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Vremea va fi deosebit de caldă

• 1
Vântul va sufla slab.

-*• -Wt
Dimineața La prânz Seara

Amendați
Deva (M.T.) - Doi pescari au fost amendați de către jandarmii hu- nedoreni și reprezentanții Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura Filiala Timiș, după ce au fost prinși la pescuit în perioada de prohibiție. Cei doi s-au ales cu amenzi contravenționale în valoare de 500 de lei. /p.3

Festivalul 
Narciselor

Sălașu de Sus (H.A.) - Devenită o sărbătoare tradițională, Festivalul Narciselor a fost și în acest an “gustat” de numeroși turiști. Autoritățile locale folosesc această etalare a naturii pentru a-și promova localitatea. Cu această ocazie, veteranii satului au primit, pe lângă diplome și distincții, un buchet mare din florile parfuinate. /p.6

România, 
în SEE
București (MF) - Țara 
noastră a semnat ieri 
acordul de aderare la 
Spațiul Economic 
European (SEE), 
urmând să benefi
cieze de fonduri de 
aproape 100 de mi
lioane de euro, 
informează Ministerul 
Economiei și 
Finanțelor. Asistența 
financiară care 
urmează să fie acor
dată susține dez
voltarea în domeniul 
protecției mediului, 
promovarea dez
voltării durabile, efi
ciența energetică și 
energia regenerabilă, 
conservarea 
moștenirii culturale, 
dezvoltarea resurselor 
umane, sănătatea și 
îngrijirea copilului. 
Fondurile vor putea 
fi accesate atât de 
persoane fizice 
cât și juridice, din 
sectorul public sau 
privat, /p.2

Leu, la un pas de podium
Deva (C.M.) - Mihai Leu a fost ceva mai blând decât de obicei cu mașina sa de concurs, Mitsubishi Lancer Evo 9, și nu a mai rămas cu mâna goală la finalul etapei a 4-a a Campionatului de Raliuri al României.După două curse în care a abandonat din cauza unor probleme tehnice, pilotul hunedorean a rulat mai prudent în cadrul raliului Maramureșului, desfășurat în week-end la Baia Mare, și a reușit să încheie între- și să se claseze pe IV. /p.7
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70% cu Băsescu
Uri sondaj realizat de CURS șt de Compania de Cercetare 
Sociologică și Branding (CCSB), la Wffianda Jurnalului Na
țional, în perioada 7-11 mai 2007, arată ca 70% dintre ro- 
mâniiyare vor merge la referendumul din *9 mai nu sunt de 
acord cu demiterea.președintelui suspendat. Iraian Băsescu.

Cuvântul Liber; Sursa: Comisia Națională de Prognoză

*-«60% dintre respondenții son
dajului au declarat ca vor 
merge sigur la vot

70% Nu sunt de acord cu demi
terea președintelui suspendat

Pleacă să învețe in Vest
■ Cfevfl c(a5cfcjr a Y«(a 
și a Xll-a vor începe 
curând testele naționale, 
respectiv bacalaureatul.

Deva (C.P.) - “Anul trecut am avut aproximativ 90 de liceeni care, după bacalaureat, s-au înscris la facultăți din

Germania fi Italia.. în Germa- nia au plecat absolvenții Colegiului Național Decebal din Deva unde există secție de predare în limba germană. Olimpicii de vârf, adică cei care în decursul anilor au făcut parte din loturile naționale, au ales să studieze, marea lor majoritate, in SUA.

1
Statistica arată, cd, la intern, 
absolvenții din județul Hunedoara preferă, în ordine, centrele universitare din Cluj, București și Timișoara”, a declarat Anișor Pârvu, inspector general al Inspectoratului Școlar Hunedoara. Un număr de 13.000 de elevi din județul Hunedoara se pregătesc să

treacă, cu bine, examenele 
care ic vor permite intrarea îs 
liceul sau la facultatea dorita. 
A
In vreme ce mai toți absol- venții claselor a VUI-a vor opta pentru unități de învățământ din județ, liceenii vor face primul pas de independență în viață, plecând de acasă, la facultate, /p.5

Grevă japoneză la Mittal Steel
M Sindicaliștii susțin că 
dialogul social cu admi
nistrația combinatului 
s-a degradat continuu.

Hunedoara (M.S.) - Sindicaliștii de la combinatul siderurgic Mittal Steel Hunedoara au declanșat ieri greva japoneză, în prima fază la acțiune participând numai membrii Consiliului de Con

ducere al Sindicatului Side- rurgistul. Ei atrag atenția că există pericolul declanșării unor conflicte sociale din cauza nerespectării mai multor prevederi din contractul colectiv de muncă. Principala revendicare a sindicaliștilor de la combinatul hunedorean se referă la sistemul de salarizare apreciat că se situează la un „nivel necorespunzător” raportat la condițiile grele de

lucru din siderurgie, conform președintelui Sindicatului Siderurgistul, Petru Vaidoș. El afirmă că dialogul social cu administrația s-a degradat continuu și că prevederile din contractul colectiv de muncă au fost încălcate. Nemulțumirile mai vizează modul de promovare a salariaților, faptul că legislația cu privire la acordarea echipamentelor de protecție este încălcată etc.
Miting pe patru roți
■ Peste 100 de 
taximetriști vor protesta, 
mâine, în municipiul 
Deva.

Deva (T.S.) - Nemulțumiți de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 97 și de noua Lege nr.92/2007, care reglementează serviciile de transport local, taximetriștii din Deva vor organiza, mâine, un marș de protest. Potrivit unor taximetriști locali, la protestul de mâine sunt

așteptați să participe peste 100 de colegi. Nemulțumirea principală este că noua lege va da posibilitatea autorităților locale să restrângă foarte mult numărul taximetriștilor. „Cel mai mult mă doare faptul că autorizația mea va fi anulată la sfârșitul anului, deși ea expiră la sfârșitul lui 2010. Nu-mi convine pentru că eu abia am cumpărat o mașină nouă. Iar dacă nu voi obține autorizația, din ce îmi voi plăti ratele?”, spune Sebastian.

Nil ne place! Șoferii deveni sunt de-a dreptul revoltați de faptul că șoselele din zonele de la periferie, dar chiar și unele . porțiuni de drurffl situate în partea] centrală a municipiului, ’ sunt pline de „capcanele” gurilor de canal. 
(Foto: CL) /p.6
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PE SCURT• Moarte confirmată. Surse talibăne au confirmat, ieri, că mollahul Dadullah, unul dintre principalii lideri talibani, a fost ucis, săptămâna trecută, într-o confruntare între icnete occidentale și cele afgane, a- dăugând că locul acestuia ar putea fi luat de mollahul Mohammad Omar. Uciderea lui Daduteh e considerată cea mai puternică lovitură dată până acum talibanilor.

A convocat ședința CSAT
A a

■ Președintele interimar 
Nicolae Văcăroiu conduce
azi ședința Consiliului Su
prem de Apărare a Țării.

■3 f
icurești (MF) - Președintele interimar Nicolae Văcă-

Trăiește 
în discreție

Dubai (MF) - Un lider al rebelilor afgani a declarat că deține informații potrivit cărora Osa- ma ben Laden este în viată, însă nu mai vrea să atragă atenția publică prin nici un fel de declarații, potrivit unei înregistrări video difuzate duminică. Tăcerea artizanului rețelei teroriste al-Qaida, Osama ben Laden, a provocat speculații potrivit cărora suspectul numărul unu al lumii ar fi murit. „Pe baza informațiilor pe care le avem, cred că Osama trăiește. Cred și că este bine că nu mai apare în presă”, a afirmat Gulbuddin Hekmatyar, fost premier afgan, care se află pe lista SUA cu cele mai

Gordon Brown
(Fotq: EPA)

Retragerea 
trupelor, 
exclusă
Londra (MF) - Gor
don Brown, care va 
deveni cel mai pro
babil premierul Marii 
Britanii, a respins, du
minică, ideea unei re
trageri imediate a 
trupelor britanice din 
Irak, cu ocazia unei 
dezbateri televizate la 
care au mai partici
pat doi posibili con- 
tracandidați laburiști 
ai ministrului de Fi
nanțe. Presa britanică 
insistă că Brown ar 
putea accelera retra
gerea militarilor bri
tanici din Irak, partici
pare considerată de 
mulți drept cea mai 
marea eroare a man
datului de premier al 
lui Tony Blair. însă 
Brown a susținut 
prezența trupelor bri
tanice în Irak și a 
exclus orice retragere 
imediată a militarilor.

roiu a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a 
Țarii (CSAT) azi, la ora 11.00, Ia Palatul Cotroceni, informează un comunicat al Administrației prezidențiale.Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului se află solicitarea Senatului României de a i se transmite, din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, un punct de vedere referitor la proiectele de lege privind: securitatea națională a României; activitatea de informații, contrainformatii și de protecție; înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor; organizarea și funcționarea Ser-

Președintele interimar Nicolae
Văcăroiu (Foto: EPA)viciului Român de Informații; organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe.
PD se temeLiderul democrat Emil Boc a declarat, ieri, că PD îi cere președintelui interimar Nico

lae Văcăroiu să nu ia decizii în domeniul securității naționale, care să vizeze retragerea trupelor din Irak, promulgarea legilor siguranței sau numirea directorului SIE.„PD îi solicită președintelui interimar Nicolae Văcăroiu ca, în ultimele 4 zile de mandat, să nu ia decizii importante pentru România, având în vedere vremelnicia prezentei domniei-sale la Cotroceni”, a spus Boc.El a precizat că Văcăroiu nu trebuie să ia decizii în domeniul siguranței naționale și al „prestigiului României în plan internațional”.Văcăroiu a luat act de cererea liderului PD privind ședința CSAT și consideră că „limitarea declarațiilor și acțiunilor în perimetrul atribuțiilor proprii, inclusiv în cazul unui șef de partid, este calea cea mai potrivită pentru consolidarea statului de drept”.

Cu aportul 
ofițerilor SRI

București (MF) - Președintele Comisiei SRI, liberalul Radu Stroe, a declarat, ieri, după audierea directorului SRI George Maior, că nu se îndoiește că scurgerea de informații privind bilețelele s-a făcut cu aportul unor ofițeri SRI și că a- cest incident este destul de grav. Stroe a răspuns astfel la întrebările adresate de ziariști privind a- fîrmatiile făcute de fostul director SRI Virgil Mă- gureanu potrivit cărora bileletele ar fi dispărut cu aportul unor ofițeri SRL El a spus că George Maior a fost invitat la Comisia SRI pentru a rediscuta unele probleme privind bilețelele și pentru ca directorul SRI să prezinte programul de restructurare a Serviciului.

Sarkozy a demisionat 
de la șefia partidului

Paris (MF) - Președintele ales Nicolas Sarkozy și-a anunțat ieri demisia din funcția de lider al partidului UMP, în cadrul unui consiliu național al acestei formațiuni, organizat la Paris, cu două zile înainte de învestitura sa.„Din momentul ce am fost ales președinte al Republicii și cu o zi înainte să preiau funcția, oricare dintre voi va înțelege că nu pot să rămân la conducerea voastră”, a declarat Sarkozy.Formațiunea franceză de dreapta nu va alege un nou președinte la conducerea sa în locul lui Sarkozy, ales în funcția de președinte al Franței la 6 mai, cu 53 la sută dintre voturi, în fata candidatei socialiste Sego- lene Royal. Partidul va fi guvernat de o conducere colegială, a precizat fostul premier Jean-Pierre Raffarin.Nicolas Sarkozy a fost ales la 28 noiembrie 2004 la președinția UMP, după retragerea lui Alain Juppe, constrâns să își dea demisia din cauza problemelor sale judiciare.

România, parte
■ Țara noastră a sem
nat, ieri, acordul de 
aderare la Spațiul Eco
nomic European.

Bruxelles (MF) - România a semnat, ieri, la Bruxelles, a- cordul de aderare la Spațiul Economic European (SEE) urmând să beneficieze de fonduri de aproape 100 milioane de euro, informează Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF). Prin intermediul Acordului Spațiului Economic European, trei state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) - Norvegia, Islanda și Liecht- enstein - participă la piața internă a Uniunii Europene, fără să fie membre UE. De asemenea, toate statele membre UE devin părți ale Acordului SEE.Negocierile au început în luna iulie 2006 cu participarea României, Bulgariei, Comisiei Europene, pe de o parte și a țărilor AELS/SEE (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), pe de altă parte. Din partea României documentul a fost parafat de Alice Bâtu, secretar de stat în MEF și coordonatorul procesului de negociere.Asistenta financiară care

a Acordului SEEurmează să fie acordată de țările AELS/SEE prin intermediul a două mecanisme va susține dezvoltarea în domeniul protecției mediului, promovarea dezvoltării durabile, eficienta energetică și energia regenerabilă, conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea resurselor umane, sănătatea și îngrijirea copilului.Fondurile vor putea fi accesate atât de persoane fizice, cât și juridice, din sectorul publig sap privat.îh continuare, în paralel cu derularea procesului de aprobare a semnării Acordului, reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor vor finaliza discuțiile cu reprezentanții țărilor AELS/SEE în vederea stabilirii și aprobării cât mai rapide a regulilor de implementare pentru cele două mecanisme financiare (memorandumuri de înțelegere), ceea ce va permite lansarea rapidă a procesului de accesa re a acestor fonduri.La Bruxelles au fost semnate, la finele lunii martie, minutele negocierilor între Comisia Europeană, România și Bulgaria, și cele trei state membre ale SEE și AELS, respectiv Norvegia, Islanda și Liechtenstein.
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Soldați americani la locul exploziei unei ma- 
șini-ca^cană. Deflagrația a avut loc ieri, într-o piață 
din Bagdad, și s-a soldat cu cel puțin trei morți și 
zece răniți. (Foto: epa)

Pentru ameliorarea relațiilor
Moscova (MF) - Secretarul de Stat american, Condoleezza Rice, a apreciat ieri, la sosirea la Moscova, că nu se poate vorbi despre „un nou război rece” între Rusia și SUA. Rice a ajuns ieri la Moscova la scurt timp după ora 11.00 GMT (14.00 ora României), pentru o vizită de trei zile menită să amelioreze relațiile ruso-americane, tensionate din cauza divergentelor privind statutul provinciei Kosovo și a proiectului scutului antira- chetă. „Unii oameni lansează

cuvinte precum un nou Război Rece. în calitatea de persoană care a trăit în această perioadă, în calitatea de specialist, cred că o asemenea comparație nu poate exista”, a declarat secretarul de Stat american, specialist în Uniunea Sovietică pe vremea când preda la Universitatea Stanford. „Nu este o perioadă ușoară pentru relațiile bilaterale. Dar nici o perioadă în care se produc lucruri catastrofale”, a adăugat Rice la sosirea în capitala Rusiei.

