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Mail-uri venite de la hoți

Azi 1 Jurnal TV, color, 16 pagini, supliment gratuit al cotidianului Cuvântul liber.
i ’nterviuDeva (M.S.) - Volumul total al dosarelor aflate, anul trecut, pe rolul instanțelor din județul Hunedoara a depășit 54.000 de cauze. Aceasta înseamnă că judecătorii hunedoreni au soluționat 40 la sută din nu- i ărul total de dosare aflate pe rolul instanțelor din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia, care este formată din o curte de apel, trei tribunale și 16 judecătorii situate în județele Hunedoara, Alba și Sibiu, /p.6
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Concurs
Deva (S.B.) - De 1 
iunie, Cuvântul Liber 
și www.huon.ro a 
lansat un concurs de 
desene pentru copii. 
Câștigătorii vor fi pre- 
miați astăzi, la ora 
13.00, la sediul 
redacției „Cuvântul 
Liber" Deva, Str. 22 
Decembrie, nr.37A 
parter (clădirea Ce- 
promin). îi așteptăm 
pe câștigători: Pre
miul I - Cristina Nicu- 
la, Grădinița P.P. Nr.7 
Deva; Premiul II - 
Andreea Andrei, 
dasa a V-a A - Șc. 
Gen. „Lucian Blaga" 
Deva; Premiul HI - 
Vlăduț Ghergheli, 
clasa a IV-a B - Șc. 
Gen. Nr.9 Hune
doara.

Garajele 
aleșilor
Orăștie (M.S.) - Loca
tarii blocului nr. 36, 
de pe Strada Eroilor, 
din Orăștie sunt • 
nemulțumiți de faptul 
că în imediata lor 
vecinătate va fi con
struită o baterie for
mată din zece garaje, 
care le va ocupa 
spațiul verde, /p.3

■ Nu răspundeți mail- 
urilor care vă cer infor
mații private referitoare 
la conturile bancare.Deva (D.I.) - I.D. din Hunedoara a primit un mail care îl sfătuia să-și verifice, on-line, datele personale. Mail-ul era

Inocența cea de toate zilele. 1 Iunie, Ziua Copilului este sărbătorită în zeci de feluri în localitățile județului Hunedoara. Concursuri, crosuri, desene pe asfalt, târguri, excursii, toate puse la cale de cei mari pentru mici, /p.5
bucuria celor $

(Foto: T. Mânu) ,,;i

Firme în „vizorul" Mediului
■ Nouă societăți au ter
men de finalizare a 
investițiilor antipoluare 
luna octombrie.Deva (T.S.) - Oprirea activității rafinăriei Arpechim pentru nerealizarea investițiilor în instalații antipoluante ar putea fi doar începutul unui val de închideri. Practic, la această dată, România 

„cosmetizat” să inducă impresia că vine din partea băncii Raiffeisen. Ieri, pe mai multe adrese de mail a fost primit același mesaj. Contactată de CL, banca a infirmat că este ’expeditorul mesajelor și a confirmat că este o acțiune de tip „phishing” (pescuit informatic - n.r.). Dacă destinatarul ar 

este la un pas de a plăti o amendă de 800.000 de euro zilnic și asta deoarece există multe fabrici care nu îndeplinesc cerințele UE în privința poluării mediului înconjurător. Și la nivelul județului Hunedoara există un număr de nouă societăți care au solicitat autorizație integrată de mediu și care până la data de 10 octombrie trebuie să realizeze diferite investiții în insta

urma indicațiile din mesaj, ar pune la dispoziția unor persoane neautorizate date personale și confidențiale. Riscul e financiar: posesorul unui cont în bancă se poate trezi fără nici un ban. Conform declarațiilor poliției, în județ nu s-a înregistrat încă nici o plângere cu acest subiect, dar 

lații care să reducă gradul de poluare. Printre acestea se numără Avis 3000 Mintia, Cilindrul SA Călan, Mittal Steel Var Zlaști sau Chick Mintia. „Deocamdată toate aceste societăți urmează un plan de măsuri pentru a rezolva problema. Abia în luna octombrie vom stabili dacă au realizat aceste investiții”, declară Elena Bădescu, directorul APM Hunedoara.

3din 100.000 de persoane care primesc un asemenea mesaj, 10.000 pot fi clienți ai băncii aflate în atenția hackerului și este posibil ca măcar 1.000 de clienți să răspundă. Câștigul hackerului este oricum mare și dacă doar 2-300 de persoane își introduc datele de identificare. “Phishing”-ul tot hoție

Singură peSingură pe 
piațăGhelari (C.B.) - în comuna Ghelari, piața numără un singur comerciant. Zi de zi, Jeni- ca Sumanu, care își expune pe tarabă zarzavaturile și legumele, este singura variantă pe care o pot alege potențialii clienți din piață, /p.5
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Dacă este fier, se fură
■ Hunedorenii fură 
fierul "din orice poziție". 
Ultima ispravă: un furt 
de paturi metalice.Uricani (T.S.) - Pentru că fierul vechi e tot mai greu de găsit, hoții au început să-și îndrepte atenția spre orice sursă posibilă. Astfel, doi tineri din Uricani, Valentin O. și Viorel R., au pătruns în incinta Centrului de Plasament din localitate de unde au furat paturile și mesele metalice pe

care le-au vândut la un centru de colectare. „Polițiștii au stabilit că făptuitorii au pătruns în incintă prin spargerea unui geam, după care au transportat bunurile sustrase cu ajutorul unor cărucioare la un centru de colectare a fierului vechi. Valoarea bunurilor furate este de aproximativ 1.000 de lei. Cei doi sunt cercetați în stare de libertate pentru infracțiunea de furt calificat”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.

AdrianNăstase și loan Melinescu au fost trimiși în judecată în cazul Tamara. Năstase este acuzat de dare de mită, iar Melinescu de sustragere sau distrugere de înscrisuri, luare de mită și divulgare de informații, /p.2
(Foto: CL)
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• Valdis Zatlers a fost a- les, ieri, de către Parlamentul leton în funcția de președinte al țării. Zatlers, care s-a bucurat de susținerea celor patru partide careformează coaliția aflată la guvernare fără a avea însă o vastă experiență politică, o va înlocui pe Vaira Vike-Freiberga, prima femeie președinte din istoria Europei de Est.
Uciși în 
ambuscadă

Kabul (MF) - Șaisprezece polițiști afgani au fost uciși ieri într-o ambuscadă orchestrată de talibani în sudul Afganistanului, a anunțat Ministerul de Interne. Șase polițiști au fost răniți în acest atac comis în provincia Zabul.
Amenință 
ParlamentulKiev (MF) - Președintele Ucrainei, Viktor Iușcenko, a declarat, ieri, că va convoca alegeri parlamentare anticipate într-un interval de maxim 60 de zile dacă Legislativul nu va adopta imediat măsurile pentru organizarea scrutinului, relatează Reuters. Iușcenko a făcut aceste declarații în cursul vizitei efectuate în Croația.

Viktor Iușcenko (Foto;.EPA)

Nu dă Palatul pe anticipate

Andrei Lugovoi
(Foto: EPA)

Litvinen
ko, agent 
britanic
Moscova (MF) - An
drei Lugovoi a decla
rat, ieri, că serviciile 
secrete britanice l-au 
recrutat pe fostul 
agent rus Aleksandr 
Litvinenko, otrăvit, 
anul trecut, la Lon
dra. „Potrivit proprii
lor declarații, acesta a 
fost recrutat și apoi, 
la sfaturile lui (omului 
de afaceri Boris) Be- 
rezovski, a transmis 
documente ale Con
siliului de Securitate 
(rus) și a devenit și 
agentul MI6", a afir
mat Lugovoi. El a 
mai spus că otrăvirea 
lui Litvinenko nu ar fi 
putut fi ojigl .fără 
cootrokfSShcAx 
spedaie’onGfice. 

Autoritățile britanice 
hau pus sub acuzare 
pe Lugovoi în cazul 
uciderii lui Litvinenko.

Prin vot direct
4
*’ “ a-Ankara (MF) ■ Deputății turci au adoptat ieri o reformă constituțională controversată, care prevede alegerea șefului statului prin sufragiu universal. Reforma urmează a fi validată printr-un vot final asupra tuturor amendamentelor. Pachetul de amendamente, care prevăd în special alegerea șefului statului prin sufragiu universal și nu prin votul Parlamentului, așa cum se procedează în prezent, trebuie să fie aprobat de 367 de deputați din totalul de 550, respectiv două treimi necesare pentru adoptarea unor modificări ale Constituției fără referendum.

■ Tăriceanu nu demi
sionează, ci vrea să 
îndeplinească programul 
de guvernare.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat, ieri, că intenționează să îndeplinească în continuare programul de guvernare și a pledat în acest sens pentru un „efort național”, răspunzând astfel soluției propuse de președintele Traian Băsescu privind demisia Guvernului.întrebat de presă dacă va demisiona din funcția de

prim-ministru, Tăriceanu a arătat că, în calitate de șef al Guvernului, are preocupări legate de îndeplinirea programului de guvernare.
„Efort national”„Rezultatele obținute de doi ani de România, fie reușita aderării la UE, fie rezultatele economice care plasează țara în rândul celor mai performante state, sunt suportul cel mai bun ca să fac eforturi în continuare și să încerc să îndeplinesc tot ceea ce ne-am propus prin programul de guvernare. România trebuie să înțeleagă că este un moment

al efortului național și în a- cest sens Guvernul va căuta să dea întreg suportul ca românii să aibă mâine o viață mai bună”, a spus Tăriceanu.Președintele Traian Băsescu a declarat, miercuri, în fața Parlamentului, că, în actualul context, „există o singură soluție onestă: demisia Guvernului și organizarea de alegeri anticipate”.El a precizat că a constatat după consultările cu partidele politice, care au avut loc luni la Cotroceni, că majoritatea formațiunilor politice nu consideră alegerile anticipate o soluție acceptabilă. Premierul Tăriceanu nu intenț 
nează să demisioneze (Foto: e

Năstase, trimis în judecată
■ Adrian Năstase și loan 
Melinescu au fost trimiși 
în judecată în cazul 
Tamara.

București (MF) - Fostul premier Adrian Năstase și loan Melinescu, fostul președinte al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au fost trimiși în judecată, de către procurorii anticorupție, în legătură cu depunerea unei sume de bani de către Tamara Cer- nasov în contul Danei Năstase.Adrian Năstase este acuzat de dare de mită, iar loan Melinescu de sustragere sau distrugere de înscrisuri, luare de 
mită și divulgare de informa-.în cursul lunii noiembrie 2000, Melinescu, atunci membru al Plenului ONPCSB, l-a contactat pe deputatul Năstase Adrian, căruia i-a comunicat că, în cadrul ONPCSB, se află în lucru, cu propunere de informare a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, o lucrare având ca obiect depunerea în numerar a unei sume de 400.000 de dolari, într-un cont deschis la Creditanstalt Austria - actualmente HVB Bank - având ca titular pe soția sa, Daniela Năstase.Melinescu i-a promis lui Năstase că va bloca lucrarea până după alegerile din decembrie 2000, sugerând că

Fostul premier Adrian Năstase (Foto: arhivă)acest dosar trebuie să dispară.
Dare și luare de mităNăstase s-a declarat de a- cord cu propunerea respectivă. în consecință, Melinescu i-a promis lui Năstase că-i va face „cadou” dosarul respectiv, opinând, totodată, că președinte de atunci al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), Adrian Cucu, ar trebui schimbat din funcție,

întrucât intenționa să informeze Parchetul referitor la lucrarea menționată.După numirea lui Adrian Năstase în funcția de premier, la data de 28.12.2000, acesta a determinat, în prima ședință de Guvern, emiterea HG nr. 1399/30.12.2000, pe care a semnat-o în calitate de prim-ministru. Prin respectiva hotărâre, Adrian Cucu a fost revocat, iar președinte al ONPCSB a fost numit Melinescu.

în Irak pentru 
50 de ani

Washington (MF) - Statele Unite s-ar putea inspira, în rezolvarea crizei din Irak, din precedentul stabilit în Coreea de Sud, unde și-au menținut prezența militară timp de o jumătate de secol, a anunțat Casa Albă.Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, a precizat că a- ceastă comparație este valabilă pentru principiul unei simple misiuni de sprijin. El a încercat să descurajeze, prin a- ceasta, speculațiile referitoare la durata angajamentului american în Irak, în condițiile în care •tmajoritatea opiniei publice cere începerea retragerii trupelor.Obiectivul este acela de a ajunge la un „model de pură susținere”, a a dăugat el. Jurnaliștilor care îl întrebau dacă a ceasta înseamnă că americanii vor rămâne defi nitiv în Irak, el le-a răs puns că „nu este neapă rat cazul”, deoarece gu vernul suveran din Co reea de Nord, ca și cel din Irak, le poate cerc oricând să se retragă.„Nu vrem să vedere Statele Unite angajate pentru totdeauna în pri ma linie”, a spus Snow
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Ce bine că n-am 
fost la rivoluție!
Miroh Beteg______________________
mironbeteg@yahoo.comUneori mă bucur ca prostul. Recunosc. Am, așa, o mulțumire interioară de politruc școlit la „Ștefan Gheorghiu". Copiii de douăzeci de ani nu mai știu ce reprezenta „Ștefan Gheorghiu". Pe vremea ăia maximul disidenței însemna să faci amor cu membre de partid în chiar clădirea care adăpostea pepiniera de cadre a comunismului, între două cursuri despre industrializarea României și putregaiul capitalist. Aș putea să fiu scârbă și să le spun junilor pentru care Ceau- șescu e un soi de personaj prost conturat din „Toamna patriarhului" că, dacă vor să facă disecții istorice pe viu, nu trebuie decât să urmărească dezbaterile din 

