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Cerul va fi mai mult noros.

Dimineața La prânz Seara

Birocrația aduce moarte

•Scumpire
București (MF) - Pre

turile gazelor naturale 
furnizate populației ar 
putea fi majorate, la 1 
iulie, cu până la 3%, o 
decizie în acest sens 
urmând să fie luată în 
perioada următoare de 
către Autoritatea Națio
nală de Reglementare în 
domeniul Energiei, au 
declarat surse din cadrul 
instituției. „în perioda 
imediat următoare va fi 
efectuată o analiză pri
vind modificarea pretu
rilor la consumatorii cas
nici. Din datele avute
până în prezent estimăm 
o creștere ușoară, de 
până la 3%”, au afirmat 
sursele. La rândul său, 
președintele ANRE, 
Gergely Olosz, a declarat 
că Autoritatea va decide
până la 15 iunie modifi
carea preturilor la gaze, 
fără să ofere detalii.

Corigenta, 
înaintea 
bacului
Deva (C.B.) - Exame
nele de bacalaureat 
nu sunt singura grijă 
pe care o au elevii 
hunedoreni. Pentru 
unii, drumul până la 
bac este presărat cu 
amenințarea cori
gentei. Intr-o statis
tică prezentată de 
IȘJ, anul trecut au 
existat 1.290 elevi 
care nu au putut 
susține bacul, /p.5

Hunedoa
ra, și mai 
curata
Hunedoara (D.I.) - 
Sub acest generic a 
demarat ieri o amplă 
campanie de cură
țenie a municipiului. 
Operatorul de cu
rățenie stradală oferă 
premii celor care se 
înscriu în competiție 
și demonstrează, 
până în data de 5 
iulie, că au cele mai 
curate zone verzi.

■ Din cauza noilor nor
me ale Ministerului Să
nătății, bolnavii incurabili 
sunt puși pe drumuri.

Deva (D.I.) - Pentru trata
mentul a șapte dintre cel& 
nouă boli clasificate drept 
cronice în România, din acest

an se solicită documente în 
plus. Bolnavii diagnosticați cu 
leucemii, tumori maligne, 
epilepsii, suferinzii de boala 
Parkinson, cei cu afecțiuni 
psihice grave - pentru a enu
mera doar câteva dintre diag
nosticele grave - trebuie să 
obțină periodic acordul Ca
selor județene de asigurări de

sănătate pentru medicația pe 
care până acum o primeau la 
simpla recomandare a medicu
lui specialist. Din data de 1 
iunie aceste norme se aplică 
și pentru bolnavii de cancer. 
Până acum aceștia erau pro
gramați la tratament cu cito- 
statice la 21 sau 14 zile. Impor
tanța păstrării ritmicității

acestor doze e deosebită. Din 
cauză că unul dintre elemen
tele tratamentului se procură 
acum de către pacient, după 
obținerea aprobărilor CAS, cei 
mai mulți au fost nevoiți să- 
și decaleze programările. Cu 
consecințe necalculate de 
către birocrații Ministerului 
Sănătății. Zp.3

in proces cu Primăria
Deva (M.S.) - Procesul pe care vicepri-

marul loan Inișconi (PD), l-a 
intentat Consiliului Local, 
pentru anularea hotărârii 
prin care era demis din 
funcție, a fost amânat 

marți, la primul ter
men, la solicitarea 

Primăriei Deva. 
Următorul termen al 

cauzei a fost fixat 
19 iunie, /p.fi
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Interlopii
■ După ce au stat în
chiși alături de interlopi, 
doi polițiști hunedoreni 
revin la serviciu.

Deva (M.T.) - Doi dintre cei 
trei polițiști eliberați în urmă 
cu două zile din arestul Peni
tenciarului Colibași revin în 
rândurile oamenilor legii. As
ta după ce în urmă cu apro
ximativ doi ani și jumătate au

se întorc în Politie
fost arestați preventiv în do
sarul „Spumă și Bibanu". Așa
dar, fostul subcomisar George 
Emilian Igna, ofițer în cadrul 
Biroului de Ordine Publică 
din cadrul Poliției Deva, și 
subordonatul său, agentul 
loan Florin Pasc vor fi puși 
la dispoziția IPJ. Cei doi vor 
îndeplini funcții minime, po
trivit gradelor pe care le dețin, 
„în funcție de decizia instan
ței, se vor lua măsurile pre-

3
văzute de lege”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Inspec
toratului de Poliție al Jude
țului Hunedoara, subinspector 
Bogdan Nițu. Cel de-al treilea 
polițist, fostul șef al Poliției 
Deva, Ioan David, își va de
pune actele de pensionare, pe 
data de 9 iunie.

www.fraurt.rtT •;

Lovită de fulger
Petrila (M.T.) - O 

femeie de 38 de ani, din 
Petrila, a scăpat cu viață, 
după ce a fost lovită de 
un fulger, în timp ce se 
afla în centrul orașului 
Petrila. Cu multiple ar
suri, femeia a fost trans
portată de urgență la Spi
talul din Petroșani, starea 
ei fiind stabilă, /p.6

Polițist cercetat de DNA
■ Un polițist de la IPJ 
Hunedoara a fost trimis 
în judecată pentru luare 
de mită.

Deva (M.T.) - Din cercetările 
procurorilor DNA reiese fap
tul că polițistul, la sfârșitul 
lunii noiembrie 2006, a pretins 
și primit suma de trei sute de 
euro de la un cetățean italian 
pentru soluționarea favorabilă 
a unei cauze în care acesta era 
cercetat penal pentru comi
terea infracțiunii de vătămare

corporală din culpă. Dosarul 
cetățeanului italian se află 
acum la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Orăștie. Procu
rorii DNA - Serviciul Teritor
ial Alba Iulia au dispus tri
miterea în judecată a inspec
torului principal Cornel Gri- 
gore Aringhel, în cadrul 
Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara - Servi
ciul Cercetări Penale, pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
luare de mită. Dosarul polițis
tului va fi soluționat de 
Curtea de Apel Alba Iulia. Zp.3

> . . wwj.yjiup_fi.ro • J |
Spune-ti părerea la forum!«—/

/—------- :-------- «F

ZlUcI Mondială 
a Mediului a fost 
marcată, ieri, de da 
elevii di® toate ’ 
unitățile de 
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• încă o demisie. Deputatul PSD Cătălin 
Buhăianu și-a anunțat, ieri, în plenul Ca
merei Deputaților demisia din PSD și a 
precizat că va activa în viitor ca deputat 
independent. Buhăianu a precizat că în 
termen de două săptămâni va lua o deci
zie în privința partidului în care se va în
scrie. Buhăianu este unul dintre semnata
rii moțiunii de cenzură a PD.
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Executați
Dubai (MF) - O alian

ță de grupări sunnite, a- 
filiată organizației iraki
ene a rețelei al-Qaida, a 
anunțat luni, pe Inter
net, că a ucis trei soldați 
americani despre care a- 
firmă că i-a răpit în lu
na mai, în Irak.

Refuză 
instanța

Haga (MKF) - Fostul 
președinte liberian 
Charles Taylor, acuzat 
de crime de război, a re
fuzat, luni, să compară 
în fața justiției interna
ționale, trimițând Curții 
de la Haga o scrisoare 
în care a denunțat ine
galitatea mijloacelor a- 
părării și ale acuzării, 
împotriva lui Taylor (59 
ani) au fost formulate 11 
capete de acuzare prin
tre care crime de război 
și crime împotriva uma
nității. El este acuzat că 
ar fi acordat sprijin re
belilor care au martiri
zat civili, în Sierra Leo
ne, în anii '90.

Charles Taylor (Foto: epa)

Lewis Libby
(Foto: EPA)

Riscă 
pușcăria 
Washington (MF) - 
Lewis Libby, fost 
consilier al vicepreșe
dintelui american Ri
chard Cheney, va 
afla azi cât timp va 
petrece în închisoare 
pentru obstrucționa- 
rea unei anchete re
feritoare la modul în 
care administrația 
Bush a gestionat răz
boiul din Irak. Deși 
Lewis Libby riscă o 
pedeapsă maximă de 
25 de ani de închi
soare, analiștii juridici 
cred că nu va sta nici 
măcar o zi după gra
tii în contextul proce
durii îndelungate de 
apel și posibilei gra
țieri de către preșe
dintele Bush. Acuza
țiile la adresa lui Lib
by au apărut pe fon
dul unei "investigații 
referitoare la dezvă
luirea identității unui 
analist CIA al cărei 
soț criticase invazia 
din Irak.

■ Băsescu propune par- f 
tidelor să identifice cu el 
un premier care să prezin
te o echipă PNL-PD-PLD.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a invitat, 
vineri, la consultări partidele 
parlamentare, pentru a identi
fica împreună un premier ca
re să prezinte Parlamentului 
o echipă guvernamentală axa
tă pe reprezentanți ai PNL- 
PD-PLD, informează Adminis
trația Prezidențială.

Prezentăm textul scrisorii 
trimise de Băsescu președinți
lor partidelor parlamentare:

„Stimate Domnule Preșe
dinte,

Conform intenției deja a- 
nunțate, îmi face plăcere să 
vă adresez invitația de a par
ticipa, la data de 8 iunie 2007, 
alături de o delegație a parti
dului dumneavoastră, la con
sultări pe tema unei formule 
de guvernare menite să asigu-

Traian Băsescu a invitat din nou partidele la consultări (Foto: epa)

re stabilitatea țării, pe baza 
unei susțineri parlamentare 
transparente.

După consultările cu par
tidele politice, din data de 28 
mai a.c., am constatat că ma
joritatea acestora refuză solu

ția democratică garantată 
prin organizarea de alegeri 
anticipate. în aceste condiții, 
vă supun atenției propunerea 
de a identifica împreună un 
Premier care să prezinte Par
lamentului o echipă guverna

mentală axată pe reprezen
tanți ai PNL-PD-PLD. Viitoru
lui Prim-ministru îi va reveni 
obligația de a negocia o majo
ritate parlamentară clar asu
mată.

Consider că o asemenea 
formulă respectă deopotrivă 
rezultatul scrutinului din 2004 
și opțiunea larg majoritară 
exprimată de cetățenii Româ
niei cu ocazia Referendumu
lui de la 19 mai a_c. Apreciez 
totodată că o asemenea for
mulă are capacitatea de a cla
rifica relațiile dintre putere și 
opoziție, permițând continua
rea susținută a reformelor și 
asumarea răspunderii politice 
în fața electoratului, până Ia 
data următoarelor alegeri ge
nerale.

Cu încredere în capacitatea 
noastră de a promova soluții
le pe care interesul național 
ni le impune în etapa post-a
derare, vă rog să primiți, 
Domnule Președinte, asigu
rarea întregii mele prețuiri/’

Parteneriat de dreapta PSD nu susține moțiunea PD
■ Platforma de centru- 
dreapta, finalizată și 
semnată de PNL, AP și 
PNȚCD în 20 de zile.

București (MF) - Preșe
dintele PNL, premierul Că
lin Popescu Tăriceanu, a 
declarat, ieri, la finalul în
tâlnirii cu reprezentanții 
PNȚCD, că s-a decis colabo
rarea dintre PNL, PNȚCD 
și AP printr-un document 
politic, care va fi întocmit 
și semnat de liderii celor 
trei formațiuni în cel mult 
20 de zile.

„Demersurile inițiate, 
luni, au continuat astăzi cu 
PNȚCD. Discuțiile s-au re
zumat la conturarea valori
lor și ideilor de dreapta. 
Am constatat că, în ultima 
perioadă, se observă o con
fiscare a acestor valori de 
către forțe care sunt de sor
ginte comunistă și care au 
un mesaj demagogic și po

pulist”, a declarat Tăricea
nu.

El a adăugat că, atât 
PNL, cât și PNȚCD, nu ac
ceptă „principiul democra
ției participative” despre 
care a afirmat că este spe-
n..........
Am luat decizia de 
a stabili un parte- 
neriat care va Q 
consfințit prin- 
ir-uș document 
politic, o platformă 
a i^dp/L^cen- 
tru-dreapta.
Călin Pomscu Tăi

cifică unor țări precum Cu
ba sau Bolivia, unde decizi
ile se iau în „adunări pu
blice prin piețe” sau prin 
„referendumuri”.

„Acest document, într-un 
termen de maxim 20 de
zile, va fi gata și vă fi sem
nat, fiind baza colaborării 
noastre politice”, a conchis 
premierul Tăriceanu.

■ Geoană: Moțiunea PD 
nu are cum să fie susți
nută de PSD, nu exclu
dem o moțiune proprie.

București (MF) - Președin
tele PSD Mircea Geoană a 
declarat, ieri, după ședința 
BPN, că moțiunea PD nu are 
cum să fie susținută de PSD, 
pentru că privește relația din
tre PD și PNL și a menționat 
că nu exclude inițierea unei 
moțiuni de cenzură proprii, 
după o analiză 
guvernări. ■ /.

Liderul PSD a arătat ca for
mațiunea pe care o reprezintă 
se va abține, probabil, la vo
tul moțiunii de cenzură a PD.

Geoană a mai spus că Bi
roul Permanent Național a 
mandatat departamentele par
tidului să finalizeze propria a- 
naliză a activității Guvernu
lui Tăriceanu II.

„Nu exclud introducerea 
propriei moțiuni de cenzură, 
până la sfârșitul acestei sesi
uni parlamentare, funcție de

fcjUțjpg caj-e au loc.”,. u ară
tat Geoană.

El a precizat că, potrivit de
ciziei luate în Biroul Perma
nent Național, această sesiu
ne parlamentară „trebuie sa 
producă o clarificare a situa
ției politice”, în paralel cu „o- 
ferirea unui guvern solid și 
competent”.

Președintele PSD a declarat 
că nu exclude opțiunea intră
rii PSD la guvernare. „Nu ex
clud opțiunea intrării la gu
vernare a PSD în nume pro
priu”, a precizat Geoană.

Bush: „Războiul Rece s-a încheiat"
Răniți în explozie Cel puțin 
șapte persoane au fost rănite, luni sea
ră, în urma unei explozii care s-a pro
dus într-un autobuz al serviciilor de 
transșort în comun la Sed al-Baush- 
rieh, cartier creștin din estul Beirutu
lui, a declarat o sursă din serviciile de 
securitate libaneze. (Foto: epa>

Strategia, în zece zile
București (MF) - Strategia post-aderare a 

României urmează să primească o primă 
formă în aproximativ zece zile, în baza con
ținutului agreat prin consens de grupul de 
lucru, a declarat, ieri, Adrian Ciocănea, șe
ful Departamentului pentru Afaceri Europene.

El a precizat că strategia a fost discutată 
de câteva luni în ședințe săptămânale ale 
grupului de lucru din care fac parte mediul 
de afaceri, partenerii sociali și partide 
politice.

Documentele asupra cărora s-a ajuns la 
un acord în fiecare dintre ședințe au fost 
transmise tuturor membrilor acestui grup, 
în plus, partidele politice au agreat conținu
tul strategiei după o discuție politică la 12 
februarie, cu premierul Călin Popescu Tări
ceanu.

■ La Praga, președintele 
SUA a transmis Rusiei că 
n-are de ce să se teamă 
de scutul american.

Praga (MEF) - Președintele 
George W. Bush a sosit, luni 
seara, la Praga. Câteva sute 
de opozanți ai scutului ameri
can antirachetă au manifestat 
luni după-amiază la Praga, 
împotriva vizitei președinte
lui american George W. Bush, 
efectuată înaintea summitului 
G8 din Germania.

Președintele Bush a decla
rat ieri, adresându-se Rusiei, 
că „Războiul Rece s-a înche
iat”, iar Moscova nu are de ce 
să se teamă de extinderea scu
tului american antirachetă în 
Europa.

