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Dimineața La prânz Seara

Clinică unică în România
Mii de lei 
pentru comisiiDeva (C.B.) - Apropierea examenelor de bacalaureat atrage după sine revenirea la practici neoficiale din partea ■țevilor și profesorilor. Conform unor surse neoficiale, la unele licee „taxa” de protocol pentru comisia de bacalaureat se ridică la 150 lei de elev. Un calcul simplu arată că la o clasă de 30 de elevi se strâng 4500 de lei. Dacă vor fi prinși, profesorii riscă să fie dați afară, /p.3

Sancționați de 
Prefectul Vladu

Deva (M.S.) - Secretarii primăriilor din Uri- cani, Petrila și Bulzeștii de Sus au fost sancționați de către prefect pen- ^Ru că au întârziat reconstituirea unor titluri de proprietate, /p. S

"îmi pierd casa!"
Deva (M.S.) - Taximetriștii din Deva solicită Consiliului Local să revoce o hotărâreprin care piața de taximetrie din oraș era liberalizată, în caz contrar apreciind că mulți dintre ei vor avea probleme cu plata creditelor contractate pentru achiziția de mașini noi. Situația a fost prezentată consilie- lor locali, care au promis verificarea problemelor semnalate. /p.6
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Cine cumpără case în România
Conform datelor agențiilor imobilare, o treime dintre cum
părătorii de case sttaerenun mi sunt rezidenți lotpâni.

Circulație 
blocată
Deva (T.S.) - înce
pând de azi, 31 mai, 
de la ora 14, organi
zatorii evenimentului 
Caravana Antena 1, 
împreună cu Poliția 
Rutieră roagă 
cetățenii Devei să 
elibereze parcarea 
din jurul Cepcomin și 
parcarea din jurul 
IPH. Tot începând de 
azi, circulația se va 
închide pe străâle: 
Kogălniceanu cu 22 
Decembrie, Strada 
împăratul Traian cu 
Piața Victoriei, Bule
vardul 1 Decembrie 
cu luliu Maniu. Mă
surile speciale vor fi 
ridicate și se va putea 
circula normal sâm
bătă noaptea, de la 
ora 3. Organizatorii 
vă mulțumesc pentru 
înțelegere și vă 
așteaptă în centrul 
Devei cu concursuri, 
premii, jocuri, specta
cole și caravana de 
ATV-uri.

■ Un medic spaniol va 
deschide o clinică în 
care bolile vor fi tratate 
prin terapia cu ozon.

Orăștie (M.S.) - Un medic din Spania va deschide, la sfârșitul acestui an, o clinică specială în Orăștie, tratamen

Premergător Zilei Mondiale fără Tutun, care se derulează astăzi, în Deva s-a desfășurat o campanie intitulată „Nu-ți mânca sănătatea, mănâncă un măr!”, ce a avut scopul sensibilizării populației. 
/p.3 (Foto: T. Mânu)053 www.huon.ro

Salvată de la fier vechi
■ Statuia fostului prim- 
ministru Petru Groza a 
fost ridicată de la Pre
fectură și dusă la Băcia.

Deva (M.S.) - Statuia din bronz a lui Petru Groza, luată de pe soclul din Deva și’ depozitată, timp de 17 ani, în curtea interioară a Prefecturii Hunedoara, a fost transportată ieri în comuna Băcia,
Se redeschide Parcul Central
■ Autoritățile locale vor 
inaugura vineri Parcul 
Central după ce a fost 
modernizat.

Hunedoara (C.P.) - Hune- dorenii vor avea un nou loc de promenadă. Aceasta pentru că, la 1 iunie, va avea loc deschiderea oficială a Parcului Central. „Festivitățile de deschidere a Parcului Central, situat lângă Park Place - zona Gambrinus - vor începe la ora 12. La eveniment vor partici

tul aplicat pacienților fiind unul revoluționar în domeniul sănătății, deoarece terapia se folosește de ozon. „Clinica va oferi un tratament integrator în domeniul vertebrologiei, osteopatiei, medicinei biologice, psihologiei, medicinei psihosomatice și ozonotera- piei. Clinica este unicat în 

localitatea natală a fostului om politic român. Statuia, în greutate de aproape trei tone și jumătate, a fost ridicată, cu greu, de la sol, după aproape trei ore de muncă, în care muncitorii au fost nevoiți să o răstoarne pentru a putea fi preluată apoi pe o platformă, cu ajutorul unui moto- stivuitor. Transportată în comuna Băcia, localitatea natală a lui Petru Groza, sta
pa și elevi din clasele primare ale școlilor generale din municipiu, deoarece 1 iunie este o zi specială pentru copii”, a declarat Mircea Diaconu, purtătorul de cuvânt al Primăriei. Primăria Hunedoara a obținut locul I la nivel național și Trofeul „Milioane de oameni - milioane de copaci” în cadrul acțiunii derulate cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, înmânarea distincțiilor se va face într-un cadru festiv, în 5 iunie, la sediul din București al Camerei Deputaților.

Europa de Est, iar pentru tratamentul anumitor boli nu va mai fi nevoie de intervenții chirurgicale. în clinică vor fi tratate boli generate de stres”, a declarat primarul Orăștiei, Iosif Blaga. Clinica este o investiție privată, în totalitate, și va funcționa într-un imobil care a fost achiziționat de 

tuia va rămâne, pentru o perioadă, în curtea casei părintești, până când urmașii acestuia își vor da acordul pentru montarea ei într-un parc ce va fi amenajat la intrarea în localitate, a declarat primarul comunei, Emil Rișteiu. După cum se știe, Petru Groza a fost prim- ministru în primul guvern comunist al României, între anii 1945 și 1952. /p.6

►

Un concurs de desene a avut loc, ieri, la Școala Generală „Octavian Goga”, cu prilejul Zilei Copilului. Tematica impusă elevilor participant a fost semnificația acestei zile, sărbătorită pe întreg mapamon- . dul. /p.3
(Foto: T. Mânu) 

medicul spaniol. Prețurile tratamentelor vor fi aliniate celor din România, dar nu se exclude ca în orașul Paliei să caute vindecarea și cetățeni din diferite state europene. Medicii care vor lucra în clinică sunt români, aceștia fiind deja plecați pentru specializare la universitatea din Cluj.

Se scumpesc 
biletele CFR

Deva (D.I.) - CFR Călători anunță că începând din 1 iunie, tarifele de transport feroviar de călători se majorează cu 7,67%. Facilitățile de călătorie acordate se mențin în continuare pentru navetiști, elevi, studenți și pensionari.
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• Adoptată. Parlamentul a adoptat, ieri, cu 240 voturi „pentru" și 20 de voturi „împotrivă", hotărârea privind avizarea favorabilă a cererii președintelui Traian Băsescu de organizare a unui referendum pentru introducerea votului uninominal la alegerile parlamentare.
Jos Guvernul! Jos Parlamentul!

Plan 
descoperit j Praga (MF) - Ofițeri i din serviciul de informații militare din Cehia (VZ) au descoperit un document care demonstra că a existat un plan de cooperare pentru anul 1994 între serviciile secrete cehe și ruse. Documentul a fost identificat în timpul examinării a câtorva sute de acte pe care fostul serviciu comunist de contrainforma- ții (VKR) a încercat fără succes să le distrugă.
Au dat de 
obstacole

Kiev (MF) - Premierul ucrainean Viktor Ianu- ■ kovici a anunțat, ieri, apariția unor noi obstacole în ceea ce privește soluționarea crizei politice din Ucraina. „Au a- părut probleme. Ne-am pus de acord pentru a găsi astăzi răspunsuri a- cestor întrebări. Doresc ca acestea să fie pozitive. Dacă nu se va întâmpla astfel, va fi rău”, a spus Ianukovici.

Viktor Ianukovici (Foto epa)

Bush și Putin
(Foto: EPA)

Se întâl
nesc în 
iulie
Washington (MF) - 
Președintele ameri
can George W. Bush 
se va întâlni cu omo
logul său rus Vladimir 
Putin la 1 și 2 iulie, la 
reședința familiei 
Bush, în Maine, în • 
nord-estul SUA. Cei 
doi oficiali vor discuta 
despre dosarul nu
clear iranian, coope
rarea civilă pe tema 
programelor nucleare 
și proiectul american, 
denunțat de Mosco
va, de a desfășura 
un sistem de apărare 
antirachetă în Europa 
de Est. SUA vor să 
instaleze zece inter- 
ceptoare de rachete 
în Polonia și un radar 
ultraperfecționat în 
Cehia, în cadrul pro
iectului lor de scut 
antirachetă. Proiectul 
a suscitat-proteste- -— 
vehemente din par
tea Rusiei, Putin afir
mând în repetate 
rânduri că se teme 
să nu se relanseze 
„cursa înarmărilor".

■ Traian Băsescu: Există 
o singură soluție onestă 
- demisia Guvernului și 
alegeri anticipate.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, în fața Parlamentului, că, în actualul context, „e- xistă o singură soluție onestă: demisia Guvernului și organizarea de alegeri anticipate”.El a precizat că a constatat după consultările cu partidele politice, care au avut loc luni la Cotroceni, că majoritatea formațiunilor politice nu consideră alegerile anticipate o soluție acceptabilă.Băsescu a menționat că înțelege că pentru aceste partide întâlnirea cu electoratul este, în acest moment, inoportună. El a criticat liderii acestor partide pentru faptul că, deși au înregistrat un eșec la referendum, vorbesc despre o reconciliere cu președintele.Traian Băsescu le-a recomandat acestora să se reconcilieze în primul rând cu propriul electorat.
Soluția, la ParlamentȘeful statului a mai spus că, indiferent ce soluție va a- dopta Parlamentul pentru ieșirea din actuala situație, el va rămâne un susținător al ideii anticipatelor, acestea fiind, în opinia sa, singura modalitate prin care opțiunile electoratului să fie reprezentate corespunzător în Legislativ.Băsescu a afirmat, de asemenea, că „s-au înlocuit prin-

Băsescu cere demisia Guvernului și anticipatetr-un abuz de putere al Guvernului alegerile pentru Parlamentul European cu referendumul pentru demiterea președintelui”.Băsescu a declarat că, dacă
partidele continuă să refuze anticipatele, atunci criteriile de desemnare a unui guvern cu legitimitate maximă trebuie să fie căutate în rezultatele alegerilor din 2004 și ale refe

rendumului din 19 mai 2007.El a adăugat că trebuie a- vut în vedere faptul că referendumul din 19 mai reprezintă cea mai recentă confruntare a, aleșilor cu elected râtul. rl
Criteriile din 2004El a amintit că la sfârșitul acestui an vor fi organizate alegeri pentru Parlamentul European, la jumătatea anului viitor vor avea loc alegeri locale, iar până cel târziu la începutul lui 2009 vor avea loc alegeri parlamentare.„Dacă soluția pe care o veți găsi pentru o nouă majoritate parlamentară va deturna sensul votului popular, vă rog să aveți convingerea unei sancțiuni drastice din partea cetățenilor pentru cei care vor mistifica pronunțarea democratică de la 19 mai și din 2004”, a spus Băsescu.Premierul Călin Popescu Tăriceanu nu a fost prezent în Parlament.

Premierul Tăriceanu dă in PD
București (MF) - Partidul Democrat nu face decât să confirme vocația de partid de gherilă, și nu de construcție, care începe să își arate adevărata față de partid de clientelă politică și de opoziție, nefiind capabil să gândească în termenii normali ai unei strategii constructive, a declarat premierul Tăriceânu.„PD-ul nu face decât să

confirme vocația de partid de gherilă. Nu au o vocație de partid de construcție. Au făcut parte până' acum o lună jumătate din Guvern și nu au avut nici o problemă, deci este un partid care cred că din ce în ce mai mult începe să-și arate adevărata față - partid de clientelă politică și partid de opoziție care nu este capabil să gândească în termeni normali
Premierul Tăriceanu (Foto: epa)care să vizeze o construcție și o strategie pe termen lung”, a spus Tăriceanu.

