 euro. Tel. 0723/585337. (9/22.05)

Microbuze. Dube (38)

• vând In Deva autoutilitara Peugeot Boxer, af 
octombrie 2003,2,2 H Di, lung și înalt, înmatriculat 
ianuarie 2007, preț 12.900 euro plus tva, nego
ciabil. Tel. 0745^16675. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând autorestart furgon Citroen C25 D 
1400. sarcină utilă 13 tone, stare de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/2805)

vinde prin llcltafie publică masă lemnauS 
picior din pășunea Valea Pleșii, localitatea 

Nandru, din speciile: 
P'N -56 mc și FAG- 50 mc.

Lldtega »a avea loc ta data de 10.06.1001, 
ora I0.OO, la sediul primăriei.

Informații suplimentare se obțin de la sediul 
prlmlrlei sau la telefon: 735735.

(96299)

• vând autoutlltarâ .Frumoasa Ame
ricană", af 1996, cu prelată sarcina utilă 3 
tone, ITP la zi, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/2805)

• vând/dezmemhraz autospecializată fri-

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

bestauto.ro
• vând banc de lucru pentru tâmplărie 410 x 83 
cm și 2 vane inox dreptunghiulare, capacitate 
1000 litri fiecare. TeL 0745/096675. CT)

• vândbactotU(8â,cupiug,tMtecauciu- 
erele noi+motor Mart recretL Informați ta 
teL 0724824450 MU25B13, după ora 2UXL 
(nr. 1/234&2007)

• vând regent tractor U 550, efectuat M, 
stan exeoprionoM, preț 14008 Id. nege- 
dabIL TaL 0744223518 (2/174)5)

Piese, accesorii (42)

• vând 4 jențl Al 15., 5 găuri, pentru Peugeot, 
Renault, Citroen, preț 300 lei, setul. Tel. 
0722/721640.(7)

Garaje (43)

• vând garai, zona Matei, proaspăt 
renovat, preț 404100 ron, Informații ta teL 
0722/701157. (nr. 10/23852007)

Mobilier și interioare (47)

moMor sufrageriei maiâ+4
țate, vttrinâ+servantâ, 2

prețuri bune, teL ,0724-571753. 
OvaoojooT)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând antenă recepție tv 6 posturi japoneză cu 
telecomandă folosibilă în zonele fără cablu, preț 
50 lei. Tel. 217888 (T)

Materiale de construcții (53)

• vând dlstanțleri pentru fler beton, pureci, 
diferite diametre. Tel. 0723/227569. (T)

Electrocasnice (56)

• vând două aspiratoare unul românesc și unul 
rusesc, în stare bună de funcționare. Tel. 
0745/080865. (D
• vând frigider Arctic în stare foarte bună de 
funcționare și aspect impecabil. Tel. 
0745/080865. (T)

Altele (61)

• cumpăr lăzi de plastic, cantități nelimitate, 
plata pe loc. Tel. 0723/227569,0254/214664.  (T)
• vând 4 repartitoare de căldură cu robineți 
termostatiti, aproape noi și 2 apometre cu veri
ficare metrologică la zi. Tel. 0745/080865. (T)
• vâmj porumb pentru floricele pop corn, capa
citate de expandare 99%, preț 3 lei/kg. Tel. 
0745/096675. (T)

• vând pari ponto rari și tarate, dn lemn 
de brad-1 teu bucata, Hmâi pe rad și dtani 
138-200 tai bucata, PopoMca ttendto, 
Deva. sta. Crișan, re. 24 teL 225BB4 (re. 
vtuutm

• vând numai împreună 17 geamuri termopan, 
ramă pvc, albe, oscilobatante, dublă deschidere, 
dimensiuni 144/190, second, Germania, stare 
ireproșabilă preț convenabil. Tel. 0745/096675. 
(T)
• vând sucuri Florida, sifonate, 8 sortimente, 
siropuri concentrate pentru dozatoare tec și 
Sifonerii. Tel. 0745/096675,0254/235320. CT)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Anichltoae Viorica. Se declară nul. (1/2805)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Dobra Simona. Se declară nul. (8/2805)

Citatii (63)

• Pârâtul Jotf Voicu este citat la Judecătoria 
Brad pentru data de 20.082007, dosar nr. 
301/195/2007, fond ■ pretenții, în proces cu 
Mareș Marius Daniel. (6/2805)

Prestări servicii (72)

• aberdaM, transport zMc, Ieftin, 
persoane: Hala, 90 euo; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Angli, Franța, Germania șl 
Belgia, ta desti nație, cu mașini comode, 
dlmatizate, moderna TeL 0740/218237, 
0728/500804 0765/455835. (7/2405)

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

• Ofer servld de contabil n comptote șl 
competente, precum șl consistență 
economică teL 0254/240707, 0728/313809, 
e-mail: contabintate2007ro@yahooxom. 
(nr. 12/2U52007)