Parlament, ieșirile lui Traian Băsescu și mârâielile de după ale oamenilor politici. Disecții, vorba vine. E ca și cum ai găsi creierul în stomac și inima în călcâi. Plămânii prin coapse și genunchii lângă stern.Pentru că locatarul Cotroceni- lor e cea mai stranie ființă cu putință. Cu o anatomie de neînțeles. Ceva între Ceaușescu și Che Guevara. Un Pol Pot mai milos, pornit doar pe clasa politică. O Maica Tereza care a condus petroliere. Ultima chestie, cea cu unsul lui Dumnezeu, e tot ce mai trebuia inventat. Când va ajunge și academician doctor docent va trebui, totuși, să-l 

luăm în serios. Cândva, oamenii au ieșit în stradă. Mai țineți minte? Au fost tineri care au murit pentru ca, azi, să avem un președinte care șprițuiește aghiaz- mă, un Parlament parcă numai de ecologiști, atâtea bancnote verzi au în conturi, și un Guvern specializat în ruleta rusească. Atunci, demult, eu n-am ieșit să lupt împotriva comunismului. Stăteam acasă, mă uitam la televizor și un amic îmi aducea, cu o regularitate de metronom, ziarele. Toate libere. O vreme, mi-a fost rușine de lașitatea mea. Privind acum în jur, mă felicit că am stat acasă și nu m-am pupat cu necunoscuți mirosind a țuică în fața Primăriei la rivoluție, aruncându-mi carnetul de partid (n-aveam, dar mai contează?) la primul coș de gunoi în acel comic decembrie '89. Politica românească de azi îmi anulează jena de a fi „pierdut" revoluția cu nonșalanța unuia care pierde trenul. Mă liniștesc treptat. Deși 

mă mir că încă România nu e în Africa, deși clasa politică se trudește de atâția ani s-o înghesuie între Congo și Angola.Veleitarii politici pot schimba oricând o mănușă ideologică pe un ciorap. însă electoratul se mișcă într-o zonă mult mai restrânsă. Cu toate că a ajuns măi inteligent, alegătorul român manifestă o suficiență care nu-i permite salturi acrobatice. Are o „statornicie" ce-i anulează euforia de a se arunca în prăpastia creată între actualul președinte și un, să zicem, regim liberal. Nu liberalismul, evident, e de vină. PNL s-a legat cu lanțuri de scaunul guvernării și vrea să-i fim recunoscători că n-a înghițit cheia de la lacăt, ci doar a aruncat-o în Dâmbovița. PLD e un partid de frustrați, supărați ideologic nu pe faptul că peneliștii au furat, ci că au furat mai mult decât ei. în acest caz, hăhăitul prezidențial devine și rețetă de bucătărie, și 

sirenă electorală. N-avem de c să ne mirăm, ca în cazul lui Ic Iliescu, că pe înamorații de Tr< ian Băsescu îi vindecă, elector doar pământul. De fapt, dacă stăm să gândim corect, orice groapă seamănă cu o urnă de vot. E lucrul pe care mizează ș prietenul doamnei Udrea. Discursul de miercuri din Parlame a fost exemplar. N-a dat soluți s-a jucat doar cu targheturi. D misia Guvernului și alegeri ani cipate. Cum să se ajungă la ei Ce contează? Problemele tehn nu-l interesează defel. Țara ast seamănă tot mai mult cu vech academie „Ștefan Gheorghiu". Găunoșenie și discursuri sforăi toare. Și, din când în când, câ un amor grăbit cu o cursantă bondoacă, amor botezat acum iată, referendum sau anticipate Sună altfel, recunoașteți?
»**

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în rul 
cile de opinii nu coincid neapărat 
cu cele ale redacției.
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* im Itauitilte publice. în 31mai, de Ziua mondială împotriva fumatului, angajați ai ASP Hunedoara au încercat să convingă trecătorii fumători să-și testeze dependența de tutun. Campania vut ca scop și testarea populației față ideea renunțării definitive a fumatului în oricare dintre locurile publice. (D.l.)
i

Phishing"-ul tot hoție este...ff
■ în 2007 trei bănci 
mari din România au 
fost cel puțin o dată 
victimele unor atacuri.
Dana Ioan

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informniedja.ro

Fa-mă, mama, 
deputat...!Ti-e mai mare dragu' să te uiți la aleșii neamului cum vorbesc ei de soarta națiunii. Cum se dau ei de ceasu1 morții să rezolve problemele pensionarilor, nebunia din sistemul sanitar sau cum creează ei, cu mintea lor odihnită, locuri de muncă. Uite, spre exemplu, deputatul PLD Cristian Boureanu. Cum care Boureanu?! Tânărul ăla, dom'le, cu mucii-n freză, vorba premierului Tăriceanu. Ăla de are gagică în America și pe care o vizitează o dată pe lună ca să-i moară dușmanii de ciudă. Ei bine, firmele deputatului Boureanu datorează statului vreo cinci miliarde de lei vechi. Și toate datoriile astea au „apărut" după ce „tânărul cu mucii-n freză" a ajuns băncile Parlamentului. Cât despre rratorii, ele sunt distribuite corect, așa cum le stă bine unor creanțe făcute de un ales al neamului. Adică, ceva pe la bugetul asigurărilor sociale, cam tot atâta pe la șomaj și, ca să nu se supere electoratul, a lăsat ceva și pentru bugetul sănătății.

zx‘n rest, totul e OK. Tânărul deputat nu precupețește nici un efort atunci când iese pe sticlă și ne povestește câte face el W: cum se luptă cu balaurii ânticori|MM|• ■ Wlivel de trai la un loc. Și o face de*zKT£S-- : i pe bune!
I
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dana.ioan@informmedia.roDeva - Pe mai multe adrese personale de mail a sosit în aceste zile un mesaj de la banca Raiffeisen, prin care clienții erau sfătuiți să-și reverifice online datele personale de cont. Venind de la adresa infoclienti@raiffeisen- bank.ro, mesajul are ca subiect „legătura cu contul dvs online Raiffeisen”. în conținutul mesajului destinatarii erau anunțați că „pentru protejarea securității contului dumneavoastră trebuie să vă reverificați datele online pentru o mai mare siguranță. Vă rugăm să vă logați dând click pe linkul de mai jos”. Linkul respectiv însă conduce la o pagină web fantomă.
Expeditor nu e bancaContactată, Banca Raiffeisen a confirmat că nu e ea expeditorul. „Atacurile informatice de tip „phishing” nu mai sunt ceva ieșit din comun. Raiffeisen Bank acționează într-o astfel de situație pe baza unui set de măsuri

Așa arată conținutul mesajului fantomă (Foto: cl)și proceduri de reacție rapidă pentru blocarea oricăror tentative de fraudă. în același timp, folosim toate canalele de informare pentru a avertiza clienții și a reaminti publicului larg să nu dea curs mesajelor de tip „phishing” - se subliniază în comunicatul oficial al băncii. De aseme-

nea, banca reamintește câteva reguli clare de utilizare a contului e-banking: „Raiffeisen Bank nu solicită în nici o situație informații confidențiale prin e-mail (parolă, număr de card sau cod PIN); parola, codul PIN nu se divulgă sub nici un motiv; nu se răspunde nici unei soli-

citări de a divulga parola sau 
codul PIN; acestea sunt des
tinate utilizatorilor pentru 
accesul la canale specializate 
de acces; clienții care primesc 
astfel de mesaje sunt rugați 
să contacteze banca la 
numărul de telefon 
0800.802.02.02 sau e-mail: cen- 
trala@rzb.ro”.

Case familiale la Orăștie
Orăștie (S.B.) - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului inaugurează, în această zi specială de 1 iunie, |®epând cu ora 11.00, Casele Familiale Praștie, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 3, destinate unui număr de 30 de copii ce provin din fostul Centru de Plasament Orăștie, un serviciu de tip vechi care nu mai corespundea standardelor. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.919 mii lei. Cele trei case au fost construite în curtea Centrului de Zi Orăștie, teren pus la dispoziție de Consiliul Județean Hunedoara prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Au fost realizate și lucrări exterioare (alei, platforme) și s-a modernizat corpul administrativ (bucătărie, spălătorie, sala de mese) al Centrului de Zi Orăștie.

—“—• T-f.f.w 
ty.rw

conștiință (dacă dispuneți de așa ceva), pierzând la alegerile din '08 câteva voturi sigure”. Mesaj și foto de la Postolică Bera, Deva.

Garaje pentru aleși
■ Cetățenii vor să dea de blocul în care locuim,h’r, mH Primăria * 8»®!® aparțin unor• consilieri locali, care nici nu locuiesc în bloc. Am făcut plângere la Primărie și ni s- a spus că se vor face garaje subterane. Pentru așa ceva nu sunt condiții de construcție și ar afecta structura blocului”, spunea Cosmin Cătăniciu, unul dintre locatarii blocului 36.în replică, primarul municipiului Orăștie, losif Blaga, a declarat că proiectul bateriei de garaje a fost votat de Consiliul Local în urmă cu trei ani, adăugând că nu se poate opune unei hotărâri adoptate de consilieri. „Mă dau în judecată dacă nu respect hotărârea de Consiliu”, a spus primarul. Cât privește faptul că patru din-

pentru anularea proiec
tului.

din sunt
Orăștie (M.S.) - Locatarii blocului de locuințe nr. 36, de pe Strada Eroilor, municipiul Orăștienemulțumiți de faptul că în imediata lor vecinătate va fi construită o baterie formată din zece garaje, care le va ocupa spațiul verde și locurile de joacă ale copiilor. Ei sunt deciși să stopeze construcția garajelor și au anunțat că vor da în judecată Consiliul local, cu solicitarea de anulare a hotărârii care prevede construcția garajelor. „Oamenii sunt revoltați. Garajele vor fi la numai cinci metri distanță
„Profii dați afară dacă iau plocon”. Articolul de pe portalul nostru de știri, www.huon.ro, a scos din inerția contemplativă câțiva vizitatori care au reacționat imediat cu mesaje. Din păcate, atunci când unii se înghesuie să dea e foarte greu să spună „NU” pentru cei care n-ar trebui să primească. Câteva opinii sunt prezentate în rubrica de față:
Se practică!Așa ceva se practică de când revoluția. Și asta pentru că generațiile sunt tot mai

slab pregătite. Mai este un aspect și anume faptul că nu este obligatoriu ca cei din comisie să primească bani, ci doar o mică atenție din partea școlii, pentru că, dacă închid puțin ochii, există posibilitatea ca ceva mai bine de jumătate din elevi să ia examenul de bacalaureat. Altfel, riscă să demonstreze incapacitatea profesorilor de a împărtăși cunoștințe elevilor, șpăgile de la minister pentru promovarea manualelor pe care nici profesorii de azi nu le-ar înțelege dacă ar trebui
Festival "Ecofest Junior"Simeria (S.B.) - Ediția a V- a a Festivalului Internațional „Ecofest Junior” de la Simeria se va derula pe 3 iunie 2007. în program: Simeria Veche (ora 10.00), se vor derula următoarele manifestări: „Au cuvântul câștigătorii ediției anterioare”; „Vizitarea Arboretumului din Simeria'*  (ora 11.00); „Deschiderea oficială a lucrărilor Festivahi-

lui” (ora 13.00) în Sala festivă a orașului Simeria (cu acordarea trofeelor, programul artistic „Mici artiști prin lumea-ntreagă”). Apoi se vor desfășura activități cuprinse in Simpozionul internațional adresat cadrelor didactice, „Școala naturii în natură! Modalități didactice eficiente de cunoaștere și protejare a 
universului ECO”.

losif Blaga Cosmin Cătăniciu (Foto: CL)tre garaje aparțin unor consilieri locali, primarul a menționat că și aceștia au drepturi ca oricare cetățean. „Și ei sunt cetățeni ai României și au drepturi egale. Nu pot să anulez o
autorizație de construcție”, a afirmat edilul-șef. El a adăugat că cetățenii nemulțumiți pot să se adreseze instanței de judecată, care va decide de partea cui este adevărul.

Asă învețe după ele și, mai ales, lipsa totală de interes a copiilor pentru școală. Și de unde atât interes când profesorii lor bat barurile, dansează pe mese în John/s, și se îmbată cot la cot cu cei cărora ar trebui să le fie un exemplu. Bravo, Călin Bicăzan, ai atins un punct sensibil. Dar trebuie să fii mai dur!(anonim, 31.05.2007)***
Cât costă bacalaureatul?Se poate cumpăra bacalaureat. Costă numai câteva sute

de euro. Este negociabil cu directorii de școli dar discret... Sindicatul are două fețe: împotrivă și complice. Principal interes:buzunarele...(anonim, 31.05.2007) ***
O dilemăBacu se cumpără, examenele la facultate se cumpără, masteratul se cumpără, doctoratul se cumpără. Sunt curios dacă există vreun examen în țara asta care nu se poate cumpăra.(sporadicul, 31.05.2007)

mailto:tiberiu.stroia@informniedja.ro
mailto:dana.ioan@informmedia.ro
mailto:infoclienti@raiffeisen-bank.ro
http://www.huon.ro
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oua copuraui
1926 - S-a născut actrița americană Marilyn Monroe 
(Norma Jean Baker) (m. 1962)._________________________

1937 - S-a născut Morgan Free
man, actor american.
1944 - S-a născut actorul britanic 
Robert Powell („Isus din 
Nazareth").__________________________
1941 - A încetat din viață Hans • 
Berger, inginer, inventatorul elec- 

troencefalografului. ________________
1956 - S-a născut scriitorul Mircea Cărtărescu (foto). 

1970 - A încetat din viață Giuseppe Ungaretti, poet 
și eseist italian, principalul exponent al liricii ermetice 

italiene.

8°
minim

21°
maxim

Cerul va fi senin. Minima termică va fi de 8°C, iar maxima va înregistra 21°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cerul va fi mai mult noros. Se vor înregistra temperaturi minime de 11°C și maxime de 23°C.
Duminică. Cerul va fi înnorat, posibil ploaie. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 10°C și 23°C.
CALENDAR RELIGIOS
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Calendar Creștin Ortodox_______________________________

Sf. Mucenic Justin Martirul și Filosoful; Sf. Mc. Hari- 
ton, Firm și Valerian, Harți.

Calendar Ra>tanqj|fcalic_________________ _________

Sf. Iustin, filozof m. ** R. LP.