Clauzele ar putea fi activate

Vor discuta despre Kosovo, 
Darfour și Iran

Berlin (MF) - Secretarul american de Stat, Condoleezza Rice, a sosit, marți seară, la Berlin, pentru a participa la o reuniune la • nivel ministerial a statelor G8 unde speră să obțină sprijinul statelor industrializate în privința a trei rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU.Cele trei rezoluții ONU vizează dosarul nuclear iranian, problema viitorului statut al provinciei sârbe Kosovo și criza din regiunea sudaneză Darfour.Rice va pleda în favoarea adoptării de noi sancțiuni împotriva Iranului care refuză să se conformeze rezoluțiilor Consiliului de Securitate, a definirii de către ONU a condițiilor privind obținerea independenței provinciei Kosovo și exercitarea de noi presiuni asupra liderului sudanez Omar al-Beshir pentru a accepta dislocarea de forțe ONU în regiunea Darfour.Ea și-a reafirmat cererea de sistare a tuturor activităților nucleare de către Iran.Rice va dezbate problema viitorului statut al provinciei Kosovo cu omologul său rus Serghei Lavrov, Rusia opunându-se în continuare concluziilor raportului emisarului ' ONU Martti Ahtisaari care recomandă acordarea independenției acestei regiuni.

8S Comisarul Franco Frat- 
tini a avertizat România 
că riscă activarea clauzei 
de salvgardare în justiție.

București (MF) - Comisarul european pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frat- tini, a avertizat România, într-un interviu publicat în European Voice, că riscă activarea clauzei de salvgardare în justiție, dacă nu face progrese în combaterea corupției și nu consolidează sistemul judiciar.Avertismentul este adresat în egală măsură și Bulgariei.Franco Frattini a declarat, în interviul menționat, că a transmis autorităților române opinia sa despre punctele bune și cele slabe ale Legii privind Agenția Națională de Integritate.Comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, a declarat într-un interviu acordat cotidianului Le Figaro și pu-

Comisarul pentru Justiție și In
terne, Franco Frattini (Foto: epa)

Comisarul european pentru Ex
tindere, Olli Rehn (Foto: EPA)blicat în ediția electronică a acestuia, că, dacă vor exista motive obiective, CE trebuie să decidă activarea clauzelor de salvgardare în cazul României și Bulgariei.Rehn a răspuns astfel întrebării „Va îndrăzni Comisia Europeană să aplice clauzele de salvgardare ca urmare a

bilanțului deplorabil în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate și a corupției?”.„Dacă există motive obiective, Comisia trebuie să decidă clauze de salvgardare. Este o problemă de credibilitate a procesului de extindere”, a explicat Rehn.
România, acuzata din nou

Condoleezza Rice și ministrul german de Externe, 
Frank Walter Steinmeier (Foto epa)

Berlin- (MF) - Președintele Parlamentului moldovean, Marian Lupu, a afirmat, într-un interviu publicat de Frankfurter Allgemeine Zei- tung, că acordând cetățenie pentru moldoveni, România ar amenința suveranitatea națională a Republicii Moldova, relatează Deutsche Welle, în pagina electronică.El a criticat, pe un ton mai moderat, și Rusia, pentru em

bargoul impus asupra importurilor de vinuri moldovenești, apreciind că acest demers ar fi avut ca scop exercitarea de presiuni asupra Chișinăului în problema Transnistriei. Lupu a precizat că Republica Moldova nu va încheia un acord bilateral cu Rusia, deși liderii celor două țări negociază intens în prezent. El a adăugat că Republica Moldova vrea să se integre

ze în UE, „să-și creeze instituții democratice și să treacă la economia de piață, străduin- du-se să impună o schimbare de mentalitate a populației, care să adopte valorile europene”. în ceea ce privește calitatea sa de comunist, Lupu a încercat să o prezinte drept o curiozitate locală, afirmând că formațiunea sa politică ar fi „nu un partid comunist, ci social-democrat”.

ANI a fost 
modificată

București (MF) - Guvernul a modificat, în ședința de ieri, prin ordonanță de urgență, Legea .. de organizare și funcțio- ț p nare a Agenției Naționale de Integritate (ANI).Promovarea unei ordonanțe de urgență pentru modificarea și completarea ANI a fost anunțată, luni, de ministrul Justiției, Tudor Chiuariu, care a precizat atunci că principala modificare se referă la suma pentru care poate fi declanșată procedura de verificare a averii.Astfel, diferența dintre averea dobândită și veniturile realizate în timpul mandatului care declanșează aplicarea legii privind verificarea averii de către ANI va fi de 10.000 de euro. Față de forma a- doptată a legii se elimină astfel procentul de 10 la sută din avere și se reduce suma minimă care fusese stabilită la 20.000 de euro.în 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii ANI vor fi desemnați reprezentanții diferitelor orga- nizații în Consiliul Na- W țional de Integritate (CNI), iar în cinci zile de la data desemnării reprezentanților acestui Consiliu, Senatul va convoca ședința de constituire a acestuia.
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

Deva. Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
Nr. ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275, 212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
PUBLISHER: Ovidiu Trufaș
MARKETING Șl PUBLICITATE: Magdalena Șerban - int.8806
DISTRIBUȚIE: Camel-'a Gîga - mt.8804
MICA PUBLICITATE: 21215?
E -mai: cuvarrtu nfor^ neoa. rc

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, Sanda BocanL 
ciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia, Calin Bicăzan , Dana loan 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța. Ad na na Gâmrțaru
Corectori- Aiîce Seg-nu _utza Mar.nuț

Abonamentul a Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei pen
tru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an la sediul 
redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus taxele poștale 

la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.
Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 0801 

030303 snetaxabil}, devenind astfel cititor de probă.
Redacția nu-ș; asumă răspunderea pentru conțmutuF anunțurl©.- 

ae ș: mare

Redamații
privind

difuzarea
trjiw

a
28C* 2*230-



CeTDIAH /«joi. 31 mai 2007
Ziua mondiala rara tutun
Ziua armei de geniu în România________________________
1809 - A murit Joseph Haydn, compozitor austriac

(n. 1732). ____________
1819- S-a născut poetul ameri- 

can Walt Whitman (m. 1892). 

1883 - S-a născut Onisifor Ghibu, 

pedagog și om politic (m. 1972) 

1919 -Tn cadrul Conferinței de 

pace de la Paris, I.I.C. Brătianu a

pledat pentru principiul egalității suverane a statelor 

și al neintervenției în chestiunile de ordin intern. 

1930 - S-a născut actorul și regizorul american Clint 

Eastwood. _____________ __________________________________
1971 - S-a născut actorul irlandez Collin Fare! (foto) 

(„Alexandru").

VREMEA
6°minim 20°maxim

Cerul va fi înnorat. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 6°C și 20°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cerul va fi senin. Minima termică va fi de 8°C, iar maxima va înregistra 21°C.
Sâmbătă. Cerul va fi mai mult noros. Se vor înregistra temperaturi minime de 11°C și maxime de 23°C.
Calendar Creștin Ortodox_______________________________
Sf. Mc. Ermie; Sf. Sfințiți Mucenici Eusebiu și Ha- 

ralambie.
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rea apelor

Vechi 
chelneriResorttss.... V v

Cununi! ► Lumea 
fără vrăji

►
Vrajă 12 luni

3?--------- 1 Trăit 
ca-ntr-o 

vrajă

Aha 
față

► Vrăji
toarele... 
ecranului

► V
Cel 

botezat Vin dulce

Amar 
la miez!

îndemnul 
gazdei ►

Coto
roanță Animat

Dimie ► Y Vaslui 
auto

Ăștia tțl 
poartă 
numele

Ghidtar 
In stela

Nu crede 
în vrăji

V Pompă ► ♦ Mulțime 
bârâl- 
toare

!
Limba 

martor

Vrăjită 
te mai’

►
1

Adunări de 
wtVkNn

Țară cu 
vrăptor ►

A 
fermeca

►
Cosițele

Cosănzenei ►
Soarele 
Nilului

A trăi 
o vrajă

r*-

Loc fer
mecător

Y

Buni 4a 
ghidt

►
f

Viță 
de eroi * I
r*-

Nu vrea 
să spună

► -411 FT/
Joc 

de cap
► 22

Patrii

Calendar Romano-Catolic__________

Vizita Sf. Fecioare Maria.

Calendar Greco-Catolic ___________
■■ S Ermiu, m (+ sec II).

iNTREBDPni 1PĂ, MX, CVUNT
Apă_______________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota

bile.

Energie electrică _____________________
Energia electrică va fi întreruptă, între orele:
8.30-15.00 - în Deva, Aleea Transilvaniei, bl. 12, bl.13, 

bl. 13 A, bl. 14;
8.00-14.00 - în Hunedoara, străzile Buituri, Lătureni, 
Eroilor, Canalului; în Hațeg, str. Viilor; în localitățile: 

Baru Mare, Râu de Mori, Ponor, Vălioara, Federi; în 

Petroșani, str. Aviatorilor, str. Peștera Bolii, Gara Peștera 

Bolii; în Petrila, cartierul T. Vladimirescu; în Vulcan, 
străzile Libertății, G. Barițiu, Fabricii; în Lupeni, Aleea 

Liliacului, bl. 4, bl. M4, bl. 7, bl. 9, bl. 11;

8.00-15.CC - în Stănija-Sat; în Brad, str. Libertății, 

bl.B22 și B23;
9.00-15.00 - în localitățile: O'ășt oara de Sus, Buci
um, Ludești, Ludești-Deal, Costești, Costești-Deal, 

Căstău, Beriu, Romoșel. Sibișel, Sereca, Poieni-Beriu. 

Cucuiș;
10.00-16.00 - în localitățile: Luncani, Cioclovina, Stația 

de apă Boșorod.

Gaz metan 1 ■
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Soluția integrantei din numărul 

precedent S-S-F-B -CAPUTi- 
NER - MICI - ARI - APA - CAFEA

- ANA - UT - L - IN - BAR - NI -

IAȘI - RE - FETI - PACT - I - UNSA
- TA - IB - TUICAR - UC - METRI
- ALICA - IDE - MORAL - NUIA

Tfcl.gFMllg UTILE

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat qaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

O J.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Berbec

Aveți tendința să vă asumați prea multe responsabilități. 
Vă sfătuim să fiți prudent la serviciu și în familie. Atenție 
în afaceri!

Taur

Nu vă faceți planuri de investiții, s-ar putea să rămâneți 
dezamăgit. Evenimente neprevăzute vor apărea de 
dimineață.

Gemeni

Nu vă impacientați dacă nu reușiți să rezolvați o problemă! 
Dacă aveți răbdare, veți reuși să depășiți și această perioadă 
dificilă.

Rac

Intenționați să începeți ceva nou, dar sunteți prea 
nerăbdător. Uneori graba strică treaba! Evitați discuțiile în 
contradictoriu.

Leu

Azi nu sunt recomandabile întâlnirile. în privința pro
blemelor, totul se rezolvă! Concentrați-vă asupra activităților 
intelectuale.

Fecioară

Dimineață este posibil să fiți supărat din cauza piedicilor. 
Nemulțumirile și nervozitatea pot să vă pună într-o lumină 
nefavorabilă.

Balanță

Sunteți hotărât să rezolvați mai multe treburi deodată, deși 
la prima vedere este imposibil. Reușiți, grație talentului 
organizatoric.

Scorpion

Astăzi s-ar putea să vă nemulțumească tot ce se întâmplă 
în jur. Suportați greu glumele colegilor care se fac pe sea
ma dv.

Săgetător

încercați să nu întârziați la serviciu! S-ar putea să aveți pro
bleme de comunicare. încercați să fiți prudent în relațiile 
cu colegii.

Capricorn

Este posibil ca azi să vă fie ceva mai greu, din cauza 
neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Nu este cazul să 
fiți pesimist.

Vărsător

S-ar putea să nu aveți spor în activitățile intelectuale. Nu 
sunteți în cea mai bună formă la serviciu și nici inspirație 
nu prea aveți.

Pești

Astăzi ar fi bine să evitați întâlnirile. Nu vă amestecați în 
probleme care nu vă privesc! în caz contrar, riscați să suferiți 
un eșec.

Clătite cu brânză dulce
Ingrediente: 200 g făină, sare, 3 ouă, 50 ml lapte, 1 

lingură unt, 350 g brânză dulce, 2 linguri smântână, 
2 gălbenușuri, 2 linguri zahăr tos, coaja rasă de la o 

lămâie, 1 linguriță esență de vanilie, 1 ceașcă 

stafide.
Mod de preparare: se pune făina cu sarea într-un 

castron și se adaugă ouăle, laptele și untul topit și 

se amestecă. Se fac clătite din aluatul obținut, apoi 
se pune pe fiecare clătită câte-o lingură de umplu

tură, se rulează. Se așază clătitele în tavă și se pun 

la cuptor.
Pentru umplutură: se freacă brânza cu smântână și 
cu gălbenușurile, zahărul tos, coaja de lămâie, 

esența de vanilie și stafidele și se amestecă ușor.