Președintele ales al Franței, Nicolas Sarkozy
(foto: EPA)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor

Organizația Județeană PS.D. Hunedoara
Comunicat de presă

La 19 mai 2007, toți cetățenii cărora le pasă de județul Hunedoara vor vota:
DA - pentru o Românie modernă!
DA - pentru o viață cu adevărat mai bună!
DA - pentru dezvoltarea localităților noastre!
DA - pentru liniștea pensionarilor și copiilor noștri!
DA - pentru sfârșitul epocii minciunii!
DA - pentru reconstrucția județului!
DA - pentru sfârșitul epocii demagogiei și fariseismului politic!
De aceea, organizația PSD Hunedoara îi invită pe toți locuitorii județului nostru cu drept de vot să se 

prezinte la referendumul din 19 mai 2007.
Organizația PSD Hunedoara, răspunzând solicitărilor și nemulțumirilor legitime ale cetățenilor din 

județul Hunedoara față de Traian Băsescu, vine în întâmpinarea acestora, organizând la toate nivelele 
sale organizatorice - comunale, orășenești și municipale - mai multe acțiuni de mobilizare, care, au ca 
scop final DEMITEREA președintelui Traian Băsescu.

Suntem siguri că, așa cumde atâtea ori, hunedorenii au votat contra minciunii și hoției, și pe 19 mai, 
vor vota DA.

(94181)
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• Minori la furat. Doi minori din Vulcan, aflați în abandon școlar, sunt cercetați de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, pentru furt. Cei doi au pătruns, prin efracție, în incinta unei societăți din Vulcan, de unde au sustras ' diferite bunuri în valoare totală de 1.171RON, prejudiciul fiind recuperat. (T.S.)

Polițistă implicată in accident

De ce merge 
economia?

Adrian Sălăgean
adrlan.salagean@infominiedia.ro

Ecriză politică adâncă. Cu țoate aces
tea, economia românească pare a trăi 
într-o lume paralelă, liniștită și relativ pros

peră. Bursa duduie, în aprilie bugetul pu
blic s-a întors pe excedent, leul mușcă zil
nic din valoarea euro, iar piața asigurărilor 
crește exploziv. Băncile raportează profituri 
în creștere, în timp ce majorările de capital 
au valori aproape triple față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

■ O polițistă a scăpat 
ca prin „urechile acu
lui" dintr-un stupid 
accident de circulație.

Mihaela TAmaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Mintia - Evenimentul rutier s-a petrecut ieri, pe DN7, în localitatea Mintia. Tânăra se îndrepta spre Deva, când în față i-a apărut un câine. A încercat pe cât posibil să-l evite, însă, pentru că a tras brusc de volan, a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din fericire, tânără a scăpat cu răni ușoare, însă mașina, un Opel Corsa, a fost puternic avariată.Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu, „accidentul s-a petrecut în jurul orei 12:30, iar la volan se afla o tânără de 23
Cum este posibil ca păruiala din 

stradă a politicienilor să lase neatins 
pulsul economic? Cum poate România, așa 

„fără cap", să meargă totuși înainte? Sim
plu! Ceea ce se întâmplă acum în România 
e până la urmă o criză politică, nu o re
voluție. A distrus cumva suspendarea 
președintelui sistemul democratic? Nici 
vorbă! Avem tot atâta democrație ca 
înainte! Afectează în vreun fel actuala 
criză politică decizia managerului din 
România? Nicidecum! Cu alte cuvinte, 
economia românească e liberă să 
evolueze, pe drumul ei având infinit 
mai puține intersecții fără prioritate cu 
lumea politică.

Mașina polițistei e ridicată pe 
platformă (Foto: CL)

Qi mai este un motiv pentru care 
tJeconomia românească poate să-și 

vada de treabă în condiții de criză politică. 
Suntem admiși în UE. Brandul asigurător al 
Uniunii Europene face ca temerile investi
torilor legate de România să fie minimale 
privitor la politică. Poate am avut noroc, 
poate clasa politică merită laude că s-a 
abținut: imaginați-vă însă ce impact ar fi 
avut la Bruxelles actuala criză politică 
dacă s-ar fi declanșat înainte de 1 ianuarie
2007. Ne am fi salvgardat până la adânci 
bătrâneți.

Incendiu pe munte
Câmpu Iul Neag (M.T.) - Un incendiu izbucnit pe o pajiște alpină, la cota 1.600, în masivul Vâlcan, a dat mari bătăi de cap jandarmilor montani și pompierilor, care au avut de parcurs aproximativ 17 kilometri cu un ATV, până la locul incendiului. „Jandarmii montani hunedoreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație în zona vârful Șiglăul Mare, din masivul Vâlcan. Focul a izbucnit în jurul orei 15.00 și a cuprins 10 hectare de pășune alpină. Jandarmii montani împreună cu pompierii au reușit să stingă incendiul în jurul orei 21.00, înainte ca acesta să cuprindă zona împădurită. Vântul puternic și vegetația uscată au îngreunat acțiunea jandarmilor montani, existând permanent pericolul ca incendiul să se extindă spre pădure”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu.

Pescari amendați de 
jandarmii hunedoreni

Deva (M.T.) - Două persoane au primit amenzi usturătoare de la jandarmii hunedoreni și reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură Filiala Timiș, după ce au fost prinse la pescuit. „Acțiunea s-a desfășurat în zona râului Mureș, pentru descoperirea faptelor ilegale care aduc atingere fondului piscicol. în urma acestei acțiuni au fost depistate două persoane, care pescuiau în perioadă de prohibiție, fiind sancționate cu amenzi contravenționale în valoare de 500 lei în conformitate cu legea 192/2001”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu. Până în 9 iunie, este interzis pescuitul la toate ca
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TIR-ul piin de carne a zăcut în câmp mai bine de zece orede ani, Mariana S., din Deva”, „în urma evenimentului nu au rezultat victime, ci numai pagube materiale”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara.
Sancționați de colegiSe pare că nici polițiștii nu scapă cu una cu două de vigilența colegilor. La nivel național, aproximativ 27 de polițiști au rămas, numai în primele patru luni din acest an, fără permise de condu

tegoriile de pești cu excepția celor răpitori, deoarece este o perioadă de prohibiție. în primele patru luni ale acestui an, jandarmii hunedoreni au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 4.000 de lei. Au fost de asemenea constatate două infracțiuni de braconaj, iar șase persoane au rămas fără ustensilele de pescuit, care au fost confiscate și predate Direcției Generale a Finanțelor Publice. 

Pescarii au fost amendați

cere, pentru o perioadă de 30 de zile, și aproximativ 127 de angajați ai Ministerului Internelor și Reformei Administrative au fost amendați de agenți ai Poliției Rutiere, în aceeași perioadă din acest an.
Cu TIR-ul în șanțUn alt accident de circulație s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni. Un TIR încărcat cu carne de porc s-a răsturnat, în jurul orei 3.00, la ieșirea din localitatea

Fructe, doar cu acte fiscale
Deva (T.S.) - Potrivit unui act normativ, emis de Ministerul Agriculturii, începând cu 1 iulie, țăranii hunedoreni care doresc să vândă fructe în spații special amenajate trebuie să se înscrie la Administrația Financiară. Cine nu respectă această regulă va putea vinde fructele numai în zona de producție din care provine. „Dacă nu se înregistrează, producătorii agricoli din județ pot vinde doar în zona de producție. Acest lucru înseamnă că, de exemplu, un țăran din zona Bradului nu va putea să-și vândă marfa la Deva. Iar dacă dorește acest lucru, țăranul trebuie să se înregistreze ca persoană fizică autorizată sau ca societate comercială, spre deosebire 

lata mim va mita Dutetiftul tta vot prin oara voi 
oe tel fle Românieîți dorești; a leali »au a tlrld 
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HOMANIA 
HUkETIN DE VOT 

pentru referendumul național din data 
de IO mai 2007 awupra demiterii 

Președintelui României

Sunteți de aeord 
cu demiterea 
Președintelui României, 
domnul Traian Bflaescu?

(Foto: Traian Mânu)Leșnic, spre Deva. Se pare că șoferul autotractorului, un cetățean de origine bulgară, Mirianov T., de 50 de ani, a pierdut controlul volanului, din cauza oboselii, a lovit un cap de pod și s-a răsturnat in afara părții carosabile. în urma accidentului, șoferul nu a fost rănit, însă mașina a fost puternic avariată. în continuare polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului de circulație.

de situația din prezent în care se poate vinde doar pe baza certificatului de producător”, a declarat Emil Ga- vrilă, director DADR Hunedoara.Potrivit Legii pomicul- turii, fructele se comercializează doar însoțite de documente fiscale în care se înscrie de către emitent calitatea și conformitatea cu standardele de comercializare. „O soluție ar fi asocierea. Dar este greu pentru că foarte puțini hunedoreni practică pomicultura la un nivel care să le permită acest gen de asociere. Mai mult, asocierea implică anumite costuri, destul de mari, pentru spații de depozitare sau pentru linii de sortare”, a explicat Emil Gavrilă.

RECLAMĂ
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Ziua Internațională a familiei___________ ______________
1567 - S-a născut compozitorul Claudio Monteverdi 
1838 - S-a născut pictorul Nicolae Grigorescu (m.

1907).____________________________
1859 - S-a născut fizicianul Pierre 
Curie, laureat al Premiului Nobel 
pentru fizică în anul 1903 (m. 
1906).____________________________
1873 - A murit Alexandru loan 
Cuza (n. 1820). ________

1891 - S-a născut dramaturgul și romancierul Mihail 
Bulqakov (m. 1940)._________________________
1948 - S-a născut muzicianul rock britanic Brian 
Eno (foto).

. .....     III. « I II.LUUJ . MUIIloaW...............

VREMEA

Prognoza pentru astăziCerul va fi senin. Temperatura minimă va fi de 16°C, iar maxima de 30°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cerul va fi parțial noros. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 15°C și 28°C.Joi. Cerul va fi mai mult noros. Minima termică va fi de 14°C, iar maxima va înregistra 27°C.
Calendar Creștin Ortodox__________________________
Cuv. Pahomie cel Mare; Cuv. Ahilie, Episcopul Larisei.

Calendar Romano-Catolic___________ __
Ss. Isidor Plugarul; Sofia, m

Calendar Greco-Catolic_________________ ■ ■
S Pahomiu cel Mare, c (+ 346). S Ahile Taumaturgul, 
ep (+ sec V-VI). . .... .. ....

ÎNTRERUPERI APA, PAI. CURENT
Apă__ ___ ___________ _________________________ _______ i
Se întrerupe furnizarea apei potabile între orele: 
8.00 - 15.00 în Deva, Micro 15 la PT 11 bis, pentru ; 
contorizare punct termic. [

8.00 - 13.00 - în Hunedoara pe străzile Revoluției 
(parțial), D. Gherea (parțial) și A. lancu (până la fa- ! 
cultate), pentru remediere avarie rețea apă pe str. 
Revoluției.

Energie electrică____________________________________
Energia electrică va fi întreruptă, între orele: 
8.00 - 14.00 în Hunedoara, străzile Carpați, Cloșca, 
Crișan, 22 Decembrie, Doinei, CHizid, Zorilor, 
Vulcănescu, Izvor, Pârvan; în localitățile: Cârnești, 
Baru Mare, Râu de Mori, Valea Muncelului, Ponor, 
Federi; Vulcan, Aleea Muncii, bl. 81, B2, B3, C25, bl. 
El, bl.E2, Circuit Valea Lupșeasca, sediul Enel Vul
can, str. Trandafirilor, bl.061, B61, C61, 062, B62, 
D62, str. Nicoiae Titulescu, bi.S3, str. V. Alecsandri, 

bl.A, bl B, bl.C, str. Mihai Viteazul, bl.81, bl.82, str. 
Doinei, bl.68, str. E.Teodoroiu, bl,69, bl.76, Punct 
termic; Petroșani, satul Jitoni, cătunul Părăieni. 
8.00-15.00 - Hărțăgani, Stănija-Sat, Poienița, 
Grădiște, Brănișca.

Gaz metan ____ _______________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

REȚETA ZILEI
i--------•---------------■

Pui cu ciuperci
Ingrediente: 1 pui de 1 kg, 2 linguri de ulei, 1 lin
guriță de ceapă rasă, 300 g ciuperci, 100 ml smân
tână, 1 lingură de făină, sare, piper, 1 legătură de 
pătrunjel.
Mod de preparare: Se înăbușă ceapa în ulei până 
devine sticloasă, bucățile de pui se sărează, se 
piperează, se adaugă puțină apă și se înăbușă sub 
Capac până când se înmoaie. Se adaugă ciupercile 
tăiate felii, se adaugă smântână frecată cu făină și 
se mai fierbe mâncarea 5-10 minute. Se servește cu

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Soluția Integramel din numărul precedent: T - FOC - A - TOBA - LAIC - CARNAT - 

0 - MAL - El - RN - TASA - ROD - PANA - AEZI - U - SLANA - M - FC - ALA - 

AE - ARME - IMN - ALO - FICAT - TIC - RRE - CA - AR - BARA - MOCNI - STEA
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Berbec
Seara s-ar putea să renunțați la o călătorie în interes per
sonal, din cauza unor neînțelegeri cu o persoană mai în 
vârstă din familie.

HE

4?

W

Taur

Azi primiți o veste în legătură cu o moștenire care vi se 
cuvine de mai mult timp. Este posibil să vă schimbați pro
gramul de lucru.

Gemeni
Dimineață aflați că o rudă apropiată a suferit un accident 
și vă schimbați planurile complet. Sunteți nevoit să faceți 
cheltuieli mari.

Rac
Dimineață aveți de rezolvat multe probleme legate de o 
afacere. Păstrați-vă calmul și nu vă grăbiți, altfel riscați să 
faceți greșeli.

Leu
Nu sunteți sociabil și aveți tendința să vă izolați. S-ar putea 
să vă confruntați cu probleme care s-au acumulat în ulti-

Fecioară ,____ _____ .. ________________._____ ........
Dimineață aveți senzația că persoana iubită vă neglijează 
și simțiți nevoia să primiți sfaturi și încurajări de la alții. 
Fiți mai sociabil!

Balanță
Aveți șanse să primiți o sumă importantă. Nu este momen
tul să investiți, pentru că s-ar putea să ieșiți în mare 
pierdere.

