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Vremea va fi călduroasă. Cerul va 
fi variabil.

Dimineața La prânz • Seara

Pentru sănătatea sportului
Deva (C.M.) - CNS CSS Cetate Deva va fi sponsorizată cu 25-30 de mii de euro anualde Farmaceutica Remedia Deva. Cea mai renumită școală de sport din județ și una dintre cele mai puternice firme de distribuție a medicamentelor de pe piațahunedoreană au devenit, ieri, oficial, partenere pentru „sănătatea financiară” a sportului, /p.7

Aurar,
■ Conform unor surse 
neoficiale, Ciota era 
informatorul oamenilor 
legii hunedoreni.

Hunedoara (M.T.) - A șasea brățară dacică, furată din si- tul arheologic de la Sarmizege- tusa, a fost recuperată, luni

argat seară, de polițiștii de frontieră din Baia Mare, la Hunedoara. Brățara cântărește aproximativ 1.100 grame și urma să fie cumpărată contra sumei de 110.000 euro. La doar o zi de la faimoasa captură a polițiștilor maramureșeni, au apărut și primele supoziții legate de acest caz. Surse neoficiale de

la curtea IPJclară că Ciota, mare afacerist, aducea în urmă cu câțiva ani, din străinătate mașini, probabil furate, pe care apoi le vindea în țară. De asemenea Ciota era cercetat într-un dosar disjuns din dosarul „Aurul Dacic”. Traficantul era cunoscut în lumea interlopă din Hunedoara ca fiind unul dintre

informatorii polițiștilor. Mai mulți infractori l-au acuzat că i-ar fi denunțat organelor de cercetare penală. Conform altor surse neoficiale, se pare că brățara ar fi ajuns la Ciota, de la Mugur Nedelcu, unul dintre inculpații în dosarul „Aurul Dacic”, care a lăsat-o ca amanet pentru 30.000 de euro. /p.3

Vânzare de 
obligațiuni

Deva (D.I.) - Bursa de Valori București a început marți, 12 iunie, tranzacționarea obligațiunilor emise de Consiliul Județean Hunedoara, sectorul Titluri de credit - Categoria obligațiuni municipale. CJ a emis 150.000 cu o valoare nominală de 100 de lei/ obligațiune, /p.5

Noi angajări 
prin AJOFM

Deva (D.I.) - O cincime dintre cei 2.590 de șomeri angajați în luna mai prin programele de mediere ale AJOFM Hunedoara o reprezintă persoanele cu vârstă de peste 45 de ani. Doar 37 dintre ei au beneficiat de subvenționarea locului de muncă, conform legii asigurărilor de șomaj, dintre care una mai are doar câțiva ani până la pensie.

Urgentarea 
giratoriului
Dna (M.S.) - Mai 
mulți consilieri locali 
deveni s-au arătat 
nemulțumiți de ritmul 
în care se desfășoară 
lucrările la sensul 
giratoriu din zona 
hotelului Deva. Con
silierul Florin Ghergan 
(PSD) a cerut execu
tivului Primăriei să 
discute cu construc
torul pentru impul
sionarea lucrărilor, 
„în zonă este un blo
caj rutier uriaș. Sunt 
bani, dar se lucrează 
încet", a spus Gher
gan. El a precizat că 
ritmul de finalizare a 
construcției ar putea 
fi prezentat și pe 
baza monitorizării 
făcute de camera 
web montată la fața 
locului. Consilierul 
Dorin Oană (PNL) a 
solicitat funcționarilor 
să solicite construc
torului ca lucrările să 
se desfășoare și pe 
două schimburi.

„Cireașa de pe tort” - Expoziția de textile și pictură a absolvenților claselor de arte de la Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” Deva, „Cireașa de pe tort”, a fost vernisată, ieri, la Galeria de Arte „Forma” Deva, /p.5
(Foto: Traian Mânu)vi<v.‘.s.h'aon.i'o
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învinși de viceprimar

CUVÂNTUL LIBER

■ Consilierii deveni au 
abrogat ieri hotărârea 
prin care l-au demis pe 
viceprimarul Inișconi.