—y
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7:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
7:30 TeleMatinal 

10:00 Grădini de vis (doc., 
Anglia, 2005)

1030 Doctor Becker (s,
Blcomedie, SUA 2003). 

Cu: Ted Danson, Terry 
Farrell, Hattie Winston 

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

12:00 Ochiul magic (r) 
12:50 Integrame după inte

grale
13:00 Vorba lui Jim (s, 

Bcomedie, SUA, 2003) 
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Spoit 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seară 
18:45 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Gala APTR 2007.
Cea de-a XVII-a 
ediție a Galei 
Asociației Profesioniș
tilor de Televiziune 

din România s-a 
desfășurat la 
Teatrul Național din 

București.
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Garantat 100% 

0:10 Un fel de America
. (comedie, Ungaria, 

2002). Cu: Csaba Pin- 
droch, Gyozo Szabo, 
Ferenc Hujber. R.: 
Găbor Herendi

2:15 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo 

3:20 Vremuri schimbătoare 
• r)

5:00 Garantat 1 OO% fr)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Culmile groazei (film, 
Sreluare)

12:15 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen

13:00 Știrile ProTv 

13:30 Zâmbiți, vă rog
14:00 Vis de glorie (dramă, 

HSUA, 1978). Cu: Tatum 

O'Neil, Christopher 

Plummer
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

EiCu: Eric Braeden
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Războiul de acasă (s,

Bcomedie, SUA, 2005).

Cu: Michael Rapaport 
18:15 Doi bărbați și 

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

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

Vremea

f

2030 Misiune în Triunghiul
11 î ier iudelor (partea a 

ll-a) (acțiune/aventuri, 
SUA, 2005). Cu: Eric 
Stoltz, Catherine Bell, 
Lou Diamond Phillips, 
Bruce Davison. R.: 
Craig R. Baxley 

22:15 La Bloc (s) 
23:00 Meseriașii (s) 
23:30 Știrile Pro Tv. Sport 

0:15 Călătorii In necunos-

13 cut (serial acțiune, 
SUA, 2005). Cu: 
William Fichtner, Eddie 

Cibrian, Kari Matchett 
1:15 La Bloc (r) 
1:40 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:45 Știrile ProTv 
2:45 Te vezi la Știrile ProTv 

fr)
3:15 Pm Motor (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
9:00 în gura presei 

(reluare) 
Revista presei 
cu Mircea Badea. 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Vocea inimii

S(film serial) 
13:00 Observator 

cu Simona Gherghe 
13:45 Opt reguli simple

S(film serial, comedie, 
SUA, 2003). Cu: Katey 
Segal, Kaley Cuoco, 
Amy Davidson, Martin 

Spanjers
14:30 Ziua Judecății (diver

tisment) (r)
16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Test de fidelitate
(divertisment)

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

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, Ion 

Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Andreea 
Măcelaru Șofron 

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

24:00 Teroare In apă
!i(thriller, SUA, 2004). 

Cu: Bruce Boxleitner, 
Carol Alt, Chelan Sim
mons, William B. 
Davis. 
Regia:

Pau/ Z///er

700 Duelul pasiunilor (r) 8:00 
Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Gitanas (s). Cu: Ana de la 
Reguera, Manolo Cardona, 
Dolores Heredia 11:15 
Inocență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 1520 Rețeta de acasă 
15:30 Duelul pasiunilor (s) 
1630 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s)

8:00 Micuța Zorro (s) 8:50 
Secretele arheologiei (doc. 
Canada, 2002) 9:20 Jurnalul 

' Euronews pentru România
935 Să vorbim despre cinema j 
(doc. r) 10:10 Tonomatul DP2 
12:00 Replay 1230 Poirot (r) 
1330 ABC... de ce? 1430 Tri
buna partidelor parlamentare 
15:00 împreună în Europa! 

16:00 Jurnalul TVR (r) 16:20 
Descoperă românii 16:30 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 18:00 Jurnal regional 20:30 Iubire ca în filme (s) 
18:35 Poirot (s) 1930 O lume 
nouă (doc. Fr.) 20:00 Arena 
leilor 21:00 Ora de știri 22:10 
El și Ea (partea a V-a) (polițist, 
Italia, 1998) 24:00 Replay (r) 
0:30 Colecționarul de suflete 

(s) 1:30 Dragoste de-o vară 
(film, r) 3:00 Visuri spulberate 
(r) 3:15 Bugetul meu (r)

;r S’î-*  ' C
*’ ■■■■■1*1
06.30-07.00 Observator (r) 

16.30-16.45 Știri locale

21:30 Zorro (s) 22:30 Poveștiri 
de noapte (div.) 23:00 Clona 
(s) 24:00 Prizoniera (r) 1:00 
Poveștiri adevărate (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 825 
Casa noastră (r) 945 Al 7-lea 
cer (s, r) 10*45  Tele RON 1225 
Q alt - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Trezirea la realitate 
(dramă romantică) 1625 Al 7- 
lea cer (s) 17:25 Trăsniți în

11:10 Agent fâră voie (acțiune, 
SUA, 2005). 12:35 Zeyda și 
asasinul (comedie, Canada,
2004) . 14:10 Bărbați de onoa
re (biografic, SUA 2000). 1620 
Blănosul (comedie, SUA 2006). 
18:00 Stealth Pericol 
invizibil (acțiune, SUA 2005). 
2000 Zaina (aventuri, Germania,
2005) . 2140 Povestea lui John
ny Cash (biografic, SUA 2005). 
23:55 Studio 60 (Ep. 4, dramă, 
SUA 2006). 0:40 Kung-fu la 

grămadă (comedie, China, 
2004). 2:20 Obsesie mis
terioasă (dramă, SUA 2004).

’ * Sf

6:00 Parker Lewis (s, SUA. 
1990) 7:00 Love Joy (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s). 11:30 Divor
țat și nu prea! (s). Cu: Frank N.A.T.O. (r) 1&00^Focus 1930 

Lloyd, Benjamin Shelfer, Allan 
Trautman 12:20 Look who is 
winning 14:30 Miezul proble
mei (r) 16:30 Pentru o cauză 
dreaptă (s, dramă, Canada/ 
SUA, 2001). 1730 Naționala 
de bere 1830 Știri Național TV 
20:00 țara vedetelor 22:00 
Miezul problemei 24:00 Cro
nici paranormale (s) 2:00 Țara 
vedetelor (r)

i JVÎ ’*-=■»  
' T ’ * ? ’ wn

Camera de râs 20:00 S.O.S. 
Salvați-mi casa 21:00 Bătălia 
sexelor - Reality Show 22:00 

Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus Plus 2330 Anchetă mi
litară (s) 0:30 Focus (r) 130 

Sunset Beach (s) 3:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 
■■■■■Ml

StMmwlîî

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea 13:15 
EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă 17:00 Realitatea de la 
17:00 1745 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:05 

Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 2150 Ziarul 
Realității 22:00 100%. Cu 
Robert Turcescu 23:00 Ultima 
oră 24:00 Realitatea de la a 
24:00 I

7:00 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx 10:30 Oamenii și poli
tica 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 12:30 
Teleshopping 13:05 Emisiune-

12:00 Teo (r) 13:15 Road Run- 
ner-cea mai rapidă pasăre 

: (ultimul ep.) 13:45 O familie 

ciudată (s) 14:15 Povești extra- concurs 14:35 Lumea cărților, 
ordinare (s) 15:15 Dragoste, ; Cu George 15:40 Euroblitz: 
sex și carieră (s) 16:15 Enter-; Jurnal european (r) 16:00 

tainment News (r) 16:30 Noi 

toți 17:00 Smokey și banditul, Moraru (r) 18:00 6! Vine pre- 
111 (comedie/ acțiune, SUA, sal Cu Um Dilă Si «71171

i

Nașul. Talk-show cu Radu

9:00 Automobile americane 

recondiționate lOdX) Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese 12:00 Lucruri cu 
adevărat mari 13:00 Con
fruntări și fiare vechi 14:00 
Brainiac 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17XX) Mașini pe alese: Capri 
18:00 Motoddete americane 

19:00 Vânătorii de mituri



Verighete vândute scumpi a < *.*■<%  4X«iX m.- -».-s_’,„'_

j www.sfatulinedkiriuLro
Dm (D.I J - Acest site oferă constAați merScate onfine. 
informații despre sănătate, spitale, medki; articole 

medcaie despre boli, afecțiuni p anafize medicale, dar 

conține ți un dicționar medical ți de medicamente.

' euro 3,2723 lei

1 dolar american 2,4356 lei

’ gram aur 51,4446 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de 

31.05.2007:
- DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;

- DN 7: Ilia - Zam - Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 

ți Mihai Eminescu.

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 

‘ cu, nr. 14. ©-♦ 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
! 33.©— 748080._

i DEVA ...

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

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

I nr. 29. ©— 211616, 224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ©—211949.

■ Deși verighetele sunt 
scutite de acciza de 25 
la sută, comercianții nu 
le vând mai ieftin.

Tiberiu Stroia_______________
tiberlu.stroia@lnformmedia.ro

Deva - Deși statul scutește producătorul de bijuterii de plata accizelor la verighetele confecționate din metale prețioase, aceștia nu le vând mai ieftin. Astfel, în orice magazin de bijuterii, prețul verighetelor este la fel ca al celorlalte bijuterii din aur. Cu toate că scutirea de accize ar putea face ca aceste bijuterii să fie vândute cu 25 la sută mai ieftin! Mai mult, în unele magazine specializate, prețul unor astfel de articole depășește prețul celorlalte bijuterii. Cât despre comercianții hunedoreni de bijuterii, aceștia respectă un principiu vechi de când lumea. Acela că... cererea impune prețul. Iar verighetele sunt
Concursuri cu premii, 
de Ziua Copilului

1 ATB 1.8000 -0,55
{ Rubrică realizată de SVM IFB INVEST SA Deva, b-dul

i Decebal bl.R, parter (lângă Quasar), tel: 221277. s
i
i■

VUnlEtll M I!
- - - * • V-» w - - «. ~ •» •» - • »

Societatea Preț Variație

SNP
închidere (lei/acț) 

0,5000
(%) 

-0,99
SIF3 2.1900 -0,45
SIF1 3.1600 -2,17
Banca Transilvania 0.7500 0
SIF2 3.0600 -0,97
SIF5 3.5200 -1,95
SIF4 2.2800 0
BRD 24.0000 0

■ Ziua Copilului va fi 
sărbătorită mâine, 
cu premii, la 
Hunedoara.

Hunedoara (C.B.) - Asociația Linișor din Hunedoara va organiza de Ziua Mondială a Copilului un concurs destinat copiilor hunedoreni cu tema „Natura în orașul meu”.Această acțiune, care are loc în cadrul proiectului „Campanie de îmbunătățire a mediului creativ pentru cetățenii municipiului Hunedoara”, se va desfășura de 1 Iunie în fața Școlii Generale Numărul 7
SUDOKU
Reguli; ÎNCEPĂTORI

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.

Străzi modernizate la Orăștie
■ Peste patru milioane 
de lei vor fi investite la 
Orăștie pentru moder
nizarea a cinci străzi.