Scorpion

Nu reușiți să vă respectați programul din cauza unor eveni
mente neașteptate. S-ar putea să aveți musafiri sau să fiți 
invitat la rude.

Săgetător

Dimineață aveți foarte mult de alergat cu tot felul de tre
buri. Este posibil să pierdeți o sumă importantă. Păstrați- 
vă calmul.

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

la un nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate Integrantele apărute în aceast Interval, 
realizează o colecție șl trlmlte-o alături de 
talonul completat pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37 A sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o In cutiile speciale 
Cuvântul liber, până In 29 mal.

Im 30 mai. cuvAmtul liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50RQNM CÂȘTIGAT!

Nume..................................................... <
Prenume...........................................
Adresa................................................

•.....)...............T0.................. .....
Localitatea............. ..........................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

cuvanju ilSSIZă

Capricorn
Sunteți afectat serios de pierderea unei sume mari într-o 
afacere nerentabilă sau de încetarea neprevăzută a unei 
colaborări.

Vărsător
Toate neînțelegerile cu partenerul de viață le puteți lămuri 
cu ajutorul unei persoane din afff tiraj. Aveți încredere în 

■rV^ sfaturile sale.

Pești
Nervozitatea vă poate pune în stuații delicate acasă și la 
serviciu. S-ar putea să vă fie greu să vă stăpâniți. Calmați- 
vă, totul va fi binelRegulament;

La acest concurs nu pot participa angajapi Inform Media $1 nkl rudele acestora de gradele I II. 
Extragerea va avea loc îh 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. Persoanl de contact Magdalena Șarban.

7:00 Jurnalul TVR. Spoit 
Meteo

7:30 TeleMati nai
10:00 Atom. Mâine este 

F>1 acum I
10:30 Trăsniții din Queens

0(ep. 21, comedie, SUA 
2002). Cu: Kevin 
James, Leah Remini. 
R.: David Litt. Michael 
J. Weithom

11:00 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show

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

0comedie, SUA 2003)
13:30 Desene animate
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1540 Teleshopping
1530 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educație rutieră 

1640 Kronika. Emisiune m 
limba maghiară

17.-00 Jurnalul TVR. Sport 
Patrula de mediu

17:15 Careu de... Doamne.
18:00 Dis-de-seară
1940 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20*20 între bine și rău.
Transmisiune directă

21:50 Anatomia lui Grey (ep. 
019, dramă, SUA 

2005). Cu: Ellen Pom- 
peo, Sandra Oh, 
Katherine Heig

22:45 Jurnalul TVR. Spoit 
Meteo

23:15 Memorialul durerii 
(doc)

0:10 Un oraș violent 
(3 (acțiune, Franța/ltalia, 

1970). Cu: Charies 
Bronson, Jill Ireland, 
Michel Constantin, Tel- 
ly Savalas. R.: Sergio 
Sollima

205 Jurnalul TVR (r) 
3:10 Arme pentru San 

Sebastian (film, r)
500 Oglinda retrovizoare 

(r)
530 Artvva de servidu. 

Totul despre Mao (r)
540 Careu de... Doamne 

(reluare)

700 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

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

(reluare) 
11:15 Apropo Tv(r) 
12:15 irdi - Afaceri 

g de farr (ep. 43, 
dramă, Marea Bri
tanie). Cu: Elisabeth 
Estensen 

1300 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog 
1400 Prietenii noștri,

(3 polițiștii (comedie, 
Franța, 2004). Cu: 
Frederic Diefenthal 

1600 Tânăr și neliniștit (s).
B Cu: Eric Braeden, 

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

1700 Știrile ProTv. Vremea 
170 Om sărac, om bogat 

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

18:50 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTV. Sport

2030 Certul puterii
O (acțiune, SUA 2006). 

Cu: Mickey Hardt, 
Christina Cox, Dean 
Cain. R.: Teny Ingram 

22:15 U Bloc (s) 
2300 La Senrid (s) 
2330 Știrile ProTv. Sport 

0:15 Mkițl criminale (serial, 
SUA/Canada, 2005).

0Cu: Mandy Patinkin, 
Thomas Gibson, Lola 
Glaudini 

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

cartea (r) 
1MB Știrile ProTv 
245 Te vezi Știrile ProTv

(r)
3:15 Stilul Oana Cuzlno (r)
400 Pro Motor (r) 
500 Apropo Tv 

(reluare) 
6O0LaServid 

(reluare)
630 EmmaRHi-Afactei
BdeMeir)

600 In gura presei 
cu Mircea Badea.

, Revista presei
700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

900 In gura presei 
(reluare) 
Revista presei 
cu Mircea Badea 

1040 Concurs interactiv 
11O0 V.I.P.

0(film serial) 
1200 Vocea i nil

(film serial)
1300 Observator cu Simona 
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940 Gitanas (s). Cu: Ana de 
la Reguera, Manolo Cardona 
11:15 Inocentă furată (s) 1330 
Prizoniera (s) 1520 Rețeta de 
acasă 1530 Duelul pasiunilor 
(s) 1630 Răzbunarea Victoriei 
(ep. 2, Venezuela, 2006) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet- 
ty cea urâtă (s) 1930 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 2030

I

1345 D.C (serial, dramă, 
0SUA 2000). Cu: 

Gabriel Olds, Kenneth 
Welsh, Todd Robert

I
I

I

Anderson, Mike Hodge
1 fW Int pâeiif /rj
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1500 De tot râsul (r) 
(divertisment) 

1600 Observator 
1700 9595, te învață 

ce să fad
1900 Observator cu 

Alessandra Stoicescu: 
Ludan Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Din dragoste
(divertisment)

2200 Vocea Inimii (serial, 
Idramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu

2300 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2400 One-I moștenitorul?
0 (comedie, SUA 1990). 

Cu: Beau Bridges, Be- 
verfy D'Angelo, Tess 
Harper, Judge Rein- 
hold, Keith Carradine. 
R.: Jack Fisk. 
Buford Tumover a 
ajuns în rai, însă famil
ia lui se îndreaptă cu 
pași repezi spre iad I

200 Concurs Intendlv 
300 Observator (r) 
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935 la plimbare pnn Europa 
(r) 10:10 Tonomatul DP2 
1240 Replay 12:30 South 
Beach (r) 1330 ABC... de ce? 
1430 Tribuna partidelor par
lamentare 1500 împreună în 
Europa 1600 Jurnalul TVR (r) 
1620 Descoperă românii 
1630 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 1835 South Beach (s) Iubire ca în filme (s) 2130 Zor- 
1930 Supraviețuitorii dezas
trelor (doc.) 2000 Omul între 
soft și moft 20:30 Arta 
supraviețuirii 21:00 Ora de 
știri 22:10 Bicicleta albastră (p. 
3) (dramă, Franța, 2000)

ro (s) 2230 Poveștiri de. 
noapte (divertisment) 23:00 
Clona (s) 2440 Prizoniera (r) 
1:45 Poveștiri adevărate (r) 
245 Iubire ca în filme (r) 345 
Poveștiri de noapte (r) 4:15 

24:00 Replay (r) 030 j Extravaganta Anastasia (s) 
Colecționarul de suflete (s) > 
130 Elvira, stăpâna întune
ricului (film, r) 345 Salvatorul 
(r) 320 Autocritica (r) 3:50 
Tonomatul DP2 530 Mesager ’

PRIMA TV

NAȚIONAL I

940 Dimineața cu Răzvan și' 
Dani 11:00 Raven (s). Cu: 
Raven, Otiando Brown 1130 
Divorțat și nu preal (s) 1220 
Look who Is winning 1430 
Miezul problemei (r) 1630 * 
Bărbatul din vis (s). Cu: 
Daniela Alvarado, Raiil Amun- 
daray, Susana Benavides 
1730 Naționala de bere 1830' 
Știri Național IV 2040 Dato
ria de jurat (comedie, SUA ' 
1990) 2240 Miezul problemei 
2440 Amor în stil italian 
(dramă, Italia, 1978). Cu: Mar- 
cello Mastroianni

840 Sport cu Florentina 825 
Flavours - 3 bucătari (r) 9*45 
Al 7-lea cer (s, r) 1045 Tele 
RON1225 Quizzit - emisiune 
interactivă 1445 Dragoste și 
putere (s) 1440 Corabia
condamnaților (dramă, UK, 
1976) 1625 Al 7-lea cer (s) 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
1840 Focus 19*45 Mondenii 
(s) 20*45 Nuntă în 48 de ore 
- realrty show 2200 Trăsniți 
în NA.T.O. 2230 Focus Plus 
23:00 Forța legii (serial 
acțiune/thriller, SUA, 2005) 
130 Sunset Beach (s) 3:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 3:30 
Trădați în dragoste (r)

B1TV

0630-07.00 Observator (r) 
1630-1645 Știri locale

țr
A:

11O0 Pe platourile de filmare 
1130 îngerul păzitor (come
die, SUA 2002). 1305 Sele- 
na (biografic, SUA 1997). 
15:10 Drumul spre glorie 
(dramă, SUA 2006). 17:10 
Greva (dramă, SUA 2006). 
1900 Lipit de tine (comedie, 
SUA 2003). 2100 Roma - 
Farealia (Ep. 7, dramă, Marea 
Britanie, 2005). 2155 Roma • 
Micul Cezar (Ep. 8) 22:50 O 
logodnă foarte lungă (dramă, 
Franța, 2004). 1O0 Prins la 
înghesuială (aventuri, Marea 
Britanie, 2004). 

1040 Realitatea de la 10:00 
11:15 Deschide lumea 13:15 
EU, România 14:50 Realitatea 
bursieră 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 1740 
Realitatea de la 17:00 1745 
Editorii Realității 1840 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Reali
tatea zilei. Cu Răzvan Dumi- 
trescu 2040 Realitatea de la 
20:00 20:05 Realitatea zilei 
21:50 Ziarul Realității 2240 
100% cu Robert Turcescu 
2340 Ultima oră 2440 Rea
litatea de la 24:00

1345 0 familie ciudată (ep. 
1) 14.-15 Lumea Pro Cinema (r) 
1445 ProMotor (r) 15:15 
Savoarea bucătăriilor europene 
(doc.) 16:15 Entertainment 
News (r) 1630 Ghici ce-mi: 
place la tine (s) 1730 Viața la 
Casa Albă (s) 1830 Ghid ce
rni place la tine (r) 19:00 
Seaquest (s) 2040 Entertain
ment News 2020 Boston Legal 
(s, corn., SUA 2004) 2130 
Ghid ce-mi place la tine (s) 
224T Lanțul crimei (come- 
dafcrimR SUA 1998)

7:00 Matinal 710 10:00 
Arte (reluare) 10:30 Euro- 
maxx 11:00 Ne privește. 
Moderator Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Un nou 
început (reluare) (film do
cumentar) 13:35 Emisiune 
religioasă (reluare) 14:35 
Lumea cărților. Moderator 
George Mihalcea 15:35 La 
limită (r) 16:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 
18:00 61 Vine presa! 20:00 
Irina By Monica Colum- 
beanu 22:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 
24:00 61 Vine presai (re
luare) 240 Chat TV

8:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 900 Automobile ame
ricane recondiționate 1000 
Vânătorii de mituri 11O0 
Saab 1200 Portavionul USS 
Bush 1300 Confruntări și fiare 
vechi 1400 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
1700 Automobile americane 
recondiționate 1800 Motoci
clete americane 19:00 
Vânătorii de mituri 2000 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
2100 Povești medicale uimi
toare 2200 Crime care au 
zguduit lumea 2300 In viteza 
a dncea 2400 Cum se fabrică 
dreerse luciei?



http://isj.hd.edu.ro
Deva (C.P.) - Site-u Inspectoratului Școlar al Județului 
Hunedoara poate fi consultat de cei care doresc detalii 
despre modul de organizare și derulare a examenelor, 
respectiv teste naționale și bacalaureat.

Amplasarea aparatelor radar în data de 
15.05.2007:_________ .______________________________
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- DN 7: Leșnie - llia - Tătărăști;
- Dna: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu

Sub un candidat pe loc la liceu

Reguli:

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

■ Elevii claselor a Vlll-a 
au la dispoziție două 
săptămâni pentru a se 
înscrie la examen.

Clara Păs______________________
clara.pas@iniarinAiedia.roDeva - Un număr de 5.884 de elevi din clasele â VlII-a din județ se pregătesc pentru testele naționale, care le vor permite admiterea în liceu. în județul Hunedoara vor exista 18 centre de testare, unde elevii vor susține examenele, precum și trei centre de evaluare (toate în Deva), unde se vor corecta lucrările candi- daților.
Despre examenîn privința locurilor disponibile în licee și școli de arte și meserii, inspectorul general școlar, Anișor Pârvu, spune că acestea vor fi cu câteva ma’ multe decât numărul candi- daților. La testele naționale se

In sala de examinare (Foto: T. Mânu)pot înscrie atât absolvenții clasei a VlII-a din seria curentă, cât și cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de capacitate sau :ele naționale, indiferent de vârsta candidatului. înscrierea candidaților pentru testele
8 iunie 2007 încheierea cursurilor pentru elevii claselor a Vlll-a__________
18 iunie 2007 Limba și literatura română - test scris ____________ __
19 iunie 2007 Limba și literatura maternă - test scris____________________
20 iunie 2007 Matematică - test scris_____ _  _ __ _________________ __
21 iunie 2007 Istoria românilor sau Geografia României - test scris
24 iunie 2007 Afișarea rezultatelor (până la ora 16) și depunerea con-
testațiilor (orele 16-20)__________________ __ _______________________ _
25 - 27 iunie 2007 Rezolvarea contestațiilor_____________________________
28 iunia 2007 Afișarea rezultatelor finale (până la ora 16)

14 - 25 mai 2007 înscrierea candidațilorDispecerat apă rece 
Dispecerat apă caldă 
Dispecerat Electrica 
Dispecerat gaz_______
Informații CFR________
Urgențe_______ _______
Pompieri_____________
Jandarmerie
Poliție________________
OJ.P.C. HD___________
Deranjamente lift 
Direcția Sanitar-Veter.