Deva (M.S.) - Viceprimarul municipiului Deva, loan Inișconi (Partidul Democrat), a repurtat ieri o victorie în lupta juridică pe care a dus-o cu consilierii locali care l-au demis din funcție în urmă cu

aproape două luni de zile. Membrii Consiliului Local (CL) au abrogat, în ședință, hotărârea prin care loan Inișconi era demis, dar și hotărârea prin care locul vacant era ocupat de consilierul Nelu Ardelean (Partidul România Mare). Cele două hotărâri au fost adoptate după ce Prefectura Hunedoara a apreciat că deciziile adoptate de consilierii deveni nu

respectă prevederile legale și, din acest motiv, le-a atacat în contencios administrativ. Pe de altă parte, primarul Mircia Muntean pare decis să-l demită din funcție pe loan Inișconi, într-un moment favorabil. „Dacă ai prefect, ai viceprimar, dacă nu, nu. Când va fi un alt prefect, va fi un alt viceprimar”, a spus, în ședință, primarul municipiului Deva, Mircia Muntean.

Din arhivă
Deva (S.B.) - Sucursala Băncii Naționale a României a fost înființată la Deva în 1926, după doi ani de activitate. Când s- a pus problema alegerii unui spațiu corespunzător pentru această instituție, BNR a primit oferte, inclusiv din partea dr. Petru Groza. 

/p.5

Cabană incendiată
Evoluția pensiilor private
Se eslimtiafa g. nuna ui fmgajațilbi care vot adeia la un 
Ionel de pensii obligatorii ia n Ba! J milioane îr anul 2008, 
ij^rihâria să crească.

-imhoanepersoane • ■ O cabană din Chimin- 
dia a ars în proporție de 
20 la sută, iar focul a 
fost pus intenționat.Chimindia (M.T.) - O cabană a ars, în noaptea de luni spre marți, în satul Chimindia, iar anchetatorii au stabilit că „o mână criminală” a incendiat imobilul. Focul a fost localizat și stins de pompierii militari din Deva și Simeria, care au ajuns la fața locului cu trei autospeciale. în două

ore au reușit să stingă flăcările. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 150.000 lei. Cazul a fost preluat de polițiștii hunedoreni care caută piromanul. „în această cauză poliția efectuează cercetări”, a declarat inspector principal Magda Popa, IPJ Hunedoara. Se pare că în urmă cu patru luni proprietarul imobilului s- a confruntat cu o situație asemănătoare, însă atunci vecinii au văzut flăcările la timp și au reușit să stingă incendiuL
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ME SCURT• Amenință cu execuția Statul Islamic din Irak, alianță a grupărilor sunnite subordonate rețelei al-Qaida, a anunțat, luni, că a răpit 14 militari și polițiști irakieni și amenință că îi va executa după 72 de ore în cazul în care femeile sunnite deținute în închisorile irakiene nu vor fi eliberate.

Cu Alianța în instanță

Vizită-surpriză
Bagdad (MF) - Adjunctul Secretarului de Stat american, John Negroponte, a ajuns, ieri, la Bagdad, în cadrul unei vizite-surpriză, întâlnin- du-se cu premierul irakian, Nouri al-Maliki.

Condamnat 
la 35 de aniHaga (MF) - Fostul președinte al Republicii sârbe Krajina, proclamată unilateral în Croația, a fost condamnat, ieri, la 35 de ani de închisoare pentru atrocități comise împotriva croaților. Milan Martici (52 ani) a fost găsit vinovat pentru 18 capete de a- cuzare referitoare la crime de război, crime împotriva umanității, asasinate, deportări, persecutări, acte de tortură și atacuri împotriva civililor comise în timpul conflictului din Croația (1991-1995) și celui din Bosnia (1992-1995).

