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Cerul va fi variabil, cu înnorări

Dimineața La prâhz Seara

Amanare pentru aurari

Jana Gheorghiu

A murit Jana 
Gheorghiu

București (M.F.) - Realizatorul de televiziune, . "ma Gheorghiu, a murit ieri după-amiază, la vârsta de 60 de ani. Jana Gheorghiu suferea de mai multă vreme de cancer. Este cunoscută ca realizator de emisiuni în cadrul televiziunii publice și în cadrul postului National TV.
Jntoxicați

Lupeni (M.T.) - Un bărbat de 50 de ani, din Lupeni, și-a pierdut viața, iar fratele său se zbate între viață și moarte, la Spitalul din Petroșani, după ce s-au intoxicat cu o substanță care se presupune a fi ^ool metilic. /p.5

Referen
dumul 
online
Deva (AS.) - Hune
doara ONLINE 
(www.huon.ro) va 
transmite informații 
în flux neîntrerupt 
astăzi, în ziua refer
endumului. Vom 
urmări în timp real 
prezența la urne și 
declarațiile princi
palilor actori politici, 
eventualele nereguli 
sau încălcări ale legii, 
în aceste condiții soli
cităm sprijinul citito
rilor noștri cu infor
mații, fotografii și 
materiale video în ca
zul în care observă 
nereguli la secțiile de 
vot din județ. Punem 
la dispoziția celor ce 
vor dori să ne ajute o 
adresă de email, cu- 
vantul@informme- 
dia.ro, pe care îi încu
rajăm să o foloseas
că.

11< țON
Finala - obiectiv obligatoriu

Deva (C.M.) - Campioana României, FCCIP Deva, este hotărâtă să răstoarne egalitatea la care se află după primele două meciuri ale semifinalei cu Dinamo Athletic București și să se califice în finala play-off- ului. Conducerea clubului FC CIP îi invită pe toți suporterii echipei campioane să fie alături de echipă la partida cu Dinamo Athletic, programată luni, 21 mai, de la ora 20.15 la Sala Sporturilor, /p.7
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Ne place la bancă
Sondajul a fetsa rea-isr pnahe clien'n băi ci<or și a avut în 
vedere < jrățenia atenția angajaților și oportunitatea sfa
turilor Bancrierifet. ' ’

dfirrre clienți s-au deciumt mulțumiți

Bulgaria
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■ Procurorul a cerut ca 
pentru cinci martori ai 
acuzării să fie emise 
mandate de aducere.

Deva (T.S.) - Procesul aurarilor care se judecă la Tribunalul Hunedoara a intrat în impas. Și asta pentru că mar

torii citați dau dovadă de dispreț față de justiție și pur și simplu le dau cu tifla judecătorului, procurorilor sau avo- caților inculpaților. Din cei 41 de martori citați de procurori, doar 15 au ajuns să fie audiați până în prezent. Astfel, de două luni se tot dau amânări de pe o dată pe alta pentru

că martorii nu catadicsesc să se prezinte. La fel s-a întâmplat și la termenul de ieri. în acest context, procurorul Adrian Sava a cerut ca pe numele a patru din cei cinci martori care trebuiau să fie audiați să fie emise mandate de aducere de către Jandarmerie. Al cincilea dintre

martori, Marius Mateș, este polițist. Maria Râmbetea, fosta soție a unuia dintre cei mai importanți martori ai acuzării, se află la a patra citație la care nu se prezintă, iar Florina Nițu la a treia. Toți aceștia vor depune mărturie la următorul termen, pe data de 15 iunie, /p.5

U ploaie torențială de 15 minute a transformat 
într-o 
DN 7

/ municipiul De
S mică Veneție.,r apa a inundat pur și sim- piu strada- iar cetățeniiD' umblâu cu pantalonii suflecați.
r* (Foto: T. Mânu)

A ucis pentru fosta
■ Un bărbat de 47 de 
ani, din Hunedoara, și-a 
pierdut viața, fiind lovit 
în torace cu un cuțit.

Hunedoara (M.T.) - Tragicul eveniment s-a petrecut în Hunedoara, unde un bărbat de 47 de ani a fost lovit cu un cuțit, în zona toracelui, de către fostul soț al concubinei sale. Joi noaptea, în jurul orei 22:55, în municipiul Hunedoara, pe b-dul Dacia, în fața blocului G, în urma unei alterca

ții între Vasile B., de 47 de ani, din localitate, și Ioan M. de 44 de ani, din Hunedoara, muncitor necalificat la Direcția 'de Drumuri Hunedoara, cunoscut cu afecțiuni psihice, Vasile a fost lovit cu un cuțit în zona toracică. Lovitura i-a fost fatală. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Poliției, care din primele cercetări a stabilit că victima, Vasile B., locuia în concubinaj cu Doina V., de 41 de ani, din Hunedoara, fosta soție a lui Ioan M. „Bărbatul a fost reținut pe
Votează în premieră

Deva (M.S.) - Un număr de 19.840 de hunedoreni vor vota astăzi pentru prima oară în viața lor, ei fiind tineri care au împlinit vârsta de 18 ani în perioada scursă de la precedentele alegeri generale, desfășurate în anul 2004, și până azi, inclusiv. La urne sunt așteptați să participe

411.659 de alegători hunedoreni, pentru aceștia fiind tipărite 450.000 de buletine de vot. Votul se exercită numai pe baza actului de identitate. Potrivit datelor statistice, 564 de persoane din județ nu vor putea vota, acestea pierzându- și acest drept în urma unor sentințe judecătorești.

bâză de ordonanță, urmând a fi prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de omor calificat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu.Bărbatul a fost prezentat, ieri, Tribunalului Hunedoara, care a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat.

La vot!
Deva (C.P.) - Alegătorii din județ vor putea vota astăzi la cele 523 de secții de votare. Cei care nu știu unde se află secția de Votare la care sunt arondați pot consulta pe site- ul nostru lista tuturor seețiilor din județ. Aici sunt specificate localitățile, numărul secției de votare, locul unde se află a- ceastă secție de votare și străzile de domiciliu ale alegătorilor. ww'.v.huflffi
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• Tentativă de asasinare. Președintele 
palestinian Mahmoud Abbas și-a anulat 
joi o vizită în Gaza, după descoperirea 
unui tunel plin de explozivi amplasați de 
aripa militară a Hamas, aceștia urmând a 
exploda la trecerea convoiului preziden
țial, au anunțat oficiali din cadrul servicii
lor de securitate.

Jurnaliști uciși
Washington (MF) - Doi jurnaliști ai postului ABC News au fost u- ciși în Irak, a anunțat ieri președintele postu- 1 lui de televiziune, David Westin. Gameramanul ■ Alaa Uldeen Aziz (33 ani) și tehnicianul de sunet Saif Laith Yousuf Ferenc Gyurcsany(26 ani) au fost uciși joi după-amiază, în timp ce se întorceau de la serviciu. Mașina lor ar fi fost prinsă într-o ambuscadă, jurnaliștii fiind uciși de atacatori necunoscuți.

A format 
GuvernulParis (MF) - Premierul francez Francois Fil- lon a format, ieri, noul Guvern, o echipă cu puțini membri care vor a- vea ca principală sarcină aplicarea reformelor promise de Nicolas Sarkozy, relatează AFP. Guvernul este compus din 15 miniștri, dintre care opt bărbați și șapte femei, precum și patru secretari de stat și un înalt comisar.

Summit
■ Jose Manuel Barroso: 
UE își va apăra membrii 
„din spirit de solidarita
te", în fața Moscovei.

Samara (MF) - Uniunea Europeană își va apăra membrii „din spirit de solidaritate”, a declarat președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, la sosirea sa la Samara, pentru summitul UE- Rusia, pe fondul unor divergențe între Moscova și mai multe state europene, relatează AFP.„Uniunea Europeană are 27 de membri, iar noi luăm decizii bazate pe solidaritate. Ăm venit aici, bineînțeles, în a- cest spirit, pentru a apăra in-

pe fondul divergențeloteresele europene”, a declarat Barroso.El a recunoscut că există dificultăți între Uniunea Europeană și Rusia și a subliniat că nu se așteaptă la „nimic spectaculos” de la acest summit.„Sincer, nu aștept nimic spectaculos de la această reuniune. Cred de asemenea că nu va fi nimic cu adevărat urgent (...). Este o relație pe termen lung, vom avea o discuție sinceră și deschisă pe toate subiectele”, a adăugat Barroso.
împiedicați să participeUn grup de opozanți ruși, printre care și fostul campion mondial la șah Garri Kaspa-

Vladimir Putin și Jose Barroso
(Foto: EPA)

Francois Fillon (Foto: epa)

: (Foto: EPA)

i Acuzat de 
| cenzura 
i Budapesta (MF) - 
ș Premierul ungar Fe- 
! rene Gyurcsany a a- 
ț vut un rol în cenzura- 
: rea organizațiilor in- 
î terase de regimul co- 

munist în anii '80,
: dar a refuzat să cola- 
i boreze cu serviciile 
i secrete în perioada 
: când era membru al 
i Ligii Tineretului Co- 
Ț munist (KISZ), a de- 
i darat istoricul Krisz-
: tian Ungvaty, relatea

ză MTI. Gyurcsany,
; care a fost reprezen-
j tantul KISZ în cadrul
•: Universității din Pecs
; la începutul anilor
i '80, înainte de deve-
i ni liderul mișcării, a 
I înlăturat afișele pos-
ș tate de activiștii pen-
| tru pace din cadrul 
4- grupului Dialogus la 
„T * avizierul Universității,

: dar a refuzat să ofe-
: re informații servicii- 
i lor secrete în această 
; problemă, potrivit 
i unui articol publicat, 
: ieri, de săptămânalul 
i’ cultural și politic Elet 
î eslrodalom.

Iranul a instalat 1.600 
de centrifuge atomice

Teheran (MF) - Iranul a instalat 1.600 de centrifuge utilizate la îmbogățirea uraniului și continuă să monteze altele, în cadrul programului său nuclear, a declarat un oficial iranian de rang înalt.Cifrele furnizate de acesta confirmă afirmațiile diplomaților care monitorizează cazul Iranului, referitoare Ia numărul de centrifuge instalate până în prezent. Iranul a precizat că asamblează 3.000 de instalații, care pot genera combustibil pentru centralele nucleare sau material pentru focoase nucleare.Iranul insistă că planurile sale sunt pașnice, deși Occidentul consideră că scopul Teheranului este să fabrice bombe nucleare.„Iranul instalează 3.000 de centrifuge la centrala de la Natanz, iar în prezent are 1.600 de centrifuge active”, a afirmat Abdol- reza Rahmani-Fazli, secretar adjunct al Consiliului Suprem de Securitate Națională.Având 3.000 de centrifuge în funcționare, Iranul ar putea fabrica anual material suficient pentru cel puțin un focos nuclear, afirmă diplomații occidentali. Aceștia au precizat însă că statul s-a confruntat cu o serie de probleme tehnice, care au afectat activitățile.Teheranul a afirmat că scopul său este să instaleze peste 50.000 de centrifuge.Consiliul de Securitate al ONU a impus două seturi de sancțiuni Iranului, începând din decembrie, când Teheranul nu a respectat cererea de a suspenda activitățile nucleare. SUA au amenințat cu o nouă rundă de sancțiuni, dacă Iranul nu încetează lucrările.
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rov, au fost împiedicați de forțele de ordine să plece la Samara, unde intenționau să

protesteze vineri, in tim summitului UE-Rusia, a clarat purtătorul de cuvân lui Kasparov, Denis Bilun „Avionul a decolat și i unul dintre membrii delf ției formațiunii Cealaltă sie (...) nu a fost primii bord”, a declarat Bilun prin telefon, de la Samara, pă ce a fost contactat de m brii opoziției de pe aeropo: din Moscova.„Ne aflăm pe aeropoi Șeremetevo 1 și mai mi persoane în uniformă ne luat pașapoartele, au 13 p. poarte. Consider că este delict penal”, a declarat 1 rul organizației Pentru d: turile omului, Lev Pono rev.
Legea ANI a fost promulgată
■ Agenția Națională de 
Integritate - o autoritate 
administrativă autonomă, 
sub control parlamentar.

București (MF) - Președintele interimar Nicolae Văcă- roiu a promulgat, joi, Legea privind înființarea Agenției Naționale de Integritate.„Președintele interimar al României, Nicolae Văcăroiu, a semnat astăzi, 17 mai, Decretul pentru promulgarea Legii privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate”, informează un comunicat al Administrației Prezidențiale.Proiectul de lege privind A- genția Națională de Integritate a fost aprobat degjiyern în, 5 iulie 2006 și a adoptat de Ca-’

mera Deputaților, într-o formă modificată, în 30 octombrie 2006.Legea ANI a fost adoptată, în 9 mai, de Senat, cu unanimitate de voturi, respectiv 103.
AmendamentePlenul Senatului a adoptat un amendament care stabilește că prin diferență vădită se înțelege o diferență ce depășește 10% între averea existentă și veniturile realizate, dar nu mai puțin de 10.000 de euro. Plenul a mai adoptat un amendament care prevede că în sfera de activitate a Agenției de Integrate intră și liderii de sindicat.De asemenea, înainte de a fi

dfEba*pfâ<n Co

misiile juridică și pentru drepturile omului din Senat.O modificare adusă legii de senatorii din cele două comisii se referă la înlocuirea termenului de „parte din avere nejustificată” cu „avere ilicită”.Potrivit Legii ANI, această nouă instituție este o autoritate administrativă autonomă, aflată sub control parlamentar, Senatul numind atât președintele și vicepreședintele, cât și Consiliul Național de Integritate.Agenția Națională de Integritate este denumită ca autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică ce funcționează la nivel național, ca structură unică, cu Municipiul iîBucurnii; reștThJBWMteată în legea >ANJ. f,
V

Premierul britanic, Tony Blair, s-a întâlnit cu președintele 
american, George W. Bush, la Washington (Foto: epa)

Ultima vizită oficială
1 Premierul britanic, 
Tony Blair, a efectuat 
ultima vizită oficială la 
Washington.

Londra (MF) - Premierul britanic, Tony Blair, și președintele american, George W. Bush, au reafirmat legătura puternică dintre Marea Britanie și Statele Unite, în timpul ultimei vizite oficiale la Washington efectuată de șeful Guvernului de la Londra înainte de a se retrage, relatează BBC News Online.Cei doi lideri, care au fost aliați apropiați în ultimii șase ani, și-au lăudat reciproc realizările. Bush a

declarat că premierul britanic este o persoană care gândește „strategic și clar”.La rândul său, Tony Blair a afirmat că președintele american este „neînduplecat, neșovăitor și hotărât”.Bush a precizat că el și șeful Guvernului britanic au discutat detaliat o serie de probleme și au participat la o videoconferință cu comandanții trupelor din Irak.El a adăugat că sunt „frustrați de incapacitatea comunității internaționale de a acționa în Darfur” și că au „petrecut mult timp (discutând) pe tema schimbării climei”, pe care a calificat-o problemă serioasă.
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Complot dejuca
Bagdad (MF) - Cel pi țin nouă atentate c bombă au fost comise î orașul Mosul, din nordi Irakului, începând c miercuri seara, cu scopi de a elibera sute de dej nuți, în cadrul unui cor plot care a fost dejuc; de forțele irakiene.Un oficial militar am rican de rang înalt a d clarat joi că forțele de s curitate irakiene au d monstrat că sunt antr nate, prin replica la cec ce a calificat drept c mai amplu atac al insu genților din ultimele o luni, din acea parte a Ir kului.Cel puțin șapte dint: . atacurile cu mașină-ca i cană au fost sinucigași

Paul Wolfowitz va demisioi
■ Președintele Băncii 
Mondiale își vă da demi
sia la sfârșitul anului fis
cal, adică la 30 iunie.