A scoate Beh» ia 
cusut

► f fermeca:

Copila; N-are 
copii

Secat la Copila;

---------- T r Xenla
Pop

Cel mai 
mk copil

► V

Ca nitfe 
copii 

Morals

► V

Refren 
lacustru

Mere 
rase!

►

Pe loc

Cântec 
te leagăn

► N-au 
grai 

întins 
pe pâine

► V

-►— A se mi$ca 
grai 

(Nn ioc

Astfel

► 1 Bărtîal 
cu copii

Om la 
înălțime ► ! Hârtie 

parafată ►
Cuvânt de 
repetiție Campioni

y Normă cfe 
respectat 

Asta-I ca 
un copil

► V
Strigăt tie 

victorie

Cap de 
PW1

CopB 
dintâi

► V Pavăză 

Sfântă 
cu lac

► 1

*
A delira

Fratele 
cei mic

► T

Oferă 
variante

Semeț ►
Se joacă 
cu bBele

►

r*-

Buna 
dimineața 

Zgârietura ►
Trecut 
lateral!

► MV
/

Mijloc 

CopHa; ►
5 ’â *

■ uu*

4?

S Iustin Filosoful, m (+ 165), cu însoțitorii săi, m. Hart.
Calendar Greco-Ctolic

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, CURENT
Energie electrică__________ ______________________________ _

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 
în vederea executării de lucrări programate, între 

orele:
8.00 - 12.00 în Orăștioara de Sus, Bucium, Ludești, 
Ludești-Deal, Costești, Costești-Deal, Căstău, Beriu, 
Romoșel, Siblșel, Sereca, Poieni-Beriu, Cuculș; 
B.30-15.00 în Dieva, Aleea Patriei bl. A și D2; 
8.00-14.00 în Hunedoara, străzile Buituri, Lătureni, 
Eroilor, Canalului; Hațeg, str. Viilor;
8.00-15.00 în Stănija-Sat; Brad, str. Libertății, bl.B24; 
9.00-16.00 în Ccolișu Mic, Chitid, Boșorod (zonele 
Gater, Moară, CAP);
12.00-12.30 în Lvada de Câmp, Livadia de Coastă, 
Valea Lupului, CAP Livadia, Ponor (inclusiv zonele 
PECO, Ferma Ponor), Federi, Ohaba Ponor;
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, străzile Aviatorilor, 
Dănuțoni, Jigoreasa, Service Matei. Motel Gambri- 
nus, SC Metaxim (Gealan), Gater Peștera Bolii, 
Cabana Peștera Bolii; Petrila, cartierul T. Vladimires- 
cu; Lupeni, AleeafSliacului, bl.4, bl.Mă, bl.7, bl.9, 

bl.11; Uricani, Str. Revoluției, Aleea Jiului, Str. 1 Mai, 
B-dul. Republicii.

Gaz____________________________________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă____________________________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă

Soluția integrantei din numărul 
precedent: M-A-E-T- 
DESCANTEC - NI - REALA - MIRA 
COL - F - TEN - DIVE - FIN - MA
- IA - A - ABA - VS - TA - ALAI
- T - SABATURI - ATRAGE - OZ - 
RA - AURII - BOBI - LAUR - GO 
-BA - GLII

TELEFOANE UTILE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955
OJ.P.G. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

7:00 Matinal: 
Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran

Berbec
Dimineață, sunteți predispus la nervozitate și agitație. De
asemenea, riscul de accidente este mai mare. încercați să 
vă liniștiții

Taur
Sunteți confuz și predispus să faceți greșeli. Concentrați-' 
vă asupra problemelor urgente. Este posibil să vă 
dezamăgiți un prieten.

. I

Gemeni
Dimineață sunteți irascibil și riscați să stricați relațiile cu 
colaboratorii. Păstrați-vă calmul și nu faceți caz din orice 
mărunțiș!

Rac

Astăzi vă concentrați mal greu, așa că amânați deciziile 
importante. Ar fi bine să evitați activitățile care necesită 
efort intelectual.

Leu
S-ar putea să aveți probleme cu banii, motiv pentru care
nu vă simțiți în largii lumnearvoastfă. încercați să vă păstrați
calmul!

o

I

Fecioară
Intenționați să preluați noi sarcini la serviciu, dar nu sunteți 
sigur că veți reuși. S-ar putea să aveți discuții aprinse cu 
colegii.

Balanță

Survin evenimente neprevăzute care vă împiedică să vă 
respectați programul. Nu vă puneți mari speranțe într-o 
afacere.

Scorpion

Sunteți ambițios, dar conjunctura actuală nu vă ajută prea 
mult. Nu este momentul să vă asumați mai multe respon
sabilități.

Săgetător .
Vă faceți griji degeaba. Norocul vă zâmbește atât pe plan 
profesional, cât și pe plan financiar. S-ar putea să fiți sur
menat.

î 3

Capricorn
Dimineață s-ar putea să nu vă simțiți în formă, ceea ce vă

Vărsător

accentuează starea de nervozitate. Nu vă asumați nici un 
risc.

cauza problemelor sentimentale, dimineață este posi- {4
confuz. Acceptați ajutorul prietenilor apropiați ștra
r!

Pești
Din cauza amânării unei delegații, tot programul vă este 
dat peste cap. Vă enervați, sunteți nevoit să pierdeți tim
pul fără folos.

REȚETA ZILEI

Tocană cu mazăre verde
Ingrediente: 800 g mazăre verde, 200 g carne de 
porc, 2 morcovi, 50 g ulei, 1 ceapă, 1 roșie, 1 cățel 
de usturoi, sare, 1 legătură de pătrunjel verde.
Mod de preparare: Ceapa tocată mărunt se prăjește 
în ulei împreună cu usturoiul zdrobit, se adaugă 
carnea tăiată în cuburi, apoi se călește cu puțină 
apă. Când este aproape moale se amestecă în ea 
morcovii curățați și tăiați rondele, mazărea, se călesc 

până când se înmoaie, se pune sare după gust, 
roșia tăiată, apoi pătrunjelul tocat se presară dea

supra.

Poftă bună! (Foto artwA

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
9:55 Integrame 

după integrare
10:10 Surprize, surprize... 

Anul 9... (r)
12:45 Arhiva de serviciu 
12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Vorba lui Jim (s, 

0 comedie, SUA, 2003)
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul 

României
17:00 Jurnalul TVR. 

Sport Patrula 
de mediu

17:15 Interes general 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR.

Sport Meteo
20:15 Agendă Sibiu 2007 
20:20 Minutul 0. Transmi

siune directă

20:50 Stele de... 5 stele
21:50 CSI - Crime și investi-

Hgații (ep. 3, thriller, 
SUA, 2005). Cu: 
William LPeterson, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2320 Manderlay (dramă, 
f3 Danemarca/Suedia/Ola 

nda/Germania/Franța/A 
nglia, 2005). Cu: Dan
ny Glover, Willem 
Dafoe, Lauren Bacall, 
Jean Marc Barr. R.: 
Lais von Trier

1:45 Stele de... 5 stele 
(reluare)

235 Jurnalul TVR (reluare) 
Sport Meteo

140 Un id de America
(fifin. reluare)

540 Cafea euopeană 
(reluare) 

«MHdkGooMye! 

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Film artistic (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

: El de familie (s, dramă,
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, John 
Middleton, Charlie 
Hardwick

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Film artistic 

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

Joshua Morrow 
s 1730 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Războiul de acasă (s, 
□comedie, SUA 2005).

Cu: Michael Rapaport, 

Anita Barone 
18:15 Doi bărbați și 

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

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv

și Dan Capatos 
9:00 Opt reguli simple

(reluare)
930 Comedia animalelor 

(reluare) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s, acțiune, SUA, 

□ 1998). Cu: Pamela
Anderson, Molly Culver 

1230 Vocea inimii
(film serial), 
în distribuție: 

loan Isaiu, Toma 
Dănilă, Olga Delia 
Mateescu, Cezara 
Dafinescu, 
Alexandro Repan 

13:00 Observator cu Simona
Gherghe

14:00 Divertisment
16:00 Observator
17:00 9595, te învață 

ce să fad
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.

Sport
Meteo

8:00 Micuța Zorro (s) 8:50 
Lecția de... sănătate. Sănătate 
și asistență socială (doc.) 9:20 
Jurnalul Euronews 9:35 O 
lume nouă (r) 10:10 Tono- 
matul DP2 12:00 Replay. Le
gendele fotbalului românesc 
1230 Poirot (r) 1330 ABC... 
de ce? 14:30 Tenis 15:00 
împreună în Europa! Mag. 

interetnic 1630 Jurnalul TVR 
(r) 16:20 Descoperă românii 
1630 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 1835 Poirot (s) 1930 
Ray Mears - Lecția de 
supraviețuire (doc.) 20:00 
D'ale lui Mitică 21:00 Ora de 
știri 22:10 Coolmea distracției 
23:10 Home made.ro 23:45 
Fără limite. Clubbing 0:15 
Escrocii (ep. 10, acțiune/com.) 
1:15 El și Ea (film, r)

630 Clona (r) 730 Duelul pasi
unilor (r) 8:00 Răzbunarea Vic
toriei (r) 930 Gitanas (s) 11:15 
Inocență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 1520 Rețeta de acasă 
15:30 Duelul pasiunilor (s) 
1630 Răzbunarea Victoriei (s). 
Cu: Sanya Smith, Gabriel Por-i 
ras, Sebastian Ligardi 17:30 
Poveștiri adevărate 18:30 Be
tty cea urâtă (s) 1930 Tequi- , 
la cu suflet de femeie (s) 2030 
Fii copilul meu! (comedie 
romantică, SUA, 2006) 22:30 
Clona (s) 0:30 Prizoniera (r) 
1:30 Poveștiri adevărate (r) 
230 Muzica de acasă

06.30-07.00 Observator (r)

-*P«-  

KP

16.30-16.45 Știri locale

10:55 Vrăjitoarele (comedie, 
SUA, 2005). 1225 Parava
nul (comedie, SUA, 1976). 
14:00 Kalamazoo? (come
die, SUA, 2006). 15:45 
Povestea lui Johnny Cash 
(biografic, SUA, 2005). 
18:00 Hoț și polițist (come
die, Canada, 2004). 19:30 
Cinema, cinema, cinema 
20:00 Studio 60 (Ep. 5, dramă, 
SUA, 2006). 20:50 Triplu X 
- 2 (acțiune, SUA, 2005). 
22:30 Când adevărul minte 
(dramă, SUA, 2005). 0:15 
Insula (SF, SUA, 2005).

2030 Film artistic 
130 Film artistic 
3:00 La Bloc (r).
□în distribuție: 

Mihai Coadă, Alina 
Chivulescu, Mariana 
Dănescu, Dana Rogoz, 
Laura Cosoi. 
Fiecare etaj are 
povestea sa, fiecare 
apartament ascunde 
secrete și fiecare bal
con emană efluvii de 
murături. Blocul nu 
doarme niciodată sau 
o face iepuește pentru 

că orice zgonot sus
pect se poate transfor
ma fotr-o bârfă buia a 

doua zi cfomeața.

430 F*n  artistic
(reluare)

2030 Film artistic 
130 Concurs interactiv 
230 Film artistic 
4:45 9595

(reluare).
Dr. Cristian Andrei 
aduce în fața telespec
tatorilor viața, așa cum 

este aceasta, cu pro
bleme, bucurii, 
dezamăgiri sau 
împliniri. Invitații emi
siunii, oameni obișnuiți 
sau vedete, trec prin 
aceleași situații de 
viață și se confruntă 
cu același gen de 
probleme, fie că aces
tea sunt de natură 
emoțională, sexuală, 
socială sau famifială.

1130 Divorțat și nu prea! (s). 
Cu: Frank Lloyd, Benjamin 

s Shelter, Allan Trautman 1220
Look who is winning 1430 

j Miezul problemei (r) 1630
Pentru o cauză dreaptă (s, 
dramă, Canada/ SUA, 2001) 

; 1830 Știri Național TV 2030 
■ Țara Iu’ Papură Vouă (diver
tisment) 20:15 O zi din viața 
mea (dramă, SUA, 2002) 
22:30 Pe cont propriu 
(acțiune, SUA, 1999) 0:30 
Emmanuelle (s erotic) 130 
Slujbe de noapte (comedie, 

s Anglia, 2001).

730 Dragoste și putere (r) 
8:25 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 Quizzit - emisiune 
interactivă 14.35 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Departe de 
Brodway (comedie, SUA, 
2001) 1625 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Umor... din greșeală 
1830 Focus 1930 Camera de 
râs 2030 CSI - Investigații (s) 
21:00 Jericho (ep. 3, 
dramă/SF, SUA, 2006) 22:00 
Trădați în dragoste 23:00 A 
fost odată un asasin (come
die, SUA 1997) 1:00 Focus (r) 
2:00 Sunset Beach (s) 3:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

13:15 Prăjiturică (s) 1345 0 
familie ciudată (s) 14:15 
Dragoste, sex și carieră (r) 
15:15 Entertainment News (r) 
1530 Savoarea bucătăriilor 
europene 1645 Entertainment 
News (r) 1730 Noi toți (r) 
1730 Fetițele Powerpuff (film 

aranație) 1930 Seaquest (s) 
20300 Entertainment News 

20320 Ruleta destinului (s) 
2130 Nd toți (s) 22300
Itoaptea aeaârfor foastei/SF, 

SUA 1995) MOD Dosarele X

•£.?' 4.*»  *

'■ ■>' * ’

V»

■ i Fi l - £

11:15 Deschide lumea 12:00 
Realitatea de la 12:00 13:15 
EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 1530 Realitatea de la 
153015:15 Fabrica 1745 Edi
torii Realității 1830 Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la
20:00 20:05 Realitatea zilei 
21:00 Realitatea de la 21:00

530 Parte de o*
Ireksm

730 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx (reluare) 1030 Jurnal 
european (documentar) 1130 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale 12:00 Știri 13:05 
Emisiune-concurs 13:35 Fa
bricat în Germania (reluare) 
1435 Lumea cărților 15:40 
Misiune imposibilă (reluare) 
1630 Esentze (reluare) 1730 
Hobby Mix. Cu Irene Pârvu 
1730 Pasul Fortunei 1930 6! 
Vine presa! Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 2030 Trenul 
vieți. Cu Liana Standu 2230 
High Life. Cu Monica Stan 

2330 Vedetele se fotreabă (r) 
2330 Autentic fire

21:50 Ziarul Realității Z230 
Tănase și Dinescu 2330 
ma oră 2430 Realitatea dt. < 
24:00

8:00 Istoria invențiilor. 930 
Automobile americane recondi
ționate 10:00 Vânătorii de 
mituri 1130 Mașini pe alese: 
Porsche 928 1230 Top Ten 
1330 Confruntări și fiare vechi 
1430 Istoria invenții for 1530 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
1630 Curse 1730 S-a născut 
un MG 1730 S-a născut un eli
copter 1830 Motoddete ame
ricane 1930 Vânătorii de mituri 
2030 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 2130 Cele mai ciudate 

povești cu OZN-uri <fin lume 
2230 Casa bântuia 4n Con
necticut 2330 Bramiac

made.ro
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i www.leqislatiamuncii.ro
i Deva (D.l.) - SiteHUi este un compendiu legislativ des

tinat persoanelor - angajați sau angajatori - ce doresc 
să fie la curent cu prevederile legislative referitoare la 
raporturile de muncă: angajare, concedii, CAS, con
diții de pensionare, salarizare, întreruperea relațiilor de 

muncă.