• SC REFLEXOVITAL SRL Sibiu organizează în 
Deva, cursuri de masaj, reflexoterapie, 
cosmetică șl coafor stilist. Absolvenții benefi
ciază de certificate în țară și UE, tel. 0726/323238 
0269/235200.(nr. 4/25.05.2007)

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• CaMcab lăcătuș, mecanic, sudor, forezor caut 
de lucru în Jurul Devei, tel. 0723/243448 (nr. 
5/25.05.2007)

Oferte locuri de muncă (74)

• doriti un venit suplimentar? Sunați a 
0749/959463, rog seriozitate, (nr. 3/244S20P7)
• Fabrica de Cherestea Bârcea Mare angyri 
în condiții avantajoase: ifroniști. moto- 
stivuitoriști, circularlști, muncitori necaHafc 
Se asigură cazare șl bonuri de masă tpl 
0254/236897.(6/15.05)
• Irm Hstribuțle angajează ager vâr , 
tineri șl motivați pentru Devași Fbretkara.brt. 
021-31837.33, fax 021-31159M Mttort 
CARIERE@DISTRIFARM.RO. (95494)
• SC Atomii SRL angajează electric» retatay 
posturi trafo, paznici-pensionari, mtenădjnia 
mai 2007, orele 10.00, în Deva, Sb-. 15 ritoia* 
nr. 21, candidați! vor avea: CV, act oAc 
0730/015192. (nr. 12/23.052007)
• Inginer de cercetare constructs cote, 
post, data limită 16.06, teL 213204 b*e 
16.
• Inginer industria alimentară, IM. 1 
data limită 05.06, tel. 213244 tore <ree
• Inginer Instalați pentru xnsbix». 
post, data limită 1606, teL 213244 rere

•16.
• inginer fosfatați pt constno 
data limită 1806- teL 213244, rtre
• Inginer mecatdc, Orâștie, 1 post,
30.05., tel. 213244 între orele
• inginer-șef constructs, 
data limita 0L06- teL 213244 rtet
• ingtoer/subiu^re ta 
mecanice. Hațeg. 1 post a 
213244, între orele 9-K
• n pâ. creta
31.05- tel. 213244 rtreortoB-X.
• fospecter crea, ras^ ^stiru data 
limită 154)6- tel 213244. rr-
• ai raatanâd.LsiaenysL|^a*r^a
154)8, teL 213244 r 5eM
• tapeclre tajpnâH — :taa torta
314)5, teL 213244 rtre
afecta1 db «KaOtae «torta»<ia 
pubfcăHmectoara.5poan.<*totoaâ3Q«7_ 
teL 213244 ’rtre orele 9-38

stamprodQrdsllnk.ro
bestauto.ro
mailto:CARIERE@DISTRIFARM.RO
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- fierari-betoniști
- structu riști
- lăcătuși mecanici
- sudori
- zidari §
Oferim salarizare foarte atractivă! ®
Cerem și oferim seriozitate!
Relații ia telefonul: 0358.101800.I

• instalator apâ, canal, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30X6, tel. 213244, între orele 9-16.
• instalator tocălzbe centrală și gaze, Deva, 5 
posturi, data limită 0306, tel. 2213244, între orele 
9-16, determinată
• instalator instalați tehnico-sanitare, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• instalator lucrări speciale, Hațeg, 2 posturi, 
data limită 15.06, tel. 213244, între orele 9-16.

instalator rețele de distribuție/transport, 
Călan, 2 posturi, data limită 30.05, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• instructor ergoterapie. Brad, 1 post, deter
minată data limită 31X5, tel. 213244, între orele 
9-16.
• izolator tenie, Deva, 5 posturi, determinată 
data limită 03X6, tel. 213244, între orele 9-16.
• tocărcătordescărcător, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 10X6, tel. 213244, între orele 9-16.
• ngrțtoare la unități de ocrotire socială Hune
doara, 5 posturi, data limită 1506, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• ingr^toare ta unități de ocrotire socială 
Lupeni, 1 post, data limită 1506, tel. 213244, între 
orele 9-15
< ingriptor aureole. Deva, 1 post, data limită 
3105, tel. 213244, intre orele 9-15
• InjpNtor dă&L Brad, 2 postui, data limită
1505, tel. 213244, între orele 9-15
• IntpNtor dMă Hațeg, 1 post, data limită 
3005, teL 213244, intre orele 9-16
• InpBtar dMri, Hațeg, 2 posturi, data finită 
3005, tel 213244, între orele 915

_ • ktgrftardMri, Hunedoara, 1 post, data fimrie
Th 3005, tel. 213244, între orele 9-15
... atog*ordtaM, Hunedoara, 1 post, data limită 

30.05, tel. 213244, între orele 9-15
ngrjrtor dădri. Hunedoara, 5 posturi, data 

limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-15
• Ingrptur ctatfei, Orăștie, 13 posturi, data limită 
01.06, tel. 213244, între orele 9-15
• tojpGtordădH, Simeria 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-15
• tațpBtar ta unități de ocrotire socială lupeni,
1 post, data limită 0905, tel 213244, între orele 9- 
15
• Ingrfitor spațl verzi, Deva. 1 post data limită 