Washington (MF) - Președintele Băncii Mondiale, Paul Wolfowitz, a acceptat joi să demisioneze la data de 30 iunie, pentru a pune capăt cri- H—-• •••• 
Am acționai e& 
și ca bună- 
credință in ceea ce perceput ea 
fi'M cele mai 
bune interese ale 
instituției.
Paul Wolfowitz

...... •..... ....... ••••••n zei provocate de acuzațiile formulate la adresa lui, relatează AFP.„Anunț astăzi (joi, n.r.) că demisionez de la președinția Băncii Mondiale de la sfârșitul anului fiscal”, adică de la 30 iunie, a precizat el, într-un comunicat.Cei 24 de reprezentanți ai Consiliului de administrație, care reprezintă cele 185 de state membre, au precizat că au acceptat asigurarea oferită de Wolfowitz, în vârstă de 63 de ani, potrivit căreia a acționat „etic și de bună-credință” atunci când a ordonat avansarea unei angajate a instituției, Shaha Riza.„Sunt mulțumit că, după ce au analizat dovezile, administratorii au acceptat asigurarea (pe care le-am dat-o) că

am acționat etic și cu b credință în ceea ce am p< put ca fiind cele mai bun terese ale instituției”, a r rat Wolfowitz, în acest tex re arată compromisul inti nit între cele două părți.Wolfowitz, care prezid Banca Mondială din i 2005, „nu va demisiona diat”, a avertizat miercu vocatul său, Robert BemGeorge W. Bush, care retras joi sprijinul pentrr tul oficial din cadurl Pen fiului, a declarat că reț plecarea acestuia și a adă că ar fi preferat ca Wolfc să rămână în funcție.Wolfowitz a fost acuzî o comisie de investigați a încălcat regulamentul tică al instituției prin m ra în care a acționat în movarea și majorarea sal lui angajatei Shaha Rîze pert în problemele Orien Mijlociu, cu care o relație sonală.

Paul Wolfowitz (Fo
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(Foto: Traian Mânu)
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f~\ acă vrei cu adevărat să înțelegi 
Ls gradul de civilizație al unui popor 

folosește-le mijloacele de transport în 
comun. Asta e părerea mea. De om care 
circulă, zi de zi, cu renumitul maxi-taxi și 
care observă mereu aceleași lucruri. în 
primul rând atunci când mă urc în 
microbuz șoferul îmi „servește" un bilet 
folosit de cel puțin cinci ori. Și asta pentru 
că există mulți pasageri care consideră că-i 
fac un bine șoferului lăsându-i biletul pe 
bord la coborâre. Lucru pe care îl știe și 
patronul și de care ține cont atunci când îi 
stabilește salariul. Adică ceva de genul 
„lasă bă, salariul e mic, dar mai faci și tu 
un ciubuc!"

di ra de obicei, imediat la intrarea pe 
x_>culoar e o cucoană, cu un gabarit

considerabil, care nu vrea să înainteze. Din 
spate un domn mă împinge ca să înaintez, 
dar cucoana... nici gând. încerc să-i explic 
că lumea vrea să urce, dar răspunsul 
(indiferent de cucoană) e invariabil același: 
„Cobor la prima!". Știu, mă gândesc eu, 
dar nenea din spatele meu vrea să urce. 
Așa că, îmi iau inima-n dinți și forțez... 
intrarea. Reușesc să trec, dar cămașa mi-a 

Ci ieșit din pantaloni și un nasture a luaf-o 
razna. Ajung în spate unde niște tineri 
povestesc, cu voce tare, despre alea, alea... 
înțeleg că vocabularul lor e redus la 
cuvinte auzite ascultând manele sau mu
zică hip-hop. La coborâre, aceeași pro
blemă. Cucoana care susținea că se va da 
jos la prima e tot acolo. Parcă e mai mare 
decât înainte. îmi iau avânt și... sunt liber!! 
Curat balcanici, coane lancule!

somezi zoifrzzi?
; care sufereau din cauza 

i secetei. Și asta, după ce Patri
arhul Teoctist a trimis, luni, 

o circulară către troate paro
hiile, în care făcea apel la rugăciune pentru ploaie către toți preoții. „Adresăm rugămintea ierarhilor, preoților și credincioșilor Bisericii noastre să înalțe rugăciuni către Bunul Dumnezeu în toate Sfintele Altare de la parohii, mănăstiri și schituri pentru ploaie folositoare oamenilor, viețuitoarelor și aducătoare de rod bogat pe pământ”, scria Patriarhul Teoctist în comunicatul trimis la fiecare parohie. Oamenii au rețineri în ceea ce privește semnul

Nkoleta Boda

^>e decide taxa auto
București (M.F) - Reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor (MEF) vor prezenta marțea viitoare, la Bruxelles, propuneri privind noua grilă a taxei auto. Potrivit unor date prezentate recent de ministrul Economiei, Varujan Vosganian, valoarea taxei ar urma să rămână la 161 de euro pentru mașinile noi, cu motor Euro 4 și capacitate cilindrică sub 1400 centimetri cubi. Pentru autoturismele din aceeași categorie dar cu vechime de 1-2 ani, taxa s-ar putea reduce de la 284 de euro la 139 de euro, iar pentru cele de 4-5 ani de la 299 de euro la 111 euro.

Se pare că rugăciunile preoților au avut rezultat. De ieri a început să plouă divin.Dacă unii oameni cred cu tărie că rugăciunile au adus ploaia, alții sunt sceptici, spunând că și preoții își fac doar meseria. Iar alții nu știu foarte bine. Să creadă?... Să nu creadă?... „Da, sunt sigură că rugăciunile preoților ajută. Cum vă explicați, altfel, că atâta timp a fost secetă și acum, după ce s-au făcut aces-

Ileana Oprea (Foto: CL)

te rugăciuni, a venit ploaia brusc”, spune convinsă Adriana Rădoni. „Nu, ar fi culmea să cred așa ceva. Trăim în secolul XXI. Și popii își fac doar meseria. Sunt sigură că e o simplă coincidentă”, spune I- leana Oprea.„Nu, nu cred că din cauza asta a venit ploaia. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Poate că venea oricum. Cine știe? Poate...”, spune, totuși, cu unele rețineri, Nicoleta Boda.
Peste 20 de litri / mpDupă doar zece minute de ploaie, apa era, în unele zone ale orașului, de jumătate de metru. Ploaia a produs și pene de curent, iar cei aflați pe stradă au fost nevoiti să găsească un adăpost rapid, pentru că drumurile au fost, pentru scurt timp, nepracticabile.„A fost o aversă de ploaie de 15,4 litri pe metrul pătrat.

Este o cantitate de apă de mult așteptată, în special de agricultori. în cursul nopții a mai plouat încă șase litri. Deci, în total, au fost 22 de litri pe metrul pătrat, în cursul zilei de ieri. în primele 20 de minute a plouat aproape 11 litri, dar a fost o cantitate de ploaie binevenită. Din ceea ce cunoaștem, nu s-au produs pagube”, afirmă Gabriel Bulgăr, meteorolog de serviciu la Stația Meteorologică Deva. Meteorologii spun că vremea bună nu se arată încă. Motiv pentru care agricultorii au prilej de bucurie. Se anunță ploi în continuare.„Vremea este instabilă în continuare. Se anunță averse de ploaie și descărcări electrice și chiar ploaie, de până la 20 de litri pe metrul pătrat, în special în zonele de deal și de munte. Nu sunt avertizări de inundații în această perioadă”, precizează meteorologul Gabriel Bulgăr.
Bilanț tragic pe DN7
■ Un mort și un rănit. 
Acesta este bilanțul 
accidentelor rutiere 
produse ieri, pe DN7.

Mihaela TAmaș
mihaela.tan1asein1orTnfnedia.ro

Mintia - Un bărbat a fost rănit, iar autoturismul puternic avariat în urma unui accident produs ieri, în jurul orei 8.40, pe DN 7, în localitatea Mintia. Conducătorul unui autoturism Dacia Solen- za, Pavel P., de 30 de ani, din București, circula în direcția Vețel - Mintia. Nu a adaptat viteza la condițiile de carosabil umed, a pierdut controlul autoturismului, a derapat și a intrat într-un pom de pe marginea șoselei.în urma impactului, mașina a luat foc, fiind nevoie de intervenția pompierilor. Șofe

rul a suferit leziuni ușoare care nu au necesitat internarea acestuia în spital. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.
Accident mortalUn alt accident, care s-a soldat cu un mort, s-a produs tot pe DN7, în localitatea Romos, în jurul orei 04:15. „Conducătorul unui autoturism Mercedes, înmatriculat în Germania, Daniel K., de 43 de ani, cetățean german, a surprins și accidentat mortal pe Susana D., de 27 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, care s-a angajat în traversarea drumului prin loc neper- mis și fără să se asigure”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie al Județului Hunedoara, sub- inspector Bogdan Nitu. Două accidente grave au fost înregistrate ieri in județ

Premii pentru abonații Cuvântul liber
■ Mult răsfăț pentru 
abonații cotidianului 
Cuvântul liber în 
fiecare lună.

Deva (M.Ș.) - Abonații Cuvântul Liber au numai de câștigat! în urma extragerii efectuate la concursul de abonamente, dna Crașoveanu Adela (Hunedoara) a câștigat 50 ron, dl Sopterean Mihai (Hunedoara) se va bucura de aparatul de măsurat glicemia, iar dl Gugu Vasile (Hunedoara) de un tensiometru.

Dumitru AdrianAragazul aparține dlui Moț Leonard (Deva), iar 50 ron vor fi cheltuiți de dl Dumitru A- drian (Deva). Intrând în familia Cuvântul Liber sau pre- lungindu-vă actualul abona

Gugu Vasile Moț Leonardment vă puteți bucura de premiile puse în joc la concursurile destinate abonaților. Pregătiți-vă pentru următorul concurs. Premiile vă vor face să uitați de căldura mare a ve-

Sopterean Mihairii! Deci fiți pe fază: din 5 iu-nie, un nou concurs se lansează! Mult succes și felicitări tuturor abonaților!Fiecare abonat CL se numește CÂȘTIGĂTOR!

tiboriujtroiafiofommtdij.ro
mihaela.tan1asein1orTnfnedia.ro
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1762 - S-a născut filosoful german Johann Gottlieb 
(.Sistemul moralei*) (m. 1814). 

î 1881 - S-a născut Mustafa Kemal Ataturk (foto), 
om politic, fondatorul Repu
blicii Turda și primul ei 
președinte (1923-1938) (m. 
1938)____________________
1887 - S-a născut sculptorul 
Ion Jalea (m 1983).___________
1910 - S-a născut Ion 
Țuculescu, pictor român (m.

născut Natalia
Oreiro, actriță și cântăreață Uruguayans, celebră prin 
rolul interpretat în telenovela „înger sălbatic"._______
1994 - A încetat din viață Jacqueline Kennedy Onas- 
sis, soția președintelui John F. Kennedy, apoi a cele- 
brului om de afaceri Aristotel Onassis (n. 1929). 
1997 - Curtea Supremă de Justiție a reabilitat 21 de 
intelectuali, printre care Constantin Noica, Alexandru 
Pateologu și Nicolae Steinhardt.

tYDCBlVA vumIVImii23°maxim
Cerul va fi senin. Se vor înregistra temperaturi minime de 11°C și maxime de 23°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cerul va fi înnorat. Minima termică va fi de 7°C, iar maxima va înregistra 23°C.
Luni. Cer noros, posibil ploaie. Se vor înregistra temperaturi minime de 11°C și maxime de 22°C.
Calendar Creștin Ortodox ____
Sf. Sfințit Mucenic Patrichie; Sf. Muceniță Chiriachi; 
Cuv. Memnon.

Calendar Romano-Catolic_________________________
Sf. Celestin al V-lea, pp.

Calendar Greco-Catolic_______________
S Patriciu, ep și însoțitorii săi (+ sec IV).

Întreruperi apă, gax, curent

Apă ________________________________________________
Astăzi nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei 
potabile.
Luni, 21 mai. se întrerupe furnizarea apei potabile între 
orele:
9.00-15.00 în Hunedoara. în zona Buituri, Peștiș, Par
cul Industrial, B-dul Traian (parțial), pentru montare 

| apometru DN 100 mm la Bluming.
' 8.00-15.00 în Deva la PT 18 pentru contorizare PT.

Sunt afectate blocurile LI, L2, L3 de pe B-dul I. Maniu 
și blocurile J, M, N de pe B-dul Decebal.

Energie electrică _____ _____
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei ( 
electrice.

■

Gaz metan___________________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

RETETAXH.EI...... . - - - . .. . . . -

Spaghetti picante
Ingrediente: spaghetti, 1 roșie, 1 ardei iute, 4 căței 
usturoi, 2 linguri ulei, cimbru, unt.
Mod de preparare: se pune puțină sare în apa în care 
se fierb spaghetele iar când sunt gata se scurg de 
apă și se pune puțin unt într-o cratiță pentru a le căli. 
Pentru sos: într-o cratiță mai mică se pune puțin ulei 
la încins după care se adaugă 4 căței de usturoi, se 
călesc până capătă o culoare arămie, apoi se pune 
tot la călit și un ardei iute tăiat cubulețe, se adaugă 
sosul de roșii și se lasă să dea în clocot, se pune cim
brul și cubulețele de Knor și dacă mai trebuie puțină 
sare.

"n

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integrantei din numărul precedent: V - F - I - E - HIBERNARE - SALA - 
REN - AER - PESTE - P - EMOȚIE - AA - TREN - 0 - TB - TR - RD - CIOC - NANI 
- PAUSAL - H - CIRCA - ION - A - EU - OCHI - MR - RS - EPIC - VLAGA - ETUI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 23 aprilie -19 mai, CL te provoacă 
la uri nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate integrantele apărute în acest interval, 
realizează o colecție și trlmlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o In cutiile speciale 
Cuvântul liber, până frt 29 mai.