227087 
217808

929 
227091 
212725

214971 
235090 
221145

naționale se face la profesorii diriginți sau la secretariatele școlilor, în perioada prevăzută în calendar. Disciplinele la care se susțin testele naționale sunt: limba și literatura română - test scris, din materia claselor a V-a - a VlII-a; matematică - test scris, din materia claselor a V-a - a VIII- a; istoria românilor sau geografia României (la alegere) - test scris, din materia clasei a VlII-a. Candidații aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă, susțin și uri test la limba și literatura maternă, din materia claselor a V-a - a VlII-a. Pe Intemet există igi site cu subiecte și

bareme de la examenele naționale din ultimii ani, programe pentru examene și concursuri: http://subiecte.edu.ro/
Admiterea în liceuAdmiterea se face prin repartizare computerizată în funcție de rezultatele elevului și opțiunile exprimate în fișa de admitere. „Elevii care vor promova examenul de teste naționale au posibilitatea de a se înscrie la orice liceu sau școală de arte și meserii din țară.Pentru cei care nu vor trece examenul există doar varianta urmării unei Școli de Arte și Meserii (SAM), care nu exclude însă șansa elevului de a urma cursurile liceale. Această rută prin SAM se numește ruta progresivă și îi permite elevului ca după terminarea a trei ani de școală profesională să urmeze doi ani de liceu (clasa a XH-a și a XlII-a), fără examene suplimentare. Un absolvent al liceului pe ruta progresivă se poate înscrie la bacalaureat fără nicio restricție, singurul inconvenient fiind faptul că acest elev va finaliza studiile liceale după 5 ani”, explică Anișor Pârvu, inspector școlar general. Informații complete despre examenul de admitere pot fi găsite vizitând paginile http://admitere.edu.ro și http://forum.edu.ro.

La facultate sau la ou ș,' j-l’ispx'ijri

X Societatea Preț Variație
închidere (lel/act)

SNP 0,5400 -0,92
șira 4.2400 1,19
SIF1 3.1800 -2,45
Banca Transilvania 0.7400 2,07
BRK 2.3300 -0,85
Blofarm 0.6050 0
sm 3.1200 1,63
SIF5 * 3.5000 ■ 0,57
SIF4 2.0700 -0,48
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.
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■ Din toamnă, Minis
terul Educației va fi
nanța din nou, de la 
buget, postlicealele.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.roDeva - Peste șapte mii de liceeni hunedoreni din clasele a XH-a vor trebui să susțină peste puțin timp examenul de

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.

ÎNCEPĂTORI

8 5 2 3 7
7 2 6 5 9

8 3 7
1 5 6:

4 8
7 9 4

1 2 6
1 3 7 9 5,

6 9 7 2
AVANSAȚI

6 4
4 7 1 6 5

5 6

9
8 2 7

4 6

1

3 2
8

9 3 ■

4 9 7 2 1
4 6

începători

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

Avansați

2 5 3 1 8 9 6 4 7
1 4 9 6 2 7 8 5 3
8 6 7 3 4 5:9 2 1
4 9 1 2 5 8 3 7 6
6 7 2 4,1 3 5 8 9
3 8 5 7 9 6 4 1 2
5 2 4 9 3 1 7 6 8
9 i 6 8 7 4 2 3 5
7 3 8 5 6 2 1 9 4

I!....... —
în acest an, în 
fflutet vor H 16- 
centre de exami 
nare a candida
ților și 4 centre 
de corectare.

Anișor Pârvu, 
Insp.gen. IȘJ HD

bacalaureat, absolvirea acestuia permițându-le accesul la facultate. Perioada de înscrie

re la bacalaureat s-a încheiat în 11 mai, dar pentru cazuri excepționale înscrierea se mai pOate face până în preziua primei probe de examinare.
„Reușit” cu media 6Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se folosește numai hârtia distribuită candidaților de către asistenți. Eventualele tentative de fraudă pot duce la eliminarea candidatului din examen. Probele orale sunt eliminatorii. Se consideră promovat la examenul de bacalaureat candidatul care a obținut cel puțin nota 5 sau

„1 5 iunie 2007_________ - încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a_______
25- 26 iunie 2007 - limba și literatura română - probă orală________
26- 27 iunie 2007 - limba și literatura maternă - probă orală_______
27- 28 iunie 2007 - limba și literatura modernă - probă orală_______
29 iunie 2007 - limba și literatura română - probă scrisă____
2 iulie 2007___________ - limba și literatura maternă - probă scrisă____
3 iulie 2007___________ - proba obligatorie a profilului - probă scrisă
4 iulie 2007 - o probă la alegere din aria curriculară cores-
punzătoare specializării - probă scrisă sau practică_______________________
5 iulie 2007 - o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte
arii curriculare - probă scrisă sau practică________________________________
7 iulie 2007 - afișarea rezultatelor (până la ora 16) și depunerea
contestațiilor (orele 16 - 20)_________________
8-9 iulie 2007_________ - rezolvarea contestațiilor_________________________
10 iulie 2007 - afișarea rezultatelor finalecalificativul „admis” la fiecare probă orală, a obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen și are media generală minimum 6. în acest caz, candidatul este declarat „reușit”. La probele orale și practice, nu se admit contestații, cu excepția probei de dicteu melodic și armonic, de la profilul artistic - muzică.Detalii se pot găsi pe http://bacalaureat.edu.ro/ 2007/Ministerul Educației dorește relansarea învățământului

postliceal datorită cerințelor de pe piața muncii. Durata școlii este de doi ani, respectiv trei ani pentru postliceale unde se va face specializare medicală.Din septembrie, aceste școli vor fi finanțate de la bugetul de stat. Până acum, pentru a urma o postliceală, cursantul sau firma la care era angajat trebuia să plătească contravaloarea orelor de curs. Astfel, din toamnă, cei care vor trece de bacalaureat vor putea să meargă fie la facultate, fie să urmeze o școală postliceală.

Cred că proba la română va fi maigrea pentru că spre deosebire de matematică, subiectele sunt mai complexe. La matematică avem variante și dacă ai lucrat nu poți greși. Sper însă să nu am nicio problemă.
Delia TAtulescu, 
CLASA A VIII-A, CN DECEBAL

După ce văd rezultatele la examen voi vedea la ce liceu pot să mă înscriu. Aș vrea să pot merge mai departe tot la CN Decebal. Cred că va fi dificil de ales secția, dar mi-ar plăcea Mate-Info bilingv engleză.
Cristina CrAciun, 
clasa a VIII-a, CN Decebal

Mă pregătesc de la începutul anului și la clasă și în particular. Iau meditații mai ales la matematică. Proba la română nu este grea pentru cei care au un vocabular dezvoltat pentru că se pot exprima mai ușor.
Amanda Oproiu, 
clasa a VIII-a, CN Decebal

Există un oarecare sentiment de teamă și emoție, dar sper că totul va fi în regulă. După bacalaureat vreau să urmez o facultate la Cluj. Nu m-am hotărât ce... științe economice, drept sau poate relații internaționale.
Raisa Popa, 
clasa a XII-a, CN Decebal

Mi-e teamă cam la toate. Pentru mine media de la bacalaureat nu va conta însă la admiterea în facultate pentru că vreau să urmez Facultatea de Farmacie. Va trebui să dau din nou examen la biologie și chimie.
MAdălina LAsconi, 
clasa a XII-a, CN Decebal

http://isj.hd.edu.ro
mailto:clara.pas@iniarinAiedia.ro
http://subiecte.edu.ro/
http://admitere.edu.ro
http://forum.edu.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://bacalaureat.edu.ro/


marți, 15 mai 2007 MW
- ■ I \ .. -V,* AM»- Un număr de 180 de consilieri, 

primari și viceprimari liberali vor lua parte la ședința Ligii Aleșilor Locali PNL, programată să aibă loc mâine la București. (M.S.)
Ne obligă să dăm în gropi

loan Drăgan

Referendum
Deva (M.S.) - Președinții secțiilor de votare și secretarii primăriilor din zonele Hunedoara, Hațeg și Călan vor lua parte astăzi, la Hunedoara, la o instruire în vederea pregătirii referendumului din 19 mai. Acțiunea va avea loc în aula Facultății de Inginerie Hunedoara, de la ora 10.00. Instruirile pentru pregătirea referendumului vor continua tot astăzi, de la ora 14.00, la sala Inspectoratului Școlar Hunedoara cu președinții secțiilor de votare și primarii din localitățile situate în zona Deva, Simeria și Orăștie. în ceea ce privește Valea Jiului, instruirea a avut loc în cursul zilei de ieri, la Petroșani, a precizat președintele Biroului electoral de circumscripție județean Hunedoara, judecător loan Drăgan.

Șomaj sub 
5 la sută
Deva (M.S.) - Rata 
șomajului a scăzut 
sub cinci la sută în 
județul Hunedoara, la 
sfârșitul lunii aprilie, 
valoarea fiind mai 
micăfu aproape pa
tru puncte procen
tuale decât în perioa
da similară a anului 
trecut. Cei mai mulți 
șomeri sunt înregis
trați în municipiile 
Brad (1382), Deva 
(1233), Hunedoara 
(1187) și Orăștie 
(1000). La o rată a 
șomajului de 4,92 la 
sută, în evidențele A- 
genției Județene pen
tru Ocuparea Forței 
de Muncă (AJOFM) 
Hunedoara se află 
înscriși 10,535 de 
șomeri, dintre care 
jumătate (5510 per
soane) mai benefici
ază de indemnizațiile 
prevăzute de lege, 
potrivit unui comuni
cat de presă al insti
tuției menționate. 
Prin programele de 
ocupare a forței de 
muncă desfășurate 
de AJOFM Hune
doara s-a reușit ca în 
luna aprilie să fie 
angajate 1947 per
soane, dintre care 
mai mult de 1300 pe 
o perioadă de timp 
nedeterminată.

■ Gurile de canal și gro
pile rezultate din sur
parea unor porțiuni de 
drum dau bătăi de cap.

Deva (M.S.) - Șoferii deveni sunt de-a dreptul revoltați de faptul că șoselele din zonele de la periferie, dar chiar și unele porțiuni de drum situate în partea centrală a municipiului, sunt pline de „capcanele” gurilor de canal situate cu centimetri buni sub sau chiar deasupra nivelului carosabilului. în această situație, nu puține sunt cazurile în care șoferii ocolesc gurile de canal în cauză și riscă producerea unor accidente.O situație aparte este întâlnită pe strada Minerului, unde o groapă apreciabilă ca dimensiuni poate oricând să lase o mașină fără pivoți. Oamenii care locuiesc în zonă afirmă; că groapa cu pricina este veche de aproape un an și că accidentele sunt aproape imposibil de evitat pentru conducătorii auto care nu au cunoștință de existența aces

„Groapă" pentru pivoții oricărei mașiniteia. „Un prieten de-al meu a căzut aici cu motocicleta. Ar trebui să dăm în judecată administrația publică pentru ceea ce se întâmplă aici. Dacă ai ghinionul să-ți strici mașina într-o asemenea groapă, asigurările nu-ți dau nici un ban. în plus, încurcă traficul”, afirmă Ionuț Dobra.„Groapa aceasta are o vechime de aproape un an de zile. S-a adâncit în decursul

timpului. Am „luat-o” și eu o dată, pentru că mă grăbeam. Este un real pericol”, spune Cosmin Truță, locatar al unuia dintre blocurile de pe strada Minerului.
„Vă rezolv"Autoritățile locale promit că situația se va rezolva, atât în ceea ce privește groapa de pe Minerului cât și gurile de canal din oraș. „Cunoaștem

Florin Oancea

(Foto: t. Mânu) situația de pe strada Minerului. Acolo este un canal care s-a surpat. Acum am întocmit un program de reparații la străzi împreună cu Direcția Județeană de Drumuri, iar pe Minerului vom decapa asfaltul de pe o suprafață mai mare pentru că acolo trebuie refăcută infrastructura drumului”, a declarat viceprimarul Florin Oancea. Cât privește gurile de canal, viceprimarul afirmă că toate vor fi aduse la nivelul carosabilului, în paralel cu lucrările de modernizare a ț străzilor.„Acest lucru se poate vedea deja pe aleile Armatei și Jiului, unde avem lucrări”, a spus Florin Oancea, el estimând că până la sfârșitul acestui an situația se va soluționa favorabil în aproape 80 la sută din cazuri.

(Foto: T. Mânut

Aproape 500 de amenzi au fost apli cate de Poliția Rutieră acelor șoferi care au încălcat regulile de circulație în zilele sfârșitului de săptămână. Un număr de 16 permise de conducere au fost suspendate, dintre care trei pentru consum de alcool.

Festivalul Narciselor
■ La Poiana Narciselor, 
an de an, sute de turiști 
culeg, timp de trei zile, 
narcise în snopi.

Hannelore AcArnulesei

--
Bk

-Wr1

Sălașu de Sus - Acolo unde mirabila floare cu parfum de primăvară crește pentru că așa a lăsat-o Dumnezeu pe Pământ, an de an, oameni de pretutindeni vin să vadă minunea. O câmpie întinsă, plină cu narcise. Tot aici, la Poiana Narciselor, din comuna Sălașu de Sus, de șase ani încoace, șefia comunei a hotărât să organizeze o sărbătoare câmpenească ce poartă numele gingașelor flori.La sfârșitul săptămânii trecute, trei zile în șir, sute de oameni au cules narcise aproape în snopi. Dar florile nu s-au terminat de pe câm

pul parfumat. Primarul comunei spune că, prin acest festival, vrea să-și facă cunoscută, în județ și în țară, comuna. „Am avut o inițiativă timidă de a face o manifestare cultural-artistică, pentru a mediatiza comuna. Având aceste gingașe flori, narcisele, ne-am legat strict de ele și am intitulat acest festival Festivalul Narciselor. Am avut succes, atât la nivel de județ dar și în țară, pentru că, an de an, am avut tot mai mulți vizitatori și astăzi am ajuns la cea de-a șasea ediție”, afirmă Sorin Marica, primarul comunei Sălașu de Sus.
Mirabila narcisăTuriștii și cei care vin aici, an de an, să culeagă narcise sălbatice cred că sărbătoarea este binevenită. Iar despre mirabilele flori spun că sunt o minune dumnezeiască. „E

Turiștii au fost încântați de farmecul unic al Poienii Narciselorsuperb. E frumoasă, dar cred că a fost și mai frumos. Noi am venit spre sfârșit, că de trei zile se culeg narcise”, spune o turistă.„Am venit și noi în Poiana Narciselor. Suntem pentru prima dată aici. Am auzit demult de această sărbătoare și această poiană, plină cu narcise. Am adunat o mulțime de flori. E foarte fru

mos aici. Deseară am auzit că e spectacol și vom merge și noi să ne distrăm”, afirmă o altă turistă, venită la Sălașu de Sus. Odată cu sărbătoarea, bătrânii satului au primit diplome și distincții și câte un buchet mare din florile parfumate. După care, cu toții, gazde sau oaspeți, au petrecut, până seara târziu, în cântec și voie bună.

S-A SCHIMBAT. 
E OBSEDAT DE PUTERE. 