‘ 31.05, tel. 213244, între orele 9-15
» • Ingriptw spați verzi, Vulcan, 1 post data 

limită 3105, tel. 213244, între orele 9-15
• laborant dUtiiiăiări fizico-mecanice, Deva, 1 
post data limită 3005, tel. 213244 între orele 9- 
16.
• laborantdetemfcărifizico-mecanice, Orăștie.
2 posturi, data limită 0506, tel. 213244, între 
orele 9-15
• lăcătuș amstrocțfi metalice și navale. Hune
doara, 3 posturi, data limită 2507, tel. 213244, 
între orele 9-15
• I Hui mecanic, 1 post Călan, data limită 
2007, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătuș mecanic, Brad, 1 post data limită
1506, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, determinată

( data limită 01.06, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătuș mecanic, Călan, 5 posturi, data limită 
31.05, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătuș mecanic de înteținere și reparații, 
Hunedoara, 1 post data limită31.05. Tel. 213244, 
orele 9-15
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații, 
Călan, 3 posturi, data limită 30.05, tel. 213244, 
între orele 9-16.
e lăcătuș mecanic de întreținere și reparații, 
Orăștie, 10 posturi, data limita 3005, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
30.05, tel. 213244, între orele 9-16.

• lăcătuș mecanic. Deva, 2 posturi, pers, de 
peste 45 de ani, data limită 30.05, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 3 posturi, data limită 
05.05, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătuș mecanic, Deva, 5 posturi, determinată, 
data limită 03.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 8 posturi, data limită 
30.05, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 1 post, data limită
01.06, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 1 post, data 
limită 0505, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 1 post, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.05, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, deter
minată, tel. 213244, între orele 9-16, data limită 
25.07.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 14.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Lupeni, 1 post, data limită 
15.05, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătuș mecanic, Orăștie, 3 posturi, data limită 
31X5, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătuș mecanic, Pertroșani, 3 posturi, data 
limită 30.05, tel. 213244, între orele 9-15
■ lăcătuș mecanic, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 30X5, tel. 213244, între orele 9-15
• lăcătaș mecanic, Simeria 12 posturi, data 
limită 3Q05, tei. 213244, între orele 9-15
• tăcAtașmatfeta. Hunedoara, 1 post, data 
limită 31OS TeL 213244, orele 9-15
• tăcâtaș-rna^mr. Petroșani, 1 post data 
limită 105 TeL 213244, orele 9 ■ 15
• legMm manual. Deva, 2 posturi, data limită 
30X6. TeL 213244, orele 9 • 16
• taoătar bucătărie. Deva, 2 pastm, data Urnită 
305 TeL 213244, orele 9-15
■ taortaar csmerdaL Brad, 1 post data limită 
3105 TeL 213244, orele 9 -15
• boitor comentat Deva, 1 post data limită 
1205 TeL 213244, orele 9-15
• bntau comeoaL Deva, 1 post data limită 
31.05 Tel. 213244, orele 9-15
• lucrător comercial, Petrila 1 post data limită 
1.06. Tel. 213244, orele 9-15
• lucrător comercial, Petroșani, 1 post data 
limită 3005 Tel. 213244, orele 9 -16.
■ bicrăbor rnmrrrhl, Petroșani, 1 post data 
limită3005 Tel. 213244, orele 9 -15
• tocător comercial, Vulcan, 1 post data limită 
3105 Tel. 213244, orele 9-15
• tocător gestionar, Deva, 2 posturi, data limită 
3005 Tel. 213244, orele 9-15
• tooător ta ateliere de modele, Brad, 1 post 
data limită 30.05. TeL 213244, orele 9 -16.
• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită 
29.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• macaragto, Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.06. Tel. 213244, orele 9-15
• macaragiu, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-15
• magaziner, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.05 TeL 213244, orele 9-16.
• matabu construcți civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 1 post data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-15
• maistru Industria textilă, pielărie, Brad, 1 post 
data limită 31X5. Tel. 213244, orele 9 -16.
• maistru industria textilă, pielărie, Brad, 5 
posturi, data limită 30.05 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• maistru tadustrialzarea lemnului, Hațeg, 1 
post data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• maistru Instalator în construcții, Hunedoara, 
1 post data limită 31.05 TeL 213244, orele 9 -16.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, In nord-estul 
Ungariei, cât și In județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerlnfe:

e Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

e program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(321351

S.C. SOLFATARA SRL DEVA
FABRICĂ DE ÎNCĂLȚĂMINTE_________

ANGAJEAZĂ:
• Ștanțatori • Cusători
• Muncitori necalificați

Interviul are loc la sediul firmei din Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, 
intre orele 10.00 - 15.00. Informații suplimentare la tel. 
0254/211266.