ÎN 30 MAI, CUVÂNTUL LIBER
te vrea câștigători

50 RON Al CÂȘTIGAT!

J Nume.....................
! Prenume...............
[ Adresa..................
J .........................Tel
■ Localitatea ......
| Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □ 
[jm____ șgjggi

Regulament;
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I $1 II. 
Extragerea va avea loc în 30 mai, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

BerbecNu te lăsa prins într-o conjunctură care nu te avantajează deloc. Chiar dacă inițial nu ți se pare mare lucru, ulterior s-ar putea să ai de suferit.
TaurSănătatea îți face mici probleme astăzi și ar fi mai bine să □revii din timp orice problemă chiar dacă la prima vedere nu pare gravă.
Gemeni________________ __________________ _Ai rămas în urmă cu munca de la serviciu. Oprește-te din socializat și limpezește-|i gândurile. Persoana iubită îți oferă tot spdjinul.
RacZi bună pentru finanțe și pentru câștiguri neașteptate. Ai 
insă mare grijă la sănătate, safecjtane mai veche s-ar putea să recidiveze.
Vraja taupe să se destrame, al chemare, ai interes, dar lucrurile se leagă greu Nu mal lua totul în serios, nu mai analiza flecare cuvânt.
FecioarăPoți să-|i faei proiecte îndrăznețe pentru astăzi fiindcă ai forța necesară să pul umărul la realizarea lor. Indiferent ce dorești :;â faci.
Evoluezi în forță. Ești cam stors de puteri, stresul este prea mare, dar poți realiza lucruri foarte importante. Ar fi Indicat să te relaxezi.
ScorpionEști foarte inspirat, iar dacă ai □ meserie creativă sau artistica poți spera la performanțe deosebite. Și în alte domenii te descurci bine.

Vărsător

irDacă faci manevre financiare, piogramează-le pentru săptămâna viitoare. Combinația dintre curaj și ambiție poate aduse oportunități.
CapricornTe avantajează munca in colaborare, ai noroc de contracte bune. Posibilă ocazie nesperată Relațiile la distanță sunt deosebit de benefice.
Neîmplinirea dorințelor te poate determina să te izolezi. Vrei să dovedești ce poți și ca prin minune ți se oferă și o 

e de a arăta.

lOMi la acțiune, ai energie destulă și este bine s-o valorifici în activități importante. încearcă să-ți vezi de treabă că * mal bine.

j 

t
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7:00 Jurnalul TVR
730 Heidi (ep. 4 ultimul, 
0 aventuri, Anglia, 2005) 

8:00 Jurnalul TVR
8:15 Desene animate. Club

Disney (SUA)
8:45 Phil din viitor (s) 
9:15 Hai Hui prin Europa. 
9:45 Integran după Inte

grare (2 episoade) 
10:00 Jurnalul TVR 
10:15 Faimoșii cai lipizzani 

(doc. Austria, 2006) 
11:00 Cartea europeană.

Club 27
11:30 Cinemaniadi 
12:00 Jurnalul TVR 
12:15 Istoria Referendumului 
12:35 Festivalul Vară, vară, 

primăvară
14:00 Jurnalul TVR
1435 Eurovision 2007
15:25 Vile și palate celebre 
16:00 Jurnalul TVR 
16:15 Parfum de glorie: 

Octavian Morariu
16:45 Faimoșii cu Măruță și 

Moga (r)
17:50 Jurnalul TVR
18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:30 Ediție spedală - 
R0MÂNIA după 
REFERENDUM
Transmisiune directă 

22:10 Supercop
□ (acțiune/comedie, 

Hong Kong, 1996). Cu: 
Jackie Chan, Michelle 
Khan, Maggie Cheung, 
Bill Tung . R.: Stanley 
Tong

23:50 Jurnalul TVR. Meteo. 
Sport

0:20 Faimoșii cal lipizzani 
(reluare)

1:10 Ascuns (r) (thriller, i 
O Franța, 2005). Cu: 

Daniel Auteuil, Annie 
Girardot. R.: Michael 
Haneke

3:10 Jurnalul TVR (r).
Meteo. Sport

430 Cinemaniadi (r)
435 Festivalul 'ari vară, 

prtnavaă. Ediția a 
Xl-a, Sibiu, 2007 (III) 
(reluare)

7:00 Samurai Jack (desene 
animate)

730 Călătoriile lui Sindbad
(desene animate) 

8:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

10:15 Războiul de acasă (r) 
10:45 Doi bărbați și

□jumătate (s, r) 
11:15 ProMotor 
12:15 Campionii - Magazin

Champions League j 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Crimele din Midsomen I

B Azil periculos (thriller, ‘ 
Marea Britani^ 1997). ' 
Cu: John Nettles, 
Daniel Casey, Jane ț
Wymark. R.: Jeremy J
Silberston 

1530 Karate Kid II (acțiune, Î
B SUA, 1986). Cu:

Ralph Macchio, •
Noriyuki Pat Morita, ’ 
Danny Kemekona. R.: j 
John G. Avildsen

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport |

Vremea

7:00 Condamnat la moarte
□ (film, r)

830 în gura presei
930 Casa de piatră 

10:00 Roata de rezervă 
1030 Opt reguli simple (r) 
11 :00 Desene animate: Ani- 

max: Slimerși 
vânătorii de fantome; 
Proiectul G.e.eK.e.r. 

12:00 Desene animate 
13:00 Știri 
13:15 Felida 
14.-00 Cadavrul din piscină

□ (mister, SUA 2004).
Cu: George Hamilton, 
Elizabeth Pena, Justine 
Bateman. R.: David S. 
Cass Sr.

15:45 Automobilism în 
direct: Campionatul 
european FIA GT3 

16:45 Iubirea vieții mele
□ (comedie romantică, 

SUA, 2000). Cu: 
Michael Vartan, 
Natasha Henstridge. 
Regia: Steven Feder

1830 Săptămâna finandară 
1900 Observator. Sport 

Meteo

' 8:00 Fata din viitor (s) 830 
Megatehnicus 9:00 Arta 
supraviețuirii (r) 930 Natură 
și aventură (r) 10:00 D'ale Iu' 
Mitică (r) 11:00 Liber pe con-; 
trasens 12:00 EU-RO Case (r) 

; 1230 Lumea azi 13:00 Are
na leilor (r) 14:00 Miracole (s) 

i 15:00 Via sacra 16:00 Bazar 
(r) 1630 Autostrada TVR. 
Magazin regional 18:00 Jur-. 
nai regional 18:35 Verdict: 
crimă! (s) 1925 Europa altfel

! 19-45 Mistere și mituri ale sec.
- al XX-lea 20:15 Unitatea spe

cială 2 (s) 21S0 Ora de știri 
22:10 Martorul tăcut (s) 23:10 

s Știri de acasă (dramă, SUA,! 
‘2001) 1:10 Liber pe con- 
trasens (r) 2:05 Muzica la

> maxim (r) 3S0 Verdict: crimă!
(r) 345 Mistere și mituri ale 

«sec. al XX-lea (r)

5S0 Clona (r) 7:00 Duelul pasi
unilor (r) 8S0 Răzbunarea Vie- ■ 
tonei (r) 9S0 Un medic în fam
ilie (s) 11SO SOS, viața mea! 
(s) 1330 Prizoniera (s) 14:30 
Iubire ca în filme (r) 1530 
Duelul pasiunilor (s) 1630 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet
ty cea urâtă (s). Cu: Ana Maria 
Orozco, Jorge Enrique Abello 
1930 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 2030 Tinerețea Eca- 
terinei (dramă, SUA, 1991) 
2230 Clona (s). Cu : Murilo 
Benicio 030 Prizoniera (r) 130 
SOS, viața meal (s) 4:00 
Poveștiri adevărate (r)

730 Desene animate 8:00 
Quizzit - emisiune interactivă 
9:00 Copiii de la 402 (d. a.)
930 Sport, dietă și o vedetă 
10:00 Imobiliare Blitz 11S0

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale jea

1230 Copii îh America (come
die, SUA, 2005). 14:05 Zeyda 
și asasinul (comedie, Canada, 
2004). 15:40 V Festival 2006 
(Concert, Marea Britanie, 
2006) 16:50 Spanglish (ro
mantic, SUA, 2004). 19:00 
Blănosul (comedie, SUA, 
2006). 20:40 Venom (horror, 
SUA, 2005). 22:10 Obsesie 
misterioasă (dramă, SUA, 
2004). 23:45 Eu, robotul (SF, 
SUA 2004). 1:40 Vioara roșie 
(dramă, Canada, 1998). 3:45 
Roma - Farsalia (Ep. 7, dramă, 
Marea Britanie, 2005)

2030 Armă mortală 2 ,
□(thriller/acțiune, SUA, 

1989). Cu: Mel Gibson, 
Danny Glover, Joe 
Pesci, Joss Ackland, ’ 
Patsy Kensit. R.: 
Richard Donner 

2300 Condamnat să uadă 
□(thriller, SUA, 2004). <

Cu: Ray Liotta, Kath
leen Robertson, Willem 
Dafoe, Stephen Rea, 
Stewart Alexander, < 
Brooke Allen, Nick 
Brimble. R.: Tim
Hunter »

1:15 Zolar-un sportiv 
□ extraterestru (aventuri, 

SUA, 2004). Cu: Jor
dan Hoffart, Nicki 
Clyne, Jesse Moss. R.: 
Carl Goldstein 

2x6 Pro Motor (r) 
330 Stilul Oana Cuzino (r) , 
i e dm Mid-
Bsomer Azil periate 

(film, r)

20:15 Fotbal Uga 1: 
FC Dinamo vs Unirea 
Urziceni

22:45 Renegații (acțiune,
□ SUA, 1989). Cu: Kiefer 

Sutherland, Jami Getz, 
Robert Knepper. R.: 
Jack Sholder.
Trebuie să aibă 
încredere unul în 
celălalt sau să moară. 
Băieții s-au întors în 
oraș. De data aceasta, 
și-au adus și armele. 
Un polițist și un plan 
de acțiune.

ÎS0 Lege și ordine: Briga- 
B da specială (serial, 

polițist, SUA, 1999). 
Cu: Christopher Meloni 

2:00 Concurs interactiv 
3S0 Săptămâna finadară 

W
330 Desene animate: 

Jetbc Copiii de la 402; 
J son și eroii munteU, 

i Sissi

: 10:00 Scarlet Pimpernel (s) J 11:00 Poftă bună cu Jamie 
Oliver (doc.) 1130 Agenția de 
turism 12:00 Ghem, set și 
meci (s) 1230 Fit & Chic 13:00 
Tibanu' 1330 Pet Zone 14S0

: Zenon; Fata din secolul XXI - 
‘ (com.) 16:00 Sandokan Rebe

lul (av.) 18:00 Fotbal Liga I 
Burger 830 Știri Național TV 

j 20:00 țara Iu' Papură Vouă
> (divertisment) 20:15 Cu ochii 

pe ceas (comedie, SUA, 1997)
j 22:15 Dragoste în ofsaid 

(comedie romantică, Marea
’ Britanie)___________ ■

Autoforum 11:40 Tele RON 
13:00 Camera de râs 13:15 
Interviurile Cristinei Jopescu 
14:15 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:15 Nuntă în 48 de ore (r) 
1630 Schimb de mame (r) 
18S0 Focus 1930 Mondenii 
(r) 20:00 Dr. T și femeile
(corn, romantică, SUA/Ger- 
mania, 2000) 22:00 Rambo 
3 (acțiune, SUA 1988) 24S0 
Fără apărare (thriller, SUA) 
2S0 Sunset Beach (s)

12:00 Realitatea de la 12:00 
13:00 Realitatea de la 13:00 
13:10 Money Express 14:00 
Realitatea de la 14:00 15:20 
Fabrica 1630 3 x 3 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:05 
3x3 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Jurnal sport 19:15 
Ediție specială 20:00 Reali
tatea de ia 20:00 20:10 
Eurosceptici 22.30 Părerea 
mea 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:15 Jurnal de mare 
audiență 24:00 Realitatea de 
la 24:00 _

PRO CINEMA
1030 Descoperă România 
11 SO Entertainment News (r) 
11:15 Savoarea bucătăriilor 

(europene (s) 12:15 Jocurile :
iubirii (film, r) 14:15 Noi toți (r) 

I 14:45 Savoarea bucătăriilor 
europene (s) 16:00 Cinci din- 
tr-o îovttură (s) 17S0 Liceenii 

‘în alertă (com.) 19S0 Rebel în ‘ 
■ California (s) 20S0 Entertain
ment News 2020 Point Pleas- 

! ant (ep. 8, dramă, SUA, 2005) 
, 2130 Noi toți (s) 22S0 în ring 
cu Rocky (s) 23S0 Scandalul 
Larry Ftynt (dramă, SUA 1996)

730 Azi, mâine (doc.) 8:00 
Lumea poveștilor nemuritoare 
9S0 Top Fan X (r) 10:00 Vis 
de vacanță 10:30 La limită. 
Autoshow 11:00 Hobby mix 
(divertisment) (r) 1130 Euro- 
maxx (doc.) 12:00 Automo
tor (doc.) 1230 Arte (doc.) 
13:00 Fan X 14:00 Destinații. 
la cheie 1430 Pasul Fortunei 
(r) 16:00 Esentze 17:00 High 
Life (r) 18:00 Briefing. Retro
spectiva săptămânii 19:00 
Raliul (dramă, România, 1984) 
21:15 Bucharest Fashion 
Week 2007 - III 22:15 Propri
etarii de stele (dramă. Româ
nia, 2001)

9dX) Mașini pe alese: Mazda 
MX51(k00 Curse 11W Moto 
delete americane 12:00 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
13:00 Dependenți de cas
cadorii 14:00 Superstructure 
Kansai International - Un ae
roport pe mare 15XX) Vână
torii de mituri 16XX) Brainiac 
17:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 18XX) Bărbații în afc 
19riX) Automobile americane 
recondiționate 20riX) Dis
tribuirea Airbus-utu A38C 
21£0 0 pradă mortală 22^0 
Vinovat sau nevinovat' Z3H0 
Băiatul care avea o sj-oere 
in loc de fată



I
i

i
j

Dea (D.i.) - ,MBoane de oameni, milioane de copaci' 
este un program național de responsabilitate socială 
cnrpoaativă, care are ca scop promovarea activităților 
de voluntariat în cadrul companiilor, organizațiilor și 
instituțiilor pentru plantarea de copaci sau alte plante; 
m orașe și în împrejurimile acestora. (D.I.)

1 euro_______________ _____________________ 3,2708 lei
1 dolar american_________________________2,4246 lei
1 gram aur 51,4884 lei

RADARE
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Amplasarea radarelor în data de 19.05.2007:
- DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea I
și Mihai Eminescu. j
Amplasarea radarelor în data de 20.05.2007: !
- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

<__ _____ ............................................................. ..............Z

Agricultură de pensionari
■ Cu banii din pensii și 
din subvenții date în 
mijlocul iernii nu se 
poate face agricultură.