Milan Martici (Foto epa)

Teodor Baconschi
Foto: (FAN) 

Avizat de 
Comisii
București (MF) - Con
silierul prezidențial 
Teodor Baconschi a 
fost avizat, ieri, cu 
unanimitate de vo
turi, de Comisiile de 
politică externă ale 
Parlamentului, pentru 
postul de ambasador 
la Paris. în 1997- 
2001, Baconschi a 
fost ambasador al 
României pe lângă 
Sfântul Scaun, iar în 
1999-2001 a fost 
acreditat, de aseme
nea, în Republica San 
Marino și pe lîngă 
Suveranul Ordin Mili
tar de Malta. în 
2001, a deținut pos
tul de director gener
al în MAE, iar în 
2002-2004 a fost 
ambasador al Româ
niei în Republica Por
tugheză. In 2005- 
2006 a fost secretar 
de stat pentru Afa
ceri Globale (MAE). 
Avizul comisiilor e 
consultativ, decizia fi
nală privind numirea 
ambasadorilor reve- 
nindu-i șefului statului.

■ PD va începe demer
surile în instanță pentru 
desființarea Alianței 
Dreptate și Adevăr.București (MF) - PD va începe, săptămâna viitoare, procedurile judiciare de desființare, pe cale juridică a Alianței D.A., după ce PNL a dis- trus-o din punct de vedere politic, a anunțat, ieri, într-o conferință de presă, președintele democrat Emil Boc.„Am așteptat până în ultimul ceas să vedem dacă mai este posibilă o refacere a Alianței D.A. printr-o guvernare PD-PNL-PLD, dar nu este posibil. Vom începe de săptămâna viitoare demersurile juridice, pe lângă cele politice, pe care colegii liberali le-au pus la punct privind distrugerea Alianței, ca din punct de vedere juridic ea să fie desființată”, a declarat Boc.Potrivit acestuia, procedu

ra prevede ca una din cele două părți să ceară instanței desființarea Alianței D.A.„Proba supremă a desființării juridice a Alianței o constituie eliminarea PD de la guvernare de către PNL, con-
M................................••

Proba supremă a desființării 
juridice a Alianței o constituie 

eliminarea PD de la guvernare de 
către PNL.
Emil Boc 

................................. M trar prevederilor protocolului PD-PNL”, a mai afirmat Boc, care a adăugat că după sentința de desființare, teoretic, numele Alianța D.A. ar mai putea fi folosit dacă nu este protejat la OSIM.
LămuririRuperea efectivă a Alianței D.A. a avut loc odată cu învestirea Cabinetului Tăriceanu II, din care PD nu a mai făcut parte. Atunci, liderul

PD Emil Boc l-a acuzat pe premierul Tăriceanu că a distrus Alianța D.A., primul-mi- nistru replicând că, de fapt, democrații au fost cei care prin acțiunile lor au sabotat alianța. Până în prezent, nici- una dintre părți nu s-a adresat justiției pentru a cere desființarea Alianței.Secretarul general al PD, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că democrații vor denunța în instanță Protocolul PNL-PD imediat după ce vor „lămuri” cu liberalii, săptămâna aceasta, problema celor șase posturi neocupate de parlamentar ale Alianței. „Va trebui să clarificăm săptămâna aceasta situația celor șase posturi neocupate în Parlament, aparținând Alianței. După ce lămurim această problemă, ne asumăm riscul fiecare, și PNL, și PD, ne înțelegem unii cu alții și vom denunța în instanță Protocolul Alianței PNL-PD”, a precizat Blaga.

Au migrat 
spre PD

București (MF) - Deputatul Constantin Tudor, demisionar din PC, a a- nunțat, ieri, într-o declarație politică susținută în plenul Camerei, că va activa în grupul parlamentar al PD, întrucât s- a înscris în formațiunea democrată din data de 7 iunie. Constantin Tudor este deputat de Călărași, ales pe listele Uniunii Naționale PSD+PUR.El a demisionat recent din PC, el fiind unul dintre semnatarii moțiunii de cenzură inițiată de PD, cu tema „Guvernul Tăriceanu trebuie să plece”. Deputatul Cătălin Bu- hăianu, ex-PSD, a anunțat, ieri, în plenul Camerei Deputaților, că își va desfășura activitatea în cadrul grupului parlamentar al PD, întrucât s-a înscris în acest partid.