• maistru lăcătuș construcții metalice, Hune
doara, 1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• manichiurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08., tel. 213244, între orele 9-15
• manipuiant mărfuri, Deva, 1 post, data limită 
17.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipuiant mărfuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipuiant mărfuri, Hațeg, 5 posturi, data 
limită 30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• manipuiant mărfuri, Orăștie, 7 posturi, data 
limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• mânuitori valori (presă, poștă), Deva, 1 post, 
data limită 28.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• marcator piese, Brad. 11 posturi, data limită 
30X6, tel. 213244, între orele 9-16.
• marcator piese, Brad, 11 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• mașinist la mașini pt. terasamente, Petroașni, 
3 posturi, data limită 30.05., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• mașinist pod rulant Deva, 2 posturi, data 
limită 05.06., determinată, tel. 213244, între orele 
9-16.
• măturător stradă, Petrila, 1 post, data limită 
01.05, determinată, tel. 213244, între orele 9-16.
• măturător stradă, Petrila, 1 post, data limită 
01.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic agricol Orăștie, 4 posturi, data limită 
31.05., tel. 213244, ititre orele 9-16.
• mecanic auto. Brad, 1 posti data limită 31.05, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto. Brad. 6 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Călan, 2 posturi, data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Deva, 2 posturi, data limită 
30.07, absolvent tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto. Hunedoara, 1 posti data limită 
30X7, tel. 213244, între orele 9-15
• mecaric auto. Hunedoara. 1 posti data limită 
31X7, tel. 213244. intre orele 9-15
• mecanit udo. Petrila. 1 post, data limită 01X6, 
tel 213244, între orele 9-15
• mecamc auto. Petroșani 2 posturi. data limită 
30X5, tel. 213244, Hre orete 9-15
• imait tam accesară pentru calapoade. Petnia. 
1 post, ctifta limită 01X6, tel. 213244, intre orele 9- 
15
• montator pereți și platforme din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12, tel. 
213244, între orele 9-16.
• montator placaje interioare și exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 16.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• montator, regtor, testor aparatură de teleco
municații, Simeria, 2 posturi, data limită 30.05 
Tel. 213244, orele 9-15
• montator srtaansantatari, Călan, 17 posturi, 
data limită 30X6, tel. 213244, între orele 9-15
• montator statansambkn, Deva, 1 posti data 
limită 12X6 Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• montator subansambkoi, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.05 Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator sidtansambkm, Hunedoara, 89 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator subansambbn Orăștie, 30 posturi, 
data limită 31.05. TeL 213244, orele 9 -15
• mșmist ta mașini pt terasamente, Călan, 1 
posti data limită 31.05, teL 213244, între orele 9- 
15
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră. 
Deva, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-15
• minator ta activitatea de gospodărire, Călan, 
1 post, data limită 23.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• muncitor necafificat în agricultură, Hațeg, 1 
post, data limită 28.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• mmdtor necaMcat în agricultură, Orăștie, 1 
post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necaMcat în agricultură, Orăștie, 6 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• mundtor necaMcat în agricultură, Simeria, 2 
posturi, data limită 30.05 Tel. 213244, orele 9 -15
• mundtor necaMcat în industria confecțiilor, 
Brad, 1 post, data limită 30X16. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• muncitor necaMcat în industria confecțiilor, 
Călan, 22 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necaMcat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-15
• muidtor necaMcat în industria confecțiilor, 
Orăștie, 22 posturi, data limită 31.05 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necalificat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 1 post, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necaMcat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 12 posturi, data limita 5.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necaMcat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 4 posturi, data limită 1.06. TeL 213244, 
orele 9-16.
• muidtor necaMcat în mine și în cariere, Brad, 
4 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• mundtor necaMcat în mine și în cariere, Brad, 
4 posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 
15
e mundtor necalificat în mine și în cariere, 
Hunedoara, 1 posti data limită 1.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necaMcat în silvicultură, Brad, 3 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• muncitor necaMcat in silvicultură, Brad, 6 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele9 -15
• muncitor necaMcat în silvicultură, Hațeg, 1 
posti data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 • 15
• mundtor necalificat în silvicultură, Hune
doara, 18 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Călan. 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-15
• muidtor necaMcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Călan, 4 posturi, data limită 
30X5. TeL 213244. orele 9-16
• muidtor necaMcat la ambalarea produselor 
solide ș< semisolide. Hațeg, 1 post data limită 
3505 Tel. 213244. orele 9-15