Clara Pâs
clara, pas@nfarmmedia.ro

Rapoltu Mare - Aceasta este părerea oamenilor care locuiesc în Rapoltu Mare, o așezarea rurală situată la aproximativ 20 de kilometri distanță de Deva. La sat au mai rămas doar vârstnicii. Din pensiile mici, unii încearcă să cultive câte ceva pe terenurile pe care le au. Dar mulți au renunțat deja, lăsând pământul pradă buruienilor. „Deși avem terenurile arabile bune, o suprafață mare a rămas nelucrată. Oamenii nu au

TBANZACȚU BUBSIEBE
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Ion Crăciun Răspop David Adam Sorin

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SIF3 2.2600 3,2
SIF1 3.2900 0,61
Banca Transilvania 0.7300 0J9
w 2.4000 0,42
Biofarm 0.6150 0,82
silf 3.1500 0,64
SIF5 3.6200
SIF4 2.1200 1,44
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

mm
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Reguli:
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

6 2 7 4
7 8 3
5 4

9 !3 2 5 1
6 ■ :

6 3 5 8 4
2 6

8 1 3
4 1 7 2

Țăranii și caietul
Deva (T.S.) - Nici bine nu s-a terminat tevatura •.iscată de interzicerea smântânei în piețe că o altă reglementare vine să dea mari bătăi de cap țăranilor. Astfel, țăranii care vând lapte sunt obligați, din această lună, să noteze cantitățile în așa numitul „Caietul Fermierului”, pe zile, iar fermierii care comercializează peste 5.000 kg/an trebuie să înscrie produsele lactate și echivalentul de lapte folosit în obținerea lor, pe baza unei formule. Modelul caietului a fost stabilit deja, acesta fiind de două tipuri, în funcție de cota fiecăruia. La nivelul județului Hunedoara, peste 80 la sută dintre deținătorii de vite s-au înscris în Registrele Fermierului cu speranța că vor primi subvențiile de la Uniunea Europeană.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent Intoxicați cu alcool metilic
5

începători

16 2 9 4 7 3 5 8
3 4 9 8 5 1 6 2 7
8 7 5 2 6 3 4 9 1
7 9 8 3 2 6 1 4 5
2 3 4 1 9 5 7 8 6
5 1 6 7 8 4 9.3 2
9 5 3 6 7 8 21 4
6 8 1 4 3 2 5 7 9
4 2 7 5 1 9 8 6 3

Avansați

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

Execută: Lucrări de construcții civile și industri
ale

Placări termoizolante
Finisaje interioare și exterioare
Tencuieli structurate
Placări faianță, gresie la standard european 

NU EZITAT! SĂ NE CONTACTAT!!

TELEFON: 0788/022.189, 0788/022.187

(95109)

■ Un bărbat de 50 de 
ani a murit după ce a 
înghițit, probabil, 
alcool metilic.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamasginîcrmniedia.rc

Lupeni - Un bărbat de 50 de ani, din Lupeni, care suferea de schizofrenie, a murit după ce a înghițit o substanță necunoscută. în data de 17.05.2007, în jurul orei 13:30, Poliția Municipiului Lupeni a fost sesizată de Serviciul de Urgență din cadrul Spitalului Municipal Lupeni despre faptul că, în data de 16.05.2007, ora 19:10, Gheorghe P., de 48 de ani, din Lupeni, l-a internat pe fratele său, Vasile P., de 50 de ani, 

posibilități financiare pentru a face agricultură performantă”, confirmă Octavian Roman, primarul localității.
Ce spun țăranii?„Dintr-o pensie de 400 de lei ce poți face? Să ne dea subvențiile acum, nu la iarnă. Ce să fac cu banii atunci? Mă duc la crâșmă!? Acum am nevoie de erbicide și îngrășăminte pentru culturi. înainte dădeau subvenții pentru fiecare vițel ce îl aveai, acum numai celor care au de la trei în sus. Adică mă obligă să țin în grajd trei vaci”, spune loan Ciocan, din Rapoltu Mare. „Agricultura aici nu mai rentează, poate numai la cei care au utilaje. Am rămas noi, bătrânii, tineretul nu mai vine la sapă. O să le cumpărăm de dincolo pe

Acuzați de circ mediatic
5

■ Aurarii consideră că 
procesul lor va reînce
pe, în forță, după ce se 
termină referendumul.

Tiberiu Stroia
tiberi u -stroiaeinf ormmedia. ra

Deva - Inculpații în dosar au o altă versiune asupra a ceea ce se întâmplă în privința audierilor martorilor în procesul aurului dacic. „Aducerea martorilor prevăzuți prin rechizitoriu e amânată deliberat pentru a-și pune la punct un scenariu de genul celui din februarie, când au încercat arestarea noastră în instanță. Toți acești martori, dacă cineva îi va putea verifica vreodată, au o chestiune în comun: ori sunt cu cătușe la mâini, ori au fost arestați. Pe scurt, sunt persoane șanta- jabile. Procurorii nu sunt încă pregătiți cu sceneta pe care vor să o pună cu cea de- a șasea brățară. Bat trompeta cu această a șasea brățară de câteva luni. De ce nu o 
din Lupeni, cunoscut în evidențele medicale cu schizofrenie. Pentru că starea sa de sănătate se agravase, medicii au decis să fie transportat la Spitalul Municipal din Petroșani. Aici, în urma examinării, medicii au stabilit diagnosticul „intoxicație acută cu substanță necunoscută - comă gradul 3/4”, iar la ora 22:30 bărbatul a decedat din cauza unui stop cardio-respirator. Din observațiile medicilor se pare că ar fi vorba de alcool metilic. „La zece minute de la moartea fratelui său, Gheorghe P. a fost transportat la spital. Medicii i-au stabilit același diagnostic, iar bărbatul a rămas internat”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector

Octavian Roman loan Ciocantoate, cu chimicale. Pui roșia pe dulap și două săptămâni tot proaspătă e. La noi, dai 600 de lei pentru arat și semănat, alți 600 pentru erbicidat și toamna nu mai scoți nimic pentru că vin porcii mistreți și mănâncă tot. Autoritățile spun că 

în urmă cu doi ani „aurarii" erau arestați cu surle și trâmbițemai cumpără? De ce nu o aduc? Nu e bine ales momentul? Ei au mijloace cu care să aducă în instanță martorii, dar nu vor să-i aducă acum. Ge să facă cu ei? Show-ul nu e pregătit. în momentul în care se va termina cu refe
Bogdan Nițu. S-a constituit o echipă operativă care efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor care au condus la decesul lui Vasile P. și îmbolnăvirea fratelui acestuia.

A murit după ce a băut alcool 
metilic (Foto: CL)

legea ne cere să ne îngrădim terenul. Adică să facem curți în câmp. Cine a mai văzut așa ceva?! Apoi intră să ari și să- 1 lucrezi cu utilajele cum zic ei, dacă mai poți. Asta e... pământul și pădurile sunt ale oamenilor și porcii ai statului. Și nu poți să le faci nimic!”, adaugă supărat Ion Crăciun Răspop, din satul Bobâlna. „Nimeni nu dă valoare pe țăran. Muncim degeaba. Știu om care de pe un hectar a luat doi saci de porumb, restul l-a mâncat porcii mistreți”, susține David Adam, din același sat. „Am utilaje, dar mai bine nu le aveam. Oamenii nu mai prea lucrează terenul și dacă o fac spun că cer prea mult pe lucrare. Așa că mare câștig nu am. Ba da... impozitul de 400 de lei pentru tractor! Asta am câștigat pentru că am utilaje”, încheie Sorin, din Bobâlna.

rendumul și cu problemele statului român, iar noi putem deveni subiect de prima pagină, din nou, acest tele- bâlci va reîncepe”, a declarat, pentru Cuvântul Liber, Iulian Ceia, unul dintre inculpați și considerat capul afacerii.
Reabilitare

Deva (T.S.) - Electro- centrale Deva intenționează să reabiliteze, în asociere cu una sau mai multe firme, un grup de producție a energiei electrice la Termocentrala Mintia, investiție evaluată la 67,9 milioane euro. Electrocentrale Deva, filială a Termoelectrica, va organiza o licitație pentru selecția uneia sau mai multor companii care să realizeze lucrările de reabilitare a unui grup de 210 MW de la centrala Mintia Deva. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru 26 iunie.
RECLAMĂ

mailto:pas@nfarmmedia.ro


sâmbătă. 19 mai 2007

• In Spania. Responsabili din domeniul 
hotelier din Valencia au anunțat că au 
nevoie de 250 de muncitori calificați 
(bucătari și chelneri) pe perioada verii. Ei 
au precizat că vor oferi contracte de 
muncă pe durată limitată personalului 
român calificat. (C P.)

• Târg. AJOFM Cluj va organiza, săptă
mâna viitoare, cel mai mare târg de locuri 
de muncă la nivel național, pentru angaja
rea a 1300 de persoane pentru mai multe 
companii, între care una de telefonie mo
bilă. Cele mai multe job-uri sunt pentru 
muncitori. (C.P.)

Program „au pair" pentru 
tineri

București (C.P.) - Tinerii români care a- jung în Belgia prin programul de schimb intercultural „Au pair”, cu scopul perfecționării cunoștințelor lingvistice și al îmbogățirii culturii generale, nu pot ocupa un loc de muncă în această țară. Tinerii români vor fi primiți în familii belgiene, unde beneficiază de cazare și hrană, în schimbul efectuării unor mici sarcini curente și de ordin familial, precizează OMFM. Pentru a putea participa la acest program, solicitanții trebuie să aibă între 18 și 26 de ani la data acordării autorizației sau permisului de muncă, să facă dovada că dețin un titlu care le dă acces, în țara de origine, la învățământul superior sau că au urmat cursuri cel puțin până la vârsta de 17 ani. Tinerii care doresc să obțină calitatea „au pair” trebuie să cunoască, la nivelul de bază, limba uzuală din familia gazdă sau să-și ia angajamentul că vor urma un curs intensiv de limbă imediat după sosirea în Belgia. Detalii despre program se pot obține pe www.omfm.ro.

Tinerii din programul „au pair" nu au drept legal 
de muncă (Foto: cl)

Ieri inginer, azi negociator
■ Un devean disponibi- 
lizat în urmă cu 10 ani 
a făcut carieră în sis
temele de vânzări.

Clara Pâs
c1ara.pas@nformmedia.ro

Deva - Iosif Csibi, de profesie inginer geo-fizician, este printre primii hunedoreni disponibilizați din minerit. A renunțat la slujba pentru care era pregătit profesional și a ales să lucreze într-un domeniu total diferit: sistemul de vânzări „Multilevel”. Astăzi coordonează activitatea reprezentanților de vânzări din județul Hunedoara ai unei cunoscute firme din domeniu. „A fi reprezentant de vânzări nu înseamnă că ești un vânzător ambulant care umblă cu plasa de produse și le vinde la colț de stradă. Ești un negociator. îți selectezi potențialii clienți și lor le prezinți oferta de produse. A fi un bun nego-

losif Csibi, un inginer care s-a autocalificat în arta negocieriiciator te ajută mult în toate aspectele vieții. Pentru asta, unele aptitudini le ai din naștere - comunicativ, optimist -, altele le dobândești prin învățare. în această profesie, dacă vrei să ai succes trebuie să fii atent și la ținuta ta și mai ales la modul în care vorbești cu clienții. Niciodată unui ardelean să nu te apuci

să-i turui oferta pe care o ai pentru că te va respinge, va crede că vrei să-l „aburești”, povestește Iosif Csibi.Sistemele de vânzări „Multilevel” se practică de firme cunoscute carelizează produse cosmetice, aparatură medicală, electro- casnice, bijuterii, suplimente nutritive. Reprezentanții de
comercia

(Foto: C.P.) vânzări sunt cei care fac cunoscute ofertele firmelor, muncă pentru care primesc comisioane ce variază între 15 și 40% din valoarea produsului vândut.Negociatorii, cum îi numește Iosif Csibi pe reprezentanții de vânzări, pot câștiga uneori și 10.000 de euro pe lună.
Proiect european pen
tru șomerii vârstnici

București (M.F.) - Persoanele trecute de 55 de ani, care au rămas fără un loc de muncă, vor putea fi ajutate printr-un proiect al unor ONG-uri și sindicate din cinci țări europene să se reintegreze pe piața muncii. Blocul Național Sindical este partener în proiectul „Seniori și Mobilitate”, finanțat de Comisia Europeană, care își propune să încurajeze ideea de mobilitate pe piața muncii a lucrătorilor cu vârsta de peste 55 de ani. Pentru a-i determina și pe angajatori să privească altfel forța de ■muncă formată din persoanele in vârstă, în acest proiect sunt incluși și reprezentanți ai conducerii unor societăți din diverse domenii de activitate. Acest program include și realizarea unui program educativ de televiziune, care va fi pus la dispoziția stațiilor tv din toată Europa. La această dată, în județ aproximativ 30% din forța de muncă activă depășește vârsta de 55 de ani.

£
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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
FAIANJARI 

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

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

Informații la telefon: 0254.215 294 - 0254.218.151(fax) 
Secretariat, e-mail; office.deva@deva.acornin.ro 

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

: M.COMPANY CONSTRUCT SRL,

MEI® COMERCIAL - PROMOVARE PRODUSE 
CHIMICI.

Relații la telefon:
0788/022.189 0788/022.187

li 06)

S.C. Active Power Solutions 5.R.L.
angajează

agent vânzări telecomunicații
pentru județul Hunedoara. Așteptăm CV-urile pe 

adresa de mail razvan.cletchinoaps.ro și la 
numărul de fax 0257/278.188.

(94162)

QUASARW INDUSTRIES

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

OFERTĂ EX

M689

iC EMEMOCONȘTRUCțlASA 
Sucursala Boita - Mintia

angajează următoarele categorii de personal pentru șantierele Deva 
și Paroșeni:

- zidari - dulgheri
- sudori electric și autogen- muncitori necalificați

Menționăm că se acordă salarii atractive prin contractul individual de muncă, 
spor vechime, tichete masă și plata orelor suplimentare.

Informații suplimentare:
- pentru Deva - telefon 0788/218373; 0254/236559 - pers, de contact Bucur 
Teodora
- pentru Paroșeni - telefon 0788/961704; 0254/570327 - pers, de contact 
Szabo Rodica.

(94608).

Spitalul EF Simerla, ea sediul le SlMMtâi, sir- B. ia.HEU, 
ar. IS. organizează. la termen de 15 zile de la data agaiillai anunțului In ziar, concurs pentru ocuparea următorului post vacant >e d’’ată nedeterminată:

- muncitor necalificat (bucătăreasă).Itasarele se depun, în termen de 1Q (zece) zile de la fa- blicarea anunțului, la Compartimentul RUS.Informații privind înscrierile și tematica se aBim de ta sediul anfthil sau la tel.0254/260.681.
Companie multinațională cu sediul în Deva

angajează KEY ACCOUNT

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

- excelente abilități de comunir 
care 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 

și dinamic

Persoanele interesate sunt rugate să trimită Curriculum 
Vrtae pe adresa de e-mail: deva.office@mogyi.ro sau pe 

fax 0254/224111

Consiliul Local al municipiului Orăștie organizează în data 
de 14.06.2007

concurs pentru ocuparea postului vacant de

Director
din cadrul Casei de Cultură "Alexandru Grozuță" Orăștie.
Concursul constă în evaluarea candidaților și a proiectelor 

de management.
Condițiile de participare la concurs, actele necesare pen

tru dosarul de concurs și alte informații sunt afișate la 
sediul Primăriei municipiului Orăștie și pe site-ul: 
www.orastie.info.ro.