46,4
1,25 

0,9450 
0,0818 
0,1840

7,3
3,16
3,06
2,19

7,91%.
0%

- 1,05%
- 0,73% 

__ 0%
-1,35%
-2,17%
-0,97%
-0,45%

Societatea

Regulii

I

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 
Informații CFR

227091
212725

Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090
Direcția Sanîtar-Veter. 221145

Amplasarea radarelor în data de 01.06.2007:

- DN 7: Ilia - Burjuc - Zam;
- DN 66: Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

Preț Variație 
închidere (lei/acț) (%)

Subvenția laptelui, o himeră
■ Normele impuse de 
UE în privința calității 
laptelui fac subvenția 
să fie greu de obținut.
Tiberiu Stroia
tiberiu.strai8@informmedia.ra

Deva - Teoretic, fermierii hunedoreni care produc lapte ce îndeplinește standardele impuse de UE primesc o subvenție de 0,3 lei pentru fiecare litru de lapte care intră în unitățile de procesare. Practic, însă, această subvenție este greu de obținut. Și asta deoarece normele de calitate impuse de UE sunt foarte greu de atins.
Doar cinci fermieriPotrivit șefului serviciului subvenții din cadrul DADR Hunedoara, Romeo Farca, la această dată, de acest tip de subvenție pot beneficia doar... cinci fermieri hunedoreni. „Este vorba de ferme de vaci pentru lapte unde numărul acestora este cuprins între 200 și 600, deci ferme de mărime medie. Aceștia pot beneficia de subvenție în condițiile în care laptele pe care îl livrează unităților proce-

Fermierii hunedoreni consideră subvenția la lapte inaccesibilă (Foto: t. Mânu)satoare respectă anumiți parametri calitativi. Din informațiile pe care le am, există ferme care luna viitoare își vor primi subvenția”, declară Farca.
Greu cu normele UE!Una dintre cele cinci ferme care poate beneficia de această subvenție aparține societății Full Service din Gelmar. Și totuși lucrurile nu sunt așa de simple cum par.

„Normele impuse de Uniunea Europeană sunt greu de atins. Sunt niște parametri de calitate a laptelui pe care cred că nici fermierii lor nu îi ating. Așa se face că pe primul trimestru al acestui an nu ne-am încadrat. Deci nu am primit subvenția. Așteptăm să vedem dacă trimestrul acesta vom beneficia de cei trei mii de lei vechi la litru”, spune Petru Carașcă, tehnician în cadrul

fermei. Acesta a mai spus că nu numai subvenția la lapte e o problemă. „Și cu carnea de vită avem probleme. Și asta deoarece pentru a obține subvenția la acest tip de produs se cere să ai încadrați prelucrători de carcase. Ori noi abia acum am trimis câțiva angajați la instruire. Deci până termină ei școala, noi sacrificăm animalele, dar fără a primi subvenția”, spune Carașcă.

Transelectrica (TEL)
Compa sibiu (CMP)
Impact (IMP)______
Șiretul Pașcani (SRT)
Azomures (AZO)
Alumil (ALU)
SIF 1_____________
SIF 2___________
SIF 3______________________________________
Rubrică realizată de SVM IFB INVEST SA Deva, b-dul 
Decebal bl.R, parter, telefon 221277.

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.
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Nu are concurență la piață
■ Singurul comerciant 
din piața Ghelari a dat 
marfă pe datorie la 
șute de clienți.
KțTT'
Călin Bicăzan
tafinJucazBBeMtoroMMdw.ro

Ghelari - Pentru locuitorii 
din Ghelari alegerea comer
ciantului din piață de la care 
pot cumpăra diferite produse 
este foarte simplă și asta pentru că opțiunile de alegere se reduc la una. Jenica Sumanu este singurul comerciant în piața din comună, care-și poate aproviziona clienții cu zarzavaturi, legume și fructe. Una din cauzele pentru care doamna Sumanu nu are concurență o reprezintă sărăcia oamenilor din zonă pentru care achiziționarea unui kilogram de banane este un efort financiar mult prea mare,

fapt care duce la neîncrederea altor comercianți de a intra pe o piață unde riscul de a nu face profit este mult prea mare. „Aici oamenii nu prea au bani, dar fiindcă nu pot lua de altundeva, vin la mine pentru că doar eu sunt în piață. Sunt aici în fiecare zi când am marfă. Chiar nu știu de ce nu mai vin și alții să vândă, poate pentru că nu consideră că pot face din asta o afacere profitabilă”.
Vinde pe datorieLocuitorii din Ghelari pot găsi pe taraba doamnei Sumanu cartofi, ceapă, banane, roșii sau castraveți. Chiar dacă produsele nu sunt mai ieftine decât la oraș, unele fiind chiar mai scumpe, femeia spune că are suficienți clienți pentru că de cele mai multe ori dă produsul pe datorie. „Dacă clienții nu au

Jenica Sumanu deține "monopolul" pieței din Ghelari
(Foto: T. Mânu)bani eu le dau și pe datorie, îi notez pe un caiet special și îmi dau banii atunci când fac rost. Am sute de datori”, afirmă Jenica Sumanu.Deși unii au întârziat 0 lună cu plata datoriei, femeia afirmă că sunt rare cazurile în care nu și-a mai primit

banii care i se cuveneau. „Nu cu mult timp în urmă am avut o problemă cu un client, îmi era dator cu 60 de lei și nu a vrut să-i mai dea, dar m- am ținut de capul lui și până la urmă am primit ce era al meu”, spune cu satisfacție Jenica Sumanu.
1 Iunie - Sărbătoarea copiilor
■ Măcar o dată pe an, 
toți copiii merită să fie 
sărbătoriți și să se 
bucure.

Deva (D.L) - Pentru copii mici și mari, înalți și scunzi, pentru copii silitori și chiulangii, pentru copii bogați și săraci... pentru toți 1 Iunie e ziua lor. în tot județul cei mari s-au pregătit să le ofere câte o bucurie.
Deva. La Școala Generală „Octavian Goga” din Deva are loc un concurs de desene, iar sub supravegherea Inspectoratului Județean de Poliție se va desfășura un concurs de biciclete și unul de desene pe asfalt. în cadrul concursului național „Young Energy” elevii clasei a Vil-a B participă cu sceneta „Șase surse în căutarea energiei”.De asemenea, Școala „Andrei Șaguna” din Deva are un program complet de sărbătoare: concursuri sportive, carnaval-concurs, concursuri de biciclete, de științe, de desene.

Astăzi e ziua tuturor copiilor

Brad. Ziua de 1 Iunie va fi marcată, în municipiul Brad, printr-o serie de activități care se vor derula pe parcursul întregii zile în Piața Centrală a orașului și care vor fi dedicate copiilor din municipiul Brad.
Organizatorul manifestării 

este municipalitatea brâdeană. 
iar în program sunt cupe inse 
Crosul Zarandului. demon
strație de automodeie. amass 
de desene pe asfalt amass de 
desene pe figurine zoomorfe, 
târg de jucării.

(Foto: T. Mânu)

Hațeg. La Școala Generală „Aron Densușianu” din Hațeg, de 1 Iunie va fi ales Consiliul Local al copiilor. Evenimentul va fi precedat de concursuri sportive, excursii, concurs de biciclete și de desene pe asfalt. Tot astăzi va avea loc finala campionatului de fotbal al 
claselor gimnaziale.

Hunedoara. De 1 Iunie, de la 
ora 12,00. primăria hunedore- 
ană invită toți copiii la 
deschiderea oficială a Parcu
lui Central. Sunt invitați in 
mod special elevii claselor pri-

în județmare ale școlilor din oraș.Asociația Linișor din Hunedoara va organiza un concurs destinat copiilor hunedoreni cu tema „Natura în orașul meu”. Membrii asociației invită copiii cu vârste între 7 și 14 ani, în fața Școlii Generale Nr.7, de la ora 10, să participe la acest eveniment.
Orăștie. La Școala „Aurel Vlad” din Orăștie se va organiza un concurs de cultură generală și sport pentru elevii claselor speciale, iar 12 lucrări selecționate din rândul elevilor din clasele speciale și al elevilor integrați vor fi expuse în cadrul unei expoziții de artă plastică.
Simeria. Primăria a pregătit copiilor din oraș multe surprize: desene pe asfalt, concurs de trotinete, program artistic susținut tot de copii. După prestația artistică, toți copiii vor primi un mic cadou, ca de altfel și toți cei care vor participa la celelalte concursuri organizate. Cei care vor 

manevra cel mai bine trotine
ta și vor câștiga cursa vor ple
ca acasă cu trotineta.

http://www.leqislatiamuncii.ro
mailto:tiberiu.strai8@informmedia.ra
tafinJucazBBeMtoroMMdw.ro
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• Datorii. Familiile foștilor lideri ai minerilor din Valea Jiului, care se află acum în penitenciarul Bârcea Mare, au scăpat de executarea silită, după ce reprezentanții Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului au plătit sumele de bani aferente cheltuielilor de judecată. (M.S.)
Peste 54.000 de 
cauze iudecat

Asociație 
culturală

Deva (H.A.) - Filiala județeană a Asociației Așezămintelor Culturale din România a fost înființată, ieri, la Deva. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultură „Drăgan Muntean”, din Deva. La întâlnire au participat atât directori ai caselor de cultură sau ai căminelor culturale din județ, cât și Silvia Beldiman, directorul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național Cultural Hunedoara, dar și președintele asociației la nivel național, Vasile Golban. Printre scopurile asociației se numără dezvoltarea așezămintelor culturale sau implicarea în dezbaterea pachetelor legislative referitoare la așezămintele culturale și sprijinirea proiectelor viabile. „Considerăm oportun ca și la nivelul județului Hunedoara să fie o structură care să vadă de situația așezămintelor culturale”, afirmă președintele Vasile Golban. „Sprijinim această inițiativă deoarece noi credem că sunt necesare accesările de programe și fonduri”, adaugă Silvia Beldiman.

Contracte 
la Mittal
Hunedoara (MF) - 

Producătorul de țevi 
Mittal Steel Roman 
are în derulare con
tracte de vânzare- 
cumpărare de 
materii prime cu trei 
firme din grup, între 
care și Mittal Steel 
Hunedoara. Valoarea 
totală a contractelor 
este de 12,53 mi
lioane de euro, din
tre care 4,11 milioa
ne euro cu producă
torul din Hunedoara, 
potrivit datelor firmei 
transmise pieței Ras- 
daq. Comanda cu 
valoarea cea mai 
mare, de 5,81 mil
ioane de euro, s-a 
realizat în baza unui 
contract încheiat în 
2005 cu firma Mittal 
Steel Galați, iar ter
menul de plată este 
de 45 de zile. Pentru 
fiecare zi de 
întârziere se va per
cepe o penalizare de 
0,06% din suma 
restantă. Compania 
din Roman s-a 
angajat, de aseme
nea, să vândă firmei 
Mittal Steel Hune
doara materii prime 
de 4,11 milioane de 
euro. Plata urmează 
să fie efectuată cash, 
în termen de 45 de 
zile, penalizarea 
pentru întârziere 
fiind egală cu cea 
percepută companiei 
din Galați.