• mundtor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-15
• muncitor necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.05. TeL 213244, orele 9-16.
• mundtor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
1.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 1.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Simeria, 3 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• mundtor necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Vulcan, 1 post, data limită 
31.05Tel.2U244,brele9-15
• mundtor necafificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Vulcan, 10 posturi, data 
limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necaMcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necafificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granule, Călan, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necafificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granule, Simeria, 1 post, 
data limită 20.05 Tel. 213244, orele 9 -15
• muidtor necafificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Aninoasa 3 posturi, data limită 30X5 
TeL 213244, orele 9-15
• namdtar necaMcat la asamblarea, montarea
pieselor. Hunedoara, 1 post, data limită 31.05 î 
Tel. 213244, orele 9-15 |
• namdtar necaMcat la asamblarea, montarea i 
pieselor. Hunedoara. 2 posturi, data limită 3505 I 
TeL 213244. orele 9-15
• mundtor necaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.05 
Tel. 213244, orele 9-15
• muncitor necaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 25 posturi, data limită 9.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 7 posturi, data limită 7.05 
TeL 213244, orele 9-15
• muKitor necafificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 8 posturi, data limită 30.05 Tel. 
213244, orele 9-15
• mimdtor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 1 post, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-15
• mundtor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 2 posturi, data 
limită 25.05 Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• muncitor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 1 posti data limită 
16.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Deva, 10 posturi, data 
limită 3506. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 3 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• muncitor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 3 posturi, data 
limită 31.05 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.05 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 7 posturi, data 
limită 3.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 1 posti data 
limită 30.05. TeL 213244, orele 9 -16.
• muncitor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.05 Tel. 213244, orele 9 -15
• mundtor necaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 4 posturi, data 
limită 15.05 Tel. 213244, orele 9 -16.
• mimdtor necaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 -15
• mundtor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -15
o mundtor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 -15
• mundtor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 1 posti data 
limită 28.05. Tel. 213244, orele 9 -15
• mundtor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 1 posti data 
limită 506. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni. 4 posturi, data 
limită 28.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 1 posti data 
limită 1.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 1 post, data 
limită 1.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 1 posti data 
limită 31.05 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necaHffcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 4 posturi, 
data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Petroșani, 4 posturi, 
data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Petroșani, 5 posturi, 
data limită 1505 Tel. 213244. orele 9 -15
• naaidtor necaMcat la demolare dădiri,
zidărie, mozaic, faianță. Simeria. 1 post, data ! 
limfiă 3505 TeL 213244 on* 9-15 <

Decese (75)

Cu sufletul frânt de durere părinții 
Roman și Eugenia se despart 
prematur de dragul lor fiu

RESIGA IONEL EUGEN
răpus de o boală necruțătoare. 
Numărul mare al celor care ați fost 
alături de noi în greaua încercare 
prin care am trecut a dovedit 
respectul și dragostea dumneavoastră 
pentru familia noastră, motiv pentru 
care vă mulțumim.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• mundtor necaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Vulcan, 2 posturi, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necafificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necafificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Brad, 1 post, datalimită 31.05 Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Călan, 1 post, data limită 20.07. 
Tel. 213244, orele 9-15
• muncitor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Deva, 2 posturi, data limită 17.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hațeg, 3 posturi, data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hunedoara, 1 posti data limită 
19.07. Tel. 213244, orele 9-15
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
2507. Tel. 213244, orele 9-15
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Lupeni, 3 posturi, data limită 
3505 Tel. 213244, orele 9-15
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Orăștie, 4 posturi, data limită 
31.05 Tel. 213244, orele 9-15
• muncitor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petrila, 1 post, data limită 1.05 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necafificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petrila, 3 posturi, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-15
• muidtor necafificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Petroșani, 2 posturi, data limită 
1505 Tel. 213244, orele 9-15
• muidtor necaMcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Călan, 1 post, data limită30.05 Tel. 
213244, orele 9-15
• mundtor necaMcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Orăștie, 3 posturi, data limită 30.05 
Tel. 213244, orele 9-15
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor, Vulcan, 5 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-15
• muncitor plantați și amenajare zonă verde, 
Lupeni, 5 posturi, data limită 1.06. Tel. 213244, 
orele 9-15
• muncitor plantați și amenajare zonă verde, 
Orăștie, 6 posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele 9-15
• muzeograf, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-15
• operator calculator electronic și rețele, Deva, 1 
posti data limită 12.05 Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator calculator electronic și rețele, Hațeg, 
1 post, data limită 1.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• operator calculator electronic și rețele, 
Lupeni, 2 posturi, data limită 9.05 Tel. 213244, 
orele 9-15
• operator calculator electronic și rețele, 
Orăștie, 1 post, data limită 30.05. Tel. 213244, 
orele9-15
• operator condiționare și prelucrare plante, 
Orăștie, 1 post, data limită 2505. Tel. 213244, 
orele 9-15
• operator confecții industriale articole din 
cauciuc și textile, Hunedoara, 1 post, data limită 
31X5. Tel. 213244, orele 9-16
• operator confecțfi industriale îmbrăcăminte - 
țesături, Hunedoara, 10 posturi, data limită &06. 
Tel. 213244, orele 9-15
• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 5 
posturi, data limită 15.05 TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• operator introducere, validare și prelucrare, 
Hunedoara, 1 post, data limită31.05 Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator la mașini-unelte cu comandă 
numerică, Hunedoara, 1 post data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-15
• operator mașini de fragmentare, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator mașini-unelte semiautomate și auto
mate, Deva, 1 post, data limită 15.06. Tel. 213244, 
orele 9-15
• operator prelucrare mase plastice, Hune
doara, 1 posti data limită 31.05. Tel. 213244, orele 
9-15
• operator prelucrare mase plastice, Lupeni, 3 
posturi, data limită 15.05 Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator preparare minereuri, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• operatortiietor textile, Petroșani, 1 posti data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ospătar, Brad, 1 posti data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-15
• ospătar, Brad, 2 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-15
• ospătar, Brad, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-15
• ospătar, Călan, 1 post, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Călan, 2 posturi, data Iimită30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 1 posti data limită 5.05'TeL 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Dom, 2 posturi, data limită 30X5. Tel. 
213244, orele 9-15
• ospătar, Dom, 3 posturi, data limită 505 TeL ! 
213244, orele 9-15
• sppMar, Dssa 4 postui, data firntă 3P5 TeL 
213244 orele 9-15