(94845

I

L

Serviciul Public Județean 
Salvamont

organizează în data de 05.06.20071 ora 10.00. la sediul aces 
tuia din Deva, Piața Victoriei, nr. 1, bloc 8 parter, concurs pen
tru ocuparea unei funcții contractuale vacante astfel:

Compartiment administrativ și resurse umane - consilier - 1 
post

Concursul constă într-un test grilă și interviu.
Pentru a participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiții;
- să aibă cetățenia română
- să fie absolvent de studii superioare
- să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor
- să nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de urmărire 

penală ori de judecată pentru săvârșire de infracțiuni
- să aibă capacitate deplină de exercițiu
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare confirmată prin 

fișă medicală
- să aibă comportament corespunzător cerințelor de conduită 

admise și practicate în societate
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse până în data de 

04,05.2007. ora 16.00. la sediul Serviciului public județean Sa- 
vamont.

Informații suplimentare se pot obține la sediul serviciului sau 
la telefon 0354/407456 sau 0788/637261

http://www.omfm.ro
mailto:c1ara.pas@nformmedia.ro
mailto:office.deva@deva.acontin.ro
mailto:office.deva@deva.acornin.ro
razvan.cletchinoaps.ro
mailto:deva.office@mogyi.ro
http://www.orastie.info.ro


- • Palmares. Primul meci dintre FC Vaslui
A și Jiul Petroșani s-a disputat la 10 sep- 

tembrie 2005, când Jiul a câștigat în 
deplasare cu 2-1. în celelalte două meci
uri disputate la Petroșani s-au înregistrat 
scorurile de 0-0 și 3-1. (V.N.)

Finala - obiectiv obligatoriu
■ FC CIP are nevoie de 
victorie cu Dinamo 
pentru a juca în ultimul 
act al play-off-ului.

C1PRIAN MARINUJ

ciprian.marinut@informmedia.ro

1

• Corvinul. în Liga a ll-a de fotbal, Cor
vinul 2005 Hunedoara întâlnește astăzi 
pe teren propriu pe ocupanta locului 9 în 
clasament. Gaz Metan Mediaș. Corvinul 
se situează în prezent pe locul 7 cu 44 
de puncte și, alături de liderul seriei, U 
Cluj are cele mai multe goluri marcate, 
42. (V.N.)
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Clasament
1. Dinamo 32 23 7 2 60-20 76
2. Steaua 32 19 8 5 58-22 65
3. CFR Cluj 32 19 6 7 57-32 63
4. Rapid 32 15 11 6 59-34 56
5. Poli Timișoara 32 15 7 10 34-29 52
6. Gloria 32 15 7 10 40-32 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

1-16. 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: sâmbătă, 19 mai: Vaslui - Jiul (Kanal D,
16.30) ; FC Argeș - FC Național (netelevizat); Poli lași - 
CFR Cluj (Național TV, 18,00); Dinamo - Unirea Urz- 
iceni (Antena 1, 20,15); Steaua - Pandurii (Kanal D,
20.30) ; duminică, 20 mai: Farul - Craiova (Telesport, 
18,00).

■'! •'’■4
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Clasament
1. U Cluj 30 18 8 4 42-20 62
2. Dacia Moveni 30 15 8 7 36-21 53
3. CSM R. Vâlcea 30 15 5 10 33-28 50
4. Minerul Lupeni 30 15 4 11 37-31 48
5. Poli Timișoara II 30 12 9 9 42-28 45
6. Unirea Alba lulia 30 12 9 9 30-25 45
7. Corvinul 30 11 11 8 42-32 44
8. FC Caracal 30 13 4 13 35-30 43
9. Gaz Metan 30 12 5 13 38-29 41
10. IS Câmpia T. 30 11 8 11 27-29 41
11. FC Târqoviște 30 11 8 11 25-28 41
12. FCM Reșița 30 11 6 13 32-32 39
13. CFR Timișoara 30 11 6 13 33-42 39
14. FC Bihor 30 9 9 12 32-39 38
15. Buildinq 30 9 8 13 23-29 35
16. FC Baia Mare 30 8 8 14 22-47 32
17. Auxerre 30 5 10 15 22-34 25
18. Unirea Dej 30 6 6 18 25-52 24
Etapa a XXXI-a, din 19 mai, a.c.: I.S. Câmpia Turzii - 
Auxerre Lugoj; CSM Râmnicu Vâlcea - Unirea Dej; CFR 
Timișoara - Minerul Lupeni; FCM Reșița - Poli II 
Timișoara; FC Bihor - FC Baia Mare; Building Vânju 
Mare - FC Târgoviște; FC Caracal - Unirea Alba lulia; 
Universitatea Cluj - Dacia Mioveni; Corvinul Hunedoara 
- Gaz Metan Mediaș.

i 
I I

Seria Valea Mureșului ............... ........
Deva (V.N.) - Delegări,de arbitri și observatori pentru 
etapa a Xlll-a, din 20 mai a.c.:
Victoria Dobra - Casino Ilia. Alin Saraoi, centru, Flav
ius Coroiu și Marius Giuculescu (Deva), asistenți. Obser
vator, Vasile Capotesc
Ponorul Vața - Aurul Certej, Daniel Marinescu, centru, 
Marius Bartosin (Hunedoara) și Claudiu Nicoară (Deva), 
asistenți. Observator, Cornel Mihăesc.
Olimpia Ribița - Moții Buceș, Claudiu Varsalian, centru, 
loan Hriscu și Alexandru Planicec (Orăștie), asistenți. 
Observator, Adrian Radu.
Zarandul Crișcior - Streiul Simeria Veche, Sorin Ciotlăuș, 
centru, Manus Necșulescu și Alin Mariș (Deva), asis
tenți. Observator, Marian Dima.

(

l

Seria Valea Streiului_ ________ ___ __
Unirea General Berthelot - STntămăria Orlea, Cristian 
Lazăr, centru, Ionel Cîrstea și Adrian IMite (Petroșani), 
asistenți. Observator, Cornel Cărare.
Dada Boșorod - Streiul Baru Mare, Adrian Pascal, cen
tru, Cristian Faur și Daniel Bobora (Hunedoara), asis
tenți. Observator, Petru Spărios.
Viitorul Pădișa - Minerul Tefajc, Adrian Lina, centru, 
Mihai Fogoroși și Laurențiu Ungureanu (Lupeni), asis
tenți. Observator, Lazăr Kelemen.
Cema Lunca Cernii - Mureșul Deva H, Sorin Petcu 
(Hunedoara), centru, Flavius Obâșan șa Dânuț Magda 
(Brad), asistenți. Observator, Traian Melxa

Deva - Campioana României, FC CIP Deva, este hotărâtă să răstoarne egalitatea la care se află după primele două meciuri ale semifinalei cu Dinamo Athletic București și să se califice în finala play- off-ului pentru a-și apăra titlul. După un parcurs aproape perfect în sezonul regulat și două victorii lejere în sferturile de finală, FC CIP a dat de greu în confruntarea cu dinamoviștii. Devenii au câștigat la scor (6-1) primul joc disputat la Deva, arătând că sunt favoriți la calificarea în ultimul act, dar Dinamo s-a impus, la limită, la București, în meciul doi cu 4-3 și acum e nevoie de un al treilea meci decisiv. „Ar fi păcat să irosim

FC CIP vrea să câștige încă o dată titlul național (Foto: Traian Mânu)munca unui ân întreg în care am controlat autoritar întrecerea internă în semifinale. Suntem obligați să învingem și să jucăm finala, pentru că obiectivul nostru e câștigarea titlului național. Avem cea mai bună echipă și merităm să reedităm performanța de anul trecut”, comenta Karoly Gașpari, antrenorul FC CIP. Tehnicianul devean consideră că echipa sa se va mobiliza la

maximum pentru acest joc. „Am ajuns să jucăm acest meci decisiv din cauza noastră și a arbitrajelor ostile. în meciul de la București, echipa a fost puțin prea relaxată și încrezătoare în forțele proprii, iar această atitudine ne- a costat. în plus, am fost defavorizați și de arbitraj, fapt care i-a enervat pe jucători. Sunt convins că acum echipa s-a trezit, va juca la adevăra-

tul potențial și va câștiga în ciuda ambiției adversarilor și a șicanelor arbitrilor", afirma Gașpari. Meciul va fi arbitrat de Robert Ghioane (Bacău) și Daniel Deca (Brăila), iar observator va fi Marian Dorobanții (Râmnicu Sărat). „Am recuzat mai mulți arbitri, iar cei din București nu puteau fi delegați pentru că Dinamo e din capitală. Nu judecăm pe nimeni dinainte, ci sperăm ca acești arbitri să fie mai corecți decât cei de la primele două partide în care am fost dezavantajați și să aibă autoritatea de a ține meciul în mână”, afirma Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. Conducerea clubului FC CIP Deva îi invită pe toți suporterii echipei campioane să fie alături de echipă la partida cu Dinamo Athletic, programată luni, 21 mai, de la ora 20.15 la Sala Sporturilor din Deva. Partida este transmisă în direct pe canalul „Sport Klub”, iar intrarea publicului este gratuită.
Capitala europeană a motocrosului
■ Bucureștiul găzduieș
te cel mai important e- 
veniment automobilistic 
organizat în România.

Valentin Neagu
va1entin.neagu@informmedla.ro

București - Timp de trei zile, începând de ieri, Bucu- reștiul este capitala europeană a motorsportului. Este vorba de Bucharest Challenge
i i.

La București va avea loc în premieră o cursă de Formula 3 (Foto c.i)

2007, cel mai important eveniment automobilistic organizat vreodată în țara noastră. Campionatul FIA GT, al doilea în ierarhia federației internaționale după Formula 1, își desfășoară în Capitală cea de-a treia etapă a sezonului 2007. în loc de trafic infernal, cozi interminabile la semafoare și claxoane, străzile din jurul Palatului Parlamentului vor răsuna de zgomotul mașinilor de curse
08:15 • 08:45 
09:00 - 10:20 
10:35 - 11:25 
11:55 - 12:25 
13:25 - 14:45 
15:15 - 16:15
16:45 17:15
17:45 - 18:20

Calificări 2 Formula 3 Marea Britanie 
Antrenamente libere 1 FIA GT 
Calificări FIA GT3
Cursa 1 Formula 3 Marea Britanie 
Antrenamente libere 2 FIA GT
Cursa 1 FIA GT3
Cursa 1 Dacia Logan Cup
Calificări FIA GT

Duminică, 20 mai
08:45 - 09:15 Warm-up FIA GT
09:45 - 10:15 Cursa 2 Dacia Logan Cup
10:45 - 11:15 Cursa 2 Formula 3 Marea Britanie
11:45 - 12:45 Cursa 2 FIA GT3
14:15 - 16:15 Cursa FIA GT

Cei trei de la Bîrlad
Deva (V.N.) - loan Sdrobiș, managerul general al Jiului Petroșani, a declarat că dorește să achiziționeze trei jucători de la Rulmentul Bârlad, echipă care activează în liga a patra. Cei vizați de Sdrobiș sunt Alin Abuzătoaie -17 ani, Sorin Ungureanu - 22 de ani și Mihai Hapiuc - 20 de ani. De remarcat că Ungureanu a fost descoperit de Sdrobiș încă de pe vremea când acesta juca la Vaslui, dar a fost transferat între

timp la Cetate Suceava și a- poi al Rulmentul Bârlad. Cei trei bîrlădeni au fost folosiți în prima repriză pentru Rulmentul, iar în cea de-a doua pentru Jiul, Abuzătoaie înscriind unul dintre cele patru goluri ale petroșănenilor. „Vreau să revoluționez fotbalul la Petroșani. Voi face o echipă numai din tineri cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani. Vreau să construiesc o echipă competitivă pe termen lung”, a afirmat Sdrobiș.
Pas greșit pentru Mureșul

Deva (C.M.) - Cu locul doi aproape asigurat, jucătorii de la Mureșul Deva nu au tratat cu seriozitate meciul de ieri cu Avântul Reghin și nu au reușit să se impună. Oaspeții au surprins defensiva de- veană în minutul 15 și au deschis scorul prin V. Moldovan. Echipa antrenată de Gică Barbu a încercat să schimbe soarta partidei, dar nu a reușit decât pe jumătate. Devenii au egalat prin Boloș (min. 45), după care atacurile lor nu au avut eficacitate și scorul a rămas egal. Rezultatul e îngrijorător în per
spectiva meciului de baraj pe

care-1 va susține Mureșul, dar nu schimbă prea mult situația în clasament.

Aston Martin, Corvette, Ferrari, Lamborghini, Maserati sau Porsche. La volanul acestora se vor afla piloți ca Andrea Bertolini, campionul en- titre în FIA GT, sau foști piloți de Formula 1 ca Mika Salo, Karl Wendlinger și Michael Bartels.
Un pas până la Formula 1Nu mai puțin interesante sunt competițiile-suport pen-

tru FIA GT. Este vorba de Formula 3 Marea Britanie, Campionatul European FIA GT3 și Dacia Logan Cup. Prima este cea mai spectaculoasă, de-a lungul timpului din această competiție de mo- noposturi promovând în Formula 1 piloți ca Jackie Stewart, Nelson Piquet, Johnny Herbert, Mika Hakkinen, Rubens Barrichello sau Taku- ma Sato.
Copiii de 1 Iunie

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

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

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

REGULAMENT: Desenele câștigătorilor vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. 
Informații suplimentare la tel 0254/ 211 275, int 8829.

ON tr»
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Telefon POȘT DISTRIBUȚIE 
PROPRIE:

DA I 1 vreau să primesc în fiecare 
dimineață, GRATUIT, timp de o lună, la 
adresa de mai sus, cotidianul Cuvântul liber

DA _ | vreau să devin ABONAT, sau să
îmi prelungesc abonamentul la Cuvântul liber

0254/211275, int. 8811 _
Sună pentru a profita de această OFERTA!

Numele__
Prenumele 
Adresa: Sir

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber îfi 
oferă acum un MARE AVANTAJ:
MAI IEFTIN PRIN NOU
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
același, pe rețeaua proprie de distribuție!

Nr.___ BL
Localitatea

men tare sunați la 0254/211275, int 8806, persoană de contact Magdalena Șerban.

Depune talonul în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-1 la OP 1, CP 3 Deva sau pe 
adresa SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A Pentru informații supli-

TALONUL DE TESTARE GRATUITĂ ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI CARE IN 
ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA "CUVÂNTUL LIBER" Șl NICI CITITORI DE 
PROBĂ. TALONUL NU IMPLICĂ NICI UN FEL DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA 
CITITORULUI.