Jocul de cuvinte desfășurat de Cuvântul Liber pe parcursul lunii mai și-a desemnat câștigătorul în persoana dnei Covaci Agneta (Deva). Felicitări pentru numeroasele careuri dezlegate și pentru cei 50 ron câștigați! Cu CL, găsiți cuvântul potrivit! (Foto: m.ș.)
X.___________________________ y

20 milioane pentru piață
Deva (M.S.) - Proiectul de modernizare aPieței agroalimentare din Deva se ridică la 20 milioane lei, potrivit unei hotărâri adop-

Mircia 
Muntean

tate de Consiliul Local. Proiectul prevede ca toată suprafața actuală a pieței să fie acoperită, inclusiv spațiile care sunt acum deschise. Construcția se va realiza pe sistemul parter și etaj, va folosi materiale de ultimă generație și va fi structuratăpe trei hale care vor comunica între ele, a explicat primarul Mircia Muntean. Lumina în piață va fi naturală, printr-un sistem de luminatoare. Autoritățile au estimat că lucrările ar putea să se încheie la sfârșitul acestui an. Comercianții care au încheiate
contracte de concesiune pentru chioșcurile 
din piață nu vor fi afectați, ei urmând să-și 
desfășoare activitatea în noile spații potrivit 
dispozițiilor din documentul încheiat cu

Deva (M.S.) - Președintele Tribunalului Hunedoara, Daniel Iulian Tiliciu, se află la jumătatea mandatului pe care îl ocupă în această funcție de conducere. Mandatul său este pe o perioadă de trei ani.
REPORTER: Domnule preșe

dinte, care credeți că ar fi 
principala caracteristică a 
perioadei parcurse?Daniel Tiliciu: Caracteristica principală a acestei perioade a constituit-o îndeplinirea măsurilor cuprinse în Strategiade Reformă a Sistemului Judiciar pentru perioada 2005-2007 și în Planul de Acțiune, modernizarea și eficientizarea activității instanțelor din județ, în scopul creșterii calității și celerității soluționării cauzelor supuse judecății, adică soluționarea cauzelor într-un

CJUTTE B£ VOITĂ

Funcția: președinte al Tribunalului 
Hunedoara, din noiembrie 2005 

Stare civilă: eâsltcKit, no copil 

Vârsta: 44 de ani

Studii: licențiat în drept al Facultății de 
Drept din Universitatea Babeș-Bolyai 
Cluj-Napoca

Cursuri de management judiciar orga

nizate de Institutul Național de Ma
gistratură

termen cât mai scurt.
R.: Ați reușit să re

dobândiți clădirea 
Tribunalului. în ce 
măsură acest lucru se 
reflectă în activitatea 
instanțelor?D.T.: Condițiile de lucru la Tribunalul Hunedoara se vor îmbunătăți semnificativ în perioada imediat următoare. Prin preluarea aripii de clădire uti- (Foto: T. Mânu)lizate, până la sfârșitul anului trecut, de Consiliul Județean, se asigură condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activității atât pentru Tribunalul Hunedoara, cât și pentru Judecătoria Deva. Urmărim deschiderea de noi săli de judecată, asigurarea unor

Daniel Iulian

spații adecvate la Registratură și Arhivă, o mai bună informare a justițiabililor în ceea ce privește activitățile desfășurate în cadrul instanței.
R,: Care este volumul de 

lucru al instanțelor din județ?D.T.: Volumul de activitate al Tribunalului Hunedoara a crescut foarte mult în anul 2006, comparativ cu anii anteriori, în condițiile în care e- xistă un important deficit de judecători și grefieri. Pe rolul tribunalului s-au aflat, anul trecut, 18.339 dosare, cu 3.783 mai multe decât în anul 2004 și cu un plus de 7.259 dosare, comparativ cu anul 2005. Volumul total al dosarelor aflate, anul trecut, pe rolul ins
tanțelor din județul Hune
doara (un tribunal și șase judecătorii) a fost de 54.301 cauze. Acest lucru reprezintă

40 la sută din numărul total de dosare aflate pe rolul instanțelor din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia, care este formată din o curte de a- pel, trei tribunale și 16 judecătorii situate în județele Hunedoara, Alba și Sibiu.
R.: Există sufîcienți jude

cători pentru soluționarea 
acestui volum mare de cauze?D.T.: Nu, iar acest fapt duce la suprasolicitarea personalului existent. în prezent, la Tribunalul Hunedoara sunt vacante șapte posturi de judecător și patru posturi de grefier. La Judecătoria Deva sunt vacante șase posturi de judecător și patru posturi de grefier, iar la Petroșani sunt li- *bfcre trei posturi de judecător. Ocuparea posturilor vacante este esențială pentru creșterea calității actului de justiție.

Cărbune pentru 
Mintia

București (MF) - O cantitate de aproximativ 350.000 tone cărbune energetic va fi scoasă de la rezervele de stat și livrată societăților Termoelectrica și Electrocentrale Deva. Măsura a fost motivată și prin necesitatea asigurării producției de energie electrică în 2007, anunțat ca un an secetos. O cantitate de 207.633 tone cărbune energetic va fi livrată Termoelectrica pentru sucursalele Electrocentrale Paro- șeni și Electrocentrale Doi- cești, iar 138.841 tone vor fi a- cordate scoietății Electrocentrale Deva. Scoaterea de la rezervele de stat a cantității de cărbune energetic a fost aprobată în ședința Guvernului. „Printre cauzele care au determinat această măsură simt capacitatea limitată de depozitare a cărbunelui la sucursala Electrocentrale Paroșeni, ritmul redus de livrare a cărbunelui, precum și faptul că stocarea unei cantități de cărbune aparținând rezervei de stat nu permite constituirea în condiții optime a unui stoc propriu necesar funcționării. De asemenea, Electrocentrale Deva înregistrează întârzieri în livrarea cantităților de cărbune pentru consumul curent”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Pn raenoeni la Mintia

OFERTA

vara aceasta reclama ta in Cuvântul liber va 
fi doar 50 de.lei + TVAi

Cu bani puțini, poți câștiga bani mulți!
■ ■. • ■ ■ ■ ■

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

Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 in județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1! “I



Pilotajul, „magnet" la temei

, • Se lasă de fotbal. Fundașul echipei
Jiul, Iosif Kalai, a declarat că se va retra
ge din activitate dacă gruparea din Pe- , troșani nu îl va lăsa să plece la Poli lași.
Kalai a precizat că este nemulțumit de

1 faptul că a avut cel mai mic contract laJiul, de 12.000 de dolari. (C.M.)
I ț

Bicfalvi a semnat cu Steaua j
Petroșani (C.M.) - Mijlocașul Eric Bicfalvi î de la Jiul Petroșani, component al echipei | naționale de juniori Under 19, a semnat, j miercuri seară, un contract de joc cu jSteaua București pe o durată de cinci ani, informează site-ul oficial al grupării din Bulevardul Ghencea. în aceeași zi, clubul

■ Peste 30 de echipaje 
vor participa la concur
sul automobilistic dedi
cat exclusiv femeilor.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.rnarinut@informmedia.roDeva - Raliul Frumuseții, singura competiție automobilistică din țară dedicată exclusiv echipajelor feminine, s-a dovedit și în acest an, la ediția a 11-a, foarte atractiv pentru șoferițele care vor să demonstreze că au talent și curaj. Concursul va alinia la start peste 30 de echipaje, din șapte județe și se va desfășura sâmbătă, 2 iunie, pe un traseu în lungime de 63,7 kilometri care include orașele Deva, Hunedoara și stațiunea Geoa- giu-Băi. „Până acum s-au înscris în concurs douăzeci dedin Ghencea a parafat acordul și cu internaționalul Valentin Bădoi de la Rapid pe durata a trei ani. „Visam să joc în tricoul Stelei când mă uitam la televizor la meciurile roș-albaștrilor din cupele europene, dar nu credeam că acest vis se va îndeplini așa repede. Este un moment special pentru mine și nu-mi rămâne decât să demonstrez că merit să fiu la Steaua și cei care au avut încredere în mine nu s-au înșelat”, a declarat Eric Bicfalvi.
J

Concurență tare la Cupa DCMT
■ Ediția a V-a a compe
tiției are la start un 
număr impresionant de 
gimnaste din șase țări.

Eric Bicfalvi și-a împlinit visul de a ajunge la
Steaua (Foto: T. Mânu)

Deva (C.M.) - Ediția a V-a a concursului de gimnastică artistică dotat cu Cupa DCMT se anunță foarte disputată. Peste 60 de gimnaste de la 11 cluburi din șase țări și-au anunțat prezența la competiția organizată de fosta campioană Gina Gogean. astfel că lupta pentru medaliile puse în joc va fi foarte strânsă. Competiția este organizată de Asociația Județeană de Gimnastică, după proiectul ■ coordonat de Gina G( «sean, cu sprijinul CJ Huneaoar a. CL Deva, Direcției pentru Sport Hunedoara și al SCM Deva. 

echipaje din județul Hunedoara, dar ne așteptăm ca numărul lor să depășească treizeci, deoarece avem fișe de înscriere care vor sosi și din județele Arad, Timiș, Mureș, Ca- raș-Severin și Sibiu. Este pentru prima dată când în raliu s-au înscris și echipaje ale unor firme, ceea ce arată gradul de interes al competiției”, a declarat joi directorul ACR Deva, loan Ștaier.
Atenție la vitezăParticipantele la raliu sunt avertizate de Poliția Rutieră să conducă prudent pe sectorul de drum cuprins între localitățile Sântuhalm și Hunedoara, unde se desfășoară lucrări de modernizare, iar viteza este restricționată.„Nu excludem ca la acest raliu să folosim,'în premieră, aparatul radar pentru a veri

La competiție vor fi prezente multe gimnaste talentateîn concurs se vor întrece gimnaste la două categorii de vârstă, 8-10 ani și 11-13 ani, sportive de perspectivă, unele campioane naționale în țările lor, care vor concura la individual compus, pe aparate și la echipe- (formate din trei sportive). Cupa DCMT va avea Sala loc sâmbătă, 2 iunie, la Sporturilor din Deva,

Mașinile puternice vor constitui deliciul publiculuifica dacă echipajele circulă cu viteză legală”, a precizat șeful Poliției Rutiere Hunedoara, subcomisar Ion Tirinescu. Startul Raliului Frumuseții se va da sâmbătă, la ora 10.30, din fața Casei de Cultură din Deva, iar finalul este prevăzut la ora • 13.34, în stațiunea Geoagiu-Băi. Pe parcurs sunt prevăzute două probe speciale 

după următorul program: între orele 10-12 Cupa DCMT la care vor participa doar cluburile din Euroregiunea Dunăre, Criș, Mureș, Tisa; între orele 14-16 DCMT International Cup la care vor participa gimnaste din Ungaria, Slovenia, Slovacia, Serbia, Bulgaria și România. Intrarea publicului este gratuită. 

de îndemânare, la Deva și Hunedoara, iar la sosirea la Geoagiu va avea loc o probă surpriză.Până la festivitatea de premiere care va avea loc în incinta complexului de băi termale din stațiune, începând cu ora 17.00, se va desfășura concursul “Miss Raliul frumuseții” și o paradă de modă.
Enciclopedia 
sportului

Deva (C.M.) - DSJ Hunedoara are intenția de a edita o „Enciclopedie județeană a educației fizice și sportului”, a anunțat, ieri, Marieta Ilcu, directorul DSJ. „Pentru a realiza acest proiect solicităm sprijinul tuturor pasionaților de sport din județ care ne pot oferi informații despre activitatea sportivă hune- doreană. Avem nevoie de date certe care să cuprindă: informații despre bazele sportive, rezultate, evenimente de anvergură, asociații, cluburi, sportivi, echipe etc ”, preciza Marieta Ilcu.

Polo Hoppy

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Tirrasoorn, Cotea LugofsJw, h&rariH aeroport, telefon: 0256-289892. 287316
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PE SCURT
• Candidatură. Orașul Madrid a fost desemnat oficial, de către Comitetul Olimpic Spaniol (COE), candidatul Spaniei în cursa pentru Organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2016.Orașul care va organiza JO-2016 va fi anunțat de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) în octombrie 2009, la Copenhaga. Printre celelalte orașe posibile candidate pentru JO-2016 se numără Pra- ga, Rio de Janeiro, Tokyo, Chicago, Doha și Baku.

FestivîsmBeijing (MF) - Guvernul chinez a adunat 10.000 de copii, joi, în piața Tiananmen din Beijing, pentru a promova J. O. din 2008, cu câteva zile înainte de împlinirea a 18 ani de la masacrul din 1989.Disciplinele abordate au fost fotbal, badminton, gimnastică și kung fu.

în turul 3. Raluca-Ioana Olaru, jucătoare venită din calificări, a acces în turul trei al tabloului principal feminin de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Olaru a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-0, pe Tatiana Pușek (Belarus). Olaru va primi 75 de puncte WTA și un cec în valoare de 39.400 de euro. (Foto: epa)
Suspendat 16 luni pentru dopaj

Distincție
Zurich (MF) - Lennart Johansson, președintele UEFA în perioada 1990- 2007, a fost numit vicepreședinte de onoa,re al FIFA.Johansson, care a fost vicepreședinte al FIFA

Wolfsburg
Berlin (MF) - Tehni
cianul Felix Magath, 
demis în luna febru
arie de la Bayem 
Munchen, va deveni 
antrenorul echipei 
VfL Wolfsburg pen
tru următorii trei ani, 
a anunțat clubul ger
man la care s-au 
transferat Sergiu 
Radu și Vlad 
Munteanu.
Magath, în vârstă de 
53 de ani, va prelua 
oficial funcția de 
„director", ceea ce 
înseamnă că va fi și 
antrenor și director 
sportiv, a precizat 
gruparea din Wolfs
burg, la finalul unei 
reuniuni a conducerii. 
Felix Magath va avea 
un contract valabil 
din 15 iunie 2007 
până în 30 iunie 
2010.

■ Italianul Francesco 
Flachi plătește scump , 
după ce a fost depistat 
pozitiv cu cocaină.

în calitate de președinte UEFA, și-a părăsit postul după alegerea lui Michel Platini la conducerea forului euro-

Lennart Johansson
(Foto: EPA)

București (MF) - Atacantul echipei Sampdo- ria Genova, Fran- v u cesco Flachi, a țfost suspendat \ v pe o perioadă de 16 luni pen- T 'ÎL tru dopaj, după ce 
a fost depistat pozi- tiv cu cocaină la un ^R control efectuat în
Deși pare să se dezvinovă
țească, fotbalistul echipei Samp- 
doria este declarat vinovat, 
periclitându-și serios cariera

(Foto: EPA)

Campanie antirasism în fotbal
Vin la Manchester

Manchester (MF) - Fotbaliștii Nani (Sporting Lisabona) și Anderson (FC Porto) urmează să semneze contracte cu gruparea Manchester United.„Am ajuns la un acord cu cei doi jucători și un anunț va fi făcut după ce ei vor efectua vizita medicală”, se arată într-un comunicat al clubului din Manchester.Luis Carlos Almeida da Cunha, cunoscut ca Nani, are 21 de ani și evoluează la Sporting Lisabona din 2005. Manchester United urmează să plătească 20 de milioane de euro, reprezentând clauza de reziliere a contractului lui Nani cu Sporting.Anderson, în vârstă de 19 ani, joacă la FC Porto din 2005. Potrivit presei portugheze, valoarea transferului acestui fotbalist la Manchester United ar fi de 18 milioane de euro.