Orăștie (C.P.) - Un număr de cinci străzi din municipiul Orăștie vor fi modernizate în cadrul unui proiect de investiții demarat de autoritățile locale, a declarat Alexandru Munteanu, vicepri- marul localității. „Carosabilul străzilor va fi acoperit cu pavele. Această variantă constructivă a fost aleasă pentru că este mai ieftină decât cea cu asfalt și totodată mai ușor de realizat. Investiția se ridică la 4,3 milioane de lei, ' banii fiind asigurați din emi
Primul loc pe țară

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

:s 51687423 123867495
4 7 2 1 9 3 8 6 5 894135762
6 38 524.91 7 576429138

! 1 84735692 457986321
395268741 682513947
726941538 319742586

■5 63819274 î 3 5 6 9 1 8 7 4
217456389 941278653

i8 49372156 768354219
începători Avansați

Hunedoara (C.P.) - Primăria Municipiului Hunedoara a obținut locul I la nivel național și Trofeul „Milioane de oameni - milioane de copaci” în cadrul acțiunii derulate la nivelul întregii țării cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, înmânarea distincțiilor se va face într-un cadru festiv, în data de 5 iunie, la sediul din București al Camerei Depu- taților. Prima ediție a acțiunii denumite generic „Milioane de oameni - milioane de 

bijuterii vândute foarte bine. Prin urmare, de reducere... nici vorbă!
Recuperăm pierderea!Comercianții spun că cele mai căutate bijuterii sunt cele din aur de 14 karate. „Rar găsești în magazine bijuterii de 18 sau 24 de karate. Dar noi executăm și din acestea, cu materialul clientului”, ne- a declarat reprezentanta unui magazin specializat în acest moment, prețul unui gram de aur de 14 karate, prelucrat, variază între 58 și 100 de lei, în cazul produselor declarate de lux, în funcție de model. Și niciunul dintre comercianții de bijuterii nu au acceptat să ne ofere reducerea de 25 la sută. Mai mult, unul dintre comercianții de bijuterii a declarat că știe de scutirea de plata accizei, dar în acest fel își scoate „pârleala” cu restul bijuteriilor care nu sunt scutite de accize.Reprezentanții Oficiului Județean pentru Protecția 

din Hunedoara, începând cu ora 10. „Asociația Linișor invită toți copiii cu vârste între 7 și 14 ani să participe la acest eveniment. Se vor organiza concursuri de desen care vor aduce premii tuturor copiilor din concurs. Pentru copiii participanți la concursul de desene se vor oferi premii ce constau în cărți și cd-uri de învățare a limbii engleze, dar și jocuri logice. La sfârșitul zilei, toți vor fi invitați la cofetărie pentru a sărbători împreună Ziua Mondială a Copilului”, a specificat Mircea Zidărescu, coordonatorul acțiunii.

Câteva străzi din Orăștie vor fi modernizatesiunea de obligațiuni ale municipalității”, a adăugat viceprimarul Orăștiei.Lucrările vor începe luna viitoare și urmează a fi finalizate în luna noiembrie, fiind deja desemnată firma câș
copaci” a fost organizată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, instituție subordonată Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, și a avut două secțiuni: plantarea de copaci și sădirea de plante, la această ultimă secțiune Primăria Hunedoara fiind premiată. La nivel național au fost implicați în acțiune 17.000 de voluntari, care au plantat 150.000 de copaci și au sădit 180.000 de plante.

Verighetele vândute de comercianți ar putea fi mai ieftine cu 25%Consumatorului au declarat că nu pot face nimic în această situație. „Prețurile bunurilor, inclusiv ale celor din metale prețioase și pietre prețioase, se stabilesc de către operatorii economici în funcție de cerere și ofertă. Noi nu avem atribuții legale în a stabili prețurile, ci numai în
ASP își dispută parcarea 
cu taximetriștii

Deva (D.I.) - Din cauza numărului redus de spații de parcare în zonele centrale din Deva, taximetriștii se opresc unde găsesc, numai la îndemâna potențialilor clienți să fie. Este și cazul celor patru locuri de parcare din fața ASP Hunedoara, rezervate pentru staționarea mașinilor care au legătură cu instituția, dar ocupate abuziv mai tot timpul de taximetriști. Dan Magheru, directorul ASP, a fost nevoit să facă apel atât la Consiliul Local, cât și la Poliția Comunitară, pentru ca să se găsească soluții pentru respectarea destinației acestor locuri. „Am solicitat ajutorul Poliției Comunitare pentru a ne sprijini. Eu nu mă pot certa cu taximetriștii, și avem nevoie de spațiu de 

tigătoare a licitației organizate pentru atribuirea executării acestor lucrări. în cadrul proiectului se vor moderniza străzile Ovidiu Munteanu, 9 Mai, Mihail Kogălniceanu, Morii și Cuza.
Cu bani europeniRapoltu Mare (C.P.) - Primăria Rapoltu Mare dorește să atragă în localitate cât mai mulți bani de la UE, pe baza unor proiecte de investiții. Prioritare simt proiectele ce vizează alimentarea cu apă a satului Rapolțel și construcția rețelei de canalizare pentru întreaga comună, a declarat primarul Octavian Roman. Banii pentru investiții se 

ceea ce privește afișarea lor și informarea corectă și completă a consumatorilor”, a declarat reprezentantul biroului de presă din cadrul OJPC Hunedoara. în concluzie, statul ne dă reducere doar pe hârtie, pentru că banii din scutirea de accize rămân tot la comerciant.

parcare în fața instituției. în zilele următoare va fi marcat pe carosabil destinația celor patru locuri”, declară Dan Magheru. în ciuda interdicției, pe locurile de parcare ale ASP însă tot taxiuri erau parcate ieri.

Taximetriștii staționează tot pe 
locurile de parcare ale ASP

Parcări
Hunedoara (C.P.) - Posesorii de autoturisme din municipiul Hunedoara vor avea la dispoziție un număr de 34 de locuri de parcare pe Bulevardul 1848. Echipe de muncitori lucrează în această perioadă la amenajarea parcării. Locurile de parcare se întind pe o distanță de 500 de metri, între intersecțiile bulevardului cu străzile Alexandru Vlahu- ță și Gheorghe Lazăr. Lucrările de construcție vor fi finalizate săptămâna viitoare, a declarat Mircea Diaconu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Hunedoara.

speră să fie obținuți din fondurile structurale sau cele de coeziune puse la dispoziție de UE. în acest an, pentru alte două proiecte au fost deja finalizate studiile de fezabilitate. Primul este destinat construcției u- nui nou sediu al primăriei, iar al doilea decolmatării pârâurilor Bobâlna și Ra- polt, care anul trecut au inundat câteva gospodării.

http://www.sfatulinedkiriuLro
mailto:tiberlu.stroia@lnformmedia.ro
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• Stație. Consiliul local Deva a aprobat construcția unei stații de distribuție a carburanților tip GPL pe strada Plevnei, în zona Drumului Național 7. Investiția este privată. (M.S.)
Petru Groza a ajuns acasă

• Permise, peste treizeci de șoferi au fost amendați pentru că au depășit viteza legală. Alți șase au rămas fără permisele de conducere, dintre care unul pentru consum de alcool. (M.S.)
Drum reabilitat

Hațeg (MF) - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR) tfa reabilita o porțiune de 25 kilometri de drum național în zona Baru-Hațeg, printr-o investiție de 19 milioane euro, sumă provenită din fonduri UE, lucrările urmând să înceapă în vară și să fie finalizate în 2008. Firma care va executa lucrările va fi stabilită printr-o licitație deschisă, la care ofertele pot fi depuse până la 6 iulie 2007. Termenul de finalizare este de 14 luni de la data atribuirii contractului. Participanții la licitație trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care o cifră de afaceri medie anuală în construcții de minim 20 milioane euro în ultimii cinci ani și cel puțin trei contracte cu valoarea de peste 10 milioane euro încheiate în ultimii cinci ani.

Solicită 
răspunsuri 
Deva (M.S.) - Con

silierii locali solicită 

ca funcționarii din 

cadrul Primăriei Deva 

să le răspundă, în 

timp util, la inter
pelările pe care le 

fac în cadrul ședințe
lor de Consiliu Local. 

„De trei ani ridic 

problema reparării 

trotuarelor din Deva 

și situația parcărilor 

de pe strada Aurel 
Vlaicu. Nu am primit 

niciun răspuns", a 

afirmat consilierul 

Doru Oană, în ultima 

ședință de Consiliu.

Panou la 
autogara 
Deva (M.S.) - în zo

na autogării din 

Deva nu există niciun 

panou de afișaj de 

pe care călătorii să 

poată afla informații 

referitoare la mersul 
autobuzelor. Proble
ma a fost semnalată 

de consilierul Andrei 

Toth, care a cerut să 

fie luate măsuri.

■ Statuia a sta,t, 17 ani, 
în curtea interioară a 
Prefecturii Hunedoara, 
ferită de curioși.

Deva (M.S.) - La aproape două decenii de la momentul în care a fost luată de pe soclul din fața Primăriei Deva, statuia din bronz a lui Petru Groza a fost dusă ieri în comuna Băcia. Muncitorii au muncit timp de trei ore pentru a reuși să ridice statuia de la sol și să o poziționeze, pentru transport, pe o platformă.Faptul că statuia va fi luată din curtea interioară a Prefecturii a fost anunțat, în urmă cu câteva luni, de către președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Mo- loț, care spunea că a discutat această problemă cu primarul
Taximetriștii deveni 
se tem de faliment
■ Oamenii spun că au 
contractat credite pen
tru mașini și riscă să nu 
poată plăti ratele.

Deva (M.S.) - Taximetriștii din Deva solicită Consiliului Local să revoce o hotărâre prin care piața de taximetrie din oraș era liberalizată, în caz contrar apreciind că mulți dintre ei vor avea probleme cu plata creditelor contractate pentru achiziția de mașini noi. „Aproape 80 la sută dintre cei 
300 de taximetriști din Deva și-au cumpărat mașini noi,

ft " w ■Frimana Deva continuă lucrările de amenajare a parcărilor paralele pe bulevardul Decebal, în zona cuprinsă între străzile Carpați și bulevardul N. Bălcescu. Lucrarea va asigura, pe lângă spații noi de parcare, și fluidizarea traficului în zonă.
(Foto: T. Mânu)

Cristian 
Vladu

Criminal arestat
Deva (MF) - Judecătorii de la Tribunalul Hunedoara au emis, ieri, mandat de arestare preventivă pentru bărbatul din Orăștie acuzat că și-a omorât fosta soție, și apoi a încercat să se sinucidă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, procurorul Victorița Povarnă, propunerea pentru mandat de a- restare s-a făcut în condiții excepționale, pentru că suspectul nu a putut fi adus în fața judecătorului. „Inculpatul nu s-a putut prezenta în instanță din motive medicale. A fost operat și, din câte am înțeles, urmează să fie supus unei noi intervenții chirurgicale. Nu i s-a putut lua nici măcar declarație, pentru că și-a secționat traheea și nu poate vorbi”, a afirmat procurorul. Pe numele lui Dorin Marcu a fost emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru omor și riscă până la 20 de ani de închisoare. Bărbatul este internat la Spitalul Județean din Deva, la secția ORL, iar după emiterea mandatului pe numele său la ușa salonului a fost instituită pază. Un polițist stă în permanență în spital, până când bărbatul va fi externat, iar atunci va fi mutat în arestul Poliției Municipiului Deva.

Sancționați de prefect
Deva (M.S.) - Secretarii primăriilor din» Uricani, Petrila și Bulzeștii de Sus au fost sancționați de către prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, pentru că ar fi întârziat „nejustificat” reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri, se arată într-un comunicat al Instituției Prefectului Hunedoara. „Secretarii celor trei localități au fost sancționațicu avertisment și au obligația ca, în calitate de secretari ai Comisiilor Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, să respecte prevederile legale în materie, în caz contrar urmând să fie aplicată sancțiunea contravențională cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, ptfevăzută de art. 110'2, lit. a din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991”, se precizează în documentul citat. Cadavrul femeii a fost ridicat de 

medicina legală

Statuia lui Petru Groza a fost mutată în localitatea Băciacomunei Băcia, Emil Rișteiu. Statuia va rămâne, pentru o perioadă, în curtea casei părintești a lui Petru Groza, până când urmașii acestuia 

pentru care au luat bani cu împrumut de la bănci. Ei âu girat cu apartamentele sau cu alte bunuri. în condițiile în care numărul de clienți va scădea pe fondul creșterii parcului auto, atunci acești oameni riscă să nu mai realizeze veniturile necesare pentru plata ratelor la bancă și își vor pierde bunurile cu care au girat creditele”, a declarat președintele asociației taxime- triștilor din Deva, Valentin Toader. Taximetriștii mai reclamă faptul că în Deva au apărut firme de profil din Hunedoara sau chiar din 

își vor da acordul pentru așezarea ei într-un parc ce va fi situat în vecinătatea Drumului Național 66 Simeria- Petroșani.