■
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• Hunedoara, central, etaj l.semidecomandate, 
parchet, balcon închis, centrală, gresie, faianță, 
calorifere noi, preț 75.000 lei, fără intermediari. 
Tel. 0741/098308,0354/409458. (T)
• semidecomandate, parter, contorizări, fără 
îmbunătățiri, zona Gojdu, lângă magazinul Plus, 
Deva, preț 118.000 lei, negociabil. Tel. 
0725/752146. (T>
o semidecomandat», parter, zona poliția 
județeană, preț 110.000 lei. Tel. 0742/223540, 

,^20/065796.0)
Swgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 

ap gaz, preț 135.000 lei. Tel. 223336.0)
• zcna22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie cu 
geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil în timp 
scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662 (A0)
• zona Gojdu bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, centrală 
termică, ocupațiile imediat, preț 70000 ron nego
ciabil fiecare, tel 0745/253662.211587. (A0)
• decomandate, 2 balcoane, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie, faianță, 58 mp, zona

^Secebal, preț 44.500 euro, negociabil. Tel. 
«2/019418 (Al)

• Deva, zona Bălcescu, etaj 3 din 4, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, preț 37500 
euro, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• Deva, Gojdu, etaj 2, balcon, parchet, 
contorizări complete, 48 mp, preț 122.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
• circuit contorizări, balcon, etaj 3, zona Dacia, 
preț 100.000 lei. Tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
etaj 1, Zamfirescu, preț 165.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
■ urgent zona Dacia, amenajări modeme (geam 
termopan, gresie, faianță, parchet uși interioare 
noi, ușă metalică, etc.), preț 25.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Al. Teilor, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 800.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Eminescu, dec., balcon, 
contorizări, etaj intermediar, preț 130.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• zona ultracentrală, semidec., faianță, gresie, 
contorizări, preț 140.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 1, semidec., centrală termică, 
balcon, preț 130.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona Eminescu, etaj 2, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, parchet stare bună, bucătărie 
mare, ocupabil azi, preț 135.000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095.  (A4)
• ultracentral, bdDecebal etaj 2, decomandate, 
cu balcon, termopan, centrală termică, modi
ficat preț 52000 euro negociabil, tel. 
0730/474275.0740535098 (A4)
• zona Lie. Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări, bucătărie mare, fără modificări, preț 
155.000 ron, negociabil) tet 0740/535095, 
0730/474275. (A4)

• ugat aartamert 2 camere decomandate. 
56 mp. zona Lido, cu 2 balcoane, tip logie, bine 
'rtrețmut contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat preț 42000 euro negociabil, 
teL 0723/251498 0740/535095, 232808 (A4)
• 50 mp, decomandate, zona Mărăști, centrală
termică, bucătărie mare modificată, parchet, 
gresie, faianță, preț 138000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4) zona
• Eminescu - Trident, 58 mp, etaj 3, centrală 
termică, parchet gresie, faianță, bucătărie 
mare, cămară, modificări, balcon mare, preț 
130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200. (A4)
• str. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă, balcon, ocuabil repede, preț 145.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• urgent 52 mp, zona Mărăști, balcon mare, 
contorizări, parchet, bucătărie modificată cu 
gresie, faianță, vedere pe 2 părți, preț 38000 euro 
negociabil, tel. 0723/251498,0740/535095,232808 
(A4)
• etaj 2, zona Kogălniceanu, centrală termică, 
parchet, gresie, balcon mare închis, sau la 
schimb cu apartament 3 camere, decomandate, 
etaj intermediar, se oferă diferență, preț 145.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă spital, preț atractiv, 
telefon; 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad. Oraș Nou, termopane, modificări, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483 TA10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

■ Deva, etaj 1- 3 din 4, balcon închis, preț maxim 
80.000 lei. Tel. 0720/400446. (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 (AO)
• 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*1 Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă, modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

ATESTAT Șl LICENȚIAT

Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004. 
www.prima-invest.ro

(92873)

I

Garant Consulting
11 ani de experiență

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 

în cel mai scurt timp! (92869)

• Simeria, zona 1 Decembrie, decoman
date, bloc cărămidă acoperit, parchet fa
ianță, rolete, centrală termică, preț nego
ciabil, la vedere și teren 400 mp zona Mar
mura Simeria, utilități. Tel. 0742/057489. 
(7/15.05)

• 2 balcoane, parchet gresie, faianță, etaj 1. 
contorizări, ăi îmbunătățiri, preț 170.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, zonă ultracentrală, etaj 1, 2 
balcoane, 2 băi, 85 mp, parchet contorizări, preț 
62.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent zona Liliacului, dec., modernizări, preț 
51.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)

I

AICI POATE 
FI RECLAMA :

TA!

• urgent zona I. Creangă dec., balcon, 2 băi, 
bucătărie modificată amenajări moderne, 
centrală termică preț 68.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dorobanți, et 2, dec, 2 băi, termopan, gresie, 
faianță instalații sanitare noi, centrală termică 
mobilat complet preț 80.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona Pieței et 2, dec, faianță gresie, 
termopan, contorizări. mobilat preț 68000 euro, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, 
faianță gresie, termopane? repartitoare, preț 
65.000 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)

• zona Gojdu, cu balcon mare, termopan, gresie, 
faianță parchet centrală termică zonă liniștită 
preț 155.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232808 (A4)
• etaj 1, bd. Decebal, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță vedere în 2 
părți, preț 64.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0745/302200,232808 (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808  (A4)

romimo.ro

LICEUL WALDORF SIMERIA
VĂ OFERĂ ... O ȘANSĂ UNICĂ: SINGURA CLASĂ DE FILOLOGIE ÎN SIMERIA 

CARE FORMEAZĂ NOUL CETĂȚEAN EUROPEAN ÎN SPIRITUL LIBERTĂȚII

~Ce este și ce nu este
Pedagogia___ Waldorf în
România?
* Este o alternativă de stat, în cadrul 
Ministerului Educației, Cercetării și 
Tineretului.

* Este o școală unde copiii învață 
dimineața, fiecare clasă este in
dividualizată și simțită "casa noastră'' de 
fiecare colectiv.

* Alternativa pedagogică Waldorf a fost 
introdusă în Simeria din toamna anului 
1991, astfel că acum există un ciclu 
complet de învățământ (grădiniță, ciclul 
primar, gimnazial și liceal).

* Nu este o școală particulară (nu se 
percep taxe de școlarizare).

* Nu este o școală ajutătoare, pentru că 
se adresează copiilor obișnuiți care au 
absolvit TESTELE NAȚIONALE și probele 
de aptitudini.

Prin ce se deosebește Pe
dagogia Waldorf de în
vățământul tradițional

i *Se urmărește educarea omului în 

ansamblu;

* Disciplinele școlare nu sunt privite ca 
scop în sine, ci ca mijloace educaționale;

* Nu se dau note sau calificative, elevii

Krimind la sfârșitul clasei, o caracterizare 
omplexă care specifică atât abilitățile și 
i neajunsurile la fiecare obiect de studiu 

i cât și aspecte legate de evoluția 

. tânărului și sfaturi cu privire la posibile 
; deecții de orientare în studiu;

* Materiile principale: limba română, 
limba engleză, istoria, geografia, 
geologia, biologia, fizica, matematica, 
chimia, sunt predate în perioade de 2-4 
săptămâni, câte două ore la începutul 
fiecărei zile, în cadrul cursului de bază,

* Limba străină II (franceza sau 
germana), cursurile artistice și practice, 
sportul, cât și orele de exerciții la 
materiile principale apar în Orar după 
cursul de bază. Acest mod de lucru 
reduce mult numărul de materii la care 
elevul trebuie să se pregătească pentru a 
doua zi și duce la o aprofundare mai 
bună a materiei prin ritmul zilnic;

* Programele diferitelor materii sunt 
comparabile cu cele din sistemul național 
și aprobate de Ministerul Educației și 
Cercetării;

Mai presus de toate, această școală 
își propune dezvoltarea copiilor și tine
rilor din toate punctele de vedere, știința 
fiind însuflețită prin artă și legată de viața 
zilnică prin practică în toți cei 12 ani de 
studiu.

I IMPORTANT III I
1 1 ! Toți elevii care vor să se înscrie la I

să participle la
PROBA DE APTITUDINI

! VINERI 25 MAI, ora 10.00 !
! la LICEUL WALDORF SIMERIA, | 

| Str. BISCARIA, Nr. 1, Tel: 261326 !

RELAȚII DE 
PARTENERIAT

* Școlile Waldorf din România: (București, 
lași, Timișoara, Cluj, Sibiu, Constanța, Baia 
Mare, Brăila și altele)
* Școli Waldorf din străinătate:
Ittigen. Berna, Basel, Geneva
(ELVEȚIA):
Viena, Innsbruck, Klagenfurt
(AUSTRIA):
St. Michael, Wiemar, Ziegelhutte 
(GERMANIA).
grupuri de elevi de la școli Waldorf din 
Lituania, Anglia și Danemarca.

ACȚIUNI EUROPENE
Proiecte de tineret
..YOUTH ACTION”:
1. KUNST UND MEIN LEBEN, Kunstleben
- Lebenskunst
Klagenfurt. AUSTRIA. 2001
2. WELT EURITMIE TAGUNG, Euritmie 
socială, Goetheanum
Dornach. ELVEȚIA. 2003
3. ART IN MY LIFE, LIFE IN ART Kursenai 
LITUANIA. 2003
4. FACE TO FACE
Fotest Row. ANGLIA. 2003
5. CONTRASTS OF UNITY
Uberlingen GERMANIA. 2004

PROIECTE INTERNAȚIONALE 
ALE ELEVILOR DE LICEU:

1. Turneul de EURfTMIE cu povestea 
românească: „CHIRA CHIRAUNA"
Septembrie 2003 5 spectacole în
FRANp I ELVEȚIA
Septembrie. 2004 - 15 Spectacole în 
ELVEȚIA+GERMANIA
2. Turneul de TEATRU, CÂNTECE Șl 
DANSURI POPULARE din proiectul: 
.ACȚIUNEACOMUNITARĂ"
Octombrie. 2005 - 5 spectacole în 
AUSTRIA și GERMANIA
Februarie. 2QQ6 -15 spectacole în
AUSTRIA, GERMANIA și ELVEȚIA

PARTENERIATE ȘCOLARE 
LA NIVEL EUROPEAN;

T” -* sfășurare:
Proiect LEONARDO cu Asociația Școlilor 
Waldorf din Austria
Anii: 2007-2008
tn pregătire:
Proiect COMENIUS multilateral cu 
Austria, Ungaria și altele
Anii: 2008-2009
Astfel. în ultimii 6 ani școlari au avut loc 
următoarele practici în comun:
2000-2001  Clasa a X-a cu Școala 
Waldorf Ittigen - Elveția
2000- 2001 Clasa a IX-a cu Școala 
Waldorf Copenhaga- Danemarca
2001- 2002 Clasa a IX-a cu Școala 
Waldorf Birseck - Elveția
2002- 2003 Clasa a Xll-a cu Școala 
Waldorf Ziglehutte - Germania
2003- 2004 Clasa a IX-a cu Școala 
Waldorf Ittigen- Elveția
2004- 2005 Clasa a X-a cu Școala 
Waldorf Weimar- Germania
2006-2007 Clasa a Xl-a cu Școala 
Waldorf Klagenfurt - Austria
2006-2007 Clasa a Xll-a cu Școala 
Waldorf Engelberg - Germania

ALTE INFORMAȚII PENTRU ABSOLVENȚII CLASELOR A VIII-A
O parte din elevii Liceului Waldorf Simeria sunt din Deva, Hunedoara sau Călan. Pentru 
acești elevi liceul nostru pune la dispoziție, contra cost, mijloace de transport pentru 
efectuarea transportului școlar. Cu aceste mijloace de transport, costurile de transport 
pentru un elev sunt mai mici decât în cazul mijloacelor de transport în comun.

Pe lângă posibilitatea de a obține o diplomă de Bacalaureat, în urma susținerii exa
menului, în aceleași condiții ca de la orice altă clasă de filologie din România, printre alte 
șanse și oportunități pe care le puteți avea urmând cursurile liceului nostru se află și 
următoarele, pe care vi le vom prezenta sub forma unor întrebări:

1 .Doriți să lucrați cu alți tineri de vârsta voastră din Europa în cadrul școlii în care 
studiați?

2. Vă place să mergeți iarna în tabere de schi, utilizând echipamentul liceului nostru?

3. Vreți să participați la acțiuni internaționale de tineret în diferite locații din Europa? 

4.5unteți pasionat de domeniile artistic și practic? Doriți să vă descoperiți, exersați și 
perfecționați aceste pasiuni în timpul și în afara programului școlar?

5. Vă mândriți cu faptul că sunteți Român?

V-ați fotografia fluturând steagul țării în centrul unor orașe ca Budapesta, Viena, 
Stuttgart, Basel, Berna, Milano, Innsbruck, Roma sau Veneția?

6. Vă interesează Istoria Artei, Geologia, Corul, muzica instrumentală, meșteșugurile și 
alte domenii dezvoltate de societatea omenească?

7.Sunteți îngrijorați de problema viitorului omenirii, în condițiile actuale ale încălzirii 
globale? Vă implicați în acțiuni de păstrare a mediului înconjurător?

S.Considerați că sunteți capabil pentru a absolvi cu brio Testele Naționale, astfel încât 
să vă puteți înscrie în clasa noastră de liceu?

Programul desfășurării probelor de aptitudini:
18 MAI - Solicitarea fișei de înscriere de la școală
21-23 MAI - înscrierea la Liceul Waldorf pentru susținerea probelor de aptitudini

VINERI, 25 MAI, ORA 10.00 -Desfășurarea probelor de aptitudini
28 MAI - Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini; Depunerea eventualelor contestații
29 MAI - Afișarea rezultatelor finale
30 IUNIE - Afișarea listelor candidaților declarați admiși pe locurile pentru care este necesară 
susținerea de probe de aptitudini, după actualizarea lor în urma încheierii situației școlare și a 
Testelor Naționale
2-3 IULIE - Depunerea dosarelor de înscriere ale candidaților care au fost declarați admiși la 
Liceul Waldorf
4 IULIE - Completarea locurilor rămase libere
5 IULIE - Validarea listei candidaților admiși la Liceul Waldorf Simeria și afișarea listei în cadrul 
unității

PROBELE PE APTTIUPINI SUNT;
1, Inten/iu la Limba și Literatura Română; Din materia pentru Testele Naționale (15 min)
2. Probă PRACTICA, la alegere, una dintre următoarele materii artistice
DESEN SAU PICTURĂ; MUZICĂ; RECITARE SAU TEATRU: MODELAJ
MEDIA FINALĂ DE ADMITERE:
se calculează astfel. 3. Aot-t- MA, = MFA

4

unde: Apt. = media aritmetică a notelor obținute la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Art.4); MFA = media finală de admitere.
Candidați! respinși la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizată, 
putându se înscrie la alte filiere și profiluri de la celelalte licee sau școli de arte și meserii.