București (MF) - UEFA a trimis o scrisoare FRF prin care îl înștiințează pe președintele Mircea Sandu că forul pe care îl conduce va primi aproximativ 30.000 de euro pentru campania antirasism care trebuia să demareze la finala Cupei României.„Vă mulțumesc pentru proiectul «uniteagainstracism» pe care l-ați propus. Am studiat proiectul dumneavoastră cu mare interes în privința obiectivului, grupurilor țintă și rezultatelor. Poate că proiectul dumneavoastră poate avea un impact mai mare a-

Geraldo - în dreapta imaginii - 
este în discuții avansate cu gru
parea Clujeană (Foto: EPA)

Steaua nu e

Se retrage. Mijlocașul echipei Manchester United, Ryan Giggs, a anunțat că se va retrage din naționala Țării Galilor, la finalul meciului cu Cehia, programat sâmbătă, la Cardiff, în preliminariile Campionatului European din 2008. (Foto: EPA)

București (MF) - Cotidianul argentinian La Nacion a notat, joi, că mijlocașul Fernando Belluschi nu este interesat de oferta pe care ar fi făcut-o Steaua București pentru achiziționarea sa, suma de transfer vehiculată fiind de 16 milioane de dolari.„Jucătorul nu este interesat prea tare să ajungă la Steaua București, clubul român care a oferit 16 milioane de dolari pentru achiziționarea sa”, a

Kappa

doptând una sau mai multe recomandări. După ce proiectul se va încheia, vă rugăm respectuos să ne trimiteți o copie a raportului de evaluare și, de asemenea, situația financiară. Am aprecia dacă vom primi articole scurte, inclusiv cu câteva fotografii, pentru a prezenta proiectul vostru pe uefa.com. Propunem să alocăm federației dumneavoastră 50.000 de franci elvețieni (n.r. - aproximativ 30.000 euro) fără întârziere și vă felicităm pentru că ați semnalat o problemă atât de importantă”, se arată în scri
încă nu a

București (MF) - Fundașul echipei Pacos Ferreira, Geraldo, a negat că ar fi ajuns la un acord cu gruparea CFR Cluj și a precizat că până în prezent au avut loc doar discuții în vederea unui eventual transfer al său în România, informează Jornal de Noti- cias.„Cunosc interesul clubului CFR Cluj și al unor echipe en- 
scris sursa citată.Presa argentiniană a anunțat că FC Steaua București ar fi oferit clubului River Plate suma de 16 milioane de dolari pentru transferul mijlocașului Fernando Belluschi. într-o conferință de presă susținută în urmă cu câteva zile, finanțatorul FC Steaua, Gigi Be- cali, a dezmințit informațiile privind un eventual interes pentru Belluschi. La sfârșitul săptămânii trecute, președin

data de 28 ianuarie, informează site-ul oficial al clubului italian de fotbal.
Control „fatal”Prezența unui metabolit al cocainei a fost detectată la jucător în urma unui - * control efectuat la 28 . ianuarie, la finalul meciului disputat de K Sampdoria Genova cu Internazionale Milano, t K t scor 0-2, meci con-'K. tăind pentru campio-natul Italiei.

pariuri sportive ilegale.

soarea trimisă de Patrick Gasser, manager pentru fotbal și probleme sociale în cadrul UEFA, președintelui FRF Mircea Sandu.Ceea ce trebuia să fie cel de-al doilea pas în campania împotriva rasismului și violenței în fotbal, program inițiat de Federația Română de Fotbal, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și European Roma Grassroots Organisation, va avea loc vineri, în Parcul Tei, cu începere de la ora 9.30, prin organizarea unui turneu de fotbal la care vor participa 300 de copii.
semnat pentru CFRgleze, dar până acum au existat doar discuții. Din punct de vedere financiar, aceste cluburi îmi oferă multe, ceea ce Pacos ar reuși cu dificultate să-mi ofere", a declarat Geraldo.Dacă va fi transferat la CFR Cluj, aceasta va fi prima experiență pentru Geraldo în afara Portugaliei. Fotbalistul mai are un an de con
tele de la River Blate, Jose Maria Aguila- a declarat că pe adresa grupăife a sosit un fax de la un club din București conținând o ofertă concretă pentru Belluschi.

Suspendarea lui FrancesctFlachi este valabilă până la 21 iunie 2008, deoarece fotbalis tul a rămas suspendat și îr perioada scursă de la aflaree 5?....................................... ............... ..
Flachi a fost suspendat 16. luni 

pentru dopaj

SlTE-UL ECHIPEI SăMPDORIA ............................................................9 rezultatului pozitiv al con trolului până la anunțares deciziei Comisiei de Disci plină a Federației Italiene de Fotbal.
HMI IlkEGALE
;penfaafex<#săeriouă luni, în septembrie 2006,

Forul condus de Mircea Sandu 
va primi 30.000 de euro pe 
baza proiectului propus

(Foto: EPA)

tract cu Pacos Ferreira și gruparea portugheză ar putea câștiga din transferul său peste 300.000 de euro.Geraldo, format la Benfica și lansat în prima ligă portugheză de Jose Mourinho la meciul cu Sporting Lisabona din 2000, a mai jucat la Beira Mar și Gil Vicente.

Presupusa ofertă a lui 
Gigi Becali îl lasă rece pe 
„internaționalul" argen
tinian Belluschi (Foto: epa)

uefa.com
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Vând ap. 2 camere (03)

• sreriderererertrte, rea Micro 15. Aleea 
Sreuu. gresie, faianță, termopane, centrală 
•jgmcă. sârmei laminat tel. 0726/267686. CD
• regret, cartat 1, zona Miorița, contorizări 
acă^sz, arat un miliard patra sute milioane lei, 
3.22336. :T)
■ zoa22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
curearn. bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil

son preț 150000 ron, tel. 0745/253662.

• ara Gojdu bloc de cărămidă decomandate, 
nateon. contorizări, fără amenajări interioare, 
XLpaoi imediat preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723^60160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere In Micro 15, 
rertralâ termică ocupabile imediat preț 70000 
-un negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
!.»)
■ decenandate, balcon, centrală termică 
gresie, faianță parchet, totul nou, etaj 3 din 4,55 
mp, Dorobanți, preț 150.000 lei, negociabil. Tel. 
0742AH9418 (Al)
• decrenandate, centrală termică, balcon, 
termopane, totul nou, etaj 1, zona loan Corvin, 
□ret 51.000 euro. Tel. 0745/639022, 0726/316796. 
LAI)
• Zamfirescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță balcon închis, termopane, CT, 
preț 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Beă", parter, semidec, amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Carpati, parter, amenajat, baie amenajată 
parchet,' ușă metalică preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Mnerului, et 4, semidec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• IhH Decebal et. 1, dec., contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• ultracentral, b-dul. Decebal, etaj 2, decoman
date, cu balcon, termopan, centrală termică, 
modificat, preț 52.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808. (A4)
• zona Liceului Auto, etaj 3, cu 2 balcoane, 54 
mp, contorizări, bucătărie mare, fără modificări, 
preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808. (A4)

• irgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane tip logie, bine 
întreținut contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat preț 42.000 euro, negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702.0254/232808  (A4)
• agent, apartament 2 camere decomandate,
54 mp, zona Decebal, etaj 1, cu balcon, con
torizări, fără modificări, preț 150.000 ron, nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808. (A4)
• 50 mp, decomandate, zona Mărăști, centrală 
termică bucătărie mare modificată, parchet, 
gresie, faianță preț 138000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808. M4)
• str. Zamfirescu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă, balcon, ocupabil reperie, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165703, 
0254/232808 (A4)
• urgent apartament 2 camere, 52 mp, zona 
Mărăști, balcon mare, contorizări, parchet, 
bucătărie modificată cu gresie, faianță vedere 
pe 2 părți, ocupabil azi, preț 38000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498 0740/535095,0254/232808. 
(A4)
• semidec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou, ocupabil imediat etaj inter
mediar, zona Trident Deva preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dec, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
■ dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet termopane, 
modificat merită văzut preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483,  (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, I, Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, plata imediat. Tel. 0254/215212. 
Ml)

rammaro

Cumpăr ap.2 camere (04)

Vând ap. 3 camere (05)

• circuit gresie, faianță parchet lamelar, etaj 3, 
zona Kogălniceanu, preț 165.000 lei. Tel. 
0745/253413. (T)
• Deva,zona Mărăști, bun pentru privatizare, 60 
mp, preț 160.000 lei. Tel. 0745/253413. (T).
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat termopane, 
tâmplari e interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• Deva, etaj 3 din 4, zonă centrală balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 164.000 lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)

• semidecomandate, centrali termică 
termopane peste tot, balcon, parchet etaj 1, 
zona Minerului, preț 43.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, contorizări, parchet, etaj 
2, zona Dacia, preț 85.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• lagent zona Liliacului, dec., 2 băi, contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• (agent zona I. Creangă 2 băi, ameanjări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Micro 15, et. 1, amenajări 
moderne, centrală termică geam termopan, 
gresie, faianță parchet preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, st=90 mp, et 2, dec., 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Gojdu cu balcon mare, termopan, gresie 
faianță parchet centrală termică zonă liniștită 
preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808 (A4)
• etaj 1, b-dul. Decebal, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet gresie, faianță vedere în 2 
părți, preț 64.000 euro, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808 (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet, bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,0254/232808. (A4)

A SOCIETATEA DE MICROFINANTARE
AURORA I.F.N. S. A.

Ofertă pentru societăți comerciale 
credite pentru:
• Etenmrea unor gfacen
Pot beneficia de credite

A-OBLa trraare 1 «WMMM JTOwod.

• zona Mihai Viteazul, etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet ocupabil repede, 
posibil și cu mobilă preț66.000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
■ decomandate, zona hotel Deva, 2 băi, cu 
centrală termică parchet gresie, faianță bine 
întreținut, modificări, preț 63.000 euro, nego
ciabil, tel. 0788/165703, 0740/535095,
0254/232808 (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703, 0254/232808 (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
Sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 231300, (A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Bred, are Primăriei 2 băi, etaj L 2 betoane, 
preț atractiv, tetefbrt 0254/613366.07WD404SL 
0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, tetefort 
0254/613366,0788^40490,0788/158481 (A10)
• Brad, Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
07Rk 040 «-n.O (A10)

Cumpâr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec, sau semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)
• agent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Deva, zona împăratul Traian, 
etaj 2, parchet, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică boxă și garaj sub bloc, st 112 mp, preț 
93.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)

Liber la fix!
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HUNEDOARA
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Cu noile pachete de internet 
și telefonie de la UPC, 
vorbești acum gratuit și nelimitat*  
în rețelele de telefonie fixă naționale 
și ai internet de la 1 Mbps, 
începând cu 50 de lei/lună.

Fix de ce aveai nevoie!

Sună la 0311OO1OOO și află mai 
multe despre ofertă.
Ofertă valabilă până la 31 august, pentru clienții UPC de 
televiziune, la încheierea unui abonament pe 1 an de Zile.

* pachet Familia - în afara orelor de vârft
luni - vineri: 18:00 - 8:00, sâmbătă, duminică

* pachet Activ - Indiferent de intervalul orar 
tarife fără TVA

tv*  internei-tei
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GRUP ȘCOLAR iliEbEGOMUNIGAjlill Șl 
LUCRĂRI PUBLICE HUNEDOARA 

ȘCOALA,EUROBWNBliMAl^QO? s

în anul școlar 2007-2008 asigură școlarizarea
în următoarele domenii:
Clasa a IX-a liceu, curs de zi:
- profil tehnic - 56 locuri
- profil servicii - 28 locuri
Clasa a IX-a Școala de arte si meserii:
- domeniul construcții - 28 locuri
- domeniul mecanic - 28 locuri
- domeniul electronică și automatizări - 28 locuri 
Relații la tel. 0254/712391.

PENTRU MAI MUbTE DETALII VIZITAT! SITE-UL ȘCOLII: 

: ■ r ■ www.grupscolar.evonet.ro

Antreprenor general de construcții civile si industriale 
angajează pentru șantierele din Arad

FIERAR» BETONiSTI
DULGHERI 

MUNCITORI NECALIFICATI
Oferim: 

o Pachet salarial motivant 
o In caz de relocare asigurăm transport, cazare și masă

Candidați! interesați vor trimite un C.V. la nr. de fax: 0256/216.216.
la e-mail: human.resources@euroholding.com.ro sau

la adresa: Timișoara, Calea Șagutui. Km 7. ■ £
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: ă

0256/308.529. 0742/106.314.
• decomandate, centrală termică, hol central, 2 
băi, balcon închis, preț 48.000 euro. Tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, centrală termică, 2 băi, balcon, 
boxă parchet, gresie, faianță, etaj 2, zona 
Dorobanți, preț 250.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona I. Creangă 2 băi, 2 balcoane, et 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• Bd. 22 Decembrie, et. 2,120 mp, dec., 2 băi, 
faianță gresie, termopane, centrală termică 
parchet laminat balcoane mari, boxă preț 
82500 euro, tel. 221712.0724/305661. (A2)
• bd. Decteal et 2 2 băi, amenajabcentrală 
terffilcă gresie, faianță Oăiteht boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712.0724/305661. (A2)
• decomandate, zona Romtelecom, 125 mp, cu 2 
băi, 2 balcoane, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bine întreținut, modificări, preț 
81.000 euro, negociabil, tel. 0788/165 702 
0745/302200,232808. (A4)

angajează de urgență cu contract de muncă pe perioadă nedeter

minată:

1. ECONOMIST - specialitate finanțe contabilitate - experiență 
minimă 3 ani în contabilitatea de gestiune

2. SECRETAR(Ă) - cunoscător(oare) limba italiană scris, vorbit și 

citit, limba engleză, operare calculator

3. INGINER DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI cu 

experiență sau absolvent

4. POMPIERI, cu pregătire corespunzătoare în domeniu (califi
care sau cu stagiu militar la specialitatea pompieri)

5. MUNCITORI CALIFICAȚI ÎN ME1EBIA DE 
TÂMPLAR SAU NECALIFICAȚI in vederea calificării în meseria 

de tâmplar

6. ELECTROMECANIC cu experiență în domeniu

Relații suplimentare, depunere CM și programare pentru interviu la 

sediul societății, în Seva, str. Bir. Victor Șuiaga, nr.
(96686)

ANGAJEAZĂ;
FUNCȚIONAR ECONOMIC

CERINȚE:

1. studii superioare, de preferat economice

2. cunoștințe operare PC
3. abilități în domeniul administrare acte contabile

4. domiciliul stabil în Orăștie sau în localitățile învecinate

SE OFERĂ:
1. posibilitatea dezvoltării profesionale într-o echipa dinamică

2. angajament pe termen lung

3. pachet salarial motivant

CV-urile:

Se pot trimite la fax: 241.942, email: fares@fares.ro, sau se pot depune la 
sediul societății din Str. Plantelor, nr. 50, până la data de 11.06.2007.