Pentru cooperare
Bush i-a oferit din nou Ru

siei posibilitatea de a coopera 
pe tema acestui proiect, care 
suscită tensiuni între Wash
ington și Moscova.

„Principiul general în rela
țiile cu Rusia, este că Războ-

Președintele Bush și omologul său ceh Vaclav Klaus (Foto: epa)

iul Rece s-a încheiat, iar oa
menii din Cehia nu trebuie să 
aleagă între a fi prietenii Sta
telor Unite sau ai Rusiei”, a 
declarat Bush după întâlnirea 
cu liderii cehi.

Scutul american antirache
tă este „o măsură pur defensi
vă, care nu vizează Rusia, ci 
amenințările reale”, a decla

rat Bush. „Nu aveți de ce să 
vă temeți de un sistem antira
chetă, de ce nu cooperați la 
un astfel de sistem,’, de ce nu 
participați?”, a conchis Bush.

Planul de instalare a unor 
elemente antirachetă în Cehia 
și Polonia are un rol ..pur de
fensiv” și nu vizează Rusia, 
a dat asigurări Bush.

ETA suspendă 
armistițiul

Madrid (MF) - Organi
zația separatistă ETA a 
avertizat, ieri dimineață, 
că va suspenda, începând 
de azi, acordul de înceta
re a focului încheiat la 22 
martie 2006, într-un co
municat remis cotidianu
lui basc Berria.

Suspendarea acestui 
armistițiu, intrat în vi
goare începând cu 24 
martie 2006, va avea loc 
începând cu ziua de 
miercuri, ora 24.00, se 
arată în comunicat.

Potrivit ETA, „condi
țiile minimale nu simt 
reunite pentru a conti
nua procesul de nego
ciere” demarat cu Guver
nul socialist spaniol. »,

Gruprarea armată sus-’ 
ține că, începând cu ziua 
de miercuri, „va apăra; 
Euskal Herria (teritoriul i 
celor care vorbesc Euske- 
ra, limba bască, n.r.) cu 
arme și pe toate fron
turile”. fc
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. • Manifestare. La 1 iulie, orăștienii vor 
sărbători Ziua Dacilor. Autoritățile locale 
stabilesc în această perioadă programul 
manifestărilor ce vor fi găzduite de 
municipiul Orăștie. (C.P.)

• întâlnire de suflet. .Avantaje și/sau 
dezavantaje. Despre dragoste" este tema
tica conferinței susținute, joi, 7 iunie, ora 
18.00, la Sala Logos (str. G. Barițru 19) 
Deva, de Pr. Dr. Constantin Jinga. Pre
ședinte al Fundației Antimis din Timișoa
ra, C-tin Jinga a studiat în Timișoara, 
Ierusalim și Leeds (Anglia). (S.B.)

Bolnavii de cancer ținuți la usi
A A 5

București, „Gay Fest" 2007, nouă pa
radă „gay". Senzorul meu democratic 
de autocontrol al puseurilor „rasiste" mă~ 

avertizează: e o minoritate, tolereaz-o! în
cerc să înțeleg schema de viață a acestor 
bărbați și femei. Pentru a fi satisfăcute, 
drepturile pe care le cer homosexualii pre
supun din partea societății bunăvoință, to
leranță, dar și voința de a răstigni progra
matic spiritul creștin. Vor să fie acceptați 
în societate, ca perechi monosexuale. Nă
zuiesc firesc la o șansă egală cu majorita
tea în obținerea unui loc de muncă sau a 
unei poziții sociale. Sparg toate canoanele 
biblice și administrative cerând să se 
căsătorească la altar și la primar. Punctul 
extrem al acestui demers este popularea 
acestor familii „unisexuate" cu copii.

Încerc să-i înțeleg la modul cel mai 
serios pe acești oameni care nu sunt ca 
mine. Să găsesc un alibi acceptabil pentru 

a transforma această lume pe tiparul cerut 
de minoritățile sexuale. Elanul de toleranță 
îmi este de fiecare dată anihilat de modul 
în care acești „gay" își promovează statu
tul. Nici unor „hetero" nu le-aș putea par- 
dona etalările ostentative. E murdar. Un 
cortegiu condus de bărbați în rochii, peru
cile multicolore, crupele zvâcnite demon
strativ, limbile balansate în fața camerelor 
de luat vederi îmi înșurubează în scoarță 
un singur cuvânt: depravare. în opinia 
mea, această risipă stradală de obscenitate 
e contraiucrativă pentru cauza comunității 
„gay". E o anti-tactică ce aprinde becul 
într-o zonă unde toate lucrurile ar trebui 
făcute pe întuneric. Dacă bunul simț îmi 
spune că nu e frumos să-mi sărut nevasta 
pe gură pe stradă, nu pot avea nici o 
înțelegere pentru un „minoritar" care face 
acest lucru cu partenerul. Nu aș ști cum 
să-i explic gestul copilului.

■ Birocrația pune pe 
drumuri peste 200 de 
bolnavi de cancer. Alți 
1000 bat pe la uși.

Hunedoara (D.I.) - Mecanis
mul birocratic pune pe dru
muri 273 de bolnavi de can
cer din județul Hunedoara. în 
loc să aibă grijă de sănătate, 
acești oameni sau rudele lor 
trebuie să obțină semnături 
pentru a-și putea asigura 
tratamentul care îi mai ține în 
viață. Unii pacienți și-au 
întârziat deja tratamentul, 
cum este cazul celor de la 
secția de oncologie a spitalu
lui din Hunedoara. Soția 
unuia dintre pacienți a plecat 
acum trei zile să obțină actele 
necesare, pentru că soțul său 
are o tumoră cerebrală în sta
diu avansat. Femeia nu s-a 
întors până acum. Că nu a 
știut unde să meargă sau că 
a abandonat lupta, nimeni nu 
știe... Natașa Florea, din Sil- 
vașu de Sus, este mai noro
coasă. Soțul ei, Vasile Florea, 
a umblat doar două zile după 
aprobări și medicamentul 
necesar. „Mai bine îl 
cumpăram direct din farma
cie, deși costă 100 de lei. Am 
cheltuit o grămadă de bani pe 
drumuri, am și lipsit de la ser-

Vasile Florea

Birou notarial Făraș LadișIau. din Hunedoara; 
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 
Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 
Hunedoara;
Coffee .Snack Savoya", din Deva;
Restaurară „Bulevard", din Deva, B-8ul Decedai, Bloc 

H, parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond”, din Hunedoara, 
b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 174;
BaBinet medical doctor Mihalache Flicolae, din Hune
doara;

Stomatologie, doctor f Loredana, din Hune
doara, str. MW Viteazul, m. 21, Bloc D1, și caBine- 
tul 10 din Hunedoara, str. @eorge Enescu, nr. 24; i 
C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune
doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

Cercetat de DNA
Deva (M.T.) - Polițistul din cadrul Servi

ciului Cercetări Penale, din cadrul IPJ Hune
doara, cercetat de DNA pentru luare de mită, 
va rămâne pe o funcție inferioară până la 
finalizarea anchetei. Potrivit purtătorului de 
cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bog
dan Nițu, până la finalizarea anchetei, in 
conformitate cu statutul polițistului, va fi 
pus la dispoziția IPJ și va îndeplini sarcini 
stabilite în scris de conducerea unității. Va 
îndeplini funcția minimă, potrivit gradului 
pe care îl deține. Astfel, a fost mutat de la 
Serviciul de Cercetări Penale, pe o funcție 
inferioară, respectându-se în tot acest timp 
prezumția de nevinovăție.

Pentru o singură fiolă sunt necesare două hârtii și patru semnături

viciu”, spune Vasile. Situația 
bolnavilor este dramatică. 
„Doar un sfert dintre rude se 
interesează de soarta celor bol
navi. Restul de trei sferturi 
dintre bolnavi 'trebuie să se 
descurce singuri, dacă îi țin 
puterile”, remarca dr. Carol 
Hompoth, șeful secției de 
oncologie a spitalului din 
Hunedoara.
Lanțul hârtiilor

Chiar să fii om în putere, 
procedura de obținere a 
aprobărilor e complicată, 
chiar dacă pe tot traseul 
oamenii simt amabili: medicul 
specialist face recomandarea 
medicației, apoi întocmește un 
referat. Acesta trebuie con
trasemnat de un alt medic spe
cialist, din același domeniu, 
dar nu obligatoriu din aceeași 
localitate. Cu ambele 
semnături, pacientul (sau ruda 
acestuia) se prezintă la Casa 
de Asigurări de Sănătate 
(CJAS) pentru a primi apro
barea finală. Pe baza ei, se 
întoarce la medicul specialist

de la care obține rețeta care 
se eliberează de la oricare far
macie, cu condiția esențială ca 
medicamentul să existe. în 
aceste zile, în Hunedoara 
cinci farmacii nu aveau în 
stoc Kytril (necesar în efectu
area unei cure de citostatice), 
el urmând să fie adus la co
mandă într-o perioadă cu
prinsă între 3 ore și o 
săptămână.

CJAS Hunedoara susține că 
adeverința pentru obținerea 
tratamentului este valabilă, 
în funcție de boală, între 6 și 
12 luni. Adică pacienții sunt 
scutiți de periplul birocratic 
în această perioadă. în acest 
timp, ei sunt obligați să 
păstreze adeverința, pentru a 
le putea fi eliberată medicația 
necesară. Pentru județ sunt 
alocate, lunar, 37 miliarde de

sunt suficiente pentru 
acoperirea tratamentului 
tuturor pacienților.
Scade prin deces

La ce folosește un astfel de 
sistem, însă, n-a fost nimeni 
în stare să răspundă. Surse 
neoficiale de pe traseul 
aprobărilor susțin că este posi
bil să se încerce repartizarea 
presiunii sociale de la CNAS 
la casele județene, astfel încât 
răspunderea lipsei de fonduri 
sau de medicamente să cadă 
asupra acestora. Este o expli
cație inumană, dar posibilă, în 
condițiile în care bolnavii de 
cancer au manifestat la 
București.

în provincie, bolnavii se 
străduiesc să respecte legea 
fără să protesteze împotriva 
ei, oricât de aberantă li s-ar

lei vechi pentru medica- părea. Și dacă aleg să renunțe 
mentele gratuite. Din această la tratament' pentru că e dru-
sumă, circa 10% este reparti
zată bolilor cronice.

Ovidiu Bîndea, purtătorul 
de cuvânt al CJAS Hune
doara, asigură că fondurile

mul prea lung până la el, e 
alegerea lor. Ministerul se 
spală pe mâini și constată - 
statistic - scăderea numărului 
de bolnavi cronici. Prin deces.

Curățenia este premiată
■ Cei mai buni gospo
dari din Hunedoara vor 
primi bani pentru 
curățenie.

Hunedoara (D.I.) - Opera
torul municipal de curățenie 
stradală din Hunedoara, în 
colaborare cu municipalitatea 
și cu elevii C.N. „Iancu de 
Hunedoara”, a demarat ieri o 
campanie de curățenie a 
orașului. Sub mesajul „Hune
doara, și mai curată”, 
cetățenii muncipiului sunt 
provocați să demonstreze că 
sunt buni gospodari. Firma 
organizatoare oferă premii 
substanțiale, constând în pro
duse și servicii de înfru
musețare stradală, celor care 
în 5 iulie pot demonstra că au 
cea mai curată curte a școlii, 
cea mai curată zonă verde 
sau cel mai curat trotuar din 
fața casei.

înscrierea în competiție se 
face pe baza completării unui 
talon, iar în final o echipă de 
evaluatori va desemna câș

tigătorii. Sute de fluturași 
care conțin informații despre 
concurs au fost distribuiți ieri 
în tot orașul de către elevi.

într-o lume în care ne 
inundă gunoaiele de toate

felurile, astfel de inițiative, 
demarate și cu sprijinul tine
rilor, pot conduce la creșterea 
responsabilității sociale. 
Adică tot mai mulți vor fi cei 
cărora le pasă.

Curățarea spațiilor verzi de către locatari le poate aduce locuito
rilor din Hunedoara premii substanțiale în bani (Foto: cl

Ziua Mediului la Hărău
Hărău (S.B.) - După o săp

tămână premergătoare Zilei 
Mondiale a Mediului, care s-a 
sărbătorit ieri, în care uni
tățile școlare ale comunei 
Hărău au fost ținta unei cam
panii pe probleme ecologice, 
au avut loc manifestările de 
premiere. Campania „Natură 
sănătoasă - copii sănătoși” a 
avut ca scop crearea unui 
cămin mai curat cu ajutorul 
copiilor și atragerea și edu

carea acestora către un mod 
de viață sănătos și un mediu 
curat.

Printre acțiunile cuprinse 
în campanie s-au numărat 
concursuri de desene, 
realizarea de grădinițe cu flori 
în incinta școlilor sau de 
postere tematice. Premiile 
acordate câștigătorilor au fost 
pe măsura muncii, fiind 
prevăzute pentru a fi folosite 
în colective lărgite.

Tentativă de 
suicid

Hunedoara (M.T.) - Un 
bărbat de 54 de ani, din 
Hunedoara, a fost găsit 
de către fiica sa, la scurt 
timp după ce a încercat 
să-și pună capăt zilelor. 
„Mircea B. a încercat să 
se sinucidă, provocându- 
și mai multe tăieturi cu 
o lamă. Fiica acestuia a 
anunțat polițiștii care au 

I stabilit că bărbatul și-a 
' provocat mai multe 
• tăieturi în jurul gâtului, 

fiind transportat la 
Urgența Spitalului Hune
doara, unde a fost supus 
unei intervenții chirur
gicale”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al 
IPJ Hunedoara, subin
spector Bogdan Nițu. Se 
pare că victima a avut 
mai multe tentative de 
suicid, iar în locuință a 
fost găsit un bilet prin 
care își lua rămas bun 
de la familie.

reclama
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1675 - S-a născut scriitorul german Homas Mann
I («Muntele vrăjit»), Premiul Nobel in 1929.____________

1917 - S-a născut Ion Rațiu (foto), om politic
român, membru al PNȚCD (m. i
2000)._____________________________ \
1961 - A murit, la 85 de ani, i
Carl Gustav Jung, nsihiatru ;
suedez, cal mai apropiat discipol :
al lui Sigmund Freud._____________ ■ i
1991 - A murit scriitorul Gheo- î

] rghe Prtuț (volumele de poezii: „Stelele fixe", 
„Noaptea luminată") (n. 1940)

Cerul va fi înnorat. Se vor înregistra tem
peraturi cuprinse între 13°C și 27°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cerul va fi înnorat, posibil furtună. 

Minima termică va fi de 12°C, iar maxima 
va înregistra 27°C.

Vineri. înnorat, posibil furtună. Se vor 
înregistra temperaturi minime de 13°G și 
maxime de 26°C.

CALENDAR RKM0I0S
> j j j' J j > j , ; , . j j . . ■ , j , . j j S-Z jjJ

Calendar Creștin Ortodox_______________ _________
Cuvioșii: Visarion și llarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Norbert, ep.‘

Calendar Greco-Catolic ______  _______________
S Visarion Taumaturgul, c (+ sec V). S llarion cel 
Tânăr, c (+ 845).

Soluția Integrantei din numărul precedent: P - I - E - S - BERNEVECI - SORT - RAT 

- OCNA - HARA - ADIGA - IR - BRETELE - I - EL - HÂRB - OS - FII - LC - TEL - 

CIUR - SIV - DUNGA - U - ACE - SIC - RAZUS - BAR - VITEI - SIAC
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Berbec _____ __________
S-ar putea să constatați că v-ați făcut planuri total nerea- 
liste. Sfâtuiți-vă cu partenerul de viață. împreună, puteți 
rezolva problemele.