(3/28.05)

• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 29.05. Tel. 
213244, orele 9-15
• ospătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06. Tel. 
213244, orele 9-15
• ospătar, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-15
• ospătar, Orăștie, 2 posturi, data limită 15.06.
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Orăștie, 3 posturi, data limită 30.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Simeria, 4 posturi, data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
■ patiser, Deva, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• patiser, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-15
• patiser, Orăștie, 2 posturi, data limită 18.06.
Tel. 213244, orele 9-16.
• pavator, Brad, 3 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-15
• paznic, Himedoara, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-15
• paznic, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.6. 
Tel. 213244, orele 9-15
• paznic, LignnL 2 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-15
• paznic, Orăștie, 1 posti data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-15
• pizzar, Simeria, 3 posturi, data limită 31.05 Tel. 
213244, orele 9-15
• pompier specialist Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 1505 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• portar, Simeria, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-15
• pregătitor articole marochinărie, Orăștie, 3 
posturi, data limită30.05 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• pregătitor articole marochinărie, Orăștie, 4 
posturi, data limită 30.05 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• pregăHtortansator confecții, Brad, 4 posturi, 
data limită 30.05 Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 2 posturi, 
data limită 31.05 Tel. 213244, orele 9 -16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 56 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• preparator conserve legume și fructe, Hațeg, 1 
post, data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• preparator de semifabricate și preparate,
Brad, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• preparator de semifabricate și preparate, 
Deva, 1 post, data limită 16.06. Tel. 213244, orele 
9-16.
• primitor-dtetrlbultor materiale și scule, Hune
doara, 1 posti data limită9.05Tel. 213244, orele 9 
■15
• psiholog, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• referent de pensii, asigurări sociale, Hune
doara, 12 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-15
• referent de specialitate administrația publică, 
Brad, 1 posti data limită 15.05 Tel. 213244, orele 9 
-16.
• retușor clișee, Deva 3 posturi, data limită 
17.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• săpător manual, Brad, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-15
• scutermatrfțer, Hunedoara 6 posturi, data 
limită 30.06. TeL 213244, orele 9-15
• sortator produse, Hațeg, 1 post, data limită 
30.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• sortator produse, Hunedoara 3 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
■ sortator produse, Hunedoara 3 posturi, data 
limită 30.06.. tel. 213244, între orele 9-16.
• spălător vehicule, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• spălătoreasă lenjerie, Hunedoara 1 posti data 
limită 30.05, telefon. 213244, între orele9-16.
• spălătoreasă lenjerie, Hunedoara 1 post, data 
limită 31.05, tel. 213244, între orele 9-15
• stivutorist, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• stivuitorist, Hunedoara, 1 posti data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar universal Brad, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sbuigar universal, Hunedoara 1 posti data 
limită 30.05, tel. 213244, între orele 9-16.
• sbuigar universal, Orăștie, 1 posti data limită 
31.05., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Călan, 2 posturi, data limită 25.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• sudor cu arc electric acoperit sub strat, Deva 
2 posturi, data limită 30.05., tel. 213244, între 
orele 9-15
• sudor cu arc electric cu electrod nefuzib. 
Hunedoara 1 post, data limită 30.05, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• sudor cu arc electric cu electrod nefuzib, 
Petrila 1 posti data limită 3L05, teL 213244, între 
orele 9-15
• sudor, Huwtoara. 1 post, data limită 15X5. 
teL 213244, intre orele 9-15
• sadea IBatedoara,5pastuidatafimită31X6- 
teL 213244, intre orele 9-15
■ sMmto meii protector, toad. 3 postui data 
Mâ OUE. teL 213244 intre orele g-1£

*c.*u

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro


marți. 29 mai 2007

• Mutații genetice. Câteva grupuri de 
cercetători au descoperit mai multe mu
tații genetice frecvente în rândul popu
lației, responsabile de apariția cancerului 
mamar. S-au identificat modificări în cazul 
a patru gene care contribuie la creșterea 
semnificativă a riscului de cancer la sân.__

i Papagalul este din specia Ara
I macao, amenințată cu dispariția din 

cauza vânatului, distrugerii mediului și 
contaminării. (Foto: epa)

iși ia avion
Los Angeles (MF) - Ac

torul Tom Cruise a vi
zionat recent un avion de 
luptă de tipul Mustang P- 
51, din timpul celui de-al 
doilea război mondial, 
pentru care trebuie să 
plătească 2,6 milioane de 
euro. Un prieten care l-a 
însoțit la aeroportul din 
Burbank, California, un
de se află un alt avion al 
actorului, a declarat că 
Tom părea bucuros ca un 
copil care are o nouă ju
cărie. Actorul mai are un 
avion de vânătoare cu e- 
lice de tipul P-51 „Mus
tang” fabricat în 1943, ca
re a fost restaurat, și un a- 
vion pentru cascadorii de 
tipul Pitts Special S-2B.