197137)

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 
agrotu riști ci

• Manager în turism
Înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
până la data de: 01.06.2007

Nr. 37 A

S.C. SOLFATARA SRL DEVA
FABRICĂ DE iNCĂLȚĂMINTE

ANGAJEAZĂ:
• Ștanțatori • Cusători
• Muncitori necalificați

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

• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică parchet, bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703,0254/232808. (A4)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608, 206003. 
(A7)
• 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 Caipațl etaj 1, dec. neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă iber. preț SOOO euro 
tel. 0745/159608 0745/164631 (A7)

HMET XJC&.-VÎ

romimaro

SC BOROMIR IN0 SRL
MOARA DEVAJaromir

Angajează:
■ manipulanți marfă;
■ facturiste;

Se oferă:
■ salariu atractiv, bonuri de 

masă;

3
Relații la tel:
0741.119.090

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

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• Deva, zona Gojdu sau zona pieței, exdus 
intermediari. TeL 0729/572353. (9/2105)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

• 5 camere, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 150 
mp, centrală termică termopane, occidental, 
plus garaj, preț 97.000 euro. Tel. 0722/564004. 
(Al)

Vând case, vile (13)

• ridicată in roșu, din cărămidă, 6 camere, 
garaj, beci și grădină, suprafață totală 1358 
mp, zona 2avoi, str. Mhail Sadoveanu, nr. 
2, preț negociabil, teL 0749/129088. (nr. 
7/25352007)

• vând casă în Deva, construcție nouă D+P+l, 
suprafață construită 700 mp, teren 530 mp; de 
văzut pe www.casasuDef.home.ro. Tel. 
0768/340262. (8/31.05)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, și teren 
1600 mp, ocupabilă imediat, apă gaz, canalizare, 
preț 100.000 euro. Tel. 0722/564004. (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 118.000 
euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zaa Eoâasai, aproape de Casa de Cutară 5 
camere, bucătărie, baie, terasă arte, țpadină 
st=5D0 rrp. pretabi firmă preț 34QD0O aru. neg. 
teL 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreri, 2 corpuri, încălzire cu CT. 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• in Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, domnitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp. 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• urgent in Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• in Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tei. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Musani, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490.0788/158483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare. 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366. 
0788/040.490.0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366.0788/040.490.0788/158.483. (A10)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

ANUNȚ LICITAȚIE
SC FAVIOR VIDRA SA ORĂȘTIE

- societate în reorganizare juridică - organizează 
vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ, în data de 08.06.2007, 
ora 12.00, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, 
județul Hunedoara, a următoarelor bunuri imobile situate 
în incinta fabricii:

1. Imobilul corp D în suprafață de 173,82 mp, parter și 
teren aferent (50.900 RON + TVA).

2. Imobil corp A+C+E situat în zona mărginașă a incintei 
fabricii, cu deschidere la strada V. Babeș, în suprafață 
desfășurată de 1053,48 mp, parter + etaj 1 și teren 
aferent (365.300 RON + TVA).

3. Garaj (imobil corp B) în suprafață de 217,6 mp, parter 
și teren aferent (65.417 RON + TVA).

4. Centrală termică în suprafață de 706,45 mp, parter și 
teren aferent (206.509 RON + TVA).

5. Clădire magazie (electricieni și tâmplari) în suprafață 
de 919,39 mp, parter și teren aferent (128.381 RON + 
TVA).
6. Magazie piese schimb în suprafață desfășurată de 
644,27 mp, demisol +'parter și teren aferent (177.913 
RON + TVA).

7. Baracă metalică și PVC în suprafață de 680,48 mp, 
parter și teren aferent (26.913 RON + TVA).

8. Atelier mecanic în suprafață de 395,95 mp, parter și 
teren aferent (140.260 RON + TVA).

9. Clădire fabrică veche în suprafață de 1.047,8 mp, P +
1 și teren aferent (430.080 RON + TVA).

10. Clădire P + 1 în suprafață de 228 mp, P + 1 și teren 
aferent (169.800 RON + TVA).

11. Hală înnobilare în suprafață de 4.784 mp, P + 1 și
teren aferent (504.180 RON + TVA). j
12. Clădire P + 2 în suprafață de 865 mp, P + 2 și teren' 

aferent (237.480 RON + TVA).

13. Clădire Pompe: corpul de clădire compus din casă 
pompe, magazie decantor și magazin nr. 2 cu o suprafață 
desfășurată de 446 mp (D+P) și corpul compus din 
remiză PSI în suprafață de 264,24 mp P și teren aferent 
(162.420 RON + TVA).

14. Sediu administrativ în suprafață de 1021,93 mp, P +
2 și teren aferent (677.640 RON + TVA).

15. Magazin Favior 1 în suprafață de 256 mp, D + P și 
teren aferent (130.984 RON + TVA).

16. Hală confecții în suprafață desfășurată de 2.050,16 
mp, P + 1 și teren aferent (769.600 RON + TVA).

17. Atelier confecții în suprafață de 200.07 mp, parter și 
teren aferent (203.000 RON + TVA).

Garanția de participare la licitație este de 10% din 
valoarea bunului pentru care se licitează.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția even
tualilor cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. 
Lazăr, nr. 2, județul Hunedoara și la tel. 0724-256676.

• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• in dealul Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, sir. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, teiefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
'■“ 040.4- ir» .«a.- (A10)

Cumpăr casă (14)

• in Deva, zonă bună și accesibilă, curte, 
grădină, de preferat construcție după anii 70, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, casă cu grădină, Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 0254/215212 <Al)

Vând case la țară (17)

• rad 2 camae. autoare. oaie lentraiâ 
termică trn’twneTRfiovai modem totul 
termopane. gresie, parchet 4 ha livezi, la 12 km 
de Geoagiu, preț 38.000 euro. Tel. 0745/112798 
CD
• casă la 16 km de Deva, 5 camere, șură 
fântână grădină Vând Volvo 244 CI și piese de 
schimb. Tel. 0721/614402. (T)
• in comma Unirea, lăngă Hațeg, preț nego
ciabil, tel. 0727-386660. a)

Vând garsoniere (19)

• decomandată 40 mp, zpna Progresul, bloc 
nou, ocupabilă imediat, preț 90.000 lei. Tel. 
0745/253413. (T)
• Deva, kiliu Maniu, 34 mp, amenajată mobilată 
bloc închis cu termopan, parchet gresie, faianță 
preț 78.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• decomandată 38 mp, balcpn închis, gresie, 
faianță zona Opera, etaj intermediar, preț 94.000 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidecomandată contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, preț 78.000 lei. Tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomandată contorizări, balcon închis, 
mobilată preț 65.000 lei. Tel. 0740/210780. (Al)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
suprafață peate 35 mp. zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, hol, contorizări, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

• dea, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Marăști, preț 87.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semideo, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zonal. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, amenajată mobilată zona Gojdu, 
preț 20500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona Dada, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă 
cu convertor, termopan, parchet, gresie, faianță 
modificări la cameră, sau schimb cu apartament 
2 camere, în zona Gojdu, se oferă diferență preț 
72.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702.0254/232808.  (A4)
• zona Decebal, 38 mp, contorizări totale, cu 
balcon mare închis, fără modificări sau 
amenajări, preț 95.000 ron, negociabil, tel. 
0788/165703,0740/535095,0254/232808 (A4)
• zona Gojdu, 28 mp, etaj 1, încăperi decoman
date, contorizări, repartitoare, bloc de cărămidă 
preț 80.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095,0254/232808. (A4)
• zona Trident, 40 mp, decomandate, modificări, 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
preț 75.000 ron, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 0254/232808 (A4)
• zona ultracentrală 28 mp, contorizări, cu 
balcon mare, fără modificări sau amenajări, 
ideală pt cabinet individual, birouri, firmă preț 
92300 ron, negociabil, tel. 0730/474275. 
0788/165702 0254/232808 (A4)

etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633.206003. (A7)

Cumpăr garsoniere (20)

o 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)
• dea, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 1 ha pe DN7 la șosea lăngă restaurant Pacific, 
toate utilitățile, tel. 0767/048633. (T)

• Hațeg, 3200 mp, ideal construcție casă 
preț 9 euro mp, negociabil. TeL 
0747/227972. (2/28.05)

• Simeria Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)
• vând grădină în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• vând loc de casă 35/6 mp, FS 21 m, apă gaz, 
curent, loc drept, zonă liniștită Hășdat, Hune
doara, preț 35.000 euro, tel. 0723/005657. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• intravilan, Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 
600 mp parcela, fs 20 m, utilități, preț35 euro mp. 
Tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan In Deva, zona Vulcan, 5-800 mp, 
utilități în zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231.800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravBan to Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp. MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, intravilan în Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp, neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• teren S ari, Crișcior, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• ăSha, DN1, la 5 km. distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613368 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• NBB topj pentru construcție vilă Dodești, preț 
atractiv, teteforc 025V613366, 0788/040490, i 
0788058483. (AUD

• hm BraMera, 1800 mp. preț atractiv, 
ttn0BMB3KOWMl«0.0788/12483

4

(96929)

• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha * * pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
•VM/lSUffi. <A10)

• ofer spre Închiriere hală industrială in 
Brad, Str. Moților, amenajată 700 mp folosi
bili plus birouri super dotate; bar, 
spălătorie auto, noi, cu toate dotările afe
rente, fose septice, nisipator, separator 
grăsimi TeL 0729/942066, 0728/078090. 
(6/2935)

• 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. 21158J> 
0723/660160, (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 tty, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere. 
Deva mobilat complet, preț 150 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, Deva semimobilat, aragaz, 
frigider, centrală termică termopane, aer 
condiționat, preț 170 euro/lună Tel. 0726/710903. 
(T)
• apartament 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progress, 2 camere, mobilat, garaj, preț 250 
etro. neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 caraata mobilat, centrală termică zona 
pieței, preț 180 euro. tel. 221712 0724/305661. 
(A2> rana Befen, s=70 mp, 3 încăperi, cpesie 
peste tot tânziărie aJunnu yuț> sanitar, fără 
căkVă preț 1000 leWH+garafe, tel 20603.

Cumpăr teren (22)

• intravilan în Deva, pentru construcție casă 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau 
Simeria, plata imediat. TeL 0254/215212. (Al)_ 

UHOSU
• cavou pentni 2 persoane, cimitirul Eminescu ■
Bejan, De-a. Tei. Gzs4/zir»-'<. (2/31.05)

Vând spații comerciale (25)

• situat In Deva, Bdul Decebal, bloc K 
parter, h suprafață de 151 mp. toformatî ta 
teL 0740/315075. Q/2&06)

• hală ta Deva, zona industrială S-2400 mp. 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., te
h i/5 rh. 23/519377. (AS) fry
• agata MB în Petroșani, pe 2 nivele. ST 
mp, H-6ni/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 2 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.778 (A9)
• imobil in Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• urgent pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpărări spații comercialul 
(26) <1

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

Vând alte imobile (27)

• uscătorie, Simeria, parter, str. A. lancu, bl. 8, 
suprafață 5,10/3 m, înălțime 3,60 m. Tel. 
0254/260335,0723/001713. (T)

Imobile chirii (29)

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

• închiriez două spații comerciale, 100 mp 
fiecare, In Simeria, zonă bună. TeL 
0721/823381 (2/3005)

• ofer spre închiriere garsonieră in Simeria, 
central parter, numai pentru societăți 
comerciale. TeL 0721/823383. (2/3005) ’

rupscolar.evonet.ro
mailto:human.resources@euroholding.com.ro
mailto:fares@fares.ro
http://www.casasuDef.home.ro
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• ■■t cotote, s=45 mp. gup sanitar, 
armcoane. CT. preț 12 eunVmp, teL 
^7^159608 (A7)
• aaa Mori Dallas, s=250 mp, 2 gnjpui 
sanitare, ncălzre cu CT, trifazic, preț 5 aro/mp, 
zeL 206001230324, oapabil din 1 aprilie. (A7)
• *2  camere, ultracentral, cootorizat, reparti
toare. decomandat, et3, mobilat, preț 150 
aroriuni Tel. 0751/560740. (A7)
• ana Mcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane pește tot, beci mare, grup sanitar,

' oretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Uari Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă. gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)

• vM MtoaâBteâ fugon Citroen C25 D 
1400, sarcină utilă L5 tone, stare de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/2805)

• vând/dezmembrez autospecializată fri
gorifică tip RABA 10215, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(10/2805)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Decese (75) Comemorări (76)

• ana 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)

• vano motocositoare Carpatina, stare
excepțională Tel. 0788/942507. (4/31.05)

• zona Lfc. Auto, s= 16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări, servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)

Electrocasnice (56)

■ amenajat, S-434 mp, zona centrală Deva, preț
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

• vând frigider Arctic, mare, stare foarte bună 
lei 230 negociabil, telefon 213355. (T)

Plante și animale (57)

Cu nemărginită durere în suflet 
familia anunță încetarea fulgerătoare 
din viață în urma unui tragic acci
dent a celui care a fost

IAR VALENTIN 
înmormântarea are loc azi 1 iunie, 
ora 13, în satul Râpaș.

Te vom păstra mereu în 
sufletele noastre. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(1/31.05)

Astăzi, 1 iunie 2007, se împlinesc 4 săptămâni de când 
a plecat dintre cei dragi cel ce a fost

COBÂRLĂU ALEXANDRU
lăsând în urmă mare jale și durere în suflete.