Pe Sfte-ul ISJ Hunedoara gâslți mal multe informații despre Liceul Waldorf Simerial

RECLAME

http://www.prima-invest.ro
romimo.ro


sâmbătă. 19 mai 2007 cuvw !'*
LICEUL W

Vine în întâmpinarea absolventei r «i J a Vlll-e cu singura 
dasă de liceu într-o aiternativă #dacațională.
Profilul clasei: FILOLOGIE, numir de locuri: 28.

DE APTITUDINI: 21-23 mal

Admiterea se face pe 
care constau Intr-un 
pentru Testele 
una dintre 
modelai,

•SUSȚINEREA FROBELOR DE APTITUDINI:
VINERI 25 «Ai, MP 10.00, la LICEUL WALDORF SIMERIA, 
str. BiscaMnr.l.Informații suplimentare: tel. 261326, 
07472227#.

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

BFB*
STAMPIlO»

330025 - DEVA
Tel. : 0254/213510
Fax : 0354 t 811583
e-mail : stamprod@rdslink.ro

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

KT7* TRIANAVAS
Baby-sitting și menaj I

Aveți nevoia da a bona pentru copilul 
damneawastri? 8s

Vă putem oferi servicii de intermediere ~ 
în următoarele domenii-.

-îngrijirea și supravegherea copilului, 
ocazienil sau pernunant, weak end,

-IngHjire copil niics 
supraveghere școlar.

Vă ilâm posibilitatea de a alege ca 
lionsî a persoană respansahiia, disoratâ. 
testat» psihologie -șs să fi® »d«ptabll'3 
cerințelor dumneavoastră.

închirieri auto

0722/678 722, 0724/551.442

începând 

de la prețul de

68 de lei

Consiliul Local al municipiului Orăștie, dorește 
asocierea cu persoane juridice interesate, în vederea 
construirii unei microhidrocentrale pe magistrala de apă 
potabilă a municipiului.

Informații privind asocierea se pot obține la direcția 
tehnică sau la telefon 0254/214513. până la data de 
28.05.2007,

(95040)

S.C. HIDROCONSTRUCȚIA sa Sucursala Râul 
Mare Retezat, cu sediul în Deva, Al. Florilor, bl. 15, parter, jud. Hune
doara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru activitatea: construcții hidrotehnice, cod CAEN 4524 
și depozitări cod CAEN 6312, cu punctul de lucru situat în Platforma 
tehnologică Livezeni.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic între 
orele 8-16.

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

• zona Mihai viteazul, etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet, ocupabil repede, 
posibil și cu mobilă, preț 66.000 euro negociabil, 
tel. 0723/251498,0740/535095, 232808. (A4)
• decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, cu 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținut, modificări, preț 64.000 euro nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200, 2328098. 
(A4)
• zonă ultracentrală, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232808. (A4)
• 1 cameră + extindere spațiu comercial, deco
mandate, zona centrală , 2 băi, cu centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări, preț 80.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva tel. 
231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva tel. 231.800. (A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, teiefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon:0254/613366,0788/040490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă merită văzut, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, Cuza Vodă posibilitate privatizare, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

romimoro
• 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. 0740/317313. 
(A9)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(AS)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, contorizări, 2 băi, bucătărie cu 
gresie și faianță balcon închis, boxă etaj 2, 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1600 mp, ocupabilă imediat, preț 100.000 euro. 
Tel. 215212. (Al)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona 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=500 mp, pretabi I firmă, preț 340.000 euro, neg, 
tei. 0745/164633. (A7)
• zona CălugărenI, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• in Smeria, P+M, ș=190 mp, la parter living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
0740/317314, (A9)
• hSânUiaini, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent te Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Mosaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 2 case, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
078M>«>ea0WlSM81tA10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• teren, 5 ari, Crișcior, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 4 camere, garaj, lângă Primărie, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorăbești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, curte, garaj, încălzire, canalizare, 
posibilă privatizare, 1500 mp, str. Vânătorilor, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, în Rosa, Dealul Tăului, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, str. Horea, curte, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

parte a unei corporații tatacn^ionale mase-medi. 
care deține poziția de hder ta pitaiicarea de ziare 
și servicii Internei ta veetui Aratriei, ta nord-estul 
Ungariei, cât și ta județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Stan 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:

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

Oferim:

e program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel.
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga,

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

(32135)

• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

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

Vând case la țară (17)
• casă, 3 camere, 2 băi, fântână anexe, 
mobilată pomi fructiferi, grădină localitatea 
Ociu, la 15 km de Brad, st 1500 mp, preț 20.000 
euro. Tel. 0721/034571,0744/478790. (T)
• ta CNUd, poziție centrală 3 camere, bucătărie, 
apă curentă grădină dependințe, canalizare 
aprobată preț negociabil, tel. 0722/235017, 
0727/781329. (T)
• In satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)
• Mărtinești, 2 camere, bucătărie, living, baie, 
anexe, teren 800 mp, preț 90000 lei, negociabil. 
TeL 0740/210780. (AJ

• Dorobanți, dec., baie și bucătărie, et. 1, 
apometre, balcon, preț 31.000 euro, tel. 
0745/367893. (A2)
• Zarandului, et 3, semidec., s-26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 70.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Dacia, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă
cu convector, termopan, parchet gresie, faianță 
modificări la cameră, sau la schimb cu aparta
ment, 2 camere, în zona Gojdu, se oferă 
diferență preț 72.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4) .
• zonă centrală contorizări totale, termopan) 
parchet, gresie, faianță repartitoare, bine 
întreținută se dă mobilată și utilată preț 90.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț61300 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
07«/164txu. 206003. (A7)

Vând garsoniere (19)
• Deva, Bdul luliu Maniu, 34 mp, renovată 
balcon închis cu termopan, parchet gresie, 
faianță mobilată preț 65.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• ocupabilă imediat contorizări, balcon, etaj 4 
din 10, zona gării, preț 78000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• dec, bucătărie, baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona B-dul Decebal, preț 100.000 ron., neg, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, CT, sprafață 38 
mp, zona Astoria, preț 27.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
mobilat, zona Mărăști, preț 88.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, lamelar, 
zugrăvit ocupabil imediat, zona M. Eminescu, 
preț 75.000 RON, tel. 0741/154401, 227542 seara 
(A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, mobilat, 
zona Kogălniceanu, preț 92.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

Cumpăr garsoniere (20)

ra mimo.ro
• Deva, etaj intermediar, plata pe loc. Tel. 
0720/037163. (T)
• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (A0)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață, inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• extravilan la capătul străzii Bălata din Deva, 
preț 2 euro mp, preț 4700 mp. Tel. 0256/451498 
sau 0747/974947. (T)

• decomandate, centrală tetmică termopane, 2 
băi, 2 balcoane, etaj intermediar Simeria, preț 
130.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu
2 băi, 2 balcoane,, centrală termică, parchet,: 
gresie, faianță bine întreținut, modificări, preț 
81.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0745/302200,232808 (A4)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095, 232808 (A4)
• în Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe CarpaȘ, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță CT, termopane), ocupabil imediat, etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
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. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• 5 camere, garaj, scară interioară 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică termopane, 
suprafață 150 mp, occidental, preț 97.000 euro. 
Tel. 0772/564004 (Al)

Vând case, vile (13)

• ta Deva, sau schimb cu apartament 3 camere, 
et 1, loc central, în Deva, plus diferență tel. 
0254/215795. CD
• Deva, 2 camere, baie, bucătărie, sală de mese, 
parchet yesie, faianță apă gaz. teren 1300 mp, 
preț 130000 lei. TeL 0722/564004. (Al)

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

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

Sintuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată In 
P-ța Unirii

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

mailto:stamprod@rdslink.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mimo.ro
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• M *âdaâ ’*■ Brad ar- Decebal intravilan, 
= -ac ne. FS 2D - Dare unitățile, informații la 
H_r2î3CLS6saj 0723/225229. (T)
• rai iradte oarceie de teren in Zăvoi, ideale 
oertro construcție casă, toate utilitățile, tel. 
ZL5g7.tJ7«W53662.(A0>
• la DN7,DevașiSântuhalm, cu suprafețe de la 
SC mp. prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0721660160.211587. (AO)
• Deva, zonă rezidențială. 7 parcele, 600 mp 

k parcela, fs 20 m, utilități, preț 35 euro mp. Tel. 
*0722/564004. (Al)
’ • Mavlan in Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 

utilități în zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
Z3L80O,0745/511776. (A9)
• an Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• ana SânUiakn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. (A9)
• intravian in Deva S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42000 euro, tel. 0745/511.776. (A9)
• intravian kt Deva zona Zăvoi, 5 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• ST- 5 ha Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• urgent, pentru fermă, ST- 800 mp, comuna 
Vața, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Agricol, 13 ha str. Lunca preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788058483 (A10)
• ha, DN 1,5 km distanță de Metro-Ploiești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• ST-1000 mp, pentru construcții vilă Dudești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• lingă str. Brad-Deva ST-1800 mp, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Ilia lângă str. Brad-Țebea preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 05 ha + pădure, pentru construcție case de 
vacanță la șoseaua de pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. 'A10)

Vând alte imobile (27)
• atMe v^annâ ia parted btocute sâtet 
pe Bdul Bălcescu, zona Dorobanți, preț 36000 lei. 
negociabil. Tel. 0722/854222.025V22514L CD

Imobile chirii (29)

ion timar o

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• hală 1600 mp plus teren 5600 mp, apă curent 
preț 130.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• hală în Deva zona industrială S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• iigent, hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
2 lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil in Deva zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• in Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)

• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
mobilat, utilat, centrală termică preț 150 
euro/lună plus garanție sau chiria 6 luni fără 
garanție. Tel. 0724/392810. (T)
• ofer spre închiriere spațiu, 32 mp, termopan, 
centrală grup sanitar, Bdul 22 Decembrie, în 
spatele Băncii Transilvania, preț 400 euro/lună 
Tel. 214664,0723/227569.00
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (AO)
• ofer pentru închiriere garsonieră Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lună. Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, Deva, 
piață 50 mp, amenajat occidental, centrală 
termică termopane, pentru birou, cabinet, preț 
500 euro/lună Tel. 215212. (Al)
• b-dul Decebal, et 8 2 camere, dec., mobilate, 
CT, balcon, baie, 5=56 mp, preț 700 RON/lună + 
garanție pentru cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 6,2 camere, dec., nemobilat 
amenajat preț 130 euro/lună + 2 luni garanție 
pentru cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 3, garsonieră mobilată preț 350 
RON/lună + garanție pentru cheltuieli, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat et.3,. mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=33 m, 
apă gaz, curent canalizare, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg- tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc Auto. s=16mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, ’ preț 60 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru biroun (intrare din stradă), 
zona Bălcescu Deva, preț 350 euro/lună neg, tel. 
212.141,0745/511.776 (A9)
• amenajai, S-434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)
• S-213 mp, grop sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

• BMM6D0 mp. H 35 m. «menajată (CT, brom 
toaletă), la periferia Devei, 2 eiro/mp, tel. 
231 «O 0740/317314. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, af 1989,5 trepte viteză Tel. 
0729/065262. CD
• vând Dada 1310, af 1991. Tel. 0722/246384. CD

Auto străine (37)

• vând Fiat Punto 1,2 benzină af 2000,110.000 
km, abs, servo, aer condiționat, carte tehnică 
preț 5100 euro. Tel. 0722/260046. CD
• vând GoH 4 Variant 1,9 TDi, 90 CP, af 2002, abs, 
esp, 4 airbag, geamuri electrice, oglinzi electrice, 
închidere centralizată servo, radiocasetofon, 
simeria 8200 euro. Tel. 0788901702,0788/950368 
(T)
• vând Opel Astra an 2001, motor 1,7 DTi, model 
scurt, limuzină, 138000 km, carte service, climă 
abs, esp, închidere centralizată radio CD sau 
Sthimb cu auto mai ieftin, tel. 0723/270348 (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• Vând tractor U 650, înmatriculat, CI, 
cauciucuri noi, set motor nou, remorcă 
înmatriculată, disc GD 33 nou, plug PP3. 
Relații la tel. 0724/371667, 0788/164559. 
(11/1805)

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

• vând urgent combină Claas masa 35 m, 
2 tractoare U 650, presă de balotat 
Ferguson, pluguri cu 3 și 2 brăzdate, grape, 
pompă de erbiddat nota 600 litri, pentru 14

azotat "și uree. Tel. 246369,

pompă de erbiddat nota 600 litri, pentru 
m, alte accesorii agricole și îngrășămin 
chimice ■ azotat și ure_ 7;(. 2Î“ 
00436763167820.(10/14.05)

Garaje (43)
• cumpăr garaj, zona Împăratul Traian. Tel. 
0741/154401. CD

Mobilier și interioare (47)

• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni
130/1,25 m, preț negociabil, tel. 0254/215895. (T)

Electrocasnice (56)

• vând mașină de cusut electrică marca Lucinik, 
preț 300 euro, stare nouă Tel. 235153. CD

Plamte și animale (57)
• vând iapă de 16 ani, semănătoare porumb 
tracțiune animală pe 2 r nduri de Piatra 
Neamț. Tel. 236168 (D

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând pirtfc Lomustin pentru cancer 
pulmonar, piele și metastază cerebrală Tel. 
235151 CD

Instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)
• cumpăr deșeuri plastic, cantități nelimitate 
(lăzi de sticle, pâine), plata pe loc. Tel. 214664, 
orele 8-16 (D
• vând scânduri, vanădintablăzincată deșeuri 
de scânduri pentru foc, piatră pentru 
construcție, balast, preț negociabil, tel. 
0254/215795. (D
• vând seturi de 2,3,4 lacăte cu aceeași cheie 
sau set de 2 cilindri de yale și un lacăt cu aceeași 
cheie, import Germania (ABUS). Tel. 214664, orele 
9-16(D

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Trofin Lidia Se declară nul. (1/18.05)
• pierdut carnet CEC alocație pe numele Oprea 
Daniel loan. Se declară nul. (8/1805)

• ptefdnt certfcat de înregistrare eliberat de 
ONRC de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru 
SC Șoica Forest SRL Lăpugiu de Sus. Se declară 
nul. (4/1805)

Matrimoniale (69)
• Paula, tânără fără obligații, doresc jumătatea 
vieții. Tel. 0720/798981. Relații suplimentare la 
Barul Koson Deva (5/18.05)

Prestări servicii (72)

• abordabl, transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia Anglia și Franța la destinația cu 
mașini comode, cfimatizate, moderna Tel. 
0740/218237, 0726/500804, 0765/455835. 
(17/1203)

• efectuez transmit auto de persoane, 
internațional în țările europene Informații 
la tel. 0740/804573. (7/4.05)