ROMÂNIA MERITĂ MAI MULT!
VOTAȚI .DA

RECLAMA



Leu, la un pas de podium

• Medalii la gimnastică. Steliana Nistor a obținut, duminică, trei medalii (două de aur și una de bronz) la etapa de Cupă Mondială de la Gând (Belgia). în finala de la paralele, Nistor a obținut a treia notă, 15,175, fiind devansată de ucrainencele Irina Krasnianska și Daria Zgoba. (C.M.)

■ Pilotul hunedorean a 
ocupat locul patru la 
Raliul Maramureșului 
„Siromex".
ClPRIAN MARINUȚ________________________

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Mihai Leu a fost ceva mai blând decât de obicei cu mașina sa de concurs, Mitsubishi Lancer Evo 9, și nu a mai rămas cu mâna goală la finalul etapei a 4-a a Campionatului de Raliuri al

României. După două curse în care a abandonat din cauza unor probleme tehnice, pilotul hunedorean a rulat mai prudent la Raliul Maramureșului, disputat în week- end la Baia Mare, și a reușit să încheie întrecerea și să se claseze pe locul IV. Rezultatul care îi aduce cinci puncte în clasament este apreciat ca foarte bun de Mihai Leu în condițiile în care nici de această dată bolidul său nu a mers cum și-ar fi dorit fostul boxer și cursa a fost foarte

dificilă. „Am avut câteva probleme tehnice la mașină care ne-au obligat să rulăm mai moderat, nu la capacitatea maximă. în plus, pe una dintre probele speciale, trei echipaje au plecat pe uscat, iar celelalte, printre care și noi, au rulat pe o ploaie torențială, iar diferența s-a văzut în clasamentul final. Rezultatul e bun și reprezintă maximum posibil raportat la forța și nivelul de setare al mașinii la acest moment”, comenta Mihai Leu. Mihai Leu
• Tudorache, la Motru. Fostul antrenor al Jiului, Marin Tudorache, a preluat conducerea tehnică a formației Minerul Motru unde are ca obiectiv promovarea. Președintele clubului gorjean, Ion Dobrițoiu, a spus că Tudorache a semnat un contract pe doi ani. (C.M.)
• Lider. în Liga a IV-a de juniori, Agro- company Băcia este lider autoritar cu 42 de puncte. De remarcat faptul că, în 15 partide, juniorii din Băcia au marcat 56 de goluri și au primit doar șase! Lanterna roșie, Inter Petrila, are doar 5p., a marcat 13 goluri și a primit 38. (V.N.)
Deva (V.N.) - Rezultate ale etapei a 32-a: ©țelul - 
Dinamo 2-1; Jiul - UTA 2-0; Pandurii - FC Vaslui 1-2; 
Ceahlăul - FC Argeș 1-1; Poli Timișoara - U Craiova 1- 
5; Urziceni - Rapid 1-1; FC Național - Steaua 0-3) Poli 
lași - Farul 0-2.

Clasamant__________ _ .____ ________ __

D, 16,30); Gloria - Oțelul (Telesport, 18,00); Rapid •

1. Dinamo 32 23 7 2 60-20 76
2. Steaua 32 19 8 5 58-22 65
3. CFR Cluj 31 18 6 7 55-31 60
4. Rapid 32 15 11 6 59-34 56
5. Poli Timișoara 32 15 7 10 34-29 52
6. Gloria 31 15 6 10 39-31 51
7. Oțelul 32 15 5 12 55-54 50
8. FC Vaslui 32 12 10 10 37-42 46
9. Urziceni 32 12 8 12 28-27 44
10. U Craiova 32 11 11 10 37-42 44
11. Pandurii 32 12 5 15 24-33 41
12. Poli lași 32 10 10 12 33-37 40
13. UTA 32 10 8 14 25-36 38
14. Farul 32 8 12 12 31-34 36
15. Ceahlăul 32 8 6 18 24-47 30
16. FC Argeș 32 5 9 18 22-42 24
17. Jiul 32 5 5 22 15-43 20
18 FC Național 32 4 6 22 20-52 18
Etapa a 33-a; vineri, 18 mai: UTA - Poli Timișoara (Kanal

Cehlăul (Național TV, 20,00); sâmbătă, 19 mai: Vaslui
- Jiul (Kanal D, 16,30); FC Argeș - FC Național (netele
vizat); Poli lași - CFR Cluj (Național TV, 18,00); Dinamo
- Unirea Urziceni (Antena 1; 20,15); Steaua - Pandurii 

) (Kanal D, 20,30); duminică, 20 mai: Farul - Craiova 
' (Telesport, 18,00).

. —m—e—www»—t?"11-........... ..........

Planuri mari...
Deva (V.N.) - Ioan Sdrobiș, managerul general, a declarat că Jiul, când va reveni în Liga I, va rămâne acolo cel puțin zece ani și a precizat că nu vrea să aibă soartă „lui Ștefan de la Piatra Neamț”, adică să ajungă „și bătut și cu banii luați”. „Am planuri mari aici, la Jiul, nu vreau să fac ceva pe termen scurt și să prăpădim banii degeaba. Echipele pe care eu le-am promovat au avut continuitate și au stat ani buni pe prima scenă. Nu-mi place să fac lucruri de mântuială, doar ca să mă aflu în treabă. Când va reveni în Liga I, Jiul va sta cel puțin 10 ani. Nu vreau să avem soarta lui Ștefan de la Piatra Neamț: și bătut și cu banii luați. Vom lucra încet-încet la reconstrucția echipei și veți vedea că vor apărea jucători ca Vali Badea”, a spus Sdrobiș. El a admis că în cele două etape rămase de jucat Jiul mai poate aduna puncte, chiar dacă va întâlni și Steaua București. „Nu ne temem de nimeni dacă ne facem jocul. Să fie însă clar, vreau la Petroșani numai jucători tineri, nu boșorogi cum au alte echipe și se chinuiesc la nesfârșit. Vreau tineri care sunt dornici să se afirme, iar echipa să capete personalitatea de care are nevoie”, a spus Sdrobiș.

minut 
de
300
i IUkylky 
secunde

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

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a XVIII-a, din 13 mai 
a.c.: Inter Petrila - Gloria Geoagiu 4-1; Universitatea | 
Petroșani - Metalul Crișcior 6-1; CFR Marmosim - Agro- 

.company Băcia 6-1; Colegiul Matei Corvin - Victoria
Călan 2-1; Aurul Brad - Minerul Aninoasa 1-1; Reteza- ț 

tul Hațeg - Constructorul Hunedoara 3-0.

Programul etapei următoare, din 20 mai a.c.: Minerul : 1 
Aninoasa - Colegiul Matei Corvin; Victoria Călan - CFR ;
Marmosim Simeria; Agrocompany Băcia - Universitatea :
Petroșani; Metalul Crișcior - Inter Petrila; Aurul Brad - r> ; 
Retezatul Hațeg. , :

1. CFR Marmosin 18 18 0 0 77-12 54
2. Victoria Călan 18 12 2 4 44-20 38
3. Retezatul Hațeq 18 10 4 4 36-21 34
4. Agrocompany 18 10 4 4 39-25 34
5. Minerul Aninoasa18 8 5 5 35-22 29
6. Universitatea 18 6 6 6 36-32 24
7. Gloria Geoagiu 18 5 4 9 16-38 19
8. Constructorul 18 5 1 12 24-39 16
9. Colegiul MC 18 4 4 10 19-49 16
10. Inter Petrila 18 4 3 11 27-57 15
11. Metalul Crișcior 18 3 5 10 16-36 14
12. Aurul Brad 18 2 4 12 15-33 . 10

................  _ i

t

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a XVIII-a, din 13 mai 
a.c.: Inter Petrila - Gloria Geoagiu 2-3; CFR Marmosim 
- Agrocompany Băcia 0-3; Aurul Brad - Min. Aninoasa 
2-0; Retezatul Hațeg - Constructorul Hunedoara 3-0.

1. Aqrocompanv Băcia 15 14 0 1 56-6 42
2. Victoria Călan 15 12 1 2 38-12 JZ.
3. Gloria Geoaqiu 14 9 0 5 30-15 27
4. Metalul Crișcior 14 7 0 7 34-38 21
5. Aurul Brad 16 6 3 7 13-29 21
6. CFR Marmosim 15 5 3 7 18-26 18
7. Minerul Aninoasa 16 5 3 8 16-26 18
8. Retezatul Hateq 15 4 5 6 18-23 17
9. Constructorul 14 2 1 11 7-30 7
10. Inter Petrila 14 1 2 11 13-38 5
Programul etapei următoare, din 20 mai *.c: Metalul
Crișdor - Inter Petrila; Aurul Brad - Retezatul Hațeg;
Victoria Călan - CFR Marmosim.

i

Jiul va fi o echipă de tineri

în plus, ai:

apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange, 6 luni 
400 de minute naționale, valabile 6 luni

« 25 de minute naționale lunar, pe viață
‘ 5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni

« abonament gratuit, 3 luni

h
NoWa1112 

gratuit
Afcatel OVE>05 

gratiHt
LGKG120 

gratuit
Sagem my212X 

gratuit

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

www.orsnnft.rb
prețurile nu includ TVA; ofeflâ valabilă până ia 31 mai pentru abonamentul de 3 euro. pe 2 ari; oferta pentru apefuri Internaționale este 
valabilă pentru Europa - rețele fixe, SUA șt Canada; telefoane disponibile în limita stocii; prețurile pentru Samsung £570, 
Sony Ericsaon K32(X și t G KE26D sunt valabil© pentru abonament pe 1 &n. prețul pentru Nokia 6288 este valabil pentru 
abonament pe 2 ani; oferta este valabilă în București și Jn județul Ilfov și fudcțele Arad, Argeș, Brașov Brăila, Buzău. Caraș-Sevenn, 
CWâși, Oolj, Garj. Huneboaa, ialomița. Mehedinți. OH, Suceava, TeJotxman. Timiș, Vălcce $1 Vrancea, reducerea supNmentnrâ de 
20 de ewo este valabilă pentru contract pe 2 ani și nu include TVA
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orange
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• Eliberată. Handbalista Carmen Amariei Lungu a revenit în Danemarca, alături de componentele echipei Slagelse, după ce a fost reținută la Samara, unde a fost acuzată că și-ar fi falsificat pașaportul și astfel nu a putut juca în meciul tur cu Lada Togliatti, din finala Ligii Campionilor.
Real e
■ Madrilenii sunt liderii 
campionatului Spaniei 
după o pauză de un an 
și jumătate.

Agresiune
București (MF) - Doi suporteri ai echipei Steaua l-au agresat pe șoferul unui autobuz al liniei 611, înaintea meciului cu FC Național, fiindu-le întocmite acte premergătoare urmăririi penale.

Elvețian
București (MF) ■ Finala Cupei UEFA, care va avea loc miercuri, de la ora 21.45, la Glasgow, între echipele Espanol Barcelona și FC Sevilla, va fi condusă de o brigadă din Elveția, avân- du-1 la centru pe Massi-

Andrei Pavel
(Foto: EPA)

Două 
poziții 
București (MF) - Te- 
nismanul Andrei Pa
vel a coborât două 
poziții în clasamentul 
îndesit ATP 2007 
Race, în care ocupă 
locul 95, cu 20 
puncte.
Victor Hănescu se 
menține pe locul 
153, cu 4 puncte, 
în dasamentul îndesit 
ATP Entry, Pavel 
ocupă locul 88, cu 
466 puncte. Victor 
Crivoi se menține pe 
poziția 189, cu 216 
puncte, iar Victor 
loniță se află pe locul 
246, cu 156 puncte.

București (MF) - Echipa Real Madrid a devenit liderul campionatului Spaniei, cu patru etape înainte de finalul sezonului, poziție pe care nu a mai ocupat-o din 15 octombrie 2005, informează cotidianul AS.în octombrie 2005, în etapa a Vil-a, Real Madrid a învins pe Atletico Madrid cu scorul de 3-0 și a beneficiat de remiza echipei FC Barcelona, scor 3-3, cu Deportivo La Coruna, însă în cele din urmă campionatul a fost câștigat de catalani.în actualul sezon, cu patru etape înainte de final, Real Madrid s-a instalat în fruntea clasamentului, lucru care nu s-a mâi întâmplat din sezonul 2000/2001, atunci când echipa era antrenată de Vicente del......... .........
Ultimul campionat câștigat de Real 

este cel din 2002-300H

Ziarul spaniol AS ............................................................... Bosque. în acel an, Real Madrid a devenit lider în etapa a XXXIV-a, tot după un meci cu Espanol Barcelona, însă care s-a încheiat remiză, scor 2-2, spre deosebire de meciul de sâmbătă, câștigat de madri-

leni cu scorul de 4-3. în acel an, Real Madrid a câștigat campionatul.Ultimul campionat câștigat de Real Madrid datează dinsezonul 2002/2003, atunci când madrilenii au urcat pe primul loc în clasament după etapa a XXXVII-a.
CalculeAS notează că în cazul egalității de puncte, la finalul

„Albii" au profitat din plin de golul 
lui Sobis, ce a adus o remiză ne
sperată, sărbătorită de Betis, în 
fața catalanilor

campionatului, între Real Madrid, FC Barcelona și FC Sevilla, madrilenii ar fi campioni, deoarece primul criteriu de departajare este cel al rezultatelor directe. Real Madrid a câștigat șapte puncte: patru în fața Barcelonei și trei în fața Sevillei. FC Barcelona a obținut patru puncte în rezultatele directe, trei în fața andaluzilor și unul în fața Real-ului, în timp ce FC

Sevilla are șase puncte: trei în fața Real-ului și trei în fața Barcelonei.în cazul unei egalități de puncte între Real Madrid și x-FC Barcelona, madrilenii ar *fi câștigători, însă ei ar pierde la golaveraj dacă ar fi la egalitate cu FC Sevilla. De asemenea, FC Barcelona ar fi campioană în cazul în care ar termina la egalitate de puncte cu FC Sevilla.
Președinte asasinatSofia (MF) - Președintele clubului Loko- motiv Plovdiv, Alexandre Tassev, a fost asasinat la Sofia, la 19 luni după ce predecesorul său de la gruparea bulgară, Gheorghi Iliev, a fost ucis în stațiunea Slanchev Briag.Alexandre Tassev, în vârstă de 45 de ani, se afla în mașina sa Mercedes, pe o stradă din cartierul Boiana din capitala Bulgariei, când i s-au tras două gloanțe în cap. Poliția crede că el era implicat într-o rețea de trafic de droguri.în august 2005, Gheorghi Iliev, care era președinte la Lokomotiv Plovdiv și al unui holding eh activități în turism și comerț, a fost asasinat în barul său din stațiunea Slanchev Briang, în timp ce sărbătorea o 
victorie a echipei bulgare. Potrivit presei Starul argentinian așteaptă vindecarea sa completă pentru a-și 

putea relua acțiunile (Foto: epa)