Taur __ ~___________ .__________
Aveți tendința sâ începeți multe treburi simultan și nscați 
sâ nu vă reușească nimic. Vă sfătuim să nu vă impuneți 
punctul de vedere.

Gemeni •

Din cauza sMiil de cnntaie pe m o resimțiți, dimineață 
s-ar putea să înțelegeți greșit toate sfaturile unui bărbat 
mai în vlrstă.

Rac

S-ar putea să plecați Intr-o călătorie importantă. Descoperiți 
noi afaceri, profitați de șansele care vi se oferă, feriți-vă 
de speculații!

Leu

Dimineață aveți tendința să vă supra-apreciați capacitatea 
de efert. Este bine că aveți încredere în forțele proprii, 
pâstrați-vă realismull

Fecioară
O vecie cunoștință vă propune să vă schimbați locul de 
muncă. Nu dați un răspuns definitiv. Nu provocați discuții 
în contradictoriu.

Baladă

82 preocupă găsirea unor noi surse de venituri, dar mal 
aveți puțină răbdare. O femeie pe care ați ajutat-o vă 
întoarce astăzi serviciul.

Scorpion
Aveți tendința să 8|l Idealist și să credeți că puteți rezolva 
lotul, foarte ușor. Fiți mai Fealist, ca să nu aveți surprize 
neplăcutei

Săgetător

Se pare că aveți dificultăți de comunicare. Amânați întâl
nirile de afaceri și evitați deciziile importante. Fiți mai atent 
cu ceilalțil

!

Apă________________ ______ _______ _________ '
Se va întrerupe furnizarea apei între orele:
8.00-15.00 - în Deva, străzile Călugărenl, S.
Bărnuțiu, P. Maior. Socului, G. Barițiu, Densușianu, 
A. Șaguna, PT. 18 - PT. 20E (zona înaltă): afectează 
străzile: I. .Manta, bl. L; Deceoal, bl. J, M, N; A. lan- 
cu, blocurile H; str. Horia până la Baia Sărată; 
9.00-15.00 - în Peștlș și zona blocurilor;
8.S0-4.OO - ta Hunedoara, străzile fatalului și M. 
Eminescu;
20.00-6.00 (7.06.2007) - Geoagiu-Băl.
Gaz metan _ _____________________;_____________
Nu sunt programate întreruperi ta furnizarea gazului 
metan.

. Energie electrică _ ___ __  ___
Energia electrică va fi întreruptă între orele:

j 8.30-11.00 - fa Deva, Piața Victoriei, bl.8; 
11.30-14.30 - în Bm». Aleea Patriei - grădinița;

i 9.00-15.00 - în localitățile: Poieni Beriu, GiuBgu
Mare, Cucuiș, Romoșel (inclusiv CAP Romoșel), 
Sibișelu Nou, Sibișelu Vestii;

I 8.00-14.00 - fa Hunedoara, străzile Suituri, E. Varga,
i Carpați, Dorobanților, Rovine, Cerna, Otureni; fa ‘ 
! Hațeg, str. Florilor; în localitățile: Shaba Sibișel, 
! Răcăștie, Bretea Strei (școala ajutătoare), Măceu,

Ponor, Vălioara, Râu de Mod, Baru Mare (zona
! Prunduri); fa Petroșani, str. Aviatorilor, bl.50, tfl.M, 

j bl.44, bl.48, str. Părăleni; fa Eupeni, Aleea Liliacului;
l în Uricani, B-dul. Republicii, Str.1 Mai, Str.

Revoluției, Aleea Jiului.

■ ■ ......... _ _........_ ■ .................. ............_J j

Clătite umplute cu 
ciuperci și șuncă
Ingrediente: 250 g ciuperci, 250 g șuncă slabă, 4 
ouă, 200 g făină, 150 ml lapte, 50 g unt, 50 g 
cașcaval, sare.
Mod de preparare: Pentru aluatul de clătite: 4 ouă, 
200 g făină, 150 ml lapte, sare. Umplutura: se 
toacă foarte mărunt șunca și se taie ciupercile. Se 
călește în puțină grăsime șunca, apoi se adaugă ciu
percile amestecând continuu. Pentru ca umplutura 
să se lege, se pun 2-3 linguri de ciulama din unt, 
Șapte, făină fiartă 2-3 minute. Se pregătesc foile de 
clătite, se umplu. Deasupra se rade puțin cașcaval, 
se adaugă câteva cuburi mici de unt și se dă la cup
tor la foc mic.

Ești pregăti pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate?
în perioada 5 - 20 iunie, CL vrea să continui 
să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate integramele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție șl tri
mite-o alături de talonul completat pe actesa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 28 iunie.

ÎN 21 IUNIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Capricorn _ _____

începeți o lucrare grea, care vă poate aduce câștiguri. Vă 
sfătuim să vă organizați astfel încât să nu neglijați nici 
problemele de familie.

Vărsător

Dimineață faceți planuri de afaceri foarte ambițioase. Vă 
sfătuim să fiți mai realist și să înțelegeți că singur nu vă 

<gtrteți descurcă

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, SO lei Al CÂȘTIGAT!
r—— —
I
j Nume.....
I Prenume 
j Adresa ...
! ....................... Tel......................... !
| Localitatea................................. j
J Sunteți abonat la Cuvântul liber? | 

DA □ NU □

i cuvwam. nznz3 i
Regulament;
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 28 iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

700 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Pe ce dăm banii? 
1030 Doctor Becker (ep. 8,

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

11:00 Ne vedem la... TVR I j
Talk-show. Transmiși- ’
une directă

12:00 Garantat 100% (r) 
12:50 Integrante după inte

grare
13:00 Voiba lui Jim (s, 

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

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping 
1530 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen- 
tni alte naționalități

17.00 Jurnalul TVR. Sport ! 
Patrula de mediu

17:15 Careu de... Doamne 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

2020 Minutul 0. ‘
Transmisiune directă <

20:55 fotbal. Preliminarii !
Euro 2008

21)00 România - Slovenia.
- Transmisiune directă < 

2300 Repriza a lll-a. Trans
misiune directă

0:10 Când se sfârșește 
' ii noaptea? (partea I) 

(thriller, 
Anglia/Eleveția/Franța/ 
Germania/ltalia, 1995). 
Cu: Marcello Mas- j 
troianni, Marie Lafor*t > 
Max von Sydow, 
Angela Finocchiaro. R.: 
Nanni Loy

2d» Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

305 Secrete de stat (film, 
0

43 Profesor (r) 
5t38 fateparae nre-

Pești

Vă cam lipsește simțul practic și s-ar putea să vâ descur
cați mai greu la serviciu. Evitați discuțiile în contradictoriu 
cu șefii și colegii.

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
(serial, reluare) 

10:15 Unde este compania a 
7-a? (film, r)

12:15 Emmerdale - Afaceri 
Ode familie (s, dramă, 

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, , 
Mark Chamock

1300 Știrile ProTv 
1330 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Gudada inocenței ‘ 

(dramă, Canada, 
1999). Cu: lan Tracey ’ 

1600 Tânăr și neliniștit (s) 
1700 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Războiul de acasă (s).

Cu: Michael Rapaport, 
Anita Barone, Kaylee 
DeFer

18:15 Doi bărbați și
El jumătate (serial, come- 9 

die). Cu: Charlie Sheen s 
18:50 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea
t

2(k30 Feridre furată ;
Q(thriller, Canada, 

2005). Cu: Megan Gal
lagher, Claudette 
Mink, Barclay Hope, 
Liam Ranger. R.: 
Michael Scott

22:15 La Bloc (s) 
23:00 La Senrid (ultima

Elediție)
2330 Știrile Pro Tv. Sport 

0:15 Călătorii h necunos- 
Ocut (serial acțiune, 

SUA, 2005). Cu: 
William Fichtner

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

cartea (r)
145 Știrile Pro Tv
245 Pro Vest (r)
330 Vedere de pe bloc (r) 
430 kstitai Twi (r) 
500 Pane de carte (r) 
cm la Send

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: 
Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

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

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P.

B(film serial) 
în distribuție: 
Pamela Anderson 

1200 Vocea inimii
B(film serial) 

Cu: loan Isaiu 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
1345 Misiunea Casa (r) 
1430 Din dragoste (divertis

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

fad
1900 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20*30 Ziua Judecății
(divertisment)

22>00 Vocea Inimii (serial, 
0 dramă, România, 

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

730 Spellbinder: o lume nouă 
(s) 800 Micuța Zorro (s) 8:50 

i Lec{ia de... știință. Ochiul 
științei (doc.) 9:20 Jurnalul 
Euronews pentru România 
935 Scotland Yard (r) 10:10 
Tonomatul DP2 12:00 Replay 
1230 Poirot (r) 1330 ABC...

i de ce? 1430 E Forum 15:00 
împreună in Europa 16:00 Jur- 
nalu1 TVR (r) 1620 Descoperă 
romanii 16:30 Autostrada 

; TVR. Magazin regional 18:00 
: Jurnal regional 1835 Poirot (s) i 
11930 Să vorbim despre cine
ma (doc.) 20:00 Bugetul meu 
2030 Bazar 21 »0 Ora de știri 
22:10 Silkwood (dramă, SUA 

i 1983) 030 Replay (r) 1:00 ? 
’ Colecționarul de suflete (s)' 
(1:50 Cântecul umbrelor 
chinezești (Italia/Marea Bri-

6:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Gitanas 
(s) 11:15 Inocență furată (s) 
1330 Prizoniera (s) 1430 
Iubire ca în filme (r) 1520 
Rețeta de acasă 1530 Răzbu
narea Victoriei (s) 1730 Po- 
veștiri adevărate 1830 Betty 
cea urâtă (s) 1930 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 20:30 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zor
ro (s) 2230 Poveștiri de noap
te divertisment) 23d» Clona 
(s) 24:00 Prizoniera (r) 1:00 ’ 
Poveștiri adevărate (r) 2:00 
Iubire ca în filme (r) 3:00 
Poveștiri de noapte (r) 3:30 
Rețeta de acasă (r)

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

PRIMA TV

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
) Dani 11:00 Divorțat și nu 
i preal (s). Cu: Frank Lloyd, 
, Benjamin Shelter, Allan Traut-1 
‘ man 12:20 Look who is Win- i 
| ning 1430 Miezul problemei; 
J (r) 16:30 Pentru o cauză 

dreaptă (s, dramă, Canada/ 
șSUA, 2001). Cu: Elizabeth 
' Lackey 17:30 Naționala de 
; bere 1830 Știri 20:00 Jara Iu' ?

Papură Vouă (divertisment)) 
20:30 Sărut mâna, mamăl 

; 22K» Miezul problemei 24:00 
5 Cronici paranormale (s) 2:00

Sărut mâna, mamăl (r)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 825 
Autoforum (r) 945 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Umbre de îndoială 
(thriller, SUA, 1998). Cu: 
Melanie Griffith 1625 Al 7-lea 
cer (s) 1725 Trăsniți în > 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1930 
Camera de râs 20»0 Cronica 
Cârcotașilor 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
2330 Poliția în acțiune (r) 
0:30 Focus (r) 130 Sunset 
Beach (s) 3:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r)

PRO CINEMA
23)00 Observator cu 

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.

O Sport
0)30 Inamici din dragoste 

(dramă, SUA 1989). 
Cu: Ron Silver, Anjelica 
Huston, Lena Olin. R.: 
Paul Mazurky 
Deși emigrat In Ameri
ca, un supraviețuitor al 
genoaddu evreilor <ân 

oio i nu-și poate

■( 12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri- f 
i ca (s) 1345 0 familie ciudată 
! (s) 14:15 Descoperă România 
ș(r) 14:45 Icstrim Tivi 15:15 ■ 
Savoarea bucătăriilor euro- •< 
‘pene (r) 16:15 Entertainment 
: News (r) 1630 Povești extra
ordinare (s) 1730 Dragoste,

1 sex și carieră (s) 1830 Noi toți 
;(r) 19»0 Seaquest (s) 2(k00 
(Entertainment News 2020 
Boston legal (s) 2130 Noi toți 
(s) 2230 Sânge pentru aur

!

7:00 Matinal 71010:00 Auto
motor 1030 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan- i 
cu 12:00 Știri 13:05 Emisiune- 
concurs (r) 14:35 Lumea 
cărților 1535 Euromaxx (doc
umentar) 16:00 Nașul (r) 
18:00 6I Vine presa! Cu Uvia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Castelul din Carpați (roman
tic, România, 1981). 22:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 2400 Interzis. Cu Lau
ra Andrețan 0c30 Emtsiune- 
ancurs 21» 6! Vine presa! 
Fu l« nas d Mnoi

1040 Paravanul (comedie, 
SUA 1976). 12:15 Cinema, ci
nema, cinema 1245 Frumosul 
boxer (dramă, Thailanda,
2003) .14:40 în coizi (dramă, 
SUA, 2004). 1635 Blănosul 
(comedie, SUA, 2006). 18:15 
Vraciul din junglă (aventuri, 
SUA, 1992). 20:00 Eu cu sora 
mea mai mică (comedie, sua 
2005). 22:10 Câinii ucigași (ho
rror, SUA, 2006). 23:40 Răz
bunare și iertare (thriller, SUA
2004) . 1:10 Amityville (horror, 
SUA 2005). 240 Magia zăpezi 
(dramă, SUA 2005).

11:00 Deschide lumea 121» 
Realitatea de la 12:00 13:15 
EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:00 
Realitatea de la 17:00 1745 
Editorii Realității 181» Reali
tatea de la 18:00 1830 Rea
litatea zilei 20D5 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Ziarul Realității 
22:00 100%. Cu Robert 
Turcescu 23:00 Ultima oră 
24:00 Realitatea de la 24:00

9:00 Automobile americane 
recondiționate 101» Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese 12:00 Inginerie la super
lativ: Submarine 13:00 Con
fruntări și fiare vechi 141» 
Brainiac 151» Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 Constructorii de motoci
clete 1800 Motoddete ameri
cane 1900 Vânătorii de miluri 
201» Cum se fabrică riverse 
lucruri? 2100 Tehnici esențiale 
de supraviețuire 221» Meserî 
mudare Z3b00 Joaxie vtaeo, 

fi®!!!
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1 euro 3,2560 lei
1 dolar american
1 gram de aur 52,0159 lei

Rubrică realizată cm SVM M 'fflHim M BUM, 
b-dul Decebal. bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

SUDOKU
Jv ***•*•» 4 i ••••• 1 k //fit* *

Reguli:

Dew (CP.) - Portal de poezii ți literatură românească, 
profile autori români: proză, critică, poezie, eseuri, 
comentarii, epigrame, concursuri, scenarii. Include un 
atefier literar de creație unde începătorii întâlnesc pro- 
♦esKXWștn

La bac, prin vama corigenței
■ Pentru elevii hune- 
doreni, evitarea cori
genței e mai impor
tantă decât bacul.

CĂLIN BlCĂZAN
calln.bicazan@informmedia.ro

Banca Transilvania
SIF2

inimn
Societatea

£NP

Preț Variație
închiriere (le^ac^ (%) 

0,5100 0
... 2.320B 5,45

Deva - Pentru unii elevi de 
liceu aflati în anul terminal, 
apropierea examenului de 
bacalaureat a ajuns o grijă 
secundară, și asta pentru că, 
mai întâi, trebuie să scape de 
amenințarea corigentei. Prin
cipala materie care ridică 
reale probleme elevilor este 
matematica, urmată imediat 
de limba română, adică exact 
cele două materii importante 
de la bac. Elevii aflati pe 
punctul de a rămâne corigenți 
cu doar câteva zile înaintea 
terminării școlii motivează că 
au ajuns în situația asta din 
cauza materiei prea compli
cate care este predată în can
tități industriale. „Am pro
bleme la matematică. Suntem

................