Taximetriștii solicită eliminarea liberalizării piețeiValea Jiului, motiv pentru care solicită intensificarea controalelor pentru prevenirea pirateriei în transportul public.Situația a fost adusă la cunoștința consilierilor locali și a executivului Primăriei Deva, problemele semnalate urmând să fie dezbătute de o comisie

„Familia lui Petru Groz ne-a spus să depozităm acru statuia în curtea casei pârii tești, pentru că este mai pr< tejată. Noi suntem dispuși s o montăm pe un soclu rid cat într-un parc, ce va fi coi struit la intrarea în comuni Oamenii din sat sunt de acor cu acest lucru, iar bătrân: spun că Petru Groza a ajuți mult localitatea sa natală”, afirmat primarul Em: Rișteiu.Petru Groza s-a născut î anul 1884, în localitatea Băci< El a fost prim-ministru î primul guvern comunist s României, între anii 1945 ț 1952. De asemenea, Petr Groza a îndeplinit funcția d președinte al Prezidiulu Marii Adunări Naționale Republicii Populare Române în perioada iunie 1952 - ie nuarie 1958.

specială formată din reprezer tanții tuturor părților impli cate. în cazul în care situați; se va adeveri, executivul v; lua decizia de a limita, dii nou, în cadrul normelor le gale, numărul de autorizați de taxi din Deva, a declara primarul orașului, Mirci; Muntean.
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Ț • Premiere. Primele trei echipe clasate în cadrul Campionatului Municipal de Fotbal Amatori vor fi premiate, duminică, 3 iunie, cu cupe, diplome, medalii și bani de către primarul Mircia Muntean și viceprimarul Florin Oancea. Și celelalte echipe din Divizia A a campionatului vor primi premii în echipament sportiv, valoarea premiilor fiind de 11.000 lei. (C.M.)
Corvinul a plătit și are 
drept de joc

Hunedoara (C.M.) - FC Corvinul 2005 și-a achitat, ieri, datoria către U. Cluj și poate fi programată în etapa a 33-a a ligii secunde, în care va întâlni, sâmbătă, pe teren propriu, pe Unirea Dej. “La ora 9.00, în contul clubului U. Cluj a fost depusă suma de 18.000 lei care era menționată în decizia Curții de Arbitraj pentru Fotbal. Am anunfat apoi FRF și am trimis dovada că litigiul cu U. Cluj a fost închis pentru ca echipa să poată fi programată în campionat”, a declarat, Florin Uscatu, finanțatorul clubului hunedorean. Acesta a menționat că în continuare pledează nevinovat și va< iuta dreptatea în instanțele civile. Uscatu ~*-a  declarat ca în rezolvarea diferendului cu clujenii nu a intrat și transferul fundașului stânga al echipei Corvinul, Cosmin Crușoveanu, dorit de Universitatea.

■ FC CIP a învins echipa 
secundă a ACS Odor- 
heiu și s-a calificat în 
finala Cupei României.

ClPRIAN MARINUȚ 

clprlan.inarlnut@infarmmedja.ro

Deva - Campioana României, FC CIP Deva, a câștigat, ieri, pe teren propriu, și returul semifinalei Cupei României la futsal cu ACS Odor- heiu și s-a calificat în finala competiției. După 5-2 în meciul de joia trecută de la Odor- hei, devenii au învins și aseară cu 3-0 și au ajuns în ultimul act. Dar pentru trofeu vor trebui să lupte... cu ACS Odorheiu II, care, din cauza unei erori a regulamentului, va fi practic aceeași echipă cu care se bat pentru titlul national.
Jiul mizează pe tineri

Campioni la Cupa MureșulBrad (C.M.) - Aeromodeliștii de la Clubul Copiilor Brad și Clubul Copiilor Hunedoara au dominat autoritar competiția dotată cu Cupa Mureșul, desfășurată la Arad, la finalul săptămânii, la care au participat cele .. jnai bune 10 echipe din tară. Hunedorenii și- ,-^u demonstrat încă o dată măiestria la planor Al, planor captiv viteză și moto- planor radiocomandat și au ocupat locurile unu și trei în clasamentul general pe echipe. Pe locul I s-a situat echipa CC Brad, formată din Călin Becheși, Nicolae Moga, Andrei Maxim și Aexandru Draia, antrenați de Adrian Maxim. Locul trei a fost ocupat de Tchipa de la CC Hunedoara pregătită de lioinel Șerban și formată din Darius Șerban, Andrei Ilca și Iulian Roman. Și în concursul individual hunedorenii au avut rezultate foarte bune, ocupând locurile I în toate cele trei probe prin: Călin Becheși (CC Brad - locul I la planor Al), Nicolae Moga (CC Brad - locul I la planor captiv viteză) și Darius Șerban (CC Hunedoara - locul I la moto- planor RC).

■ Clubul din Valea Jiu
lui a semnat contracte 
cu 14 jucători cu vârsta 
sub 22 de ani.

Petroșani (C.M.) - Jiul a retrogradat în liga secundă în mare măsură din cauza conflictelor dintre patronul Alin Simota și jucătorii experimentați și cu personalitate. Cea mai bună afacere reușită de Jiul în acest sezon a fost transferul la Steaua a tinerilor Eric Bicfalvi și Mihai Pintilii pe care s-au încasat 500.000 de dolari. Din aceste motive, acum, oficialii Jiului nu doar că suflă și-n iaurt când e vorba de transferuri la jucătorii trecuti de prima tinerețe, dar și-au schimbat strategia și vor

Aeromodeliștii de la CC Brad și CC Hunedoara

SC înfonn M*dui  part® a unm cccporațu «rrternațkxwte 
cat*  tetf*  poziția cte lider în pvbitcarea de 

nare și senHcft internet ftv vnsiut Auslner. nord-as&b 
Ungara cât ș» în jodetete Arad Bdxx. Ttmtș. 

Hunedoara y Satu Mare

SC Infami Medw 
cauu pentrv dexvoUMa echipe?

OPERATOR CALCULATOR
pentru introducere anunțuri

Cerințe
- rapiditate In introducerea datelor pe calculator
- cunoștințe de Hmbo rosnânâ
- cunoștințe de contabditete primari

«tmosier*  de lucru deschise
un toc rte mene*  fnw-un mediu mnrwMoQie dezvnwst 
saiarto stiac&v

Osc*  oferta noastre v-e trezit interesul, 
corrtocrațnc In adrasa-

SC Inform Med» SRL
Deva Redădu Cuvântul liber
Faac 0254 218 051
E-matf recartmenlgmtarrnmeclta ro

Număr paenoaMt» selectate ear fi contactate

Transfer eșuat
.., Petroșani (C.M.) - Transferul fundașului- central Iosif Kalai la Poli Iași a căzut deoarece moldovenii doreau să-l achiziționeze gratis pe fotbalist. „Ei cred că dacă acum am retrogradat le dăm drumul pe degeaba. Cine vrea jucători de prima ligă nu are decât să vină și să dea banul, altfel nu vom lăsa pe nimeni să plece așa pe ochi frumoși”, a spus managerul general al Jiului, loan Sdrobiș. Antrenorul Ionut Popa și- a exprimat dorința de a-1 lua pe Kalai la Iași, dar a afirmat că totul depinde de suma pe care e dispusă să o ofere conducerea clubului. Kalai și-a exprimat dorința de a părăsi formația Jiul împreună cu atacantul Adrian Dulcea, aflat în aceste zile în Ungaria unde intenționează să semneze un contract de joc cu o echipă din prima ligă.

NOU! NOU' NOU!

. ! I ÂIAJN . . . n • • PARCI-IE-t LAMINAT 7 mm
SS.'I KOMIVtr» (li.ihi- intrsms)

UȘI METALICE 1 ®,S RON/MP g

DEVA str.Horea Nr 92
(vis a vis de Petrom Cetate) Tel.0728/996.985

Gherman (alb) a marcat 2 goluri care au calificat echipa în finalăDornici de revanșă, după înfrângerea din primul meci a finalei play-off-ului, devenii au avut o surpriză neplăcută când s-au trezit fată în fată cu echipa secundă a clubului din Odorhei. Frustrarea generată de această situație i-a lăsat fără motivație și lucidate pe jucătorii deveni care au făcut 
să pună baza pe fotbaliști tineri, fără mari pretenții, dar disciplinați. Supus acestui principiu, în această săptă- 1 mână clubul din Petroșani a semnat contracte de joc cu 14 jucători, cu vârste cuprinse între 17 și 22 de ani. „Acum sunt necunoscută dar vor ajunge mari. La început vom da cu târnăcopul, apoi cu sapa și treptat-treptat vom ajunge și la perie”, a declarat managerul general loan Sdrobiș.
Conflict cu ApetriSdrobiș i-a atenționat pe jucătorii care și-au exprimat dorința să plece de la echipă că vor suporta consecințele în cazul în care le va eșua transferul. „Să le fie foarte clar la Jiul nu-i mai primim înapoi”,

un meci mai mult decât modest. Campionii au controlat jocul, dar le-a lipsit inspirația, pofta de joc, clarviziunea ș.i precizia în combinații. S-a ratat mult, s-au comis multe erori și a lipsit spectacolul aproape total.în plus, nereușitele au generat o stare de nervozitate în 

Pintilii s-a remarcat la Jiul și are acum ocazia să joace la Steauaa spus Sdrobiș care este deranjat de faptul că atacantul Gabriel Apetri i-a comunicat că vrea să joace tot în prima ligă.Sdrobiș a precizat că transferurile celor doi jucători de la Jiul la Steaua, Eric Bicfalvi și Mihai Pintilii, au fost deja parafate. Surse oficiale spun că suma de transfer al celor doi jucători se ridică la apro

RECLAME

sânul echipei care numai benefică nu e în perspectiva meciului capital de luni de la Odorhei, al doilea din cadrul finalei play-off-ului.„Le-am cerut jucătorilor să încerce să-și revină după eșecul de luni, dar să se și menajeze și să evite accidentările”, afirma după meci Karoly Gașpari, antrenorul FC CIP.„Nu ne-a picat bine că au jucat cu echipa secundă, dar » eși nu e moral nu au încălcat regulamentul. Echipa va intra din această seară în cantonament pentru ca între jucători să apară unitatea și relațiile de care e nevoie pentru o victorie luni la Odorhei. Sunt convins că se vor redresa moral și vor bate la Odorhei și vor întoarce soarta finalei”, comenta Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP.

ximativ 500.000 de euro. „Doar cei doi vor pleca la Steaua, însă nu și Teușan, care în opinia mea nu este pregătit să facă pasul spre o asemenea echipă. Mai are până să ajungă un jucător copt și sunt convins că va veni și vremea lui. Voi mai găsi și alti jucători care să meargă la echipe de top”, a spus oficialul '*  de la Jiul.

mailto:clprlan.inarlnut@infarmmedja.ro
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• Băut la volan. Patronul grupării Los Angeles Lakers, Jerry Buss, a fost reținut, el fiind suspectat că a condus sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit poliției, Buss, în vârstă de 74 de ani, a fost reținut după ce polițiștii au observat că el conducea pe sensul opus automobilul Mercedes-Benz, în localitatea Carlsbad (California). Patronului de la LA Lakers i s-a prelevat sânge, fiind apoi eliberat.

Se orientează

Numire
Craiova (MF) ■ Reprezentantul în România al firmei italiene de echipament sportiv Errea, Florin Bălan, ar putea fi numit în funcția de președinte executiv al clubului Universitatea Craiova.

Valoare
Milano (MF) - Gazze- tta dello Sport a anunțat că Adrian Mutu a fost desemnat cel mai bunjucător al sezonului în campionatul Italiei, înurma notelor primite din partea redactorilor publicației, cu o medie de 6,58.

Nu are dosar

Cătălin Burlacu
(Foto: FAN)

Vice- 
campion 
București (MF) - Com
ponentul echipei 
naționale de baschet 
masculin, Cătălin 
Burlacu, a câștigat 
medaliile de argint, în 
campionatul Estoniei, 
cu formația sa de 
club Kalev Cramo, 
care a cedat în meci
ul decisiv al finalei, în 
fața celor de la Tartu 
Ulikool Rock, cu 
scorul de 72-82. 
în Liga Baltică, for
mația estonă a 
încheiat pe locul 
secund al grupei a 
doua valorice.

B Rapid i-a transferat 
pe Vladimir Bozovic 
(OFK Belgrad) și Pierre 
Boya (Partizan).