Premierul Tăriceanu, întâmpinat de Jose Manuel Barroso(Foto: epa)

Tăriceanu la Bruxelles

Cioroianu se întâlnește 
cu Condoleezza Rice

Fabrică de bombe, distrusă
Bagdad (MF) - Armata americană a anunțat, ieri, că a depistat și distrus o fabrică de bombe într-un cartier situat în estul capitalei irakiene, precizând că până la 300 de dispozitive explozive puteau fi produse în a- ceastă locație, relatează AFP.în interiorul complexului descoperit, militarii au depistat o mașină-capcană, obuze de mortieră, mine antitanc, bombe artizanale conținând până la 230 de kilograme de exploziv, grenade și acid nitric, utilizat la fabricarea explozivilor.într-o altă ascunzătoare, situată în apropierea celei dintâi, militarii au descoperit acid nitric și trei mașini care păreau a fi pregătite pentru a fî folosite la comiterea de atacuri sinucigașe.Forțele coaliției din Irak au sporit eforturile pentru anihilarea „uzinelor de bombe” de la Bagdad, dar în po’fida acestor demersuri atacurile sinucigașe continuă în capitala irakiană.

Bruxelles (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a sosit, ieri, la Bruxelles, pentru a discuta, înaintea prezentării raportului de țară al Comisiei Europene, cu președintele CE, Jose Manuel Barroso, și cu președintele Parlamentului European, Hans-Gert Pottering.Barroso a evitat să comenteze situația politică din România, la care s-a referit doar la modul general, arătând că este bine să existe o varietate de opinii, dar pe fondul unei stabilități, astfel încât credibilitatea țării în exterior să nu fie afectată.întrebat de presă, la finalul întâlnirii de ieri cu premierul Călin Popescu Tăriceanu,

cum comentează situația politică din România și dacă actualul Guvern poate îndeplini angajamentele UE, președintele Comisiei a precizat că nu dorește să intre în astfel de discuții și a prezentat o serie de aprecieri doar la modul general.El a arătat astfel că este bine să existe o varietate de o- pinii, dar și o stabilitate a sistemului politic astfel încât credibilitatea țării în Străinătate și în relația cu UE să nu fie afectată.Comisia Europeană va prezenta, la 27 iunie, primul raport privind progresele României și Bulgariei după aderarea celor două țări la UE.

W Ministrul de Externe, 
Adrian Cioroianu, a ple
cat într-o vizită oficială 
la Washington.

București (MF) - Ministrul de Externe, Adrian Cioroianu, a plecat, luni, într-o vizită oficială la Washington, unde se va întâlni, în următoarele zile, cu secretarul de stat american Condoleezza Rice, cu membri ai Congresului SUA, cu adjunctul secretarului Apărării, dar și cu lideri ai comunității românești.Cioroianu va ajunge, azi, la Pentagon, pentru întâlnirea cu Gordon England, dar și la Departamentul de Stat, unde va fi primit de Condoleezza Rice. Mâine, el va discuta și cu Stephen Hadley, consilierul președintelui american pentru securitate națională.
Trei zileîn cursul celor trei zile pe care ministrul de Externe le va petrece la Washington, el are programate întâlniri cu directorul Muzeului Memorial al Holocaustului, Sara Bloomfield, și președintele