Lipsa de continu
itate în pregătire 
li poate face pe 
unii să piardă 
înscrierea la 
bac. ,

Petru Cor

..................................H
jumătate de clasă în situația 
asta. Mă pregătesc mai mult 
pentru corigentă, nu pentru 
bac, fiindcă poate nu intru în 
examen. Am media patru pe

iUNEDOARA
’Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®-> 717659._____________________________
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 
33.®—» 748080.______________________________________

' Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ®—• 
7Î3045.

WAWmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-» 231515.
Farmacia nr. 1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29..®-» 211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.

Măi puține ore sau mai 
mulți bani pentru educatori

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 
j^Koloanele 
I^/erticale ale 

; celor nouă 
■ blocuri luate 

împreună.

.......

ÎNCEPĂTORI

8 5 3 2 7
7 1 9 8

3 6 7 4 1

3 9
2
7 4

9
6

6 7

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

Deva (H.A.) - Dacă până 
acum învățătorii și educatorii 
erau încadrați pe post sau pe 
clasa de elevi, fără să se sta
bilească un număr de ore ca 
normă, la propunerea Fe
derației Sindicatelor din învă
țământul Preuniversitar, Par
lamentul analizează un proiect 
de lege privind modificarea 
normelor didactice. Pentru 
orele suplimentare, dascălii 
vor fi plătiți cu ora. Ei ar 
putea câștiga minimum un 
milion în plus la salariu, pen
tru că, în prezent, un dascăl 
are cel puțin 20 de ore pe 
săptămână.

Camera Deputaților a votat 
deja o normă didactică pentru 
educatori și învățători de 18 
ore pe săptămână. „în momen
tul de față discuțiile se poartă 
la Senat. Am înțeles că deja

AVANSAȚI

3 8 5 7
7 6

5 4 9 1
2 6 4 7

5 9 4
9 1

4 3 7 /
7 9 3

8 5

/z

Sunt locuri suficiente la grădinițele hunedorene

l

■ Nu sunt probleme la 
înscrierile la grădinițele 
din județul Hunedoara. 
Sunt locuri suficiente.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

■b 4 6 2 3 1 5 9 7
|2 9 1 5 8 7 3 4 6
.3 5 7 6 9 4 1 8 2
.9 1 2 8 4 3 6 7 5
;5 7 8 9 2 6 4 3 1
6 3 4 7 1 5 9 2 8

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

Avansați

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

Deva - Dumitru Rus mai 
spune că: „în județul nostru 
nu întâmpinăm probleme cu 
înscrierea la grădiniță! La 
Inspectoratul Școlar Județean 
Hunedoara nu am primit nici 
o sesizare. Este un echilibru 
destul de bun, dar este 
adevărat că există grădinițe 
mai aglomerate ce depășesc 20 
de copii într-o grupă. Așta se 
datorează renumelui grădini
țelor respective”. Părinții își 
doresc ca micuții lor să își 
petreacă timpul în unități

în timp ce majoritatea elevilor se pregătesc de bac, există și liceeni care trebuie să treacă mai întâi 
de COrijență (Foto: Traian Mânu)

primul semestru, iar acum 
îmi este greu să scot șase. Eu 
am înclinații mai mult spre 
muzică, iar matematica nu-mi 
sună prea bine”, spune Alin 
A., elev al unui liceu din 
Deva. „La română sunt 
aproape scăpat, dar la mate 
am probleme. Știu că sunt 
două materii de bază la bac, 
dar pentru mine sunt mult 
prea grele. E multă materie 
inutilă care nu te ajută cu 
nimic mai departe. Am auzit 
că subiectele de la bac vor fi 
grele anul ăsta, dar dacă nu 
scap de corigentă n-o să intru 
în examene”, afirmă Flavius 
D.
„N-au continuitate”

Profesorii sunt de părere că 
există diferite cauze pentru 
care elevii nu se pregătesc la

Preuniversitar

sindicatul a 
o reducere a

Comisia învățământ din Senat 
a aprobat acest lucru, ur
mează să se discute. în mo
mentul în care și Senatul va 
da un răspuns favorabil, edu
catorii și învățătorii vor bene
ficia de o normă didactică de 
18 ore”, afirmă Paul Rușu, 
liderul Sindicatului din În
vățământul 
Hunedoara.

în județ, 
obținut deja 
normei didactice, cu două ore, 
dar numai pentru dascălii cu 
o vechime mai mare de 25 de 
ani și gradul I. Astfel, norma 
didactică săptămânală poate 
ajunge, pentru învățătorii și 
educatorii care îndeplinesc 
aceste condiții, la 16 ore, 
aceștia primind în plus la 
salariu, pentru plata cu ora, 
aproximativ un milion de lei.

Copiii se pot înscrie la grădinița pe care și-o doresc (Foto: CL)

apropiate de domiciliu și care 
oferă condiții foarte bune. 
Dacă o anumită grădiniță 
oferă mai multe este mai 

un nivel optim nici măcar în 
ultimul an de studiu. „Cred 
că lipsa de control din partea 
familiei ar putea fi una din 
cauzele pentru rezultatele 
dezastruoase ale unor elevi. 
Părinții sunt plecați în 
străinătate, iar copiii rămân 
singuri. Și la noi la școală 
sunt elevi în pericolul de a nu 
intra în examenul de bacalau
reat. Ei nu înțeleg că majori
tatea timpului trebuie folosită 
pentru a studia. Deși le-am 
spus asta la orele de diri- 
genție, ei nu știu încă să 
învețe și cum să-și gestioneze 
timpul. Lipsa de continuitate 
în pregătire îi poate face pe 
unii să piardă posibilitatea de 
a se înscrie la bac”, apreciază 
Petru Cor, directorul Grupu
lui Școlar „Grigore Moisil” 
din Deva.

Copilăria în culori
■ Cu întârziere, picii 
de la grădinițele Hu
nedoarei au sărbă
torit, ziua de 1 iunie.

Hunedoara (D.I.) - Peste 
1.000 de copii de la toate 
cele 14 grădinițe din Hune
doara au invadat marți Par
cul Central pentru a-și 
expune picturile pe simezele 
improvizate între copaci și 
pentru a se întrece într-un 
concurs de desene pe asfalt. 
Proiectul „Copilăria în 
culori”, organizat de Cercul 
pedagogic al educatoarelor, 
Primăria Hunedoara și 
Galeriile de Arte din 
municipiu ar fi trebuit să se 
desfășoare de 1 iunie, dar 
ploaia din acea zi a amânat 
evenimentul. în acest an s- 
a desfășurat a doua ediție

căutată. Este singurul motiv 
pentru care unele grădinițe 
simt mai căutate, iar numărul 
cererilor de înscriere aici este

Ministerul Educației a sta
bilit, săptămâna trecută, 
perioadele de desfășurare a 
examenelor de corigență pen
tru anul școlar 2006-2007. Ast
fel, cele pentru clasele termi
nale de liceu se vor desfășura 
în perioada 13-15 august. Ele
vii corigenți din clasele ter
minale de gimnaziu, liceu și 
învățământ profesional care 
nu pot participa la sesiunea 
de corigente stabilită pentru 
aceste clase în luna iulie, 
respectiv în luna august, se 
pot înscrie la sesiunea gene
rală de corigențe din 30 
august - 7 septembrie 2007. 
Elevii din clasele terminale 
de liceu care au susținut și 
promovat examenul de cori
gentă se pot înscrie pentru a 
doua sesiune de bacalaureat 
în data de 17 august 2007.

a reunirii „celor mai mari 
artiști din grădinițele Hune
doarei”. Dacă anul trecut au 
participat cu lucrări doar 
700 de copii, în acest an 
1.500 au desenat și 1.000 au 
fost prezenți efectiv la 
eveniment. „E important ca 
toți copiii să descopere fru
mosul prin culoare, pentru 
ca să poată descoperi apoi 
frumosul din om”, spune 
educatoarea Maria Bojneag, 
una dintre organizatoare.

Frumusețea copilăriei prin 
culoare (Foto: CL)

mai mare! Printre acestea se 
numără Grădinița P.P. 7 (de la 
Patria), dotată și cu piscină și 
situată în centrul Devei, 
Grădinița Liceului de Artă, 
Grădinița Nr. 2, Grădinița Nr. 
3 (Micro 15), din Deva, 
Grădinița P.P. 2 , „Prichin
delul”, „Piticot”, „Dumbrava 
Minunată” din Hunedoara. 
Alături de aceste grădinițe „cu 
căutare” în solicitările părin
ților se regăsesc grădinițele 
din Petrila, Vulcan și Uricani, 
unde, în ultimii ani, se înreg
istrează mai multe cereri 
datorită creșterii numărului 
de copii în zonă.

La grădinița din Uricani s- 
a luat măsura efectuării a 
două schimburi (dimineața și 
după-amiaza), de câte trei 
grupe de copii, și din cauza 
lipsei de spațiu.

mailto:calln.bicazan@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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• Tarif. Consiliul Local Deva a stabilit ca 
tariful pentru măturatul mecanic în oraș 
să fie de 0,015 lei pe metru pătrat, plus 
TVA. (M.S.)

i

• Finanțare. Consiliul Local Deva va par
ticipa cu suma de 5.000 de lei la cheltu
ielile prilejuite de organizarea etapei din 
Deva a Turului Ciclist al României, progra
mat pentru zilele de 25 și 26 iunie. (M.S.)

Mită de la 
frîzerițe

Lupeni (M.S.) - Un 
angajat al Comparti
mentului Teritorial de 
Sănătate Publică Petro
șani este cercetat de 
poliție după ce s-a con
statat că a cerut și pri
mit bani de la mai multe 
frizerițe, pentru a nu 
opri activitatea coope
rativei la care lucrau 
aceste angajate. Funcțio
narul compartimentului 
de sănătate solicita su
me mici, cuprinse între 
10 și 12 lei, și apoi „tre
cea cu vederea” anumite 
nereguli constatate în 
frizerie, potrivit unui 
comunicat emis de 
Inspectoratul de Poliție 
al Județului Hunedoara. 
Faptele s-au produs în 
perioada lunilor august- 
decembrie 2006, iar 
ancheta a fost efectuată 
de către polițiștii de la 
Formațiunea de Investi
gare a Fraudelor din 
orașul Lupeni, locul în 
care funcționa frizeria. 
Dosarul a fost declinat, 
pentru continuarea cer
cetărilor, Parchetului de 
pe lângă Tribunalul 
Hunedoara.

Zoltan Lacataș

Fără dispo
nibilizări
Petroșani (M.S.) - 
Pentru prima oară în 
ultimii zece ani, CNH 
Petroșani nu va mai 
face anul acesta 
disponibilizări de per
sonal. „Am discutat 
această problemă cu 
administrația CNH 
Petroșani și cu Minis
terul Economiei și 
Finanțelor și am con
venit, ca anul acesta, 
să fie stopate 
disponibilizările de 
personal. Credem că 
strategia de restruc
turare este depășită 
din punct de vedere 
al numărului de 
angajați și că este 
nevoie de investiții 
importante în utilaje 
de înaltă productivi
tate", a declarat 
președintele Ligii 
Sindicatelor Miniere 
Valea Jiului (LSMVJ), 
Zoltan Lacataș.

tru depășirea vitezei legale pe dru
murile publice. Au fost suspendate 
nouă permise auto, dintre care trei pen
tru consum de alcool. (Foto: cl>_____ __________>

Spărgător de case, prins
Hațeg (M.T.) - Un bărbat de 47 de ani, din 

Deva, a fost prins de polițiștii Formațiunii 
de Investigații Criminate Hațeg după ce a , 
spart mai multe case din care a furat 
bunuri și bani. Viorel M. a spart, în urmă 
cu doi ani, casa unei femei de 50 de ani, din 
Hațeg, de unde a sustras bijuterii în valoare 
totală de 2.500 lei. în urma cercetărilor, 
polițiștii au stabilit că în aceeași noapte, 
Viorel a pătruns și în locuința lui Dumitru 
B., de unde intenționa să sustragă mai 
multe bunuri, în valoare totală de 3.000 lei. 
De această dată, însă, bărbatul a fost sur
prins de o rudă a părții vătămate, a abando
nat bunurile și a fugit.

Modul de operare al autorului era simplu. 
Acesta se deplasa cu autoturismul din Deva, 
în Hațeg, în timpul nopții, și viza în special 
casete particulare, de unde sustrăgea cam 
tot ce îi cădea în mână. Deveanul prefera 
bunurile de valoare ușor de transportat și 
valorificat Polițiștii continuă cercetările cu 
autorul în stare de libertate, pentru docu
mentarea întregii activități infracționale a 
««/•octuia

A scăpat vie, ca prin minune
■ O femeie de 38 de 
ani a scăpat cu viață 
după ce a fost lovită de 
un fulger, în Petrila.

Mihaela Tămaș ■________________
mihaela.iamas@inforinniedia.ro

Petrila - Femeia, Susana G., 
din Petrila, se îndrepta împre
ună cu soacra sa spre casă. în 
timp ce se aflau pe Strada 
Popii, a început o furtună pu
ternică. Femeile au deschis 
umbrelele și au grăbit pasul 
spre casă. Un tunet puternic a 
fost urmat de un fulger care 
a lovit în umbrela Susanei.

„Soția mea, medic primar, 
era aproape de cele două 
femei în momentul în care a

Furtunile puternice din ultima vreme, cu tunete și fulgere, erau 
pe cale să facă o victimă

fulgerat. Mi-a povestit cum un 
fulger a lovit în brațul drept

al femeii, brațul cu care ținea 
umbrela. Aceasta a căzut la

pământ. I-a acordat primul 
ajutor, iar la scurt timp am 
preluat-o noi și am trans
portat-o pe femeie la Spitalul 
din Petroșani, a declarat șefi^ 
SMURD Petroșani, Cătăl^p 
Popa.

Susana a rămas internată in 
secția de chirurgie plastică 
din cadrul ATI, cu arsuri de 
gradul I și II pe 20 la sută din 
suprafața corpului. în urma 
analizelor, medicii au stabilit 
că fulgerul a lovit-o pe femeie 
în brațul drept și a ieșit prin 
abdomenul acesteia.

Cu astfel de cazuri, medicii 
spun că se întâlnesc o dată la 
câțiva ani. în cele mai multe 
cazuri inima celui lovit de ful
ger nu rezistă. Se spune că 
acești oameni sunt binecu
vântați.

In proces cu Primăria Deva
■ Viceprimarul Inișconi 
cere conexarea celor 
două dosare referitoare 
la demiterea sa.

Deva (M.S.) - Procesul pe 
care viceprimarul municipiu
lui Deva, loan Inișconi (PD), 
l-a intentat Consiliului Local, 
pentru anularea hotărârii 
prin care era. demis din 
funcție, a fost amânat ieri, la 
primul termen, la solicitarea 
Primăriei Muncipiului Deva. 
„Primăria Deva a depus o 
solicitare pentru amânarea 
procesului cu două săptă
mâni, pe motivul angajării 
unui apărător. Următorul

termen a fost fixat pe 19 
iunie”, a declarat vicepri
marul loan Inișconi.
Două procese

Hotărârea Consiliului Local 
Deva prin care viceprimarul 
loan Inișconi era destituit din 
funcție a fost atacată în con
tencios administrativ și de 
Prefectura Hunedoara, care a 
solicitat anularea documen
tului. în această situație, pe 
rolul Tribunalului Hunedoara 
se află două procese: primul 
este intentat în nume per
sonal de viceprimar, iar al 
doilea de către Prefectura 
Hunedoara. Din acest motiv, 
loan Inișconi a menționat că

Consilierii deveni la ședință loan Inișconi

va solicita instanței de jude
cată, la următorul termen, să 
conexeze cele două dosare, 
deoarece au același obiect și 
se referă la aceeași persoană.