Maradona - in așteptare

Sub posibilități. Presa italiană i X scrie, luni, că atacantul Adrian Mutu nu a fost în cea mai bună zi a sa în

Giuly și partenera selecționerului
București (MF) - Jucătorul echipei FC Barcelona, Ludovic Giuly, susține, în autobiografia sa, ce va apărea miercuri, că nu mai este convocat ta naționala Franței ca urma- 

ite a unui sms trimis, în 2004, partenerei selecționerului Ray- mond Domenech, Estelle De- nnis, cunoscută jurnalistă de sport în Franța.Journal de Dimanche a publicat fragmente din cartea lui Giuly, care susține că Domenech are ceva împotriva lui, deoarece îl bănuiește că a avut o relație mai mult decât amicală cu Estelle Denis. Internaționalul francez susține că i-a trimis un £s- 

meciul pe care Fiorentina l-a câștigat 
cu 1-0 în fața echipei Cagliari, chiar 

‘ român a contribuit la
gtauLjnarcat de Pazzini. (Foto: EPA)

tellei Dennis, după o emisiune televizată în 2004, în care a menționat posibilitatea de a servi masa împreună, însă în final acest lucru nu s-a mai întâmplatGiuly susține în cartea sa că a decis să-i spună, ta timpul unei acțiuni a naționalei, lui Domenech despre sms-ul trimis Estellei. „I-âm trimis un sms logodnicei dumneavoastră, dar nu știam că sunteți un cuplu. Nu Vă faceți gri- «ji, era doar o chestiune profesională. Am preferat să vă spun acest lucru, ca să nu existe neînțelegeri", i-a transmis Giuly lui Domenech, acesta din urmă afirmând că.
De la Federer la Hewitt

Sydney (MF) - Australianul Tony Roche, a cărui colaborare cu tenismanul elvețian Roger Federer s-a încheiat la sfârșitul săptămânii trecute, ar putea deveni antrenorul lui Lleyton Hewitt, susține publicația Sydney's Daily 
Telegraph.

Federer, care nu a reușit să 
câștige niciunul din ultimele 
patru turnee la care a parti

Bangkok (MF) - Fostul internațional argentinian, Diego Maradona, își va amâna turneul asiatic pentru a se reface cât mai bine după recenta să spitalizare, a anunțat un responsabil al ambasadei Argentinei în Thailanda, informează AFP.Maradona, în vârstă de 46 de ani, urma să se deplaseze, săptămâna viitoare, in Indonezia, Vietnam, Singapore și Thailanda. Acest turneu a fost amânat cel puțin până la sfârșitul lunii iunie, când recuperarea fostului fotbalist va fi completă.
era la curent cu acest lucru și că a citit sms-ul.„Fără să fie o mojicie, Estelle Dennis nu îmi plăcea. Nu am avut niciodată o relație și nici nu mi-am dorit”, a spus Giuly.Giuly îl atacă din nou pe Domenech, făcând referire la o campanie inițiată de cotidianul The Sun pentru a obține bani în vederea demiterii selecționerului Angliei, Steve McClaren. „Dacă L'E- quipe lansează o astfel de campanie, atunci poate conta pe mine. Știu, să fiu foarte generos atunci când este vorba de o cauză bună”, a declarat Giuiy.
cipat, a anunțat, pe site-ul său oficial, încheierea'colaborării cu Roche, care a revenit în Australia.„Dacă Tony Roche este disponibil, am fi proști dacă nu l-am contacta. Nu știu care este starea sa de spirit în 
acest moment, dar, fără nicio 
îndoială, voi discuta cu el”, 
a declarat managerul lui 
Hewitt David Drysdale, care

„Are nevoie de timp pentru F-- terapia fizică care trebuie să, îi permită recuperarea în urma tratamentului- pentru alcoolism”, a precizat sursa citată. Diego Maradona, campion mondial cu Argentina în 1986, avea programată o vizită de cinci zile în Thailanda, unde urma să joace într-un meci demonstrativ.La 7 mai, Maradona a primit permisiunea de a părăsi clinica de psihiatrie în care se afla internat din 21 aprilie, din cauza unor probleme legate de consumul abuziv de alcool.

Spune că a fost pus la colț din 
cauza unui SMS (Foto: EPA)

a reamintit că Roche a colaborat deja cu mare succes cu Hewitt, în Cupa Davis.Fost numărul 1 mondial în 2001 și 2002, australianul Lleyton Hewitt, în vârstă de 26 de. ani, ocupă în prezent locul 22 în clasamentul ATP. El nu mai beneficiază de serviciile, unui antrenor permanent din ianuarie, atunci când s-a separat de Roger Rasheed.
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NOU! NOU! NOU!

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, b-dul Decebal, bl. 15, et. 1, ap. 2, cu 
vedere spre Ulpia, contorizări complete, neame
najat, preț 150.000 ron, negociabil, tel. 
0723/288282. <T)

• Deva, zona Casei de Ctatură et 2, praf 
5(1000em negociaM, teL 07Z2/792209. (ir. 
3/093537)

• Deva, lingi Liceul Auto, etaj intermediar, fără 
îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț 82.000 lei, 
negociabil. Tel. 0722/854222,225141. (D
• Hunedoara, central, etaj 1, semidecomandate, 
parchet, balcon închis, centrală gresie, faianță, 
calorifere noi, preț 80.000 lei, fără intermediari. 
Tel. 0741/098308,0354/409458. (T)
• semidecomandate, parter, contorizări, fără

■ îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
F Deva, preț 118.000 lei, negociabil. Tel. 

0726/752146. CT)
• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă-gaz, preț un miliard trei sute cincizeci 
milioane lei, tel. 223336. (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu gâam, bucătărie mărită ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(AO)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (AO)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat preț 70000

•S. ron negociabil fiecare, teii 0745/253662,211587. 
\J(A0)

' • decomandate, 2 balcoane, centrală termică 
termopane, parchet gresie + faianță ST 58 mp, 
zona Opera, preț 44500 euro negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• Gojdu, etaj 2, parchet balcon, ST 48 mp, 
contorizări complete, preț 122000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et 2, zona 
M. Eminescu, preț 130000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• decomandate, 2 balcoane, et 8, zona Lido, 
preț 41000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent zona blocurile Mintiei, dec., st = 60 mp, 

i amenajări moderne, centrală termică balcon
închis, preț 147.000 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Minerului, dec., balcon, 
contorizări, preț 97.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• b-dul. Bălcescu, etaj intermediar, dec, 
amenajat repartitoare, preț 155.000 RON, tel. 
0724/305661. (A2)
• str. Minerului, parter, dec., contorizări. preț 
97300 RON. tel. 0724/305661. <A2)

• zonă centrală etaj intermediar, circuit
parchet gresie, faianță preț 45.000 euro, neg, 
tel. 0724/305661. (A2) ................. .
• Gojdu, et 3, semidec, faianță gresie, balcon 
închis, contorizări, preț 140.000 RON, tel. 
0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, dec., amenajat centrală termică 
preț 51500 euro, tel. 0724/305661. (A2)
• zona piața centrală etaj 2, cu centrală 
termică termopan, balcon mare, sau schimb cu 
apartament 3 camere, în zonă maxim Liceul 
Auto, se oferă diferență, preț 145.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Zamflroscu, etaj 2, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet stare bună 
bucătărie mare, preț 100.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• tetracentraț b-dul Decebal, etaj 2, decoman
date, cu balcon, termopan, centrală termică 
modificat preț 52.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Uceul Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări, bucătărie mare, fără modificări, preț 
155.000 ron, negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane tip logie, bine 
întreținut contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat preț 43300 euro. negociabil, 
tel. 0723/251498,0740/535095,232808. (A4)

■ 50 nț, decomandate, zona Mărăști, centrală 
termică bucătărie mare modificată parchet 
gresie, faianță preț 138300 ron, negociabil tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• zm Mrnsai - Trident 58 mp, etaj 3, 
centrală termică parchet gresie, faianță 
bucătărie mare, cămară modificări, balcon 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0745/302200. (A4)
• str. Zamflresat cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocupabil repede, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• urgent apartament 2 camere, 52 mp, zona 
Măraști, balcon mare, contorizări, parchet 
bucătărie modificată cu gresie, faianță vedere 
pe 2 părți, preț 38.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095,232808. (A4)
• zona KogăHceanu, etaj 2, centrală termică 
parchet gresie, balcon mare închis, sau schimb 
cu apartament 3 camere decomandate, etaj 
intermediar, se oferă diferență preț 145.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg, 
tel. 212.141. (A9)

• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere oe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231300. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, zonă centrală lângă spital, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613368 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A1O)
• Brad, zona centrală parchet, termopan, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat termopan, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613368 
0788/040.490,07.48/158.483. (Al 01

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Deva, etaj 1- 3 din 4, balcon închis, preț maxim 
70.000 lei. Tel. 0720/400448 (T)
• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, parchet, centrală proprie, 
gresie, faianță Hațeg. Tel, 770330. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, Complet renovat termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat preț 175000 ron, 
teL 211587.0745/253662. (AO)

• decomandate, centrală termică termopane, 
parchet gresie+fianță ST 90 mp, Bălcescu, preț 
136000 ron negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, Proțpesut etaj 1, balcon, 
parchet preț 55000 euro, tel. 0726/710903. (Al) 
zona Uzo Balcan, etaj 1, termopan, gresie, 
faianță centrală termică vedere în față, preț' 
100.000 ron, negxiabil, tel. 0730/474278 
0745/302200,232808 (A4)
• decomanMev zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet bine întreținu i 
modificări, preț 165300 ren, negociabil, tel 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• zonă Aacmmatt, etaj 2, decomandate. 2 băț 
izolat termic și fonic, centrală termică climă 
bucătărie modificată și mobilată termopan, 
parchet gresie și faianța, preț 70.000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498 0740/535095,232808 (A4)
• decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bine întreținut 
modificări, preț 64.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• zonă ultracentrafa, b-dul. Decebal, etaj 1, 
decomandate, 2 băi, 2 balcoane, termopan, 
parchet modificat vedere în 2 părți, preț 64.000 
euro, negociabil, tei. 0730/474275,0745/302200, 
232808 (A4)
• 1 cameră ♦ extindere spațiu comercial, deco
mandate, zona centrală 2 bai, centrală termică 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări, preț 80.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)

• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva. tel. 231300. (A9)
• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopan, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (AÎ0)

• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490. 0788/158483. 
(ALO)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (A0)
■ în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, 2amfirescu, tel. 0740/317314. 
A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, centrală termică noi central, 2 
băi, balcon închis, et 3, zona Bejan, preț 52000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu 2 
băi, 2 balcoane, centrală termică, Darchet 
gresie, faianță bine întreținut, modificări, preț 
81.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232808 (A4)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, 
centrală termică parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron, negociabil, tel. 
0723/2514980740/535095, 232808. (A4)
• ta Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2. 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608 206003. 
(A7)
• Ml L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
20600Sr<A7)
• peCatpațL etaj 1, dec., neamenajat 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 58000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)

• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg, tel. 
231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)
• scară interioară 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică termopane, 150 mp, total occidental, 
garaj, 97000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă «mă centrală Hațeg, cu spațiu comer
cial modernizat și mobialtcu mobilier comercial, 
224 mp, preț 500 euro mp, negociabil. Tel. 
0723/215461,770465. (T)
• In Deva, sau schimb cu apartament 3 camere, 
et. 1, loc central, în Deva, plus diferență tel. 
0254/215795. (T)
• In Deva, zonă centrală construcție solidă 2 
Camere mari, bucătărie, baie, cămară hol, 
terasă pivniță, boxă centrală termică posi
bilități de etajare, mansardare, grădină 750 mp, 
loc pentru încă o construcție, loc piscină preț 
negociabil, tel. 260526. (T)
• urgent, casă în Deva, zonă centrală Tel. 
229962. (T)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=50C mp, pretabil firmă preț340.000 euro,neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• ta Skneria, P+M, s= 190 mp, la parter living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• wgent, ta Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• ta StaMteha, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, cute, ST- 
400mp, preț 90300 euro neg, tel. 0745/511.778 
(A9)

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic intens)

16,S RON/MP £ 
s

■ urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere + dependințe, preț nego
ciabil, tel. 0254/613368 0788/040.490. (A10)
• Brad și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613368 0788/040490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorăinești, preț negociabil, tel. 0254/613368 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613368 0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zonă centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613368 0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613368 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613368 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613368 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonaB, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/15&483.' *-101

Cumpăr casă (14)
• în Deva, zonă bună și accesibilă curte, 
grădină de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• oșent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă două camere, grădină 800 mp și teren 
2700 mp în Sarmizegetusa sau schimb cu 
garsonieră în Deva. TeL 0722/461536. (T)
• te CNHd, poziție centrală 3 camere, bucătărie, 
apă curentă grădină dependințe, canalizare 
aprobată preț negociabil, tel. 0722/235017, 
0727/781329.(7)
• ta salul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)
• Deva, 2 camere, bucătărie, sală de mese, baie, 
gresie, faianță apă gaz metan, 1300 mp teren, 
130000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
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Deva str.Ulpia nr.15
Tel :+40 - (O) 254-215294; 215770; 0728/285576; Fax:+40-(0)-254 21.8151; e-ma.H: office.deva@deva.acomin.ro

ANGAJEAZĂ

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) 
S<T>
S Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un 

pachet salarial motivant. Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

Informații la telefon: 0254.215.294 - 0254.218.1 51 (fax) 
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro 

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

angajează de urgență, cu contract de muncă pe 
perioadă nedeterminată:

1. Economist - specialitate Finanțe-Contabilitate, experiență 
minimă 2 ani in contabilitate de gestiune
2. Inginer de industrializarea lemnului cu experiență sau absolvent
3. Secretar(ă), cunoscător(oare) limba italiană scris. Vorbit și citit, 
limba engleză, operare calculator
4. Muncitori calificați în meseria de tâmplar sau necalificați (femei și 
bărbați) în vederea calificării în meseria de tâmplar
Relații suplimentare, depunere CV și programare pentru interviu la 
sediul societății, în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2 (lângă Boromir).