• Oignrizâm Mnhnaito: nunți, botezuri, 
aniversări, sonorizări, filmări, DVD-uri 
personalizate, foto, transfer de pe casetă 
pe DVD. Relații la tel. 0721/747411 sau 
0721/614425 (nr. 5/10.052007)

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

L/ romM»TO>W.DEU)Cl!RIDEIMCAl

• angajez bnitari în Deva salariu 1000 lei. Tel. 
0724/524053.(10/17.05)
• angajez cameristă menajeră cu experiență 
vârsta până în 45 ani, serioasă Ofer 550 lei plus 
carte de muncă și alte avantaje. Telefon Deva 
centru, 0721/661572.(7/17.05)
• angajez șoferi profesioniști, categoriile C, E, 
din municipiul Deva Informații la tel. 
0740/599790.(2/18.05)
• angajez vânzătoare pentru magazin 
cosmetice. Relații la tel. 0722/469027. (9/16.05)
• Depozit produse farmaceutice construim 
echipă de vânzări; se oferă pachet salarial moti- 
vant Dacă vă considerați candidatul potrivit vă 
rugăm să trimiteți CV-ul pe e-mail: 
deppharma@yahoo.com. Relații tel. 0746/051838 
(9/15.05)
• Fabrica de Cherestea Bârcea Mare angajează 
în condiții avantajoase: ifroniști, moto- 
stivuitoriști, circularișți, muncitori necalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă Tel. 
0254/236897. (6/15.05)
• instituție fmandară de renume Internațional 
angajează consultanți financiari. Relații la tel. 
0354/406921 și 0354/406922 zilnic, orele 9 -18 
(10/15.05)
• SC Ăutocort reprezentanta Skoda Deva anga
jează mecanici auto, electricieni auto, tinichigii 
șl vopsitori. Relații la tel/fax 0254/224544, 
0729/989442 e-mail service@autocord.ro. 
(15/1735)
■ societate cemicidă angajează asistent 
medical generalist Cerințe: abilități de comuni
care, orientare spre nevoile paoenților și 
abilități de muncă în echipă CV-urile se trimit 
pe e-mail: deppharma@yahoo.com. Tel. 
0746/051838 (9/15.06)
• societate comercială angajează muncitori 
necalificați. Relații la tel. 0254/223950, 
0744/605685.(3/1805)
• societate comercială angajează urgent zidari, 
muncitori ne/calificați în construcții, salariu 
atractiv. Relații latei. 0722/319442. (6/17.05)
• Societate Comercială cu profil medical anga
jează inginer electronist-inginer service 
aparatură Informații latei. 0744/330888. Trimite
ți CV la fax: 0254/740680. (nr. 6/10.05.2007)
• societate comercială cu sediul in Deva, 
atestată Electrica și ANRE angajează inginer 
profil electric, deservent TAF, electricieni și 
muncitori necalificați pentru lucrări de rețele 
electrice. Tel. 0254/223210,0722/254863. (5/15.05)
• urgent, locuri de muncă în Italia, femei, salar 
800 euro, plecări imediat Tel. 0742/870485. 
(2/15.05)
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi,data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

Comemorări (76)

4*1

A fost un om adevărat intre oameni..., dar a rămas un nume,
prof. CRIȘAN TRAIANCu tristete anunțăm că a trecut un an de când bunul și dragul nostru soț, părinte și bunic nu mai este printre noi.

Vei rămâne veșnic în sufletele 
noastre. Familia.

(2/16.05)

Reamintim celor ce l-au cunoscut că în 20 mai 2007 se împlinește 1 an de la decesul celui care a fost
STOICA ALEXANDRU (ALLAN)din Almașu Sec. Sora Anglița și cumnatul Ion.

(4/15.05)

• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 4 
posturi, data limită 30.06., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 9 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Orăștie. 2 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor, Orăștie, 5 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244. orele 9-16.
• sudor, Simeria, 18 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16
• supraveghetor jocuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 3135. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Vulcan, 1 post, data limită 31.05. Tel. 213244, 
orele 9-16
• șofer de autoturisme și camionete, Călan, 2 
posturi, data limită 20.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 4 
posturi, data limită 25.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete. Deva, 1 
pot, data limită 16.05. Tel. 213244, orele 9 • 16
• tăietor cu flacără (autogen), Hunedoara, 10 
poștei data limită 3135. perioadă determinată 
Tel 213244, orele 9-16
• tângdar mannaL artizanal LupenL 20 posturi, 
data limită 808 Tel 213244, orele 9-18
• tilnșdn iiiMnnl artizanal, Petrila. 1 post data 
limită 31.05 Tel. 213244, orele 9 -18
• tâmplar universal Brad, 1 post data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-18
• tâmplar universal Brad, 1 post data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-18
• tâmplar universal Brad, 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Deva, 2 posturi, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician energetidan, electrician, Hune
doara 1 post, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 
9-16.
• tractorist, Orăștie, 1 post data limită 19.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• tumătoriormator, Deva 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• tumător-formator, Simeria 2 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• turnător fontă Simeria 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-18
• vânzător, Călan, 8 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Deva 1 post, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva 1 post, data limită 30.05., peste
45 de ani. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător,Deva3posturi,datalimită30.05.Tel.
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva 5 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hațeg, 4 posturi, data limită 30.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător. Hunedoara. 1 post, data limită 20.05.
Tel. 213244, orele 9-18
• vânzător, Hunedoara 1 post, data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9-18
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită31.12.
Tel. 213244, orele 9-18
• vânzător, Hunedoara, 12 posturi, data limită 
25.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara 2 posturi, data limită 
16.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-18
• vânzător, Ugreră 1 post data limită 23.08 Tel. 
213244, orele 9-18
■ vânzător, Ligreti 1 post data limită 3.08 Tel. 
213244. orele 9-18
• vânzător, Lqrenl 1 post data limită 31.05 Tel.
213244, orele 9-16
• vânzător,Orăștfe,lpost data limită 31.05.Tel. 
213244, orele 9-16
.vânzător, Orăștie. 2 posturi, data limită 30.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Viâcan, 1 post data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-18
• vopsitor Mușinai Deva 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor lemn, Deva 1 post data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar- pietrar, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-pietrar, Călan, 2 posturi, data limită 
31.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-pietrar, Deva 3 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-pietrar, Lupeni, 10 posturi, data limită 
8.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-pietrar. Orăștie, 1 post, data limită 30.05.
Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar-restaurator, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16
• zidar-restaurator, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 5.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
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• interdicție în cluburi. Prințului Harry i 
s-a recomandat să nu mai viziteze cluburile 
de noapte, pentru că imaginea sa ar avea 
de suferit dacă ar fi fotografiat distrându-se 
în timp ce militarii regimentului său, aflați 
în misiune în Irak, își riscă viața luptând cu 
insurgenții, a indicat un consilier regal.

Votată de mii de cititori

Sincron 316 elevi de liceu dinUngaria au dansat, simultan, cu alte perechi de tineri din 50 de orașe europene, pentru a stabili un nou record mondial. (Foto: epa) '
Valuri uriașe

Jakarta (MF) - Litoralul insulelor Bali, Java și Sumatra, este afectat începând de joi de valuri puternice, care au determinat evacuarea a sute de turiști și locuitori, fără însă a se solda cu rănifi. Pe insula Bali, plajele din stațiunile Kuta și Jimbaran au fost afectate de valuri de câțiva metri înălțime, care au distrus construcțiile ușoare de pe malul mării. Zeci de ambarcațiuni pescărești au fost de asemenea avariate pe insula Sumatra.
Pusa sub 
acuzație

Los Angeles (MF) - O admiratoare a Sandrei Bullock a fost pusă sub acuzație pentru vătămare corporală cu o armă letală și hărțuire după ce, în urmă cu o lună, a încercat să-l calce cu mașina pe soțul actriței. Marcia Valentine (46 ani), în prezent aflată în libertate pe cauțiune, riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Seinfeld (Foto: FAN)

■ „Harry Potter și Piatra 
Filozofală" a fost aleasă 
cea mai bună carte din 
ultimii 25 de ani.

Londra (MF) - Prima carte din seria aventurilor vrăjitorului Harry Potter, care a devenit un fenomen literar mondial și datorită căreia scriitoarea britanică J. K. Rowling a devenit milionară, s-a situat pe primul loc în topul celor mai bune cărți din ultimii 25 de ani realizat de mii de cititori ai lanțului de librării Water stone.Topul celor mai bune 25 de cărți din ultimii 25 de ani este format din opere aparținând unor genuri foarte variate: „Viața lui Pi” de Yann Martel, roman recompensat cu un premiu Booker, lecturi de vacanță, precum romanul lui Dan Brown „Codul lui Da Vinci” și „Labyrinth” („Labirintul”) de Kate Moss, cărți de politică precum „Lebedele sălbatice” de Jung Chang și ficțiune literară extrem de apreciată de critici precum „Birdsong” de Sebastian Faulks, „O întâmplare ciudată
0 cățea hrănește pui de tigru

A zburat 
de pe 
acoperiș Carres (MF) - Prezent 
la Festivalul de la 
Cannes pentru a pro
mova filmul de ani
mație „Bee Movie", în 
care dă voce perso- nafuiui pmcțat, Jerry Seiifeld a sărit de pe 
acoperișul unui botei 
îmbrăcat într-un cos
tum uriaș de albină. 
Starul a „zburat" dea
supra plajei, în timp 
ce sute de fotografi 
se înghesuiau să imor
talizeze momentul. 
Jerry Seinfeld a 
renunțat la frac în 
favoarea acestei ținute 
pentru că „Scorsese a 
făcut același lucru 
anul trecut pentru a 
promova «Cârtița» 
și...Oscarul a fost al 
lui", a glumit actorul.

Beijing (MF) - Trei pui de tigru respinși de mama lor sunt hrăniți de o cățea, care îi alăptează alături de propriii săi cățeluși la o grădină zoologică din China. Tigrișorii - pe care angajații de la Lumea Animalelor Sălbatice Jinan Paomaling din provincia Shandong i-au numit Unu, Doi și Trei - vor mai fi alăptați de cățeaua Huani încă o lună sau până când apetitul lor va
Mungiu, apreciat de critici

Max este primul pui de focă al sezonului și s-a născut la centrul de animale din Friedrichskoog, Germania. I 
(Foto: EPA) 1

■ Filmul lui Mungiu, 
prezentat la Cannes, a 
fost comparat cu succese
le lui Puiu și Porumboiu.

Cannes (MF) - Filmul lui Cristian Mungiu, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, prezentat în competiția oficială a Festivalului de la Cannes (16-27 mai), a primit deja foarte multe laude din partea criticilor de cinema, informează trimisul Mediafax la Cannes.în pofida concurenței a două filme americane, cel al lui Wong Kar Wai și cel al lui David Fincher, în Le Film Francais cele mai bune aprecieri le-a obținut filmul regizorului român Cristi Mungiu. Criticii cotidianului
Biblia, o carte „indecentă"împotriva Bibliei, în cursul

În rolul Măriei Stuart
Cannes (MF) - Actrița americană Scarlett Johansson, care a devenit celebră cu rolurile din „Rătăciți printre cuvinte” și „Matchpoint” va juca rolul Măriei Stuart, regina Scoției, într-un film istoric, potrivit anunțului făcut de compania de producție Relativity Media. Maria, o femeie de origine romano-catolică, a fost regina Scoției în perioada 1542 - 1567, dar aspirațiile sale la tronul Angliei, ocupat de verișoara sa de religie protestantă, regina Elisabeta I-a, a dus la decapitarea sa la vârsta de 44 de ani. Filmul va fi regizat de James Curran, care recent a lansat pe marile ecrane filmul 

„Vălul pictat”, iar scenariul producției va fi 
semnat de Jimmy McGovern, autorul seri
alului polițist britanic „Cracker”.

■ Publicațiile clasificate așa 
în Hong Kong pot fi cum
părate doar de persoane 
cu vârsta peste 18 ani.Beijing (MF) - Comitetul pentru reglementarea media din Hong Kong a respins cererea de a reclasifica Biblia ca publicație indecentă, după ce peste 2.000 de persoane s-au plâns de conținutul violent și sexual al

Cartea lui Rowling (Foto: fan)cu un câine la miezul nopții” de Mark Haddon și „A Suitable Boy” de Vikram Seth.„Nu sunt surprins că a câștigat «Harry Potter și Piatra Filozofală»”, a declarat Jon Howells, purtător de cuvânt din partea Waterstone. „A început ca un fenomen care a influențat viața multor oameni în ultimii zece ani. «Harry Potter» a schimbat percepția oamenilor asupra a ceea ce poate realiza o carte și cred că este un câștigător justificat”, a adăugat acesta.
depăși rezerva de lapte. Faptul că grădinile zoologice chinezești folosesc mame surogat câini pentru a hrăni puii de tigru respinși este des întâlnit. Huani a mai hrănit pui de tigru până în prezent. Angajații de la grădina zoologică Paomaling au pus mai întâi urină de câine pe blana puilor respinși pentru a o face pe mama surogat să creadă că iși hrănește propriii cățeluși.

Cristian Mungiu alături de actrița Laura Vasiliu (Foto: epa)Le Parisien și revistei de specialitate Premiere, aflați printre jurați, i-au acordat chiar frunza de palmier, calificativ 
cărții, printre subiectele careia se numără violul și incestul.„Biblia este un text religios care face parte din civilizație. A fost transmisă din generație în generație”, a indicat Television and Licensing Authority (TELA) din Hong Kong, echivalentul CNA. Autoritățile au declarat că Biblia nu va fi trimisă Tribunalului pentru reclasificare. TELA a primit aproximativ 2.041 de plângeri

maxim, ceilalți recunoscând iconografic că le-â plăcut „pasionant”. Criticul Phillippe Azouri de la cunoscutul ziar 
acestei săptămâni, în urma unui scandal stârnit de faptul că autoritățile au clasificat ca „indecentă” o rubrică despre sex dintr-o revistă studențească. într-un articol, cititorii erau întrebați dacă au avut vreodată fantezii legate de incest sau zoofilie. Un site de internet a lansat imediat o campanie pentru clasificarea Bibliei în aceeași categorie. 

Liberation nu ia parte la acest conclav, dar a publicat și el, ieri, un articol entuziast intitulat semnificativ: „«4 luni, 3 săptămâni și 2 zile», un film care înscrie o dată”. în lunga sa cronică scrie, printre altele, că „cinematografia română ne explodează în fața ochilor”, cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. „Mungiu are un simț al tensiunii și o amploare a cadrului absolut siderantă. Forța de pătrundere a privirii sale e inseparabilă de duritatea ei, un mod de a ne spune că nu servește la nimic să angelizezi lumea”, mai scrie Liberation.Un alt juriu de critici, de asta dată internațional, acordă 3.2 puncte filmului românesc, înaintea mult așteptatului „Zodiac” (notat cu 3).

încălțată Cămila
Goliath poartă pantofi 
ortopedici din cauza 
unei afecțiuni la 
picioare. (Foto: EPA) f
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