Viceprimarul a spus că este

prea devreme să se gândească 
Ia acordarea unor despăgubiri 
morale de către Consiliul 
Local Deva, menționând că 
preferă să aștepte finalizarea 
procesului.

Cu jandarmii în 
excursie

Deva (M.T.) - Jandarmii din 
cadrul UJ Hunedoara orga
nizează azi o excursie pentru 
copiii din Centrul de Plasa
ment numărul 2, din Orăștie. 
Excursia se va desfășura în 
zona Parcului Național Rete
zat, la Postul de Jandarmi 
Montan Nucșoara și Centrul 
de Vizitare Nucșoara și are 
drept scop prezentarea istoriei 
și bogățiilor Parcului Național 
Retezat. Le vor fi prezentate, 
de către personalul APNR, 
principalele trasee din masi
vul Retezat, locurile și regulile 
de campare într-o arie prote
jată, precum și importanța 
acestei zone pe plan național 
și internațional. Copiii vor 
face scurte drumeții sub 
îndrumarea jandarmilor mon
tani și a rangerilor APNR. 
„Copiilor le va fi prezentată 
tehnica pe care o are în dotare 
im post de jandarmi montan, 
dar și câteva procedee de acor
dare a primului ajutor, în 
cazul producerii unor acci
dente pe traseele montane. 
Tinerii vor avea ocazia să le 
fie împărtășite, de către jan
darmii montani, câteva întâm
plări din activitatea pe care 
aceștia o desfășoară. Aceast 
gesta a fost posibil datorită 
contribuției benevole a cadre
lor IJJ Hunedoara”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IJJ 
Hunedoara, sublocotenent 
Nicolae Răducu.

Nicolae Răducu

XJL vlVlAX AVA 1 ▼ A

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 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1! JURNAL

mailto:mihaela.iamas@inforinniedia.ro
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• Cupa Speranțelor. în organizarea
' C.S.S. Deva, Asociația Județeană de Volei

și D.SJ. Hunedoara, la Deva s-a 
desfășurat recent o importantă acțiune 
de selecție pentru volei. Au participat 65 

1 de eleve de la unitățile școlare din Deva, 
i născute între anii 1998-1995. (V.N.)

Succes devean la CE Karate
Deva (C.M.) - Toți cei trei sportivi ai 

clubului Heian Deva care au participat la 
ediția a V-a a Campionatelor Europene de 
Karate Modern EUR&KA au reușit să urce 
pe podium. Karatiștii deveni, antrenați de 
Marius Biji, au obținut o medalie de aur și 
două de argint la competiția desfășurată în 
perioada 1-3 iunie, în Italia, la Milano. Cea 
mai bună performanță a realizat-o Paul 
Gălușeanu care a cucerit titlul de campion 
european la kata, la categoria 18-21 ani. 
Medaliile de argint au fost obținute de Mihai 
Varga în proba de kata, categoria 16-18 ani, 
și de Robert Ghena, tot în proba de kata, dar 
la categoria 7-9 ani. „Cucerirea unei medalii 
europene de fiecare dintre sportivii de la 
Heian Deva constituie un rezultat foarte bun 
pentru clubul nostru. Palmaresul putea fi și 
jnai bun, pentru că mai avem cel puțin trei 
sportivi la fel de valoroși în club, însă 
aceștia nu au avut resurse financiare pentru 
a face deplasarea în Italia”, comenta Marius 
Biji, antrenorul celor trei medaliați.

Medaliații de la Clubul Heian Deva împreună 
cu antrenorul lor Marius Biji

Clasament

Etapa a 34-a, din 9 iunie: FC Caracal - Building; Unirea 
Alba lulia - CFR Timișoara; Auxerre - FC Bihor; Dacia 
Mioveni - 18 Cîmpia Turzii; Poli Timișoara II - Corvinul 
Hunedoara; Unirea Dej - Gaz Metan Mediaș; Minerul 
Lupeni - U Cluj Mapoca; FC Baia Mare - CSM Rîmnicu 
Vtlcea; K Tîrgoviște - FCM Reșița.

i. ucîuj 33 20 9 4 48-21 69
2. CSM R. Vîlcea 33 18 5 10 39-28 59
3- Dacia Mioveni 33 16 9 8 42-28 57
4. Mineral Lupeni 33 18 4 13 39-36 52
.5. Unirea Alba lulia 33 14 9 10 33-28 51
6. Gaz Metan 33 14 6 13 48-34 48
7. Corvinul 33 12 12 9 47-38 48
8. IS Cîmpia Turzii 33 13 8 12 31-34 47
9. FC Caracal 33 14 4 15 39-33 46
10. Poli Tim. I! 33 12 9 12 44-36 45
11. FCM Reșița 33 13 6 14 38-37 45
12. FC Tîrqovi.sre 33 12. 9 12 29-31 45
13t CFR Timișoara 33 13 6 14 37-44 45
14'. FC Bihor 33 11 10 12 37-41 43
15. Building 33 11 8 14 ‘ 28-32 41
16. FC Bala Mare 33 8 8 17 24-53 32
t7. Auxerre 33 5 10 18 23-41 25
18. Unirea Dej 33 6 6 21 25-80 24

Baraj pentru Liga a ll-a
Deva (C.M.) - Mureșul Deva, ocupanta locu

lui doi în clasamentul seriei a V-a a Ligii a III- 
a va participa, în perioada 15-22 iunie, fa 
Timișoara, la turneul de baraj pentru pro
movarea în liga secundă. Echipa antrenată de 
Gică Barbu le va avea ca adversare pe sta
dionul Dan Păltinișan pe formațiile ocupante 
ale poziției secunde în seriile a IV-a și a Vl-a, 
respectiv Minerul Motru și Lotus Felix Sân- 
martin. Prima clasată la finalul celor șase 
jocuri ale turneului va promova în liga 
secundă. Cel mai bun program îl are Minerul 
Motru care are o pauză de o săptămână între 
cele două jocuri, dar Mureșul poate reuși pro
movarea chiar dacă va disputa partidele la 
interval de doar trei zile.

Programul jocurilor
Vineri 15 iunie 2007, ora 17,30
Minerul Motru - Lotus Felix Sânmartin
Marți, 19 iunie 2007, ora 17,30
Lotus Felix Sânmartin - Mureșul Deva 
Vineri 22 iunie 2007, ora 17,30
Minerul Motru - Mureșul Deva

Deva în top la Cupa DCMT
■ CSS Cetate Deva a 
obținut cele mai multe 
medalii la concursul 
euroregiunii DCMT.

ClPRIAN MARINUț_________________
dprian.marinut@informimedia.ro

Deva - Gimnastele de la 
CSS Cetate Deva au cucerit 
mai mult de jumătate din 
medaliile puse în joc la ediția 
a V-a a concursului dotat cu 
Cupa DCMT (Dunăre, Criș,

Bârna a dat bătăi de cap 
multor sportive

Mureș, Tisa), desfășurat la 
finalul săptămânii la Sala 
Sporturilor din Deva. în fața 
unei concurențe puternice, 
constituită de participarea a 
60 de gimnaste, de la 11 clu
buri, din șase țări (Ungaria, 
Slovenia, Slovacia, Serbia, 
Bulgaria și România), spor
tivele de la CSS Cetate au 
obținut 16 din cele 30 de 
medalii puse în joc. Cea mai 
promițătoare gimnastă pre
zentă la competiția organizată 
de fosta campioană Gina 
Gogean pe proiectul eurore
giunii DCMT (Dunăre, Criș, 
Mureș, Tisa) s-a dovedit 
Emanuela Ghiuciuc de la CSS 
Cetate Deva. Ghiuciuc a con
curat la categoria 8-10 ani și 
a obținut patru medalii: trei 
de aur la individual compus, 
paralele și sol și una de 
argint la bârnă. La categoria 
11-13 ani, cea mai medaliată 
sportivă din concurs a fost 
Diana Bulimar de la CSS 
Timișoara care a obținut aur 
la individual compus, sărituri 
și sol și argint la paralele.

Element de dificultate în exercițiul de la sol (Foto: t Mânu)

Categoria 8-10 ani
Individual compus: 1. Emanuela Ghiuciuc; 2. Dumitrița Rus (ambele CSS 
Cetate); Sărituri: 1. Alexandra Matiș (CSS Timișoara); 2. Henrieta Csomos 
(CSS Arad); Paralele: 1. E. Ghiuciuc (CSS Cetate); 2. Henrieta Csomos (CSS 
Arad); Bârnă: 1. Alexandra Marcu (CSS Cetate); 2. Emanuela Ghiuciuc (CSS 
Cetate); Sol: 1. E. Ghiuciuc; 2. Dumitrița Rus (ambele CSS Cetate Deva); 
Categoria 11-13 ani
Individual compus: 1. Diana Bulimar (CSS Timișoara); 2. Diana Rușu; 
Sărituri: 1. Diana Bulimar (CSS Timișoara); 2. Diana Rusu (CSS Cetate);
Paralele: 1. Mihaela Tipa (CSS Cetate); 2. Diana Bulimar (CSS Timișoara); 
Bârnă: 1. Szmonetta Kekegyi (Bekescsaba); 2. Diana Bulimar (CSS Timișoara); 
Sol: 1. Diana Bulimar (CSS Timișoara); 2. Andra Lăcătuș (CSS Cetate);

Brădenii - ași la aeromodele
■ Echipa Clubului Co
piilor Brad a câștigat 
Campionatul Național 
de la Sibiu.

Brad (C.M.) - Aeromo- 
deliștii de la Clubul Copiilor 
Brad și-au demonstrat încă o 
dată măiestria și talentul în 
cadrul Festivalului Național al 
Activităților Tehnico-Aplicati- 
ve, desfășurat la Sibiu, în 
perioada 31 mai - 3 iunie. 
Sportivii pregătiți de Adrian 
Maxim au dominat autoritar 
competiția, câștigând locul I la 
echipe și patru premii în pro

bele individuale. în clasamen
tul general, echipa Clubului 
Copiilor Brad a fost urmată de 
formațiile de la Clubul Copi
ilor Buzău și Clubul Copiilor 
Bistrița. în cele cinci probe 
individuale brădenii au ob
ținut două locuri I și câte un 
loc II, III și IV. Cele mai bune 
performanțe le-au obținut Ale
xandru Draia care a fost cel 
mai bun la planor Al și An
drei Maxim care a urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podi
umului la propulsor Bl. Ștefan 
Golcea a ocupat locul doi la 
planor F2, Florinei Luca s-a 
clasat pe poziția a treia la

Echipa CC Brad

rachetă S3A, iar Andrei Ma
xim a obținut doar locul IV la 
rachetă S6A.

Incertitudine
Deva (V.N.) - Retras 

din activitate în ultima 
etapă a ediției de campi
onat, antrenorul secund 
de la Jiul Petroșani, Da
mian Militaru, nu este 
încă hotărât ce va face în 
continuare. „Nu știu dacă 
voi rămâne, nu știu dacă 
voi pleca. Cert este doar 
faptul că nu mi s-a pro
pus nimic concret de că
tre conducerea clubului, 
așa că aștept reunirea lo
tului din data de 25 iu
nie”, a afirmat Militaru.

Dulcea, în 
Ungaria?

Deva (V.N.) - Adrian Dul
cea, atacantul echipei Jiul 
Petroșani, a declarat ieri că 
are o ofertă de la un club din 
prima ligă maghiară, cu care 
s-a înțeles. El a spus că 
așteaptă acceptul conducerii 
grupării din Petroșani pentru 
ca transferul să se realizeze. 
Fotbalistul susține că oficialii 
clubului Jiul i-au spus la 
finalul sezonului că îl vor 
lăsa să plece dacă cineva 
oferă pentru el 50.000 de 
dolari. „Mi s-a spus să aduc 
50.000 de dolari din transferul 
meu și mă voi strădui, pen
tru că îmi doresc mult să joc 
afară. Chestiunea este că 
lumea s-a cam plictisit de 
mine la Petroșani și a uitat 
repede că am pus umărul la 
o promovare, dar asta este 
viața”, a afirmat el. De ase
menea, Dulcea a recunoscut 
că nu și-a mai luat salariul 
din luna aprilie: „E ceva timp 
de când nu ne-am mai luat 
salariile, am pierdut și la con
tracte pentru că nu am avut 
rezultate și am ratat și pri
ma de obiectiv” - a mai pre
cizat el. ■**

Adrian Dulcea

REGULAMEN, l

4/ yișațșă-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Tp-ai săturat să aștepți după mijloacele 
de transport în comup7_CL îtf rezolvă aceste probleme. Câștigă în 24 iulie. :

sau sau

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 

și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la sediul redacției 

din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 iulie! Nu rata asemenea premii!
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• Interes. Principalul finanțator al FC 
Steaua, Gigi Becali, a confirmat, marți, 
interesul pentru fundașul stânga nigerian 
al echipei Poli Timișoara, Ifeany 
Emeghara, și pentru doi fundași polonezi.

Victor Pițurcă este îngrijorat

Securitate
Timișoara (MF) - Mă

surile de ordine publică 
la meciul România - Slo
venia vor fi asigurate de 
aproximativ 300 de jan
darmi din cadrul Grupă
rii de Jandarmi Timi
șoara și Inspectoratului 
de Jandarmi Județean 
Timiș.

în ziua partidei nu 
mai vând bilete la meci.

La Dinamo
București (MF) - Ac

ționarul dinamovist Va- 
sile Turcu a declarat, 
marți, că fundașul Giani 
Kiriță, liber de contract 
după ce a evoluat la Ga- 
ziantepspor, este trans
ferat la Dinamo, iar ata
cantul Florin Bratu, ju
cător de la FC Nantes, 
va semna în proporție 
de 99 la sută.

Giani Kiriță (Foto: fan)

Viorel Duru
(Foto: FAN)

Liga Cam
pionilor 
București (MF) - Di
rectorul departamen
tului licențiere din 
cadrul FRF, Viorel 
Duru, a declarat 
marți, că membrii 
comisiei UEFA au 
ajuns la concluzia că 
Dinamo nu poate 
evolua pe stadionul 
din Șoseaua Ștefan 
cel Mare în Liga 
Campionilor, pentru 
că nu îndeplinește 
condițiile minime.
„A rămas «Lia Mano- 
liu» ca primă soluție, 
iar ca rezervă, sta
dionul din Piatra 
Neamț. Oficialii de la 
Dinamo au spus că 
pot realiza, până la 1 
august condițiile 
impuse pentru Sta
dionul Național", a 
declarat Duru.

■ Trei dintre jucătorii 
„naționalei" sunt incerți 
înaintea confruntării de 
astăzi, cu Slovenia.

Timișoara (MF) - Selecțio
nerul Victor Pițurcă a decla
rat, marți, în cadrul unei con
ferințe de presă, că jucătorii 
Ciprian Marica, Gabriel Ta- 
maș și Claudiu Niculescu se 
confruntă cu unele probleme 
medicale înaintea partidei cu 
Slovenia, programată, astăzi, 
la Timișoara, în cadrul pre
liminariilor Euro-2008.

„Din păcate, mai există 
probleme de lot, dar până la 
ora jocului timpul de refacere 
este acceptabil. Sper să am 
inspirația să aleg cel mai bun 
lot. Marica este mai bine a- 
cum. Aseară a avut 38 de gra
de temperatură, dar azi s-a 
antrenat normal. Probabil a 
făcut temperatură din cauza 
amigdalelor, după ce a băut 
apă rece. Niculescu a simțit o 
contractură și urmează să 
facă Un RMN. Iar Tamaș a 
n*........ ................. . ...................