București (MF) Directorul general al FC Rapid, Constantin Zotta, a anunțat, miercuri, că gruparea giuleșteană a ajuns la un acord pentru transferurile mijlocașului Vladimir Bozovici și atacantului Pierre Boya care activează în campionatul Serbiei.„Au fost încheiate acorduri de principiu cu Vladimir Bozovici, de la OFK Belgrad, și cu atacantul camerunez de la Partizan Belgrad, Pierre Boya. Vor mai urma și alte întăriri, după ce se va stabili numele noului antrenor”, a afirmat Zotta pe site-ul oficial al clubului.în vârstă de 25 de ani, Vladimir Bozovici este component al echipei naționale a Muntenegrului, care a disputat la începutul acestui an primul meci internațional dupădeclararea independenței a- cestei țări. Camerunezul Pie

București (MF) - Președintele Federației Roniâne de Box, Rudei Obreja, a primit de 
la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității o scrisoare în care este informat că, în urma verificărilor făcute, nu s-a identificat niciun dosar Întocmit de fosta Securitate pe numele lui.Obreja depusese la CNSAS o cerere în care solicita să își vadă dosarul, pentru a-1 face public și a demonstra astfel că nu a fost informator al Securității.Președintele FRB a recunoscut, în august 2006, că a scris „nenumărate note informative către Securitate”, în perioada în care era pugilist al clubului Dinamo, deoarece aceasta era o obligație a sportivilor. Obreja precizase însă că nu a făcut rău nimănui prin notele sale.

Prea scump. Gruparea FC Bruges a renunțat la achiziționarea atacantului francez al echipei Steaua București. Cyril Thereau, deoarece este prea scump, informează site-ul „belgiumsoc- cer.be”. „FC Bruges renunță la Thereau. Atacantul Stelei vrea să plece din România, dar, conform managerului sportiv Luc Devroe, acesta este prea 
scump, iar clubul caută acum alte alternative”. a spus Devroe. (Foto: epa>

USER

Bozovici - în 
alunecare - a 
evoluat anul 
trecut în Cupa 
UEFA, contra 
lui Auxerre

(Foto: EPA)

rre Boya are 24 de ani și s-a aflat și pe lista de achiziții pentru sezonul următor a e- chipei Dinamo, antrenorul
Inter se bate pentru Chivu

București (MF) - Cotidianul II Romanista a anunțat, miercuri, că oficialii clubului Internazionale Milano au făcut o nouă ofertă pentru a- chiziționarea jucătorilor echipei AS Roma, Cristian Chivu și Amantino Mancini.Pentru obținerea transferului celor doi jucători, Inter a oferit zece milioane de euro, ne, fundașii Walter Samuel și ’afoio Grosso, plus cedarea ’definitivă a mijlocașului David Pizarro, aflat in copro- prietatea celor două grupări.O altă variantă lansată de cotidianul II Romanista ar fi că Inter îl va transfera pe atacantul David Suazo de la Cagliari și îl va ceda la Roma în cadrul înțelegerii pentru Chivu, dar va păstra jumătate din drepturile federative ale fotbalistului din Honduras.Presa italiană a scris că fundașul român și-a dat acor

dul de a merge la Internazionale.în ultimele luni, numele lui Cristian Chivu a fost asociat de presa internațională cu mai multe grupări din fotbalul european: AC Milan și Juventus Torino, din Italia, FC Valencia, FC Barcelona și Real Madrid, din Spania, sau Chelsea Londra, din Anglia.

piața sârbăMircea Rednic spunând despre acesta că este de mai mult timp în atenția sa.Directorul general a precizat că de la Rapid „nu mai pleacă nici un jucător impor^ tant” după transferul mijlocâB 
n.................................... -

Vor urma alte întăriri

Constantin Zotta................. .....................••••........... ?? șului Valentin Bădoi, la Steaua. „Vreau să fie clar, pentru că au apărut tot felul de zvonuri care îi afectează pe unii dintre jucătorii noștri. Nu mai pleacă nimeni de la noi, pentru că vrem să construim o echipă puternică pentru sezonul viitor, când atacăm titlul”, a spus Zotta, anunțând că jucătorul Dănuț Perjă și-a prelungit contractul cu Rapid, pentru încă doi ani.Din lotul echipei Rapid nu vor mai face parte în sezonul următor Ianis Zicu, căruia i-a expirat împrumutul de la Internazionale Milano, și Vio-rel Moldovan, care a abandonat cariera de fotbalist.
Lyon are antrenor

Montbeliard (MF) - FC Sochaux-Montbeliard și Olym- pique Lyon au ajuns la un acord verbal în ceea ce privește trecerea antrenorului francez Alain Perrin la multipla campioană a Franței.„Există un acord verbal între cele două clu- j buri. Nu ar trebui să Â mai existe vreo problemă în acest sens”, a declarat Pierre Wan- tiez, director administrativ FCSM.FC Sochaux-Montbeliard și Olympique Lyon erau în dezacord în privința despăgubirii ce trebuia să o primească gruparea din estul Franței pentru plecarea antrenorului său, care mai avea un an de contract.
Alain Perrin va pregăti multipla 
campioană a Franței, în sezonul 
2007-2008 (Foto: EPA)Președintele FCSM solicita suma echivalentă salariului pe un an (un milion de euro).

Moment Important pentru feri
ciți! părinți Nadia Comăneci și 
Bart Conner (Foto: epa)

"Un cadou pentru fiecare"
București (MF) - Tăierea moțului lui Paul Dylan, fiul Nadlei Comăneci și al lui Bart Conner, va avea loc vineri, la ora 19.00, la Restaurantul Doi Cocoși din București.Paul Dylan s-a născut în Oklahoma City, fiind primul copil al cuplului Nadia Comăneci, în vârstă de 46 de ani, și Bart Conner, de 49 de ani. Cei doi foști gimnaști sunt că

sătoriți de zece ani. Ei au ales numele băiețelului cu gândul la managerul lor, Paul Ziert, și la cântărețul favorit, Bob Dylan.Pe de altă parte, Nadia Comăneci va fi gazda unei mega- petreceri organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, vineri, la Complexul Comercial Dragonul Roșu Mega Shop, începând cu ora 11.00.

Nadia a pregătit un spectacol de muzică și dans, sub genericul „Un cadou pentru fiecare”.La. petrecere va concerta trupa Shock, alături de alte formații de muzică și dans. Gimnastele de la Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” din Onești și de la Clubul Sportiv Școlar nr. 2 vor face o reprezentație specială.
Rămân la „U"

București (MF) - Președintele executiv al echipei de baschet masculin „U” Mobi- telco Cluj, Mircea Cristescu, a declarat, miercuri, că Mihai Silvășan, Flavius Lăpuște și Paul Chetreanu își vor prelungi contractele pe încă două sezoane.După antrenorul Miodrag Perisic, cu care s-a prelungit acordul pe încă un an, Silvășan (22 de ani), Lăpuște (28 de ani) și Chetreanu (22 de ani), sunt primii cu care conducerea echipei „U” Mobitelco Cluj va semna angajamente pentru sezonul 2007-2008. în timp ce Silvășan și Chetreanu au activat doar la formația din Cluj, Lăpuște, component al naționalei României, a mai evoluat în Israel, Austria și Germania.
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CONTACT: Tel. 0254240.013. Mobil.074H 88.081
e-mail. nwnihoteljorj33as.ro

Vând ap. 2 camere (03)

romimo > o
• semldecomandate, zona Micro 15, Aleea 
Streiului, gresie, faianță termopane, centrali 
termică, parchet laminat tel. 0726/267686. CD
• urgent confort 1, zona. Miorița, contorlzărl 
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, ocupabll 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizărl, fără amenajări interioare, 
ocupabll Imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică, ocupabile Imediat preț 70000 
ron negociabil flecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
termopane, parchet gresie, faianță, 58 mp, zona 
Decebal, preț 44.500 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, zona Bălcescu, etaj 3 din 4, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, preț 37.500 
euro, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)

• Deva, Gojdu, etaj 2, balcon, parchet 
contorizărl complete, 48 mp, preț 122.000 lei. Tel. 
0726/710903.(Al)
• circuit contorlzărl, 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)
• Zamfirescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, balcon închis, termopane, CT, 
preț 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bajan, parter, semldec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Carpațl parter, amenajat, bale amenajată, 
parchet ușă metalică, preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• Minerului, et 4, semldec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et. 1, dec., contorlzărl. balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
e 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, contorizărl, bucătărie mare, fără modificări, 
preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808. (A4)

ÎMPREUNA in afaceri

330025 - DEVA
Tel. : 0254/213510
Fax : 0354 / 811583 
e-mall : stamprod@rdulink.ro

Cumpără până la 31 mai 2007, 
o ștampilă COLOP Printer R17

La prețul de numai 35 ron inclusiv TVA

Centrul de Afaceri MASTER

• Administrator pesiune turistici și 
agroturtstici

înscrieri zilnic, între oțele 9-16,
SlQSIlialâ pân*  la data de: 31.05.2007

• 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)

SĂLI cOnFERINȚĂ
Room-service 

mAsaj

Saună

Telefon

Internet 
cazarE |

• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Udo, cu 2 balcoane tip logle, bine 
întreținut, contorlzărl, 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
torizărl, fără modificări, preț 150.000 ron, nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808 (A4)
• 50 mp, decomandata, zona Mărăștl, 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. 0723/251496, 0788/165703, 
0254/232808 (A4)
• urgent apartament 2 camere, 52 mp, zona 
Mărăștl, balcon mare, contorizărl, parchet, 
bucătărie modificată cu gresie, faianță vedere 

pe 2 părți, ocupabll azi, preț 38000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498,0740/535095,0254/232808  
(A4)
• semldec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabll Imediat etaj Inter
mediar, zona Trident, Deva, preț 97.000 lei neg, 
tel. 212.141. (A9)
• dac, camere parchet, etaj Intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
e semldec, camere cu parchet, contorlzărl, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăștl, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
e dec, camere cu parchet CT, termopane, bala 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)
• Bred, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/513368 0788W0J90,0788/158483. 
(A10)
• Brad, aenă centrală parchet termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, Inclusiv 
semldecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro șl peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578.(A0)
• zonă centrală Progresul, l. Manlu, de 
preferință etaj Intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, Indiferent de zonă șl etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent în Deva, plata Imediat Tel. 215212. (Al)

ANGAJEAZĂ:
- fierari-betoniști
- structurlști
- lăcătuși mecanici
- sudori
- zidari |
Oferim salarizare foarte atractivă! ® 
Cerem și oferim seriozitate!
Relații la telefonul: 0358.101800.f

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, In 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 băl amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie Interioară nouă modificări interioare, 
ocupabll în 24 ore, bloc Izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• 2 balcoane, parchet, gresie, faianță, etaj 1, 
contorlzărl, fără îmbunătățiri, preț 170.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, zonă ultracentrală etaj 1,2 
balcoane, 2 băi, 85 mp, parchet, contorlzărl, preț 
62.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, zona Liliacului, dec., 2 băl, contorizărl, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona I. Creangă 2 băl, ameanjărl 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) 
e urgent zona Dorobanți, st=90 mp, et. 2, dec, 2 
băl, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel, 0740/013971. (A2)
• zonaGojdu, cu balcon mare, termopan, gresie, 
faianță parchet centrală termică zonă liniștită, 
preț 155,000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
e etaj 1, b-dul. Decebal, 2 băl, 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 Mlhal Viteazul, etaj 2, decomandate,^ 
balcoane, termopan, parchet, ocupabll repede,

«
I cu mobilă, preț 66.000 euro, negociabil, 
(251498,0788/165702,232808 (A4)

• decomandate, zona hotel Deva, 2 băl, cu 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținut, modificări, preț 63.000 euro, nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808 (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi. parchet, vedere In 2 părți 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788065703,0254/232808 (A4)
• dec, 2 băl, 2 balcoane, etaj Intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, bele (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăștl, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși Interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel,
231.800. (A9)
• dec, 2 băl, contorlzărl Integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231.800. (A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băl, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, atr. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/1 ■aum (Alt)'

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-url sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, sau semldec., etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)
• urgent, dec, etaj Intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, contorlzărl, 2 băi, bucătărie cu 
gresie șl faianță, balcon închis, boxă etaj 2, 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796.(Al)
• decomandate, centrală termică, termopane, 2 
băi, 2 balcoane, etaj intermediar Simerla, preț 
130.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, zona I. Creangă 2 băi, 2 balcoane, et 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• B<L 22 Decembrie, et 2,120 mp, dec., 2 băi, 
faianță gresie, termopane, centrală termică, 
parchet laminat, balcoane mari, boxă, preț 
82.500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal et. 2,2 băi, amenajat, centrală 
termică gresie, faianță parceht, boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu 2 
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 Emlnescu, 100 mp, cu 
centrală termică parchet, bine întreținut fără 
modificări, preț 205.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703,0254/232808 (A4)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garai sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-url, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85,000 euro, tel, 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Camsțt etaj 1, dec., neamenajat, 2 băl, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55,000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• semldec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil Imediat, etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg, tel.
231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

e Deva, zona Qokki sau zoniptoMexdus 
Intonnedliut Tel 072B/572M3. (B/2B3S)

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

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

Vând case, vile (13)

• ddkată In roșu, dto cărămidă* * camere, 
gar4 bed șl gradină suprafață totală ÎMI 
mp, zona zăvoi str. Mtoal tadovoonu, nr. 
L^preț reydabă tel 074B/UKB8 (nr.