Consiliului Memorial al Holocaustului, Fred S. Zeidman, cu senatorul Richard Lugar, copreședinte al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului, cu Robert Wexler, președintele Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților, cu Tom Lantos, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților, cu senatorul Joseph Lieberman, președinte al Comitetului pentru Securitate Internă al Senatului, cu membri ai Grupului de Prietenie cu România din Camera Reprezentanților.Pe agenda vizitei vor figura teme precum cooperarea în plan militar, colaborarea pentru asigurarea stabilității regionale și internaționale, perspectivele includerii României în Programul Visa Waiver, organizarea summit-ului NATO din 2008 de la București, colaborarea. în campania globală împotriva terorismului, sau pregătirile pentru sosirea primilor soldați americani în facilitățile militare românești, în baza Acordului de Acces.
Al EA avertizează cu privire la Iran

La aniversare Mii de membri ai miliției radicale Armata lui Mehdi au | mărșăluit ieri la Bagdad pentru a sărbători cea de-a patra aniversare a 
j miliției lui Moqtada al-Sadr. (Foto: epa) 
l
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■ Comportamentul Ira
nului în ceea ce priveș
te programul nuclear 
generează temeri.

Viena (MF) - Comportamentul Iranului în ceea ce privește programul nuclear generează temeri potrivit cărora ar putea deveni capabil să construiască bombe atomice, a avertizat luni agenția atomică a ONU, în timp ce Uniunea Europeană a precizat că a avut discuții „constructive” cu Teheranul, relatează Reuters.Un oficial al Uniunii Europene a dezmințit declarațiile altor diplomați, conform cărora discuțiile de la Viena

dintre adjunctul negociatorului iranian, Javad Vaeedi, și Robert Cooper, un adjunct al înaltului Reprezentant UE pentru Politică Externă Javier Solana, ar fi fost un e- șec.Diplomați de la Viena a- firmaseră anterior că discuțiile au fost premature, întrucât Vaeedi a refuzat să a- bordeze probleme de substanță. Ei au precizat că o reuniune programată pentru luni, între Vaeedi și doi oficiali de rang înalt ai Agenției Internaționale pentru finer gie Atomică (AIEA) a fost anulată din același motiv.Statele Unite și aliații lor se tem că Iranul încearcă să

Mohamed ElBaradei (Foto epa)dezvolte bombe atomice, sub acoperirea unui program de energie nucleară, mai degrabă decât să genereze electricitate, așa cum susține.Conflictul puterilor mon

diale cu Iranul, pe tema ambițiilor sale nucleare, se a- gravează în condițiile în care Occidentul ia în calcul a- doptarea unor sancțiuni mai dure în Consiliul de Securitate al ONU, pentru a determina Teheranul să suspende activitățile de îmbogățire a uraniului.Directorul AIEA, Mohamed ElBaradei, a declarat la o reuniune a consiliului de administrație al agenției că Iranul a devenit principala îngrijorare a AIEA, în ceea ce privește proliferarea nucleară, după ce și-a extins semnificativ programul de îmbogățire a uraniului și a renunțat la cooperarea cu inspectorii.
Redactor jef: Adnan Săiăgean
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• Salvare. Salvamontiștii din Uricani și Lupeni au intervenit aseară pentru salvarea unui cioban care și-a rupt piciorul în timp ce se afla la o stână din zona Poiana Tomii, în apropiere de Uricani. (M.S.)

Prins cu brățara dacică în sac
A

Absolvenții de la C.N. „Traian Lalescu"

Au sărbătorit 
„Ziua absolventului"

Hunedoara (C.B.) - Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” a sărbătorit, ieri, 10 ani de activitate proprie de la desprinderea de fostul Grup Școlar Industrial Metalurgic din Hunedoara. Odată cu aniversarea acestui eveniment, clasa a Xl-a A a liceului a organizat, în sala festivă a Facultății de Inginerie din Hunedoara, festivitatea de decernare a diplomelor pentru cele patru clase ale liceului aflate în anul terminal. „Ziua absolventului”, cum a fost denumită manifestarea de ieri, s-a desfășurat într-o atmosferă de satisfacție generală, toți elevii participând zgomotos în timpul decernărilor. „Ne-am simțit nemaipomenit aici. Personal, mă bucur că liceul nostru a ajuns într-o perioadă atât de scurtă să fie considerat una dintre cele trei școli reprezentative pentru județul Hunedoara”, spune încântată Maria Gheorghe, directorul liceului. Diana Ioan, unul dintre organizatorii manifestării, a afirmat că „organizarea evenimentului nu a fost foarte dificilă pentru că la liceul nostru elevii știu să facă show. Pentru a mai destinde puțin atmosfera, cele patru clase au avut ca temă caracterizarea celor mai reprezentativi elevi din fiecare clasă, iar cei nominalizați au