(94084)

Companie multinațională cu sediul în Deva
angajează KEY ACCOUNT

Cerințe:

- inițiativă, dinamism, spirit de 
echipă, orientare spre rezultate

- excelente abilități de comunicare 
și negociere

- experiență în vânzări minimum 
2 ani

- permis auto categoria B

Oferta (bonusuri. beneficii):

- pachet salarial atractiv, în funcție 

de performanțe

- autoturism, telefon mobil

- activitate într-un colectiv tânăr ș

și dinamic ®

• dec, bucătărie, baie, parchet zugrăvit etaj 
intermediar, Zona Mărăști, preț90.000 Ron, neg., 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, lamelar, 
termopan, ocupabilă imediat zpna M. Eminescu, 
preț 85.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• semldec, amenajată, mobilată, zona 
Kogălniceanu, preț 92.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon mare, bd. 
Decebal, preț 30.000 euro, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, 
termopan, zona Progresul, preț 98.000 RON, neg, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• urgent cameră de cămin, zona Dacia, preț 
33.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Mărăști, et 1, contorizări, balcon 
închis, preț 85.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, etaj intermediar, 
modernizări, preț 67.000 RpN, tel. 0740/013971. 
(A2)
• zona Dada, 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 rpn, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zonă centrală, contorizări totale, termopan, 
parchet gresie, faianță, repartitoare, bine 
ron, negociabil,tel. 0730/^(4275,0740/^35095. 

(M)
• te IOA parter, dec, parchet gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizări, preț 6L500 lei, neg, teL 
206003,230324. (A7)
• zona EmhMai, etaj 3, semidec, laminat 
zugrăvit vopsit liber, preț 68.000 lei, neg, tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg, tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158.483. (A 10)

• Deva, ană rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcelă, FS 22 m, utilități, 20000 euro parcela, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Intravian, rana 700, ST 5100 mp, FS 25 m, preț 
80 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)
• htravlan h Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776. (A9)
• zona sântohahn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• htravlan h Deva, $-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• htravtai h Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, htravlan în Deva, 6000 mp, la 0N7, 
uti I ități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parată teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg, tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 08 ha teren, la DN 1, lâ 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Oeva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/1584©. (A10)
• Brad, 1 ha. zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 

, 0254/613366,0788(040.490,07881584©.  (A10)
• Brad, 85 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/1584©.'410)

Cumpăr teren (22)
• intravilan în Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)

• S hactare, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat tel. 215212 (Al)

Vând spații comerciale (25)
• hală MOO mp + teren 5600 mp, apă, curent, 
130.000 euro, tel. 215212. (Al)

• hală h Deva, zona industrială, S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• unpnt, 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. 
0745/511.778 (A9)

• htoH h Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, 5-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231800, 
0745(511.778 (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• h Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tei.074S/31731A(A9)

Vând alte imobile (27)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788(040.490,0W1584©. (A10)

Cumpăr garsoniere (20) Imobile chirii (29)

• la Vețef, 2 camere, bucătărie, baie. gaz. 
grădină. 1500 mp, preț 118000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)

Vând garsoniere (19)
• Deva, B-dul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet gresie, faianță, convector 
gaz, 67 000 ron, tel. 215212. (Al)

• decomandate, et 1, termopan, parchet, 
gresie, faianță. Poliția Județeană, ST 28 mp, preț 
70000 ron negociabil, 0742/019418. (Al)
• 33 mp, contorizări, parchet, balcon, et. 4/9, 
zona Gării, 71000 ron, tel. 0745/639022, 
07267316796. (Al)
• urgent temidecomandate, contorizări, balcon 
închis, ocupabilă imediat, preț 78 000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)

• în Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă, tel. 211587,0745/786578 (AO)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață, inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (AO)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei 
și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

organirenTă la DEVA următoarele 
cursuri gratuite:

MANAGEMENT MODERN ÎN 

IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 
DE COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 
2004 - Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Promovarea Capitalului Uman
Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din IMM-uri 

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN SA din: 
DEVA STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 
TELEFOANE: 213915,214718,0744524480 
Pentru mal multe nfixmați despre relație dntre România ? Unitatea Europeană, vizitează:

4vwiiv.intoeuropa.ro

S.C. Active Power Solutîons S.R.L.

________________ angajează________________  
agent vânzări telecomunicații 

pentru județul Hunedoara. Așteptăm CV-urile 
pe adresa de mail razvan.cletchina js.ro și la 

numărul de fax 0257/278.188.
(94162)

Vând terenuri (21)

3 3 0 0 2 5 - DEVA
Tel. : 0254/213510
Fax : 0354 / 811583
e-mail : stamprod@rdslink.ro

• 1 ha pădure. Tei. 0724/772565,1)728(093490. CT)
• 1 ha teren lângă restaurantul Pacific, pe DN7, 
toate facilitățile. Tel. 0767/048633. (T)
• 50 ari teren în localitatea Burjuc, preț 1000 lei. 
Tel. 228046. (T)
• extravlan la capătul străzii Bălata din Deva, 
preț 2 euro mp, preț 4700 mp. Tel. 0256/451498 
sau 0747/974947. (T)
• htravlan In Băcia (15 km de Deva), 3600 mp, 
pu toate facilitățile (apă, gaz, canalizare, curent), 
preț 55 euro/mp, tel. 0254/233974,0724/388452.  
(T)

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

• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, 3000 
mp, orice variante de schimb cu aparta
ment. Tel. 0765/562060. (5/14.05)

• ofer convenaN pământ în arendă în sat Valea 
Sângeorgiului - Călan. Tel. 216491, seara sau 
0788/718540.(4/14.05)
• vând pădnă în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• mai multe parcele de teren In Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• la DN 7, Deva și Săntuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (AO)

• ofer ipre închiriere hală pretabilă pentru 
depozit, str. Săntuhalm, st 180 mp, preț 700 
lei/lună. TeL 0749/275105. (T)
• ofer spre închiriere spațiu 32 mp termopan, 
centrală, grup sanitar, 22 Decembrie, în spatele 
Băncii Transilvania, preț 400 euro/luna. Tel. 
0723/227569. CT)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă piața în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă preitd pieței și contract pe termen lung, 
teL 0745/253662,211587 (AO)
• ghiontiră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/iună, teL 215212. (Al)
• apartumni 2 camere Deva, complet mobilat 
150 euro/iună, tel. 215212 (Al)
• Dova, MO mp, P +1 + M, occidental, centrală 
termică, termopane, gresie, faianță, totul nou, 8 
euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• b-dut Decebal, et 1, dec., amenajat, 4 camere, 
CT, preț 350 euro/iună + garanție, sau se nego
ciază dacă se face plata în avans pe 1 an, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et 7, dec., 3 camere, amenajat, 
mobilat, dotat preț 350 euro/iună+garanție, tel. 
0745(3678©. (A2)
• Dada, 2 camere, et 3, circuit mobilat utilat 
preț 150 euro/iună, tel. 0745/3678©. (A2)
• Mărăștiul Nou, et 1, mobilat foarte frumos, 
living + 2 dormitoare, bucătărie dotată, CT, preț 
280 euro/iună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră, 1 cameră, hol + baie, amenajat 
mobilat repartitoare, fără bucătărie, preț 280 
RON/lună + garanție, tel. 0745/3678©. (A2)
• zona Bajan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot tâmplărie aluminiu, grop sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună+garanție, tel. 2060©, 
0745/253413. (A7)

parte a unei corporații internaționale inass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei în nard-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, 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;

e Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne Ip 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@infornunedia.ro

(32135)

• zonă ctntraH, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Mlaă Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 2060©, 230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• zpJ camere, ultracentral, contorizat reparti
toare, decomandat et3, mobilat preț 150 
euro/iună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona BâlcMcu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/iună. neg., tel. 0745/163445. 
(A7)

• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/iună + TVA, tel. 
0745r'164©3.(A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=35 ța 
apă, gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,2060© 
(A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă, 
pretabil prestări servicii, biroun, preț 50 
euro/iună, 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/iună neg, teL 
212.141,0745/511.778 (A9)

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 
•gro turistică

• Manager în turism 

mrvratjînscrieri zilnic. între orele 9-16, 
UÎilMHlâ II 131*1 până Ia data de: 26.04.2007

în exclusivitate pentru dumneavoastră vine 
din Țara Sfânta o minune dumnezeiască, 
MAICA PARASCHIVA are plante șl uleiuri 
tămăduitoare, talismane apărătoare de 
farmece și blesteme, ea rezolva cazuri dificile 
doar telefonic.
Sunt Carmen din Deva și aduc mii de 
mulțumiri Maicii Paraschiva pentru binele care 
ml-a făcut, mi-a redat prosperitatea In casă șl 
fericirea, doar telefonic.

Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Măicuța 
Paraschiva pentru că mi-a dezlegat cununia și 
acum sunt căsătorită șl foarte fericită.
Sunt Ion șl n-am cuvinte să-i mulțumesc 
Măicuței Paraschiva, care numai prin telefon 
m-a lecuit de beție.

ScNmbațFvă viata In bine swânrFo pe 
Măicuța ParascNva la teL 0748.946.177.

<MU3

Consiliul de Administrație al SC Comat Deva 
SA, cu sediul în Deva, Str. Depozitelor, nr. 5, înmatriculată la 
ORC Hunedoara - Deva sub nr. J20/54/1991, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 
14.06.2007, ora 10,00, la sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi:

- prezentarea și aprobarea proiectului de divizare a societății.
La ședință pot participa acționarii înscriși în Registrul 

Acționarilor societății la data de 31.05.2007.
în cazul neîmplinirii cvorumului necesar la prima convocare. 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC COMAT 
DEVA SA va avea loc în data de 15.06.2007, la aceeași oră, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau 
la telefonul 0254/216582.

*
V
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Decese (75)

Ne despărțim astăzi pentru o vreme de scumpa și iubita noastră mamă, bunică și străbunică
FLOAREA TIMIȘîn vârstă de 78 de ani. Credința ei în Dumnezeu n-a încetat niciodată în toți anii cât i-au fost repartizați pe acest pământ. Ar fi dorit să mai trăiască, dar în aceste zile când cerul este deschis pentru toată lumea Dumnezeu a hotărât să o ia în împărăția Sa. Recunoștința nentru sacrificiul tău, dragă mamă, o purtăm toți copiii tăi: Ioan, Maria, Vasile, Nicolae și Iosif, nurorile, nepoatele, nepoții și strănepoata. Doamne, Te rugăm odihnește sufletul ei bun și blând întru împărăția Ta cea veșnică!

(3005468/14.05)

(

Consilierii locali ai orașului Hațeg, aflând cu profundă durere despre încetarea din viață a aceleia care a fost
FLOAREA TIMIȘsuntem alături de familia greu încercată a domnului primar Nicolae Timiș și transmitem.pe această cale cele mai profunde sentimente de compasiune.

Dumnezeu s-o odihnească! 
Consiliul local al orașului Hațeg.

• amenajat, S-434 mp, zona centrală, Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
Z31.800,0740/317314. (A9)

, • S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
• 7, gresie), Bd. Decedai, 15 euro/mp + TVA, tel.

«11800,0740/317314. (A9)

• hală, S-500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

(3005471/14.05)

• vând iepuri de casă, diferite mărimi. Tel. 
220993.(T)

Medicamente, instrumente
medicale (58)

• vând aparat măsurat glicemia, canadian, 
sigilat, cu 50 lamele, preț 350 lei. Tel. 228046. (T)

Auto românești (36)
• vând Dada 1300 în vederea programului 
„Remat". Tel. 0728/093490. (T)
• vând Dada Super Nova model Confort, an 
fabricație 2003,30.000 km, un singur proprietar, 
vopsea originală roșu-metalizat, mașină de 
garaj, tel. 0723/270348. (T)

Auto străine (37)
• vând Opel Astra, an 2001, motor 1,7 DTi, model 
scurt, limuzină, 138.000 km, carte service, climă, 
abs, esp, închidere centralizată, radio CD sau 
schimb cu auto mai ieftin, tel. 0723/270348. (T)
• vând Peugeot 605 Diesel, an 1992, perfectă 
stare, nr. Franța, preț 2300 euro, negociabil. Tel. 
0723/227569. (T)

• vând Renaidt RX4, af 2003, preț 9500 euro, 
negociabil. Tel. 0729/009775. (4/10.05)

Microbuze. Dube (38)
• vând hrco Magirus dubă închisă, sarcină utilă 
3,6 to, maxim autorizat 7490 kg, unic proprietar, 
stare tehnică perfectă, preț negociabil la vedere. 
Tel. 0726/774145. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând urgent plug și prășitoare. Informații 
Hațeg, tel. 0724/362663. (T)

• vând iigent combini Claas masa 35 m, 2 
tractoare U 650, presă de balotat Ferguson, 
pluguri cu 3 și 2 brâzdare, grape, pompă de 
erbiddat nouă 600 litri, pentru 14 m, alte 
accesorii agricole ți Îngrășăminte chimice - 
azotat ți uree. Tel 246369, 00436763167820. 
(10/1405)

Moto-velo (41)
• vând motoretă Mobra super, uși de hol, casă

• si baie, cu ramă, geam cu 2 canate, instant pe 
az pentru apă caldă, tel. 234156. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând uși partea dreaptă și trapă pentru Ford
Sierra, preț 50 lei. Tel. 0723/227569. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând urgent bibliotecă mare, covor persan 
3/4, bibliotecă mică, birou, fotolii cu măsuță, 
aragaz, lustră, sobă teracotă la curent, canapea, 
tel. 0723/851439. (T)
• vând fereastră nouă, în 2 canate, dimensiuni 
130/1,25 m, preț negociabil, tel. 0254/215895. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă, preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)
• cumpăr lăzi de plastic, deșeu, plata pe loc. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând lacăte speciale rezistente la mediu 
umed, inox, import Germania ABUS. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând scânduri, vană din tablă zi ncată, deșeuri 
de scânduri pentru foc. piatră pentru 
construcție, balast, preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)

• Vând pari pentru roți ți fasole, In Brad, 
onățați de coase ți ascuW, preț 1 leu 
bucata; de asemenea, ifln I lămâi la 
prețul de 150*200 lei bucata, Popeanga 
Dumitru, str. Crițan, nr. 24 telefon 226004 
(nr.VKUBâT)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moldovan Dorina. Se declară nul. (8/14.05)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Trifrna Viorica. Se declară nul. (1/14.05)

Mulțumiri (68)
• Exprim întreaga gratitudine medicilor primari 
Ion lllescu și Marinela Hațegan, de la Spitalul 
Județean Deva, pentru profesionalismul, 
competența, sensibilitatea și afecțiunea cu care 
alină suferințele pacienților. Mulțumiri ți perso
nalului auxiliar și de îngrijire de la secțiile 
chirurgie și ATI. (T. Nicolae, fost pacient la 
salonul 18). (6/14.05'

Prestări servicii (72)
• transport mobifier cu auto acoperit de 1,21 și 
14mc volum, asigur demontare și încărcare la 
mutări, tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)

,1.1
• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
oerec afia-90 euro, Spania-110 euo,
Portugalia, AngBa ți Franța, la destinație, 
cu mașini comode, dfrnatizate, modeme. 
TeL 0740/218237,0726/500004 0765/455835. 
(17/1203)

• efectuez transport auto de persoane, 
îmemaponai m târne europene. mTOtniapi 
la fetoftO/BOCn (7/405)

• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)'
• Nou!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Țravel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța. Germania, Italia, Grecia, Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604 (87919) 

■ vând 20 familii de albine. Informații la tele
fonul 0788/803135. (nr. 5/11.05.2007)

în aceste momente de tristă încercare prin care trece familia Timiș, pricinuită, de decesul prematur al mamei, bunicii și străbunicii ei
FLOAREA TIMIȘde 78 de ani din Reea, conducerea, administrația și colectivul de cadre medicale din Spitalul Orășenesc Hațeg, sunt alături și împărtășesc durerea familiei Timiș. încredințați că sufletul ei bun și blând este acolo unde merită, îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colectivul Spitalului Orășenesc Hațeg.