• 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, bale, bucătărie, teren 
1600 mp, ocupabllă Imediat, preț 100.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)
• zona Emlnescu, mal Jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, bale, 
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 băl, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabll Imediat preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emlnescu, aproape de Casa de Cultură, 5 
camere, bucătărie, bale, terasă, curte, grădină, 
st=500 mp, pretabll firmă, preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăranl 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Simerla, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, bale, dormitor, aaraj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băl, 2 dresmg, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• urgent In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
bale-bucătărle-hol-terasă încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.0M euro neg., tel. 0745/511.776, 
(A9)
• urgent tn Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

e Miami, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0786/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Văllșoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

e Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613 366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str.
Tudorăneștl, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10) '
• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• șură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• tn dealul Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10) 

e Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
e 8 cernere + dependințe, corn. Rlblța, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0786 >8.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• tn Deva, zonă bună șl accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii 70, 
tel.211587,0745/253662. (A0)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simerla, 
olar» imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• cui la 16 km de Deva, 5 camere, șură, 
fântână grădină Vând Volvo 244 CI și piese de 
schimb. Tel. 0721/614401 (Ț)
• In Bretea Strei, 2 camere, bucătărie, cămară 
bale, beci, alte anexeșl 15 ari grădină Informații 
0743/479921,0254/717319. (T)
• In ChNd, poziție centrală 3 camere, bucătărie, 
apă curentă, grădină, dependințe, canalizare 
aprobată preț negociabil, tel. 0722/235017, 
0727/781329. (T)
• In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț nego
ciabil, tel. 0727-386660. (T)
• Mărtlneștl, 2 camere, bucătărie, living, bale, 
anexe, teren 800 mp, preț 90.000 lei, negociabil. 
Tel.07an- nzșo.l )

Vând garsoniere (19)
• Deva, Bdul luilu Manlu, 34 mp, renovată, 
balcon închis cu termopan, parchet, gresie, 
faianță mobilată preț 65.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• ocupabllă Imediat contorlzărl, balcon, etaj 4 
din 10, zona gării, preț 78000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• dec, bucătăria, bale, balcon, contorlzărl, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• dec, bucătăria, bale, hol, contorlzărl, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dac, bucătăria, bale, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Mărăștl preț 87.000 
RON, neg, tel. 0741/154401.227542, seara. (A2)
• nmhtec, bucătărie, bale, balcon, contorizărl 
etaj intermediar, zona I. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semldec, amenajată mobilată, zona Gojdu, 
preț 20.500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Ă2)
• zona Dacia, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă 
cu convector, termopan, parchet, gresie, faianță 
modificări la cameră, sau schimb cu apartament 
2 camere, în zona Gojdu, se oferă diferență preț 
72.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702.0254/232808. (A4)
• zona Decebal, 38 mp, 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, contorlzărl, 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)
• In Dada, parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică, contorlzărl, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emlntscu, etaj 3, semldec., laminat, 
zugrăvit, vopsit liber, preț 68000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (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)

Societate de producție cu sediul in Mintia, 
caută in vederea angajării:

ASISTENTMANAGER Itecntarai - atudll tfe snedaJ/tafr
Se cer: ■ cunoștințe operare PC (Word, Excel)

- cunoaștere limba franceză (și engleza)
- carnet de conducere categoria B

- cunoștințe în domeniul resurse umane

■FREZOR(pt frai tu comanda numerică)
Se cer: - experiența în domeniul tehnic

- cunoașterea limbii franceze este un atu
- domiciliul stabil în Deva sau Dosibilitatea efectuării navetei
- dinamism, seriozitate.

- OPERATOR MAȘUIU (3-P9ttUtD
Se cer: - cunoștințe tehnice

- disponibilitate la program de lucru în 3 schimburi
- domiciliul stabil în Deva sau posibilitatea efectuării navetei
- dinamism, seriozitate.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV

• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-a 
Decebal, Piață Inclusiv ultimul etaj, de preferin 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660K 
211587. (A0)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăștl, Doroban 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231306,0740/31731 
(A9)

Vând terenuri (21)
• 1 ha pe DN7 la șosea lângă restaurant Pacifi 
toate utilitățile, tel. 0767/048633. (D

• Hațeg, 1200 mp, ideal construcție casă 
preț 9 euro mp, negociabil. Tel. 
0747/227972. (2/2805)

• vând grldhă în Brad, str. Decebal, intravi Iar 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, Informații li 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• vând loc de casă 35/6 mp, FS 21 m, apă ga: 
curent, loc drept, zonă liniștită Hășdat, Hune 
doara, preț 35.000 euro, tel. 0723/005657. (T)
• mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideali 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de It 
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 In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231.800,0745/511776. (A9)
• zona B«|an, Deva, parcele deS25mp,prețdela 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.778 (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.778 
(A9)
• Hravlan to Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent tel. 0745/511.778 (A9)
• urgent IntnvRan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.778 (A9)
• parată teren Intre 550-800 mp, zonă de case,
Simeria, viitor carrier rezidențial, preț IM 
euro/mp, neg, tel. 0745/511.778 (A9) *
• agricol ăl ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• teren S ari, Crlșcior, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 03 ha, DN1, la 5 km. distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.368 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodeștl, preț
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10) jf
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv*  

telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
07AR/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)

• situat In Deva, Bdul Decebal bloc K 
parter, In suprafață de 151 mp. InfonnaM 
la bN. 0740/315078 (1/2935)

S.C. SOLFATARA SRL DEVA

ANGAJEAZĂ:
• Ștanțatori • Cusători
• Muncitori necalificați

Interviul are loc la sediul firmei din Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, 
intre orele 10 OO - 15.00. Informații suplimentare la tel. 
0254 211266

nwnihoteljorj33as.ro
mailto:stamprod@rdulink.ro


Mobilier și interioare (47) Decese (75)

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

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

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

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

ZIDARI
FAIANȚARI

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

• vând en-gros fotolii din burete pentru copii, 
multifuncționale design deosebit, cel mai 
frumos cadou pentru copii până la 7ani, tel. 
0745/096675,0744/561810. (T)
• vând mobilă, bibliotecă 4 corpuri cu dulap, 
sufragerie din: 2 servante, vitrină, masă exten
sibili 6 scaune tapițate, dormitor din: recamier 
cu ladă, dulap 2 uși, dulap vitrină, bufet i 
bucătărie, 3 candelabre, preț negociabil, tel. 
228168.(T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând antenă recepție T.V. japoneză, teleco
mandă cu 66 canale, folosibilă în localități, fără 
cablu, preț 50 lei, tel. 217888. (T)

Electrocasnice (56)
• vând mașini de spălat Hyundai, 14 programe, 
stare perfecti aproape noui preț 780 roni, ușor 
negociabil, tel. 218582,0724-631216. (T)

• Cu nemărginită durere în suflet familia anunțăîncetarea fulgerătoare din viață în urma unui tragic accident a celui care a fost
IAR VALENTINdin satul Râpaș. Te vom păstra mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

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

(96514)

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

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

• Confecții textile
- Confecții din piele

• Marochinărie
• fncâlțăm i nte

PRODUSE LA PREȚ DE FABRICA

“CAVI EXPO-FASHION’’
30 mai * 23 iunie
HUNEDOARA

Sala de sport "CONSTRUCTORUL1’ 
Program zilnic 

10.00 20 00 =
Expozanți 8

IMPORTATORI Șl PRODUCĂTORI ROMÂNI

Companie internaționala oferă oportunitatea unei 
cariere de scces in domeniul serviciilor financiar-bancare 

si recrutează pentru Deva

CONSILIER VÂNZĂRI CREDITE
Așteptam CV-ul dvs. si o scrisoare de intenție pana la 

data de 10 iunie 2007 la numărul de fax: 0254/212440 
sau pe adresa de e-mail: manuela.kisstnciti.com

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara șl SC FULL SERVICE SRL 

Hațeg, titular al proiectului „Transformare grajduri porci în grajduri vad șl 
construcții auxiliare, situat în localitatea Gelmar, str. DJ 705, județul Hune
doara" anunță publicul Interesat că Agenția pentru Protecția Mediului 
Hunedoara a luat decizia de emitere a acordului de mediu. Sugestii șl 
redamațil se depun la Agenția pentru protecția mediului Hunedoara, Deva, 
str. Aurel Vlalcu, nr. 25, în termen de 10 zile lucrătoare, de la apariția 

anunțului public.

(96721)

• 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)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• tochirlez două spații comerciale, 100 mp 
flecare, In Slmeria, zonă bună. Tel 
0721/823381(2

I • oferepreînchiriereunei singure firme,Tn zona 
Casei de Cultură, din Deva, spațiu pt producție, 
comerț servicii, birouri, suprafață totală 160 mp, 
tel. 0744/561810,0745/096675. (T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (AO)
• ofer pentru închiriere garsonieră. Deva, 
complet mobilată, preț 100 euro/lunâ. Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lunâ. Tel. 
215212.(Al)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, Deva, 
piață, 50 mp, amenajat occidental, centrală 
termică, termopane, pentru birou, cabinet, preț 
500 euro/lunâ 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)
• 2 cernere, mobilat, centrală termică, zona 
pieței, preț 180 euro. tel. 221712, 0724/305661. 
(A2> zona Befan, s=70 mp, 3 incăperi, gresie 
peste tot tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
călduri preț 1000 lei/1 ună + garanție, tel. 206003,

| 0745/2S3413. (A7)
' • zonă centrali s=45 mp, grup sanitar, 

termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabiI din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare. decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 075V560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă, gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu 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 Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 

i 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 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu. Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat S-434 mp, zona centrală, Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317,314. (A9)
• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)
• hală, S-500 mp, H 3,5 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• ofer iprn închiriere garsoniera In Slmeria, 
central, parter, numai pentru zodttâțl 
comerdak TtL 0721/823381 (2/30JS)

Auto românești (36)

• h Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)

Imobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere, Deva, zona
piața centrală, mobilat, contorizări, preț 150 
euro. Tel. 0724/265275. (T)

• ofer spre închiriere hală Industrială In 
Brad, Str. Moților, amenajată, 700 mp 
folosibili plus birouri super dotate; bar, 
spălătorie auto, noț cu toate dotările afe
rente, fote septice, nisiptor, separator 
grăsimi. Tel. 0729/942000, 0728/078090. 
(0/29J6)

• vând Dada 1310. A.F. 1991, în stare f. bună de 
I funcționare, închidere centralizată, radio- 
I 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 original, carte service, km reali, tel. 
0744/125690. (T)

Auto străine (37)

ANUNȚ LICITAȚIE
• vând in Deva, Mercedes Sprinter 310D mixt (6 
locuri+marfă), 2900 cm3 lung și înalt, an 
fabricație 1999 neînmatriculat, tel. 0745/096675. 
(T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând cățelușă foxterier tare drăgălașă, merită 
văzută, informații la tel. 226521. (T)

Altele (61)
• vând navetă plastic 1/12 cu sticle de intru 
pentru apă minerală, navete 1/20 și 1/24 cu 
sticle de 0,51, preț 3 lei/navetă, tel. 0745/096675, 
CD
• vând oală inox alimentare 10001 cu agitator si 
pompă inox de evacuare, preț negociabil, tel. 
0745/096675. (T)
• vând proflle tablă din aluminiu tip Statuia, 
utilizabile la amenajarea unui chioșc sau balcon, 
preț 5,5 ron/kg, tel, 0745/096675. (T)

Pierderi (62)
• pierdut Carnet de Asigurat pe numele Blaj
Doina Se declară nul. (nr. 5/30.05.2007)