Unii fotbaliști sunt obosiți

Relaxare
Timișoara (MF) - Selecționerul echipei 

naționale a Sloveniei, Matjaz Kek, a 
declarat că nu crede că românii se vor 
relaxa în partida de astăzi, din cadrul gru
pei G de calificare la Campionatul Euro
pean.

„Nu cred că românii se vor relaxa. Ei 
sunt favoriți în acest meci, dar nu îmi este 
frică de România pentru că este doar un 
sport. România a fost mai bună la Celje și 
este una dintre favoritele grupei. Se luptă 
cu Olanda pentru câștigarea grupei. Slove
nia mai are doar șanse matematice de califi
care, dar la meciul de miercuri șansele sunt 
egale. Aș fi fericit cu un rezultat de egali
tate, dar mi-aș dori să jucăm mai bine decât 
în a doua repriză de la Celje. Este bine că 
am venit fără nicio presiune”, a afirmat 
Kek.

Victor Piturca

................................ ...............
avut amețeli și l-am scos din 
antrenamentul de azi. La el 
este o altă problemă legată de 
lipsa mineralelor lichide”, a 
spus Pițurcă.

Selecționerul s-a arătat ne
mulțumit de faptul că unii 
jucători nu sunt concentrați 
așa cum își dorește, din cauza 
oboselii. „Azi s-a făcut un 
control la opt jucători care au 
jucat la Celje, iar unii dintre 
ei simt mai obosiți, de exem
plu Dorel Stoica și Roșu. Din 
păcate, nu toată lumea este

Insemifinale. Jucătoarele de
tenis Ana Ivanovic, cap de serie 
numărul 7 (în imagine) și Jelena 
Jankovic, a patra favorită, s-au califi
cat, marți, în semifinale la Roland Gar- >. 
ros, al doilea turneu de Grand Slam al 
anului.
Ivanovic a trecut, în sferturile de 
finală, cu scorul de 6-0, 3-6, 6-1, de Svet- | 
lana Kuznețova (Rusia), cap de serie 
numărul 3, iar Jankovic a învins-o, cu

i scorul de 6-3, 7-5, pe Nicole Vaidisova
i (Cehia), a șasea favorită. (Foto: epa)

< , . .... .. .. .. . _

Ralf Schumacher primește spri
jinul președintelui echipei Toyo
ta, John Howett (Foto: EPA)

Contra nu
București (MF) - Finanțato

rul FC Steaua, Gigi Becali, a 
declarat, marți, că partea 
dreaptă este acoperită și că 
fundașul Cosmin Contra de la 
Getafe nu a dat niciun răs
puns, lăsând astfel să se înțe
leagă că nu îl mai interesează 
achiziționarea sa.

Gigi Becali a contabilizat 
transferurile făcute de Steaua: 
„Neaga vine, Bădoi, am făcut 

Guy Roux, un veteran între antrenorii de fotbal din Hexagon
(Foto: EPA)

concentrată așa cum aș dori 
eu, dar asta din cauza obo
selii. însă situația nu este 
gravă”, a adăugat Pițurcă.

O eventuală problemă pen
tru echipa națională în me
ciul cu Slovenia o reprezintă 
în opinia selecționerului ploa
ia. „Ne-ar dezavantaja dacă ar 
ploua foarte tare. Deja avem 
cinci jucători importanți cu 
cartonașe și ne așteaptă me
ciuri grele”, a spus antrenorul.

Referitor la faptul că până 
marți se vânduseră doar 
11.000 de bilete, Pițurcă a afir
mat: „Ne-am dori ca tribunele 
să fie pline și nu văd niciun 
impediment să nu fie. Ar fi 
păcat să se întâmple altfel”.
Va fi mai greu

Victor Pițurcă este de păre
re că partida de la Timișoara 
cu Slovenia va fi mai grea 
decât cea de sâmbătă dispu
tată la Celje, chiar dacă acum 
echipa națională va beneficia 
de avantajul terenului pro
priu. „Nu va fi simplu, din 
contră, va fi mai dificil, pen
tru că slovenii nu mai au ni
mic de pierdut. Se dăruiesc pe 
teren și vor da totul fizic. Si
gur selecționerul lor va face 
schimbări față de meciul de 
la Celje, sunt jucători tineri, 
de perspectivă pe care îi va 
băga în teren. Noi ne dorim 
cele trei puncte pentru că și 
Bulgaria a bătut și nu ne per
mitem pași greșiți. Așteptăm 
ca bulgarii să facă greșeli”, a 
menționat Pițurcă.

întrebat ce rezultat crede 
că șe va înregistra în partida 
Bulgaria - Belarus, programa
tă la Sofia, tot miercuri, selec
ționerul a adăugat că „se poa
te întâmpla orice pentru că 
Belarus este o echipă extrem 
de imprevizibilă”.

Fundașul Gabriel Tamaș a

în apărarea lui Schumacher
Berlin (MF) - Președintele 

Toyota Sport, John Howett, l-a 
apărat pe pilotul Ralf Schu
macher, care a obținut un sin
gur punct în acest sezon în 
Campionatul Mondial de For
mula 1 și despre care au apă
rut zvonuri că ar putea fi dat 
afară de echipa niponă.

„Suntem convinși că Ralf 
va fi primul pilot care va câș
tiga un Grand Prix la volanul 
unei mașini Toyota, însă a- 
cum trebuie să admitem că 
nu este posibil acest lucru din 
cauza monopostului nostru și 
nu al lui Ralf’, a declarat Ho
wett pentru revista Kicker.

„merge" 
contract cu jucătorul ăla de la 
Jiul, Pintilii, 400.000, dacă ne 
convine îl ținem, Bicfalvi, 
Vâtcă, Guriță... Emeghara 
ăsta dacă o fi, luni vă pot 
spune. Am vorbit cu Dolha, 
vrea să rămână în Polonia, a 
reziliat contractul acolo și se 
duce să negocieze cu alt club 
din Polonia. Dacă nu se înțe
lege cu ei, singura echipă din 
România la care vine e Stea-

Ciprian Marica a întâmpinat probleme medicale, având tempe
ratură de 38 de grade (Foto: epă)

afirmat, marți, după antrena
mentul oficial, că speră ca 
suporterii timișoreni să încu
rajeze echipa națională la fel 
ca și până acum. „Sper să fa
cem un joc la fel de bun ca 
în Slo.venia^Meciul ar putea 
fi mai îgreu fentru că ei nu 
mai au nimic de pierdut. Vin 
aici să joace ultima șansă. 
Sper că suporțeriLne; vor pri-

i-.

„Ralf muncește din greu, 
face bune analize tehnice, lu
crează pentru echipă, face tot 
ce așteptăm de la el și nu critică 
niciodată echipa public”, a adău
gat președintele Toyota Sport.

Ralf Schumacher, fratele 
septuplului campion mondial 
Michael Schumacher, are 
unul dintre cele mai slabe se
zoane de la debutul său în 
1997 și, potrivit zvonurilor a- 
părute în ultima vreme, pilo
tul german își joacă locul în 
echipa Toyota în următoarele 
două Grand Prix-uri, la Mon
treal și IndianăMiș;/;

„Anul acesta, Râîf își în-

la Steaua
ua, așa mi-a zis. Are oferte și 
de la Urziceni și Rapid, dar 
nu se mai întoarce în Româ
nia decât la Steaua”, a men
ționat el.

Gigi Becali a afirmat că 
președintele CA, Valeriu Ar- 
găseală, l-a anunțat că Steaua 
va deschide, cu ocazia împli
nirii a 60 de ani de la înfiin
țare, „un muzeu de istorie a 
clubului”.

„Guriță", surprins în perioada jn 
care era fotbalistul iui AtletiCo 
Madrid (Foto: EP1A)

Roux a semnat cu Lens
Lille (MF) - Tehnicianul 

Guy Roux a fost numit, marți, 
în funcția de antrenor prin
cipal al echipei RC Lens, în- 
locuindu-1 pe Francis Gillot, 
care și-a dat demisia la fina
lul sezonului.

Guy Roux a fost prezentat 
în cadrul unei conferințe de 
presă la care a participat și 
Gervais Martel, președintele 

mi cu brațele deschise așa 
cum primesc orice echipă ca
re vine să joace la Timișoa
ra”, a spus Tamaș.
De la ora 21

Partida România - Slovenia, t 
din grupa G de calificare la * 
Euro-2008, va avea loc azi, de 
la ora 21.00, pe stadionul Dan 
Păltinișanu din Timișoara!

!. c 

cheie contractul, dar are] o 
opțiune pentru o prelungire 
pe două sezoane”, a adăugat 
Howett.

John Howett a făcut aceste 
declarații după ce cotidianul 
german Bild Zeitung a scjis 
că oficialii echipei Toyota 
caută un înlocuitor pentru pi
lotul Ralf Schumacher. Potri
vit sursei citate, nemulțumit 
de faptul că Ralf Schumacher 
a ocupat locul 16 la MP al 
Principatului Monaco, Howgtt 
a început să caute un înlocui
tor pentru germanul în vârsță 
de 31 de ani. „Studiem piața*’, 
a spus Howett, pentru BildȘ 

c

clubului RC Lens. Roux, în 
vârstă de 67 de ani, a antre
nat timp de 43 de ani formația 
AJ Auxerre și a părăsit a- 
ceastă funcție în iunie 2005.

Francis Gillot, în ,vârstă de 
47 ani, și-a prezentat demisia 
la 28 mai, după ce RC Lens a 
avut un final de sezon cata
strofal și a ratat participarea 
în Liga Campionilor.
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vând ap. 2 camere Ci)

imo
StnSutgrSe^îiiță termopane, centrală 

termică, parchet laminat. teL 0726/267686. (T)

■ ■■■* cmM 1, zona Miorița, contoriziri 
apă. gaz, preț 130800 lei. Tel. 0254/22333& (T)
• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 

l cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
r in timp scurt, preț 150000 ran, tel. 0745/253662

(AO)
• zona Gojdu bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (AO)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică, ocupablle imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• decomandate, bafcon, centrală termică, 
gresie, faianță, parchet, totul nou, etaj 3 din 4,55 
mp, Dore ba eț 150.000 lei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• daconamH^ cenMă termică, balcon, 
termopane, totul nou, etaj 1, zona loan Corvin, preț 
51800euro. Tel. 0745/639022,0726/316796 (Al)
• ZamflriKu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță, balcon închis, termopane, CT, 
preț 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, parter, semidec, amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Carpațt parter, amenajat, baie amenajată, 
parchet, ușă metalică, preț 124800 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
■ Minerului, et 4, semidec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et 1, dec, contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
■ ultracentral, bkL 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 Uc. Auto, etai 3, cu 2 balcoane, 54 mp, 
contorizări, bucătărie mare, fără modificări, preț 
155.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703,

00740/535095,0254/232808 (A4)
• urgent decomandata, 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)

• aMnammran 54 mp, zona Decebal 
etaj L cu balcon, contorizări, fără modificări, 
preț 150000 ron negociabil tel 0788*165703, 
0740/53506,0254/232808 (A4)
Bl ■*, decomandate, zona Mărăsti, centrală 
termică bucătărie mare modificată parchet, 
gresie, faianță preț 138000 ron negociabil, tel. 
0730/474275, 07W165702. 0254/232808 (A4)
• rtr. Zamflrascu, cu intrări separate, bloc de 
cărămidă balcon, ocuabil repede, preț 145.000 
ron negociabil, tel. 0723/251498 0788/165703, 
0254/232808. (A4)
• wg.HU 52 mp, zona Mărăsti, balcon mare, 
contorizări, parchet, bucătărie modificată cu 
gresie, faianță vedere pe 2 părți, ocupabil azi, 
preț 38000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
074Q/53S095,0254/232808 (A4)
• somldec, amenajat (termopane, CT, gresie, 
faianță), totul nou ocupabil imediat, etaj inter
mediar, zona Trident, Deva, preț 97.000 lei neg., 
tel. 212.141. (A9)
• dac, camere parchet, etaj intermediar, Bd. 
Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231800. (A9)
• oemMoc, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129800 lei neg, tel. 231800. (A9)

• doc, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg. tel. 231800. (A9) 
o Brad, 57 mp, centru lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613368 0788/040.490. (A10)
• Brad, zeu* centrală parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366, 0788*040490. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou termopane, modificat, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366,0788040490. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zona Mul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă45000 euro șl peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578 (A0)
• zonă centrală Progresul, l. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)

• b Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• wgană #ava, plata Imediat Tel. 0254/215212. 
(Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• mșMA Bava, zona Dorobanți, cu îmbunătățiri, 
preț 60800 euro. Tel. 0766/511257,0354/103108, 
după ora 18 (T)

• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• semidecomandate, centrală termică 
termopane peste tot, balcon, parchet, etaj 1, 
zona Minerului, preț 43.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, etal 3 din 4, zonă centrală balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 164.000 lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, contorizări, parchet etaj 
2, zona Dacia, preț 85.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• ngent, zona Liliacului, dec., 2 bă, contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Micro 15, et 1, amenajări 
modeme, centrală termică geam termopan, 
gresie, faianță parchet preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

ww w. ro mj ob . ro
GASEȘlf-ȚI JOB! CONSTRUIEȘTE-II CARIERA'

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

- SIMPLU
- RAPID
- GRATUIT

Ești abonat 
Ci? Fiecare 
lună din 
2007 îți 
aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

iar noi 
te răsplătim 
pentru fidelitatea 
ta! 2 iulie poate să 
te desemneze chiar 
pe tine 
câștigătorul unui

Fii Abonatul lunii 
IUNIE!
Cu CL, e atât de * 
simplu să câștigi! Ș
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• wgentzona I. Creangă, 2 băi, ameanjări ultra
moderne, preț 68000 euro, tel. 0740/013971. (Â2)

• 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, bid. Decebal, 2 băi, 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță vedere în 2 
părții preț 64.000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703,0740/535095,0254/232808 (A4)
• zona Mlhai Viteazul, etaj 2, decomandate, 2 
balcoane, termopan, parchet ocupabil repede, 
posibil și cu mobilă preț 66.000 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 idtracentrală, 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)
• doc, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC Deva, preț neg, tel. 231800. (A9)
• doc, iMia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• doc, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj 1, zona Dorobanți, Deva, tel. 
23181». (A9)
• doc, 2 băl, contorizări Integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva tel. 231800. (A9)

și sa te înarmam cu premii, iți propunem
un nou concurs. în perioada 5 iunie - 26 ON 

iulie, intră pe www.huon.ro,completeză
formularul asociat imaginii de promo și câștigă în 27 iulie: 
un MP3 PLAYER, un WEBCAM sau o pereche de 
CĂȘTI CU .MICROFON SUCCES!!!

REGULAMENT
La acest concurs nu pol participa angajați! Inform Media SRL și nici rudele 
acestora, de gradele I și tl. Relații suplimentare la tel. 0720/400.455

Oferă cazare, masă și 
tratament pe o perioadă 
de 12 zile, la NUMAI 
662 ron / persoană.

Vttn kii _
«tmipteta putiru hwia
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S.C. HABITAT 
CONSTRUCT SRL

SC BHOMH IND SIL

MOARA DEVA
I Remedîav
l FARMACEUTICA

IMPORTANT pentru 
ACȚIONARII REMEDIA! j Societatea de asigurări Allianz-Țiriac Asigurări S.A., parte a 

Grupului Allianz - un leader pe piața mondială a asigurărilor și 
serviciilor financiare - pentru structura de vânzări selecționează

antreprenor în 
construcții, 

specializată în finisaje 
exterioare și inte
rioare, angajează 

immdtori caificați 
și necaMcați
Salariu atractiv, 

seriozitate, respect. 
CV-urile se trimit la 

fax: 234385, sau 
232392. Informații 
suplimentare la tel. 

0744.570005.