(3005469/14.05)

(3005473/14.05)

Sincere condoleanțe.

3005475/14.05

(3005476/14.05)

Consiliul de Administrație și AGA al SC Prestatorul SA Hațeg, sunt alături și împărtășesc durerea familiei domnului primar al orașului Hațeg, Nicolae Timiș, pricinuită de decesul mamei sale »
FLOAREA TIMIȘde 78 de ani. Dorim ca Dumnezeu să-i întărească și să-i mângâie în aceste momente de mare suferință.

a să dea glas duri ii prin domnului Timiș Nicolae, primam’ orașului Hațeg, greu încercată prin decesul mamei sale
FLOAREA TIMIȘ' . ... . 

Transmitem sincere condoleanțe familiei.
Dumnezeu s-o odihnească. 

Colectivul de conducere de la 
SC Hidroserv SA Hațeg.

Ne exprimam profundul regret pentru dispariția din viață a celei care a fost
FLOAREA TIMIȘSuntem alături de familia domnului primar Nicolae Timiș la despărțirea dureroasă de mama

Sincere condoleanțe. Fie-i țărâna ușoară. 
Colectivul Consumcoop Hațeg.

Oferte locuri de muncă (74)

■ Angajăm șoferi categoria D, cu experiența 
necesară Relații la tel. 0254/231394, între orele 
8.00 -16.00. (nr. 7/11.05.2007)
• Angajez vânzătoare cu experiență pentru 
magazin de saltele, în Hunedoara, telefon. 
0728/8781Ș3. (nr. 3/11.05.2007)
• ICAS Simeria cu sediul în Simeria, str. Biscaria, 
nr. 1 anunță concurs pentru ocuparea posturilor 
de contabil și casier, în data de 2405.2007. 
I nf ormații-la tel. 0254/261254. (3/14.05)
• instituție financiară de renume intemav,onal 
angajează consultanți financiari Relații la tei. 
0354/406921 și 0354/406922 zilnic, orele 9-14
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moldovan Mihaela Cristina. Se declară nul. 
(9/1405)
• SC Scandia Română S.A. angajează merchan- 

, diser, zona Hunedoara, tel/fax 0254/233017. (nr. 
: 8/11.05.2007)

• Societate Comercială cu profil medical anga
jează. inginer electronist-inginer service 
aparatură Informații latei. 0744/330884Trimite
ți CV la fax: 0254/740680. (nr. 6/10.05.2007)
• Societate comercială specializată in 
distribuirea aparatelor de testare auto anga
jează electromecanic în vederea montării și 
întreținerii acestor utilaje, în județeleînvecinate. 
Se oferă mașină și telefon de serviciu. CV la 

0361-809-600.(93985)
• sortator produse, Hațeg, 1 post, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse, Hațeg, 1 post, data limită 
20.05. Tel, 213244, orele 9-16
• sortator produse, Hațeg, 2 posturi, data limită 
26.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse, Hunedoara 5 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244 orele 9 -16.
• sortator produse, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244 Orele 9 -16.
• spălător vehiade, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

r

Fiul Iustinian, nora Elena, nepotul Tiberiu anunță JX cu durere în suflete încetarea din viață a celuicare a fost .
BARZU IUSTINIANîn vârstă de 83 ani, un bun tată, socru și bunic. Slujba de înmormântare are loc astăzi 15 mai, ora 12 de la Casa mortuară Deva la Cimitirul ortodox din Băița.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. 

Nu te vom uita niciodată.

(7/14.05)

Profund îndurerați de vestea cutremurătoare care ne-a întristat inimile, prin trecerea fulgerătoare 
rX în eternitate a aceleia care a fost o bună prietenă 
Ij a familiei noastre,

FLOAREA TIMIȘde 78 de ani. Am petrecut împreună momente de bucurie, ne-am încurajat reciproc în suferință și ne-am bucurat în clipe de părtășie sufletească, împărtășim durerea cu familia Timiș și dorim ca timpul să nu șteargă aceste amintiri plăcute. 0 floare pe al ei mormânt, Nu o vom uita nicicând.
Familia Anca Aurel și Eleonora din Hațeg.

(3005472/14.05)

Vestea trecerii în eternitate a mamei domnului 
rX primar Nicolae Timiș,
U FLOAREA TIMIȘîn vârstă de 78 de ani a întristat inimile tuturor salariaților din Primăria orașului Hațeg, împărtășim durerea domnului primar și a familiei sale, transmițând sincere condoleanțe.

Dumnezeu s-o odihnească în pace! 
Colectivul de salariați ai Primăriei 

orașului Hațeg,

(3006470/14.05)

rX Cu tristețe în suflet suntem alături de familia 1] domnului primar Timiș Nicolae, primarulorașului Hațeg, care trece printr-o grea încercare, pricinuită de decesul mamei sale
TIMIȘ FLOAREAUn ultim omagiu din partea colectivului de conducere și angajaților de la SC Haber Internațional Hațeg.

(3005474/14.05)

Colectivul Primăriei orașului Simeria este alături de 
JX domnul primar al orașului Hațeg, ec. Nicolae Timiș, la 

U greaua încercare pricinuită de trecerea la cele veșnice a mamei sale.
Sincere condoleanțe.
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• Fără fumuri. O prevedere care le-ar putea interzice șoferilor să fumeze la volan este analizată de Departamentul de Sănătate din Marea Britanie, care încearcă astfel să reducă numărul morților în accidente rutiere. *

La slujba de canonizare a fratelui Galvao (Foto: epa)

Papa a părăsit Brazilia
Sao Paulo (MF) - Papa Benedict al XVI-lea a părăsit, duminică seara, orașul Sao Paulo, la capătul unei vizite pastorale de patru zile și jumătate în Brazilia, prima pe continentul american de la debutul pontificatului său. Cu puțin timp înainte de a pleca la Roma, în timpul ultimului său discurs, în prezența vicepreședintelui brazilian Jose Alencar, Benedict al XVI-lea a evocat „orele intense și de neuitat” petrecute în Brazilia, în timpul vizitei sale, papa a încercat să insufle un nou elan Bisericii Catolice a cărei existență este amenințată în regiune de un număr din ce în ce mai mare de secte protestante.

Format 
memory stick

Londra (MF) - „Exo- dus”, imul dintre albumele de marcă ale cântărețului Bob Marley, va deveni primul LP al unui artist disponibil în format memory stick, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la lansarea acestuia pe piață. Producătorii vor lansa pe piață albumul în două formate: memory stick USB în culorile roșu, auriu și verde și cârd de memorie micro SD care poate fi utilizat pe telefoanele mobile, audio playerele portabile și computere. Ambele formate sunt în ediție limitată.
Premiat

București (MF) - Filmul „Lampa cu căciulă”, în regia lui Radu Jude, a primit premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de ficțiune la cea de-a 50- a ediție a Festivalului Internațional de la San Francisco.

Cage (Foto: EPA)

Film 
despre Al 
Capone 
LosAngefes(MF)- 
Actoiul american 
Nicolas Cage ar putea 
juca într-un film de 
aventuri, a cărui 
acțiune este' anterioară 
celei din lungmetrajul 
de succes „Incorup
tibilii" și care prezintă 
ascensiunea mafiotului 
Al Capone, sub 
bagheta regizorului 
Brian De Palma. Sce
nariul filmului „The 
Untouchables: 
Capone Rising" este 
semnat de Brian Kop- 
pelman și David Le- 
vien. Filmul va urmări 
ascensiunea lui Al Ca
pone ca șef al mafiei 
din Chicago și relația 
sa cu detectivul de 
poliție Jimmy Malone.

Vor împușca
■ Activiștii pentru apă
rarea drepturilor anima
lelor din Australia au 
amenințat cu proteste.

Canberra (MF) - Departamentul de Apărare din Australia plănuiește să angajeze vânători profesioniști care să împuște 3.200 de canguri gri, adică aproape jumătate din populația de 6.500 de canguri, în două baze militare de la marginea capitalei Canberra.într-o scrisoare adresată Guvernului de la Canberra, Departamentul de Apărare a afirmat că miile de canguri cauzau o erodare importantă în zona uscată, punând în pericol o specie de șopârle locale și amenințând fluturii aurii.Cangurii s-au mutat de la periferia capitalei în centrul orașului în timpul unei secete de zece ani, mâncând iarba de pe gazoanele terenurilor de sport școlare și din parcurile rămase verzi prin irigații regulate.Departamentul de Apărare a spus că această problemă, 
Ar putea scrie

Londra (MF) - Scriitoarea britanică J. K. Rowling a mărturisit că plănuiește să scrie o a opta carte din seria „Harry Potter”, în interes caritabil, deși cel de-al șaptelea volum, care va fi lansat în vară, va pune capăt aventurilor celebrului vrăjitor.Scriitoarea în vârstă de 41 de ani a anunțat pe site-ul său de internet: „Este posibil să scriu o carte în interes caritabil, un fel de enciclopedie a lumii pentru care să folo-
Vor migra din cauza climei

Kiara, un jaguar al grădinii zoologice din Berlin, a născut în 25 martie 2007 . Drimul nui. (Foto: EPA)

■ Cel puțin un miliard 
de persoane ar putea 
migra până în 2050 din 
cauza încălzirii globale.

Londra (MF) - încălzirea climei va determina intensificarea conflictelor și catastrofelor naturale actuale și va genera altele noi, avertizează un raport al unei organizații umanitare britanice. în raportul intitulat „Mareea umană: veritabila criză a migrației”, organizația Chrîstian Aid avertizează asupra ritmului „de accelerare a dislocării populației în secolul al 21-lea”.„Numărul persoanelor care și-au pierdut locuințele din cauza conflictelor, catastrofelor naturale și marilor proiecte de

De la Borat, la Eurovision
Los Angeles (MF) - Dan Mazer, scenaristul parodiei de succes „Borat”, și Damian Jones, producătorul comediei „The History Boys”, vor realiza împreună un lungmetraj de comedie despre concursul internațional de muzică Eurovision. Scenariul filmului „Eurovision: The Movie” se bazează pe o idee originală a duo-ului Jones - Mazer. Lungmetrajul va fi produs de compania Working Title. în finala acestui concurs muzical anual concurează reprezentanții a 42 de țări, iar câștigătorul este ales în urma voturilor juriilor naționale.

Al Gore (Foto: EPA)

guvernamentali consideră că o erupție majoră nu este iminentă. (Foto: EPA)

Cangurii gri în pericol (Foto: epa)rezolvată în zona de antrenament militar Majura și în Stația de Transmisie Navală Belconnen, este atât de gravă încât nu poate aștepta un proiect experimental care să sterilizeze cangurii folosind mâncare tratată cu anumite medicamente. Trupurile cangurilor omorâți în cele trei zile de împușcări planificate vor fi îngropate pe terenul guvernului.Ministrul Mediului, John Hargreaves, a spus că licența pentru a împușca animalele nu a fost eliberată încă, decizia finală urmând a fi luată în cursul acestei săptămâni.
o a opta carte sesc tot materialul care nu a apărut în celelalte cărți”. Această carte ar permite fanilor să cunoască detalii care nu au fost incluse în romanele anterioare.Rowling a scris deja două cărți de referință pentru lumea lui Harry Potter, „Quidditch Through The Ages” („Vâj-hațul de-a lungul timpului”) și „Fantastic ?easts And Where To Find hem” („Animalele fantastice și unde le poți găsi”).

Imagine din satelit oferită de Agenția Spațială Europeană (Foto: epa)dezvoltare (mine, baraje, etc.) este deja foarte mare (163 de milioane, potrivit estimărilor aceste organizații)”, se arată în
Concertele Live Earth, inutile

Londra (MF) - Bob Geldof a declarat că seria de concerte Live Earth, organizată pe 7 iulie de Al Gore și destinată atragerii atenției asupra amenințării reprezentate de încălzirea globală, este un eveniment inutil care nu aduce măsuri concrete. Cântărețul de muzică rock și activistul Bob Geldof a declarat că tot ceea ce face fostul vicepreședinte american Al Gore este să organizeze „un

document. „Pe viitor, modificările climei vor determina majorarea (acestui număr)”, continuă Chrîstian Aid, cerând 
enorm concert pop” care nu aduce măsuri concrete de luptă împotriva încălzirii globale. Intitulată „S.O.S. - Campania pentru un climat în criză”, inițiativa este „destinată declanșării unei mișcări mondiale pentru combaterea crizei climatice”, au explicat organizatorii Live Earth. Profiturile rezultate din aceste concerte vor fi donate unei fundații care luptă împotriva încălzirii globale. 

o „acțiune urgență” a comunității internaționale.Organizația estimează că „potrivit ritmului actual, un miliard de persoane vor fi nevoite să-și părăsească locuințele până în 2050”, precizând că încălzirea climei va intensifica factorii actuali ai migrației forțate și va accelera „criza mi- gratorie emergentă”. Citând informații nepublicate încă ale Grupului interguvernamental de experți privind evoluția climei (GIEC), raportul subliniază că până în 2080, între 1,1 și 3,2 miliarde de persoane vor fi private de resurse de apă și între 200 și 600 de milioane vor suferi de foame. în fiecare an, între două și șapte milioane de persoane vor fi afectate de creșterea nivelului oceanelor.

< din rilipine aruncă cenușă. Cercetătorii