• Fabrica de Cherestea Bârcea Mare angajează 
în condiții avantajoase: ifroniști, moto- 
stivuitoriști, circularișți, muncitori necalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă. Tel. 
0254/236897.(6/15.05)
• Firmă distribuție angajează agenți vânzări 
tineri și motivați pentru Deva și Hunedoara, tel. 
021-318.37.33, fax 021-312.59.84, e-mail: 
CARIERE@DISTRIFARM.RO. (95494)
• ICAS Slmeria organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor de economist șl casier, în 
data de 8 iunie 2007, ora 9,00. Relații la tel. 261254. 
(4/29.05)
■ SC cu sediul în Deva, angajează persoană 
cunoștințe operare PC (Word, Excel, Acces); 
auto categ. B și engleză mediu constituie un 
avantaj. CV la fax 0254 219232/ 220265 sau e- 
mail: comlibris®deva.rdsnetro (nr. 500.052007)
• SC Freyrom SA angajează muncitori în 
construcții și șefi de echipă pentru reparație pod 
lila. Contact - organizare șantier lângă pod, tel. 
0254/282412,0741/054494. (7/29.05)
■ Șofer cat. B, cu aviz medical și psihologic 
valabil, pentru distribuție marfă, tel. 
0741/203720, C.V. la 0261/769215. (95310)
• zidar pietrar Călan, 2 posturi, data limită31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar pietrar Petroșani, 8 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar pietrar, Deva, 3 posturi, data limită 3005. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar pietrar, Deva, 4 posturi, data limită 3006. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar pietrar, Hațeg, 1 post data limită 3005. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar pietrar, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar pietrar, Lupeni, 10 posturi, data limită 
8.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar pietrar, Vulcan, 2 posturi, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• Zidar restaurator, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar restaurator, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 5.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor, Brad, 5 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.
■ zidar rosar tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 16.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor. Deva, 6 posturi, data 
limită 30.05.Tel. 213244, orele 9 • 16.
• zidar rosar tencuitor, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 15.06, Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 1 post, pata 
limită 8.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 1.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• zidar rosar tencuitor, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar rosar tencuitor, Simeria, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Prestări servicii (72)

• abordabil, tramport zilnic, Ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dlmatlzate, modeme. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0755 455835. (7/2405)

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

• Ofer servldi de contabHtate complete șl 
competente, precum șl 
economică, teL 0254/240707, 0728/315804, 
e-mall: contabllltate2007ro@yahooxom. 
(nr, 12'21052007)

• SC REFLEXOVITAL SRL Sibiu organizează, în 
Deva cursuri de masaj, reflexoteraple, 
cosmetică și coafor stilist. Absolvenții benefi
ciază de certificate în țară și UE. tel. 0726/323236, 
0269/235200. (nr. 4/25.05.2007)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm barmani, ospătari, ajutor ospătari. 
Salarii atractive, informații la telefon 
0722/579039. (nr. 1/30.05.2007)
• angajăm șoferi cat, D, cu experiența necesară 
Relații la tel. 0254/231394, intre orele 8 -16. 
(11/29.05)
• angajez personal: zidar, Instalator, zugrav, 
dulgher, firmă româno-spanlolă. Tel. 
0721/823383.(2/30.05)

PORTAL WWDElCMuEMJNC»1

parte a unei corporații Internationale mass-media 
a care deține poziția de lider in publicarea de ziare

și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât șl în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedt ra. Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva
Cerințe:

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

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri In 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

(32135)

HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC ALEXCOM SRL - în 
faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, 
jud. Hunedoara vinde la licitație publică:
- Corp principal de producție, platforme betonate și teren aferent 
în suprafață de 997mp, situate în Orăștie, str. Erou Ovidiu 
Munteanu, nr. 15,.înscrise în CF nr. 4670/7 nr. Top 
(3243/t/b/1 /b/2/1/1/1 )/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației este 
de 170.500 Rom-TVA.
Licitația va avea loc în data de 29.06.2007, ora 12.00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. 
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și 
poate fi găsit la sediul lichidatorului în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 
42, jud. Hunedoara, tel. 0254-240807, fax 0254-206241.

Camioane, remorci (39)

• vând autoutilitară „Frumoasa Ame
ricană", af 1996, cu prelată, sarcina utilă 3 
tone, ITP la zi, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/28.05)

• vând autoutilitară furgon Citroen C25 0 
1400, sarcină utilă 1,5 tone, stare de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/28.05)

__________________________________________

• vând/dezmembrez autospeciallzată fri
gorifică tip RABA10215, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 744664. 0721/239364. 
(10/28.05)

(96626)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI

Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUITI Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/lnchiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber" 
instalate In următoarele puncte:

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

Orăștie chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

Hațeg:
Anca Aurel, str. Progresului, 
nr. 1

Sintuhalm ■ SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată în 
P-ța Unirii

Anunțurile de mied publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. S

mailto:office.deva@deva.acomin.ro
manuela.kisstnciti.com
mailto:CARIERE@DISTRIFARM.RO
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Astăzi vine George Michael
•Soluție pentru cardiaci. Un nou tratament injectabil, care în prezent este în faza de testare pe subiecți umani, capabil să îmbunătățească capacitatea de funcționare a inimii și calitatea vieții pacienților cu maladii cardiace, a fost dezvoltat de o echipă de cercetători australieni.

Actrița Cameron Diaz, vocea Fionei, a fost prezentă la Seul la premiera filmului „Shrek 3”. (Foto: EPA)

■ Intrarea spectatorilor 
la concert se va face 
prin patru filtre de secu
ritate.

București (MF) - Spectatorii care vor participa, azi, la concertul pe care cântărețul britanic George Michael îl va susține pe stadionul Lia Mano- liu din București vor trebui să treacă prin patru filtre de securitate, accesul celor care posedă aparate foto/ video profesionale sau obiecte ascuțite fiind interzis. Spectatorii nu vor avea voie să intre pe stadion nici cu mâncare sau băuturi.George Michael va sosi la București cu câteva ore înaintea show-ului, urmând să părăsească România la puțin timp după ce își va încheia spectacolul. Acesta va sosi cu un avion privat, fiind însoțit de staff-ul personal și de mana-
Din viața 
Camillei

Londra (MF) - Un documentar care o descrie pe Camilla, soția moștenitorului tronului britanic, drept „o femeie cu o moralitate îndoielnică”, care în tinerețe nu a putut să se căsătorească cu prințul Charles pentru că nu mai era virgină, va fi difuzat de postul britanic Channel 4. Documentarul este intitulat „Queen Camilla” („Regina Camila”).
Au tăiat curentul

Wellington (MF) - O femeie din Noua Zee- lăndă, care respira cu ajutorul unui aparat cu oxigen, a murit după ce curentul i-a fost tăiat la domiciliu, din cauza unei facturi neplătite, au anunțat, miercuri, membrii familiei sale. Poliția va deschide o anchetă.

Jack Sparrow
(Foto: FAN)

Record la 
încasări

Hotel pentru homosexuali
Ankara (MF) - Un prim hotel turc destinat în exclusivitate homosexualilor se va deschide în luna, iulie pe malul mediteranean al Turciei, țară conservatoare și musulmană, iar camerele au început deja să fie rezervate.Hotelul „Planet Victorya”, situat în Kemer, una dintre

Los Angeles (MF) - 
Cea de-a treia parte a 
francizei de succes 
„Pirații din Caraibe" a 
obținut încasări de 
404 milioane de dolari 
în primele șase zile de 
la lansarea pe marile 
ecrane, au anunțat 
studiourile de 
producție Disney. 
„Pirații din Caraibe - La 
capătul lumii" a bătut 
recordul de încasări în 
Argentina, Ecuador, 
Olanda, Islanda, Israel, 
Japonia, Coreea, Leto
nia, Malaezia, Norve
gia, Panama, Rusia, 
Spania, Taiwan, 
Ucraina și Venezuela.

Kemer (Foto: fan)

Sunt utilizate de cele mai multe ori în mod incorect (Foto: EPA)

■ Laptop-ul provoacă 
apariția unor probleme 
grave la coloana verte
brală, avertizează medicii.

Londra (MF) - Vânzările în creștere de laptop-uri au avut drept consecință creșterea numărului de oameni care au manifestat probleme musculare și de spate grave, avertizează un grup de specialiști medicali din Marea Britanie.Fete cu vârsta medie de 12 ani au fost diagnosticate cu afecțiuni grave ale coloanei vertebrale apărute din cauza faptului că stau gârbovite în fața monitorului, a declarat un grup de specialiști kinetote- rapeuți. Milioane de alți copii suferă din cauza afectării ire

Publicitate pe alte planete
Los Angeles (MF) - O femeie din Statele Unite a creat un sistem solar virtual, oferind spre vânzare spații publicitare la prețul de un dolar per pixel, potrivit unui comunicat publicat online pe site-ul mmdnewswire.com. Deși va mai dura până călătoriile spațiale vor fi posibile, companiile au deja posibilitatea să își facă publicitate pe alte planete, după ce tânăra a elaborat un sistem solar virtual în care spațiul publicitar poate fi achiziționat la prețul de doar un dolar per pixel. „Totul ține de imagine. Site-ul ForeverInSpace.com este prima pagină web unde companiile sau persoanele își pot amplasa reclamele pe ce planetă doresc”, a spus Natalie Smith, care a avut această idee.

McGowan (Foto: FAN)

George Michael la Budapesta
(Foto: EPA)gerii săi. Cu ocazia concertului, au sosit la București 39 de autocamioane cu echipament. Producția pentru concertul din România este integral străină, tot echipamentul tehnic aparținând turneului european al artistului. în total, se vor folosi aproape 500.000 de metri de cabluri, 4.OO0 de ecrane cu leduri, 2.000 de reflectoare și 400 de alte dispozitive luminoase, 150 de boxe, 40 de microfoane, 40 de chitări și 70 de frecvențe pentru microfoanele radio.

stațiunile balneare cele mai căutate de străini în sudul acestei țări, are 70 de camere, iar o parte din personal este formată din homosexuali, a precizat Faruk Ok, directorul hotelului. Accesul în hotel va fi interzis heterosexualilor și persoanelor cu vârsta sub 18 ani.Istanbul, cel mai mare oraș din Turcia, are deja câteva hoteluri „gay friendly”. Noul hotel, care are 4 stele, va deveni curând foare cunoscut pentru că s-au făcut deja foarte multe rezervări din Franța, Spania, Belgia și Olanda. Homosexualii turci sunt bineveniți, a indicat Ok.

versibile a coloanei vertebrale, cefei și umerilor din cauza abordării unei posturi incorecte în fața laptop-urilor, spun
Un artist a mancat un came

Londra (MF) - Un artist britanic a mâncat în direct la un post de radio din Londra un câine Corgi, rasa preferată a reginei Elisabeta a Il-a, pentru a protesta față de moartea violentă avută de o vulpe ucisă în ianuarie de un grup de vânători din care făcea parte și soțul suveranei, prințul Philip. Mark McGowan, un obișnuit al gesturilor șocante, care în timpul unei alte per

Ramona este născut; în zodia Leu, îi plac muzica, modelling-ul și shoping-ul.

specialiștii. 80% dintre utilizatorii de computere portabile suferă de afecțiuni cronice ale spatelui. O problemă foarte des 
formanțe artistice a înghițit o lebădă, a mâncat în compania lui Yoko Ono, văduva fostului membru Beatles John Lennon, un câine ucis la o crescătorie și a precizat că felul de mâncare a avut un gust „cu adevărat dezgustător”. Regina Marii Britanii a avut peste 30 de câini rasa Corgi de la urcarea pe tron în 1952 și în prezent are patru exemplare, Pharos, Swift, Emma și Linnet. 

întâlnită este cea legată de poziționarea laptop-ului pe^ genunchi, pentru ca utiliza-W torul să privească de sus ecranul. în acest fel, ceafa, coloana vertebrală și picioarele sunt suprasolicitate din punct de vedere fizic. Durerile se pot accentua în cazul celor care utilizează laptop-ul într-un vehicul în mișcare, de tipul trenului. Kinetoterapeutul Michael Durntall a declarat că a văzut zeci de radiografii ale unor utilizatori de laptop-uri care prezentau semne de degenerare ale încheieturilor picioarelor. Acesta a adăugat că a avut foarte mulți pacienți, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, care dezvoltaseră deja o cocoașă impunătoare în numai câțiva ani.

Fosila unui pui de Protoceratops, veche de aproximativ 75 milioane de ani, a fost descoperită în deșertul Gobi.
(Foto: EPA)

mmdnewswire.com
ForeverInSpace.com