(97035)

Angajează:
■ manipulanți marfă;
■ facturiste;

Se oferă:
■ salariu atractiv, bonuri de 

masă;

w Relații la tel:
| 0741.119.090

• Brad, zonă centrală, îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
■ Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613366.0788/040.490. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• decomandate, centrală termică, hol central, 2 
băi, balcon închis, preț 48000 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 
82.500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et 2,2 băi, amenajat, centrală 
termică, gresie, faianță, parceht, boxă, preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305^61. (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. 0788/165702, 
0745/302200,232808. (A4)
• decomandate, zona Eminescu, 100 mp, cu 
centrală termică, parchet bine întreținut, fără 
modificări, preț 205.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703, 0254/232808. (A4)
• semldea, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță, CT, termopane), ocupabil imediat, etaj
1, zona Miorița, Deva, preț 61.000 euro neg., tel. 
231800. (A9)

Aducem la cunoștința acționarilor
Societății Comerciale Farmaceu

tica Remedia SA. din DEVA 
că distribuim dividende pentru anul 2006, 

Sumele cuvenite se pot ridica, zilnic, de luni 
până vineri, de la casieria unității din DEVĂ, 
Str. Dorobanților, nr. 43, în baza actului de 
identitate valabil (program casierie: 8-11).
Sumele pot fi virate și în cont bancar sau 
expediate prin mandat poștal. în aceste 

situații vă rugăm să completați datele nece
sare în scrisoarea cu răspuns plătit care va 

însoți plicul cu corespondență Remedia 
adresat dvs. și să trimiteți copii după 

documentele solicitate.
Vă așteptăml

(97528)

Cumpăr ap. 3 camere (06) Cumpăr ap. 4 camere (08)

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZĂRI
Pentru județul Hunedoara

Cerințe: Oferim:

• experiență în vânzări • posibilitatea dezvoltării unei cariere
• foarte bune abilități de comunicare într-o companie multinațională

• dinamism • mediu de lucru profesional

• spirit de inițiativă • training inițial și permanent

• spirit de echipă • pachet salariat atractiv și motivant

Așteptăm C.V.-urile dvs, însoțite de o scrisoare de intenție până la 
data de 30.06.2007, în atenția d-nei Lucia Voina la 

fax:0254-211034, sau e-mail: ..lucia.voina.hd@allianz-tiriac.ro.

(96389)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578 211587. (A0)
• h Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dea, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
IA9)
• urgent, dea, etaj intermediar, zona Liliacului. 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

• cad ki Deva, construcție nouă D+P+l, sc 
700 mp, teren 530 mp; de văzut pe 
www.casasuper.home.ro. Tel. 0768/340262. 
(8/31.05)

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)

romuno.ro
• 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)

ÎMPREUNĂ ÎN APACtRÎ

■BPT3B TRiANAVAS 
Baby-sitting si menaj I

• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, și teren 
1600 mp, ocupabilă imediat apă, gaz, canalizare, 
preț 100.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
■ urgent ki Deva, zonă ultracentrală, 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• ki Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT. curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST-600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613368 0788/040.490. (A10)

• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești. preț atractiv, telefon: 
0254/613368 0788/048498 (A10)
• casă + teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613368 
0788/040.490. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• șură, grădină, 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040490. (A10)
• tn Rom, dealul Taului, Brad, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, str. Horea. ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Ribița, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• 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)
• dea, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• dea, bucătărie, baie, hol, contorizări, zonă 
centrală, preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Mărăști, preț 87.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona I. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, amenajată, mobilată, zona Gojdu, 
preț 20.500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona Dada, confort 1, etaj 3, bloc de cărămidă, 
cu convector, termopan, parchet, gresie, faianță, 
modificări la cameră, sau la schimb cu aparta
ment, 2 camere, în zona Gojdu, se oferă 
diferență, ■ preț 72.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165702.0254/232808. (A4)
• zonă central/piața, cu balcon, vedere 
panoramică, contorizări, parchet, merită văzută, 
preț 83.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,0254/232808 (A4)
• zona Derate!, 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, decomandată, 
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)

• Simeria Veche, intravilan 3600 mp. cu pomi 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. m
• vând grădină în Brad, str. Decebal, intravilan, 
ST 600 mp, FS 20 m, toate utilitățile, informații la 
tel. 0723/301296 sau 0723/225229. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662 (AO)
• la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (AO)
• intravlan, Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, 
600 mp parcela, fs 20 m, utilități, preț 35 euro mp. 
Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravlan In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, 
utilități în zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 
231300,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• zone SânWiabn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.778 (A9)

• intravlan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)

• intravlan kr Deva, zona Zăvoi, S 2600 mp, MP 
24 m, pentru construcție case, toate utilitățile, 
preț 48 euro/mp, urgent, tel, 0745/511.778 (A9)
• urgent, 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: 
0^54/613366,0788/040.490. (A10)
• 03 ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• toTBMn Brad-Oeva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• pădure, 5 na, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366. 0788/040.490. 
(A10)

• intravilan, Orăștie, 1000 mp, pe șoseaua 
națională preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/048490. (AID)

Cumpăr teren (22)

• 3000 - 4000 mp teren, cu sau fără 
construcție, în județul Hunedoara său 
împrejurimi și 20 ■ 30 ha teren arabil. Tel. 
0744/646806,0721/869392. (3/1.06)

• 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)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, parter cu intrare din stradă, 70 mp, totul 
amenajat, preț 50.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Deva, zona industrială S-2400 mp, 
teren-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nlvel, 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, 
0745/511.778 (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vata, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• in Deva, zonă centrală, S-60 mp. ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A91

Vând alte imobile (27)

• Brad, Sir. Republicii, nr. 17, ultracentral 
(lângă Primăria Brad), imobil și curte cu 
posibilitatea de amenajare, eventual 
farmacie, patiserie, bijuterie etc. Relații tel. 
0744/640989.(6/506)

Cumpăr casă (14)

Cumpăr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
oe preferință etaj intermediar, plata se oferă in 
funcție de ofertă, tel. 211587,0745/786578 (AO)
• zona Mărăștiul Nou. Dorobanți, Gojdu. B-dul 
Decebal. Piața, 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. 231.800,0740/317314. 
(A9)

BANCA COMERCIALA

Lta CARPATICA
«tete-»»

Capita socfo subscris șl vărsat 139.603.900,2 lei * RB - RJR - 32 - 045/15.07.1999 * RC- 
J2W40C0CB * C.U.I-15126725

BAIIICA COMERCIALA CARPATICA SA
SUCURSALA DEVA

organizează concurs pentru ocuparea poetului le

ADM//V/5TM7-Q/? CONT

Aveți nevoie de o bonă pentru copilul 
dumneavoastră? 2

a 
Vă putem oferi servicii tîe intermediere

. în următoarele domenii:
-îngrijire» și supravegherea copilului, 

ocazionai sau (leiin.ment, weelr enrl,
copW »tic;

-supraveghere școla rs

• tn 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)
• In Almașu Sec, nr. 46, preț negociabil, tel. 
233022. (T)

Vând garsoniere (19)

Vând terenuri (21)

• 21W mp teren pe linia de centură. Tel. 
0748^262853. (6/1.06)

• intravilan Deva, Aleea Cascadei (Prelungirea 
Vulcan), 2579 mp, preț 20 euro mp. Tel. 
0721/440271. (T)

Vâ ft&m posikillltzrtna do ■ a rater&pB ca 
bonă o persoanA responsabilă, dtscrotfi, 
testată psihologic ți si Tie adaptabilă 
cerințelor dunineavuastră.

• decomandate, 42 mp, zona Complex 
Progresul, bună și pentru privatizare, preț 85.000 
lei. Tel. 0745/253413. (T)
• Deva, lidiu Maniu, 34 mp, amenajată, mobilată, 
bloc închis cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
preț 78000 lei. Tel. 215212. (Al)
• decomandată, 38 mp, balcon închis, gresie, 
faianță, zona Opera, etaj intermediar, preț 94.000 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)

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

Cb- trebuie si SiiqribsBdă urmifâansfe condtfî.

■ absolvent de studii superioareMedîi

- experiență relevantă în domeniul economic constituie avantaj

- bune cunoștințe în domeniul financiar bancar

- cunoștințe operare PC
- capacitate de lucru în echipă
- bune aMMI de comunicare, spMt organizatoric, dinamism, tenacitate

- anunțam de mombbNMII și inițiativă
■ motivați penttu realizarea unei cariere bancare

Cei interesați «ot ragă* sl transmită CV-ul însoțit de scrisoare» de intenție, gM 
la data de 19JKMK la nr. ta: 0254-228126 sau la sediul suc ursalei din Deva, b-dul 
N. Bălcescu, bl. 12 A. parter. Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra 
datei si orei de susținere a concursului.

(97658)

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

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

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

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

ZIDARI 
FAIANȚARI

MECANICI UTILAJE (buidoex’cavator, mică mecanizare)

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

Informații la telefon: 0254 215 294 - 0254.21 8.1 51 (fax)
Secretariat, e-mail office devagdeva.acomin.ro

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

mailto:lucia.voina.hd@allianz-tiriac.ro
http://www.casasuper.home.ro
romuno.ro
devagdeva.acomin.ro
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Job,gineri, Sâmbătă, 
^\orele: 11-19 

Duminică, dbele: 10-16

Târg internațional de transporturi profesionlejere,feroviare, servicii conexe, logistica, salon auto

NDUSTRIE Șl AGRICULTURA A JUDEȚULUI ARAD
EXPO ARAD INTERNATIONAL

organizează

PREMII VIZITATORI!
s'

l'r, ATV UN SCUTER
■ ■ rjfc-fe Jf

UNTRR. C£IĂARAD și EUROT1M

S@i hilele'Tr an sport Germania - PLETL 
'Școlarizare gratuită - Auto Expert Onciu

Societate comercială angajează:
Asistent manager
Cerințe:
- Cunoscător limba engleză avansat

- Vârsta 20-35 de ani

- Operare PC

- Comportament plăcut în relațiile 
de serviciu

Se.oferă:

9chet salarial motivant
iefon mobil

Agent vânzări
Cerințe:
- Studii superioare/medii

- Vârsta 23-35 de ani

- Domiciliul în Deva sau împrejurimi

- Experiența constituie avantaj

- Disponibilitate la program 
lungit

Se oferă:
- Pachet salarial motivant

- Telefon mobil

- Autoturism de serviciu

pre-

"^Barmani. ospătari:
| ■"’Sezonier

I____________________
f CV.-urile se transmit până ia data de 15.06.2007 la fax 0254-219300 

sau la adresa de e-maîl metcomjsmet.com.ro.

• hală și construcție parțial finisată lângă RAR; 
vâ^ a .ubilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
ci, feet metalic 60 mp, boiler apă caldă pe 
gair^preț negociabil. Tel. 0723/514133, 

0254/235570.0)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere hală industrială In 
Brad, Str. Moților, amenajată, 700 mp folosi
bili plus birouri superdotate; bar, spălătorie 
auto, noi, cu toate dotările aferente, fose 
septice, nisipator, separator grăsimi. Tel. 
0729/942066,0728'078090. (6/2935)

• închiriez garsonieră in Deva, zona Dacia, 
parter, renovată preț 450 lei pe lună plus 1 lună 
garanție. Tel. 0727/266720. CT)
• primesc ki gazdă tânără tânăr, nefumător sau 
alte vicii; ofer condiții ireproșabile; rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită 
de Dumnezeu cu puteri benefice.

Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și 
Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în 
casele celor blestemați de soartă.

Georgeta, aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că mi- 
a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.

Mă numesc Ramona și aduc mulțumiri Măicuțdi Ana 
că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în 
afaceri.

Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței 
cfcAna că m-a ajutat să mă împac cu soțul.

Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de
farmece, blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 
de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin 
telefon. Tel. 0746/387.809.

Conducător auto TIR
.Cerințe:
- Vârsta 25-40 de ani

- Domiciliul în jud. Hunedoara

- Permis B. C. E.

- Disponibilitate la program pre
lungit

Se.oferă:
- Pachet salarial motivant

- Telefon serviciu

- Specializare transport intern 
internațional

Și

Conducător auto 
distribuție
Cerințe:
- Permis B. C. E.

- Vârsta 20-35 de ani

- Disponibilitate la program prelungit

Se oferă:
- Telefon mobil

- Pachet salarial motivant

Lăcătuș mecanic
Se oferă: cachet.salarial 
efortului depus.

pe măsura

• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (AO)
• ofer pentru închiriere garsonieră 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. 
CT)
• apartament 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progresul, 2 camere, mobilat, garaj, preț 250 
euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)

• 2 camere, mobilat, centrală termică zona 
pieței, preț 180 euro, tel. 221712, 0724/305661. 
(A2)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru biroun (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună neg, tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, $434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231300,0740/317314. (A9)

• S-213 mp, grup sanitar, amenajat (termopane, 
CT, gresie), Bd. Decebal, 15 euro/mp + TVA, tel. 
231300,0740/317314. (A9)
• hală $500 mp, H 3,5 m, amenajată (CT, birouri, 
toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, A.F. 1991, în stare f. bună de 
funcționare, închidere centralizată, radio- 
casetofon, acte la zi, preț 27 mii., negociabil, tel. 
0724/012735.0)

Auto străine (37)
■ vând Skoda Fabia, af 2004, motor 1,2 benzină 
euro 4, de 5 zile în țară toate actele lăzi, 26.000 
km, carte service, preț 6650 euro. Tel. 
0723/270348. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

■ vând tractor u 650, stare perfectă de 
funcționare, cu anexe: plug, disc, mașină de 
erbiddat Informații tel. 0256/759228 sau 
0726/337211. (1/536)

Piese, accesorii (42)

• «*od gtou de schimb noi și folosite la 
prețul de 23 lei/kg +tva pentru tractor u 
650, U1010; txddozer S1500, S 650; combre 
Sema U0, C12, CP12, C14, E 280; windrover; 
prese balotat; saviem etc. Informații teL 
07884)29510 O25V2444O7. (2/436)

Electrocasnice (56)
• vând aragaz 3 ochiuri, stare bună, Deva Tel. 
219662. (T)

• vând combi frigorifică, aproape nouă, 
700 lei; tv color 250 lei, aspirator mare praf- 
apă.400 lei, măsuță sticlă 90 lei, fax 
cerneală 300 lei, covor persan 100 lei, calcu
lator Pentium + imprimantă 600 lei. Tel. 
Deva, 0752/206785. (4/4.06)

Altele (61)
• vând centrifugă de stors miere, lăzi de stupi 
cu rame. Tel. 0254/223497. (T)

• vând regent cântar 100 kg, 500 lei; ladă 
frigorifică 13/1 m, înălțimea 1 m, cu 
geamuri culisante orizontale, 1000 lei; fax 
nou pe cerneală, calculator + imprimantă 
pe ace, 700 lei, Deva. Tel. 0752/206785. 
(4/4.06)

Societatea HIDROMINERAL S.A., cu sediul în comuna 
Greci, jud.Tulcea, angajează inginer minier de suprafață - inclusiv 
absolvent, pentru cariera Izvoarele Macin Vii, aflată la circa 3 km de 
orașul Macin, jud.Tulcea.

Asigurăm: cazare, alte facilități și salariu în funcție de 
competență, capacitate și eficiență.

Relații se pot obține la: 0240/575.301; 0240/575.302; 
0722/344.352.

(97624)

cu sediul in orașul Hațeg, str. Horea nr. 104 4,

organizează licitație pentru oaza 
punctelor de lucru din iud. Hune

doara și județele limitrofe. 
Firmele interesate sunt rugate să transmită caietul de 

sarcini până in data de 08.06.2007 
la nr. de FAX 0254/770950.

Relații la telefoanele 777746; 777061.