Brad Pîtt (Foto: EPA)

Corp de 
invidiat
Los Angeles (MF) -
Actorul american Brad 
Pitt s-a situat pe 
primul loc în topul 
bărbaților cu cel mai 
invidiat corp din lume, 
realizat în urma unui 
sondaj de o presti
gioasă companie 
medicală din Marea 
Britanie. Chipeșul star 
a fost votat de peste 
25% din partidpanții 
la acest sondaj.
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Lungmetraje:
Palme d'Or - ,4 luni, 3 săptămâni și 2 zile" de Cristian 
Mungiu
Marele Premiu - Naomi Kawase, „Mogari No Mori" 
Cel mai bun regizor - Julian Schnabel, „The Diving Bell 
And The Butterfly"
Premiul pentru interpretare feminină - Jeon do-Yeon, rolul 
din „Secret Sunshine"
Premiul pentru interpretare masculină - Konstantin Lavro- 
nenko, rolul din „Izganie"
Cei mai bun scenariu - Fatih Akin, „Aut der Anderen Seite" 
Premiul juriului (ex-aequo) - „Persepolis" de Marjane 
Satrapi și Vincent Paronnaud; „Silent Light" de Carlos Rey- 
gadas
Premiul special acordat cu ocazia celei de-a 60-a ediții a 
Festivalului de la Cannes - Gus Van Sânt pentru

in nc ti<
Premiul I: „Ahora todos parecen contentos” de Gonza
lo Tobal
Premiul al ll-lea: „Ru Dao" de Chen Tao
Premiul al lll-lea: „A Reunion" de Hong Sung-Hoon și 
„Minus" de Pavie Vuckovic

Carte de vizită

cristian Mungiu
(Foto: EPA)

București (MF) - Cristian Mungiu s-a 
născut la Iași în 1968, a lucrat ca profesor și 
jurnalist până în 1994, iar în timpul 

facultății a fost asistent 
de regie la diverse pro
ducții străine turnate în 
România. După absolvire, , 
în 1998, a regizat el însuși 
scurtmetraje, iar primul 
lui lungmetraj, „Occi
dent”, a avut premiera la 
Cannes în 2002, în 
secțiunea Quinzaine des 
Realisateurs. Acest film a 
primit, printre altele, pre

miul publicului la Festivalul de la Salonic, 
premiul FIPRESCI la Sofia, Marele Premiu 
al Festivalului de la Mons, Belgia, și cinci 
distincții din partea Uniunii Cineaștilor din 
România. „Occident” i-a adus regizorului 
Premiul Prometheus pentru Opera Prima în 
2003. A fondat casa de producție Mobra Film 
în 2003, împreună cu Oleg Mutu și Hanno 
Hofer. Mungiu a mai realizat scurtmetrajul 
„Curcanii nu zboară” inclus în filmul „Lost 
and Found” (ce a avut premiera la Berlinală 
In 2005), a fost producător executiv la „Off
set” (regia Didi Danquart) și și-a făcut un

Life Ball și lupta anti-SIDA
■ Vedete hollywoodiene 
au făcut donații la a 
15-a ediție a Life Ball 
de la Viena.

Viena (MF) - Extravaganța și 
strălucirea au fost elementele 
care au marcat a 15-a ediție a 
Life Ball de la Viena, eveni
ment organizat anual pentru 
colectarea de fonduri în be
neficiul luptei anti-SIDA, la 
care au fost prezente staruri 
precum Sharon Stone sau 
membrii trupei Scissor Sisters.

Un amestec de Gay Pride, 
carnaval de la Rio și covor 
roșu de la Oscaruri, Life Ball 
2007 a atras aproximativ 40.000 
de persoane, majoritatea 
îmbrăcate în costume inspirate 
din basme, tema de anul aces
ta a balului.
Donați fundațiilor

După un spectacol gratuit 
care a durat trei ore, transmis 
în direct de televiziunea 
națională austriacă, aproxima
tiv 4.000 de persoane, înarmate 
cu bilete care au costat între 
75 și 135 de euro, au continu
at petrecerea până în zori la 
primăria din Viena. Pe o

Traver Rains și Richie Rich
(Foto: EPA)

scenă în formă de fundă roșie 
uriașă, emblema luptei anti- 
SIDA, aproximativ 100 de 
manechine au prezentat 
colecția Life Ball, realizată de 
creatorii americani Heathe- 
rette, Richie Rich și Traver 
Rains.