Nu te vom uita niciodată.Familia.
(12/29.05.2007)

• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)

• vând vacă 3 ani, gestantă în luna a 5-a, 
informații la telefon 0726/955533. (nr. 
3/25.05.2007)

• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)
• hală S-500 mp, H 35 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

Altele (61)

Auto românești (36)

• vând ingent cântar 100 kg, preț 500 lei; 
ladă frigorifică 1,5/1 m, h 1 m, cu geamuri 
culisante orizontale, preț 1000 lei, navete 
plastic normale. Deva, tel. 0752/206785. 
(6/31.05)

Cu adâncă durere în suflet soția Grațiana, fiii Andreea 
și Alin anunță încetarea din viață a scumpului lor soț 
și tată

Cu durere în suflet amintim că se împlinesc 6

• vând Dada 1310, A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mii., negociabil, tel. 
0724/012735. (T)
• vând Dada 1410, injecție, 30000 km, preț 2800 
euro, informații la telefoanele: 0726/937027 sau 
0254/227597. (nr. 4/30.05.2007)

Pierderi (62)

Camioane, remorci (39)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Brașovan Mirela Se declară nul. (5/31.05)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cornea Floarea Șe declară nul. (3/31.05)

Prestări servicii (72)
• vând autaitfltată „Frumoasa Ame
ricană”, af 1996, cu prelată sarcina-utilă 3 
tone, ITP la zi, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364.

- (10/2805)

J*.  ■■ .....

besty v .ro

• abordabâ, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Raia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugal!, Angle, Franța, Germania și 
Belgia, ia destinație, cu mașini comode, 
cfimUizate. moderne. TeL 0740/218237, 
(72ă/SNM4,«K'CB£(7/2U5)

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

și recrutează pentru Deva

CONSILIER VÂNZĂRI CREDITE
Așteptăm CV-ul dvs. și o scrisoare de intenție pană la 

data de IO iunie 2007 la numărul de fax: 0254/212440
sau pe adresa de e mail: manuela.kiss@citi,cpm

MARCONESC DOREL
în vârstă de 49 de ani. Corpul neînsuflețit va fi depus 
la Casa Mortuară din Deva, iar înmormântarea va 
avea loc sâmbătă, 2 iunie 2007.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

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

■ Ofer servită de conlabfiateeorapkte 9 
competente, preaan și cerne—6 
economici, teL tBVium, I728/3138B,

OVD-tei iieraaaftzte ■, htogdi afemee, 
tranter de pe riwtâ pe DVD, retafi la teL 
1721/74701 Stei 6721/614425. (nr. 
13/2MUO07)

Solicitări locuri de muncă (73)

• CaMcab lăcătuș, mecanic, sudor, forezor caut 
de lucru în jurul Devei, tel. 0723/243446. (nr. 
5/25.052007)

(5/29.05)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm barmani, ospătari, ajutor ospătari. 
Salarii atractive, informații la telefon 
0722/579038 (nr. 1/300520071
• apdfe" șoferi cat D, cu experiența necesară. 
Relații la tel. 0254/231394. intre orele 8 -16 
(11/2905)
• angajez perse— zidar, instalator. zugrav, 
dulgher, firmă româno-spaniolă. Tei. 
0721/8Z3383. (2/3005)
• Mrira de Cherestea Bârcea Mare angajează 
în condiții avantajoase: ifroniștt moto- 
sSvuitorișți. dreularișți, muxitori recalificați. 
Se asigură cazare și bonuri de masă. Tel. 
0254/236897. (6/15.05)
• firmă tbstrăiuȘie angajează agenți vânzări 
tineri și motivați pentru Deva și Hunedoara, tel. 
021-3(8.37.33, fox 021-312.59.84, e-mail: 
CAftlEH'E@DISTRlFÂRM.RO. (95494) i

• SC cu sediul în Deva, angajează persoană 
cunoștințe operare PC (Word, Excel, Acces); 
âuto categ. B și engleză mediu constituie un 
avantaj. CV la fax 0254 219232/ 220265 sau e- 
mail: comlibris@devardsnet.ro (nr. 6/30.05.2007)

săptămâni de la dispariția fulgerătoare din viață a 
dragei noastre

MARIA ILEA
Dumnezeu s-o odihnească! Soțul Silviu și întreaga familie.

• ICAS Simeni organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor de economist și casier, în 8 
iunie 2007, ora 9D0. Relații la tel. 261254. (4/29.05)
• SC Dadele Company SRL. cu sediul în Deva, 
str. Rândunidi nr. 8 angajează tricoterl și 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
07^231867. (4/21052007)
• SC Fvejvem SA angajează muncitori in 
constnrte și șefi de echipă pentru reparație pod 
Ea. Contact - organizare șantier lângă pod, teL 
0SVXM12.0741/054494. (7/2905)
• Șeâer cat B. cu aviz medical și psihologic 
vaiabd. pentru distribuție marfă, teL 
0741/203720. CV. la 0261/76B21S (95310)
• ader șa—te. Câtan. 2 posnn. data ferată 
2506 TeL 2B2U orele 9-16
• lări» șamotor. KreOoara. 1 post data ferată 
3007. Tel 213244. orele 9 -16
• zărim șamotor. Hunedoara. 2 postixi. data 
limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 -16
• zidar șamotor, Hunedoara, 2 posturi, data , 
limită 30.06 TeL 213244, orele 9-16
• zidar șamotor, Orăștie, 5 poshri data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16

• zu^av, vopsite. Deva. 2 posbn. data ferată 
30.05 TeL 213244, orele 9-16

(5/29.05)

• zugrav, vopsitor, Deva, 3 posturi, data limită 
30.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• zugrav, vopsitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 1.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zutpav, vopsitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16
• zugrav, vopsitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 806 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• —av, vopsitor, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 3006 Tel. 213244, orele 9 -16

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A0 - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

ADMITERE 2007 - sesiunea iulie, 2007 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISTRlF%25c3%2582RM.RO
mailto:comlibris@devardsnet.ro
http://www.fih.upt.ro
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A mulțumit regizorilor romani
•Colecția lui Lennon. Timbrele colecționate de fostul membru al trupei Beatles John Lennon pe când era copil vor fi expuse pentru prima dată în Europa, începând de azi, la Muzeul Poștei din Stockholm, potrivit organizatorilor.

Tandem Chinezul Yang Yang, de numai trei ani, înoată alături de un delfin alb în delfinariul din orașul Qingdao. (Foto: EPA)

Garcia Mar
quez, aclamat

Aracataca (MF) - Scriitorul columbian Gabriel Garcia Marquez, laureat al premiului Nobel, s-a întors pentru prima dată în peste 20 de ani în Orașul natal care l-a inspirat în crearea celui mai celebru roman al său, „Un veac de singurătate”. Mii de oameni s-au adunat pe străzile orășelului Aracataca pentru a-1 saluta, la 40 de ani de la publicarea celebrului roman.
Ieșire în spațiu

Washington (MF) - Cei doi astronauți ruși aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale au efectuat cu succes, miercuri, o ieșire în spațiu care a durat șase ore în timpul căreia au instalat panourile de protecție împotriva deșeurilor care plutesc în spațiu. Deșeurile care plutesc în spațiu prezintă un pericol pentru ISS.

Naruhito (Foto: EPA) 

Va fi 
operat 
Tokyo (MF) - Prințul 
moștenitor al 
Japoniei, Naruhito, va 
suferi o intervenție 
endoscopică pentru 
îndepărtarea unui 
polip intestinal 
benign, săptămâna 
viitoare, a anunțat un 
purtător de cuvânt 
din partea palatului 
regal. Prințul, în 
vârstă de 47 de ani, 
va rămâne în spital 
timp de o 
săptămână. Polipul a 
fost descoperit în 
cursul unor investi
gații medicale de 
rutină la care prințul 
Naruhito a fost 
supus în luna martie.

■ Cristian Mungiu a 
declarat: „Am capitalizat 
o simpatie născută pen
tru filmul românesc."

București (MF) - Cristian Mungiu, proaspătul câștigător al Palme d'Or, a mulțumit, ieri, într-o conferință de presă, regizorilor români care au luat premii importante înaintea lui, pentru că astfel „s-a sedimentat o încredere” în filmele românești care a contribuit la reușita lui de la Festivalul de la Cannes. „Am capitalizat o simpatie născută pentru filmul românesc”, a spus regizorul, care crede că dacă s-ar fi prezentat în 2002 la Cannes cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, șansele să fie selecționat în competiția oficială ar fi fost minime. înaintea lui Mungiu, la Cannes, Cristi Puiu a obținut premiul secțiunii Un Certain Regard în 2005 cu
Tony Blair, șef

Londra (MF) - Tony Blair, care va demisiona din funcția de premier al Marii Britanii pe 27 iunie, a primit titlul onorific de șef suprem din partea liderilor unui trib din Sierra Leone, în timp ce vizita această țară în cadrul turneului său din adio în Africa.

Blair, la ceremonie. (Foto: EPA)

Anamaria Marinca și Cristian 
Mungiu (Foto: EPA)„Moartea domnului Lăzăres- cu”, iar Corneliu Porumboiu - Camera d'Or cu „A fost sau n- a fost?”. „Mulțumesc celor care au făcut filme înaintea mea și au luat premii înaintea mea”, a mai spus cineastul la conferința de presă la care a prezentat trofeul Palme d'Or. S-au ridicat în picioare pentru a primi aplauzele Cristian Mungiu, actorii Anamaria Marinca, Laura Vasiliu și Vlad Ivanov, scenograful Mihaela Poenaru și monteurul Dana Bunescu.
de tribBlair a primit acest titlu în timp ce vizita satul Nahera din Sierra Leone, în vestul Africii.Șeful de trib a declarat în timpul ceremoniei de învestire, în timpul căreia Blair nu a părut că se simte în largul lui, că premierul a câștigat această onoare pentru că l-a ajutat să-și apere satul de dușmani. Blair a trimis 900 de soldați în Sierra Leone care au ajutat la instaurarea liniștii în această țară după ce rebelii Frontului Unit Revoluționar au încălcat un tratat de pace -, și au luat ca ostatici niște membri ai grupului de menținere a păcii venit din partea Națiunilor Unite.

orina este născutăi zodia Vărsător, îi placi (Odelling-ul, dansul și J tuzica.
(Foto: T,Mânu) j! 
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Depp, în rolul lui Litvinenko
■ Johnny Depp va juca 
rolul fostului spion KGB 
Aleksandr Litvinenko, 
asasinat în 2006.

Indah este un pui de Binturong și s-a născut la Taronga Zoo din Sydney.
(Foto: EPA)

Los Angeles (MF) - Johnny Depp, care poate fi văzut pe marile ecrane în cel mai recent film al său, „Pirații din Cara- ibe - La capătul lumii”, și Michael Mann, nominalizat la Oscar și recompensat cu un premiu BAFTA pentru filmul „Aviatorul”, și-au anunțat separat dorința de a produce câte un lungmetraj inspirat din viața lui Litvinenko. Văduva spionului rus, Marina Litvinenko, a anunțat că se va face un singur lungmetraj la care să colaboreze Depp și Mann. La Londra, ancheta în cazul
Johnny Depp interesat de moartea spionului rus (Foto: epa)

0 pastilă anti-fumat
Londra (MF) - O pastilă „minune” anti- fumat, care imită efectele nicotinei și este de două ori mai eficace decât tratamentele împotriva fumatului existente în prezent, va fi lansată pe piață în Marea Britanie în câteva săptămâni. Testele au demonstrat că 44% dintre pacienții care au făcut tratament cu Champix au renunțat la fumat în maximum trei luni, medicamentul fiind de două ori mai eficace decât Zyban, un alt tratament anti- fumat existent pe piață. Champix este de două ori mai eficace și decât tratamentele de înlocuire a nicotinei. Testele la care au participat 2.000 de persoane au demonstrat că, după un an de tratament, 22% dintre pacienți nu au revenit la acest viciu. Pilula, cunoscută și sub denumirea de tartrat de vareniclină, se administrează timp de 12 săptămâni Medicamentul va fi eliberat dnar ne hază de retetă

Omulețul lui GopO (Foto: FAN)

morții lui Litvinenko, agentul secret care a fost otrăvit cu poloniu-210 în noiembrie 2006, continuă. Chiar înainte de a
Sărbătoare la

București (MF) - Studioul cinematografic Animafilm a decernat, ieri, la cinematograful Union, premii de excelență unor realizatori de animație și a prezentat o producție nouă, precum și două filme regizate de Ion Popescu Gopo.Aceste evenimente au marcat împlinirea a 50 de ani de la decernarea premiului Palme d'Or la Festivalul de la

muri, acesta a acuzat regimul președintelui rus Vladimir Putin că a pus la cale asasinarea lui. Povestea lui Litvinenko a
AnimafilmCannes lui Gopo pentru scurt- metrajul de animație „Scurtă istorie”, informează Animafilm.După decernarea premiilor, studioul a prezentat o producție din acest an, „O foarte... scurtă istorie”,urmată de proiecția filmelor „Scurtă istorie” și „Maria Mirabela”, în regia lui Ion Popescu Gopo, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

devenit unul dintre cele mai șocante și misterioase asasinate din perioada de după Războiul Rece. După moartea acestuia a fost deschisă o anchetă internațională condusă de cei mai importanți oficiali din serviciile secrete britanice. La origine, proiectul lui Depp și cel al lui Mann se inspirau din două cărți diferite. Proiectul lui Johnny Depp se baza pe un o carte încă nepublicată, „Sasha's Story: The Life and Death of a Russian Spy”, de Alan Cowell, în timp ce ce proiectul lui Michael Mann se inspira din cartea scrisă de Marina Litvinenko și Alex Goldfarb, „Death of a Dissident”. Oricum, scenariul filmului ar trebui să reia, în mod logic, lucrarea Marinei Litvinenko.

Marș Studenți indieni au participat la un marș, la Calcutta, pentru a marca „Ziua Mondială Fără Fumat”.(Foto: EPA)