Pierderi (62)
• Pierdut carnet de asigurat pe numele luga 
Ana. Se declară nul. (nr. 3/05.06.2007)
• Pierdut carnet de asigurat pe numele luga 
Ioana Diana. Se declară nul. (nr. 4/05.06.2007)
• pierdut carnet persoană cu handicap neuro- 
motor, pe numele Magda Poienariu loan. Se 
declară nul. (7/5.06)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
climatizate, modeme. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835 (7/24.05)

• Nou!’! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 

Franța, Germania, Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

Oferte locuri de muncă (74)

, «MtMWTMMiOtlWuaof«UKll

• Angajăm șoferi categoriile D. Dl. C (tir) cu 
experiență în domeniu. Relații la tel. 0254/231394, 
între orele 8-16. (8/5.06)
• ICAS Simeria organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor de economist și casier, în 
data de 8 iunie 2007, ora 9,00. Relații latei. 261254 
(4/29.05)
• SC Grafica Plus Deva angajează responsabil 
vânzări. Cerințe: studii medii, cunoștințe PC, 
abilități comunicare, depunere CV și info-mații 
la sediu: B-dul Decebal, bl. 5, parter sau telefon 
220171. (nr. 5/05.06.2007)
• societate comercială cu sediul în Deva, 
atestată Electrica și ANRE angajează inginer 
profil electric, deservent TAF, electricieni și 
muncitori necalificati pentru lucrări de rețele 
electrice. Tel. 0254/223210,0722/254863. (11/1.06)
• secretar administrativ, Simeria, 1 post, data 
limită 10.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
29.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor in mediu protector, Deva, 5 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor manual cu arc electric, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

• sudor manual cu arc electric. Hunedoara, 1 
post, data limită 11.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 4 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244 orele9 -16.
• sudor manual cu flacără ae gaze, Hunedoara, 
3 posturi, data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 
.16..
• sudor, Simeria, 17 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Simeria. 30 posturi, data limită 15.06. 
Tei. 213244, orele 9-16.
• taputor, Hunedoara. 5 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar binale Călan. 1 post, data Iimită 30.06. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• tâmplar binale. Călan, 1 post, data limită30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Călan, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
■ tâmplar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar universal, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar universal, Lupeni, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Vulcan, 10 posturi, data 
limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tapițer, Vulcan, 10 posturi, data limită 10.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician In industria confecțiilor din piele, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• tehnician In industria încălțămintei, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16. ■
• tractorist, Hațeg, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• tractorist, Hunedoara, 1 post, data limită 15.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.

Decese (75)

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi, 
rude, vecini, colegi și îndeosebi domnului primar, la 
greaua durere pricinuită de decesul dragului nostru

IAR VALENTIN
din satul Râpaș.

Un ultim omagiu pentru cel care a fost un om deosebit

MARIAN VIOREL
Condoleanțe familiei îndoliate 

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Luiza și familia.

• turnător fontă, Simeria, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tumâtor-formator, Simeria, 2 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• tumătoromamentalist. Deva, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 12.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 2&06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 10.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara 1 post, data limită 15.08, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.12., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 12 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
16.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
14.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 15.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vopsitor Industrial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• zidar-pietrar. Deva, 4 posturi, data limită 
30.06., tel., 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 806. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 19 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, -2 posturi, data 
limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 14.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic. Hunedoara. 9 posturi, data 
limită 2907. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Lupeni. 1 post data limită 
15.06. Tel. 213244. orele 9-16

• lăcătuș mecanic. Simeria, 12 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244. orele 9 -16.
• lucrător comercial. Deva, 1 post data limită 
12.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lucrător comercial, Petrila, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător gestionar, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• macaragiu, Hunedoara 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16. >
• magaziner, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• maistru industria textilă, pielărie, Brad, 5. 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele9 -16.

• maistru industria textilă, pielărie, Hunedoara, 
1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• maistru industria textilă, pielărie, Hunedoara, 
1 post, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manichiurist, Hunedoara. 1 post, data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Deva, 1 post, data limită 
17.06. Tel. 213244, orele 9-16
• manipulant mărfuri, Deva, 10 posturi, data 
limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manipulant mărfuri, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manipulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• manipulant mărfuri, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manipulant mărfuri, Orăștie, 7 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• marcator piese, Brad, 11 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 6 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Deva, 1 post, data limită 26.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• mecanic auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• medic medicină generală, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• medic veterkiar, Hațeg, lpost data limită 1.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• montator placaje interioare și exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 16.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• montator, regtor. tester aparatură de teleco
municații, Simeria, 2 posturi, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.

■ montator subansambluri, Călan, 11 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16.

• montator subansambluri, Deva, 1 post, data 
limită 12.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montator subansambluri, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montator subansambluri, Hunedoara, 70 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• nimdtarconsbuctor bârne, chirpid,piatră, Brad, 
1 post data limită 3006. TeL 213244, orele 9-16.
• ramator constructor bârne. chirpici, piatră, 
Deva. 4 posturi, data lireftâ 30.06. Tel. 213244. 
oreie9-16.

Dumnezeu să-l odihnească 
Familia

• muncitor In activitatea de gospodărire a 
șpanului, Călan, 1 post, data limită 23.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necafifiacat la ambalare produse 
sub formă de praf și granule, Simeria, 1 post, 
data limită 20.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat în agricultură, Călan, 30 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat în agricultură, Hațeg, 30 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în agricultură, Simeria, 2 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Brad, 1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• muncitor recalificat în industria confecțiilor, 
Călan, 22 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• muncitor recalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, .7 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.

• muncitor recalificat în mine și cariere, 
Petroșani, 3 posturi, data limită 15.06. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 2 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 3 
posturi, data limită 30:06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 4 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat în silvicultură. Hune
doara, 18 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide, Deva, 1 post, data limită 
20.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalficat la ambalare produse 
solide și semisolide, Hațeg, 3 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244', orele 9-16.

• muncitor necalficat la ambalare produse 
solide și semisolide, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide si semisolide, Petrila,-1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalficat la ambalare produse 
solide și semisolide, Petroșani, 55 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalficat la ambalare produse 
solide și semisolide. Simeria, 3 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muritor necalficat la ambalare produse 
solide și semisolide, Vulcan, 9 posturi, data 
limită 10.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 18 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• mwidtor necalficat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalficat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 25 posturi, data limită 9.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Deva, 1 post, data limită 
16.06. Tel. 213244, orele 9-16. ,
• muncitor necalficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Deva, 10 posturi, data 
limită 29.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 4 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 1 post, data 
limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 29.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Lupeni, 3 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Petroșani, 5 posturi, 
data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necalficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Deva, 2 posturi, data 
limită 17.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 1 post, data limită 
15.06. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 1 post, data 
limită 19.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• numitor ucaMot la întreținere drunuri, 
șosele, poduri, baraje. U«enL 1 post data irrră 
3006. TeL 213244. orele 9 -16.
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• Ciclonul Gonu. Omanul a anunțat, ieri, 
că un ciclon neobișnuit de puternic for
mat în Marea Arabiei s-a abătut asupra 
coastelor sale estice cu rafale de vânt 
care ating până la 260 de kilometri pe 
oră și valuri de până la 12 metri înălțime.

Parcul cu gheizere, distrus

N0U3 fîldȘÎnă Bugatti se numește 
„Veyron 16/4* și a fost prezentată la 
festivalul Super Car 2007 din Daegu, 
Coreea de Sud. (Foto: epa)

■ Punctul de atracție 
din Peninsula Kamcha
tka a fost distrus de o 
alunecare de teren.

Kamchatka (MF) - O alune
care de teren din stațiunea ru
să Geyser Valley, din Penin
sula Kamchatka, a distrus 
gheizerele naturale și a deter
minat evacuarea de urgență a 
vizitatorilor și a personalului 
din parcul național, a relatat, 
luni, un purtător de cuvânt al 
autorităților locale.

Monumentul natural, care 
este principala atracție turis
tică din Peninsula Kamchatka, 
este format din 200 de băi ter
male create de activitatea vul
canică intensă din zonă, prin
tre care și 90 de gheizere care 
ocupă o suprafață de patru 
kilometri pătrați. Specialiștii 
de Ia organizația de control a 
mediului din Rusia a ajuns 
luni la locul incidentului pen-

in haine ie Michael Bolton vine la Brașov
deținută

Los Angeles (MF) - 
Muzeul Madame Tus
sauds din New York a 
expus o statuie din 
ceară a lui Paris Hilton 
îmbrăcată în haine

Lancaster și Ste
wart (Foto: EPA)

București (MF) - Michael
Bolton, care va susține pe 7 
iulie un concert la Brașov, va 
sosi în România împreună cu 
logodnica sa, actrița din seri
alul „Neveste disperate”, Nico-

vărgate de deținut, pen
tru a se adapta întâm
plărilor neplăcute prin 
care trece starleta aflată
în prezent la închisoare 
pentru că a încălcat 
restricțiile eliberării 
condiționate. Celula sa, 
cu o lungime de patru 
metri și o lățime de doi 
metri și jumătate, este 
echipată cu două paturi, 
o masă, o chiuvetă și 
toalete. Paris are voie să

Michael Bolton (Foto: epa)

Se căsăto
rește 
Londra (MF) - Cân
tărețul Rod Stewart a 
dezvăluit, în timpul 
unei recepții la care a 
luat parte și regina 
Bisabeta a ll-a, că se 
va căsători cu fostul 
top model Penny 
Lancaster, pe 16 
iunie, în Italia. Cei doi 
viitori miri se aflau la 
o recepție în interes 
caritabil la palatul St 
James din Londra. 
După anunț a urmat 
o dedicație roman
tică pentru viitoarea 
mireasă, melodia 
„The Way You Look 
Tonight". Se pare că 
nunta va avea loc 
într-un luxos hotel de 
pe insula Capri.

iasă din celulă timp de 
o oră în fiecare zi pen
tru a face duș, a utiliza Beyonce s-a logodit cu Jay-Z
telefonul public și 
a se uita la tele
vizor. Persona
lul de la 
închisoare 
spune că 
este ama
bilă, 
politi
coasă și 
recunos
cătoare.

Gorila Kijiyx i, în vârstă de 15 ani, a 
născut un pui la grădina zoologică din 
Praga. (Foto: EPA)

■ Cântăreții americani 
s-au logodit în timpul 
unui voiaj romantic la 
Cannes, Franța.

Los Angeles (MF) - Vedetele 
Beyonce Knowles și Jay-Z 
plănuiesc o nuntă foarte fas
tuoasă în insulele Hawai, în 
această toamnă, informează 
femalefirst.co.uk. „Vreau să 
mă mărit și îmi doresc o fa
milie - într-o lume ideală aș 
avea doi băieți și o fetiță”, a 
declarat Beyonce. „îți dai sea
ma dacă cineva te iubește după 
modul în care te tratează și te 
respectă. Eu și cu Jay ne 
respectăm unul pe celălalt”, a 
mai spus cântăreața.

Logodna a fost o surpriză 
pentru Beyonce, în vârstă de

Asistenta unui magician
Las Vegas (MF) - Actrița americană 

Pamela Anderson își va îndeplini unul din 
visuri devenind asistenta unui celebru 
magician pe scena unui hotel cazinou din 
Las Vegas, Nevada, au anunțat organizatorii 
acestui spectacol. Fostul star din „Bay- 
watch” va fi asistenta iluzionistului olandez 
Hans Klok, autoproclamat „magicianul cel 
mai rapid din lume” în acest spectacol inti
tulat „The beauty of magic”, a precizat com
pania Stage Entertainment într-un comuni
cat. „Știam că într-o zi visul meu de a 
deveni o «Show Girl» în Las Vegas și, mai 
mult, asistenta unui magician va deveni 
realitate. Este visul oricărei fete!” a declarat 
Pamela Anderson, care pe 1 iulie va împlini 
40 de ani Spectacolul este programat la 
hotelul cazinou „Planet Hollywood”.

Isla Fisher și Sacha Baron Cohen
(Foto: EPA)

I este aproape gata.
Proiectat de arhitectul j 
francez Paul Andreu, va i 

I fi deschis cel mai
probabil în septembrie.

(Foto: EPA) I

Parcul din Kamchatka (Foto: fan)

tru a evalua pagubele produse, 
iar agențiile de turism au fost 
obligate să amâne vizitele tu
riștilor care vin din toată 
lumea. Potrivit martorilor, o 
alunecare puternică de teren, 
lungă de 1,5 kilometri și lată 
de 200 de metri, a îngropat 
duminică mai mult de două 
treimi din vale sub zeci de 
metri de zăpadă, noroi, copaci 
și pietre. Nicio persoană nu a 
fost însă rănită. Oficialii din 
turism au descris această ca
tastrofă drept o pierdere in
credibilă pentru turismul din 
Rusia.

lette Sheridan, informează 
organizatorii. Concertul va 
avea loc la Arena sportivă „Ion 
Tiriac” din Brașov, Bolton 
urmând să ajungă în România 
pe 6 iulie, după concertele sus
ținute la Bratislava, Istanbul și 
Sofia. Acest concert face parte 
dintr-un scurt turneu european 
de promovare a ultimului său 
album, „Bolton Swings Sina
tra”. Pe acest album, artistul 
are o piesă pe care o inter
pretează împreună cu soția sa.

Biletele pentru concert au 
prețurile de 40, 60 și 80 de lei 
și 100 de lei - cele din catego
ria VIP. Biletele VIP se vor 
scumpi însă cu 20 de lei 
începând de pe 11 iunie.

Beyonce Knowles și Jay-Z vor întemeia o familie

25 de ani, care în prezent 
susține o serie de concerte în 
Marea Britanie. Surse apropi
ate cuplului spun că mogulul

Sacha Baron Cohen va fi tată
Los Angeles (MF) - Actorul 

britanic Sacha Baron Cohen, 
devenit celebru cu rolul jur
nalistului kazah „Borat”, și 
actrița australiană Isla Fisher 
vor deveni părinți în iarna 
acestui an. Fisher (31 ani) și 
Cohen (35 ani) au o relație de 
cinci ani. Cei doi actori locu
iesc la Los Angeles.

Licențiat în istorie al pres
tigioasei universități Cam
bridge, Cohen a fost recom

hip hop-ului, în vârstă de 37 de 
ani, i-a promis lui Beyonce „cel 
mai mare diamant pe care 
poate să-l poarte pe deget”.

pensat în ianuarie cu premiul 
Globul de Aur pentru cel mai 
bun actor de comedie pentru 
rolul din „Borat!”. Cohen a de
venit anul trecut cel mai bine 
plătit actor din Marea Britanie 
după ce a încheiat un contract 
cu Universal Pictures prin care 
urmează să primească 16 mili
oane de lire sterline pentru ur
mătorul său film. Fisher a pu
tut fi văzut în spumoasa come
die „Spărgătorii de nunți”.

Surse apropiate lui Bevo'^ 
au spus că aceasta își dore^e 
ca rochia de mireasă să 
semene cu cea purtată de 
prințesa Diana, dar să fie mai 
luxoasă.

Beyonce se află într-un 
punct culminant al carierei 
sale. în ultimii trei ani, 
cântăreața a fost implicată și 
în producții cinematografice, 
în decembrie 2006 a fost lansat 
filmul „Dreamgirls”, în care ea 
a jucat alături de actorii Eddie 
Murphy și Jamie Foxx, iar în 
septembrie 2006 și-a lansat cel 
de-al doilea album solo, 
„B'Day”.

Fosta membră a trupei Des
tiny's Child și rapper-ul Jay-Z 
au de patru ani o relație pe 
care au ținut-d departe de 
lumina reflectoarelor.

Ulipd șase ani de 
muncă, Marele Teatru 
Național din Beijing

femalefirst.co.uk