La parada de modă au mai 
defilat mai mulți miniștri aus
trieci, printre care și cel al 
Sănătății, Andrea Kdolsky. 
Una dintre cele mai cunoscute 
creatoare de modă din lume, 
Vivienne Westwood, a fost și 
ea prezentă. Actrița Sharon 
Stone a participat la eveniment 
în calitate de președintă a Fun
dației americane pentru 
cercetări asupra maladiei 
SIDA (amFAR).

Imagini șocante cu Diana
Londra (MF) - Postul de tele

viziune britanic Channel 4 a 
stârnit mânia multor persoane, 
printre care se numără prinții 
Harry și William, după ce a 
luat decizia de a difuza imagini 
de după accidentul în care și- 
a găsit sfârșitul prințesa Diana, 
care a avut loc la Paris în 1997. 
Imagini extrem de dure vor fi 
difuzate în ciuda faptului că au 
fost catalogate de apropia# ai 
acesteia drept „o încălcare

grosolană a intimității”. 
Fotografiile realizate de 
paparazzi vor fi difuzate în 6 
iunie, în timpul emisiunii 
„Diana: Martorii din tunel”, 
într-una dintre fiotografii, 
Diana primește oxigen de la un 
medic francez. O altă o arată 
pe prințesă aruncată în 
scaunul șoferului în urma 
impactului. în același accident 
au mai murit Dodi al-Fayed, 
și șoferul Henri Paul.

Andreea este năs
cută în zodia Scorpion^ 
li plac dansul, moda șl, 
Cosmetica.

i
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Mungiu a câștigat Palme d'Or
■ Regizorul Cristian Mun
giu a câștigat cel mai 
important premiu din 
istoria filmului românesc.

Cannes (MF) - Filmul „4 
luni, 3 săptămâni și 2 zile” al 
lui Cristian Mungiu a câștigat, 
duminică seară, Palme d’Or - 
premiul suprem al Festivalului 
de la Cannes, aflat la cea de-a 
60-a ediție. Este pentru prima 
dată când un lungmetraj româ
nesc obține această distincție 
în competiția oficială a Festi
valului de la Cannes. Premiul
a fost prezentat de actrița Jane 
Fonda, iar câștigătorul a fost 
anunțat de regizorul Stephen 
Frears, președintele juriului. în 
competiția oficială s-au prezen
tat 22 de filme.
A contat enorm

Cristian Mungiu a crezut foarte mult in acest proiect (Foto: epa)

caștiga un Palme d'Or”, a mai 
spus regizorul român.

Scriitorul Orhan Pamuk - 
laureat al premiului Nobel 
pentru literatură și membru al 
juriului de la Cannes, a spus 
că a fost o plăcere să 
urmărească fiecare secundă 
din filmul regizorului român, 
scrie The Guardian.

„4 luni, 3 săptămâni și 2 
zile” este povestea a două stu
dente căministe, desfășurată 
într-o singură zi, în 1987, când 
Găbița (Laura Vasiliu), cu aju
torul Otiliei (Anamaria Ma- 
rinca), caută să facă un avort

Mungiu la primirea trofeului. 
„Acum un an nici nu ne gân
deam la acest proiect, acum 
șase luni nu aveam bani, apoi 
speram să ajungem la Cannes 
indiferent la ce secțiune. Să 
fim aici...Vreau să mulțumesc 
juriului, întregii organizări a

festivalului pentru că ne-a se
lecționat. Pentru noi a contat 
enorm”, a adăugat cineastul.

„Acest Palme d'Or va fi o 
veste bună pentru toate filmele 
fără buget prea mare, pentru 
că nu e nevoie de mari bugete, 
mari vedete pentru a putea

- ilegal la acea vreme. „Este o 
poveste despre decizii, răspun- 
W................................ •

„Pentru mine este ca o 
poveste”, a spus Cristian

Naomi Kawase, marele premiu
(Foto: EPA)

Este un film mi
nunat. Fiecare 
secundă din ei a 
fost o plăcere

Julian Schnabel, Cel mal bun 
regizor (Foto: epa)

Orhan Pamuk
•.• • •........ ....................... .
deri și alegeri în viață, despre 
solidaritate și prietenie, în con
textul epocii de atunci", după 
cum a declarat Cristian Mun- 

jjiu. „4 luni, 3 săptămâni și 2 
zile” a mai obținut pe Croazetă 
un premiu din partea Fe
derației Internaționale a Presei

Jeon. do-Yeon. premiul pentru Cinematografice (FIPRESCI) și 
rol feminin (Foto: eras premiul educației naționale,

acordat unui film pentru latu
ra sa pedagogică de către un 
juriu din care fac parte profe
sori și oameni de cinema.

Președintele Traian Băsescu 
a semnat, ieri, decretul prin 
care se conferă Ordinul 
Național „Steaua României” în 
grad de Cavaler regizorului 
Cristian Mungiu, informează 
Administrația prezidențială.