■ Un bărbat a fost 
prins de polițiști, în 
timp ce se îndrepta 
spre casă, cu brățara.

Mihaela Tămaș 
mihaela.lamas@informmedia.ro

Hunedoara ■ Totul a început la sfârșitul anului 2006, când polițiștii de frontieră au intrat în posesia unor informații cu privire la un cetățean român, cunoscut membru al lumii interlope, care face parte dintr- un grup axat pe traficul cu o- biecte din patrimoniul cultural național, provenite din si- tul arheologic Sarmizegetusa Regia. Astfel, după îndelungi investigații, infiltrarea unor investigatori sub acoperire, interceptări telefonice, supravegheri operative, polițiștii au aflat că bărbatul Călin Ciota, în vârsă de 40 de ani, din județul Hunedoara, căuta, în Ucraina, un potențial cumpărător care să plătească peste 100.000 euro pentru o brățară dacică din aur. Pentru a-i câștiga încrederea lui Ciota,

Brățara găsită acum se va adăuga celorlalte cinci existentepolițiștii de frontieră sub acoperire au realizat mai multe întâlniri în diferite locații din țară. Prima prezentare a brățării, de către infractor, s- a realizat în Arad, în februarie 2007, când, după mai multe discuții telefonice, polițiștii au primit fotografia brățării așezate pe un ziar din ziua respectivă. Tot atunci, Ciota le-a prezentat detalii despre brățară, fiind stabilit și prețul acesteia. Aproximativ 110.000 de euro.
Negocieri la benzinărieLa începutul acestei săptămâni, cumpărătorii și Ciota au căzut de acord asupra tran

zacției și, după negocierea mai multor locații, s-a realizat o primă întâlnire la o benzinărie din Hunedoara. Aici, Ciota a vrut să vadă jumătate din suma de bani cerută pentru obiectul de patrimoniu. După ce a verificat cu atenție banii, Ciota a solicitat o nouă întâlnire, în aceeași zi, pentru a face schimbul. Investigatorii sub acoperire, așa-ziși cumpărători, erau supravegheați în tot acest timp de aproximativ 20 polițiști de frontieră. în momentul în care se deplasau spre domiciliul bărbatului, polițiștii i-au oprit pe stradă, și le-au cerut să arate conținutul pungii. în momentul în

care le-a fost prezentată brățara, polițiștii și-au declinat i- dentitatea. în acel moment, bărbatul l-a lovit pe unul din polițiștii de frontieră și a încercat să fugă, însă a fost prins în scurt timp de lucrătorii Serviciului de Acțiuni Speciale și Intervenție din cadrul IGPF. Ciota a fost predat ” procurorilor DIICOT, care au dispus reținerea sa pentru 24 . de ore, pentru inițiere sau constituire a unui grup organizat și furt calificat de obiecte de patrimoniu din situri arheologice, urmând a fi prezentat Tribunalului Maramureș, cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile. ; Procurorul care se ocupa de . dosarul brățărilor, Augustin ' Lazăr, a dorit să ofere detalii despre acest caz și a declarat că găsirea acestei brățări pe teritoriul țării reprezintă unul din cazurile fericite. Cercetările sunt continuate în vederea identificării tuturor membrilor rețelei. Brățara a fost expertizată ieri, la muzeul din Baia Mare, fiind confirmată autenticitatea acesteia.

primit diferite diplome. Vom oferi și premiide excelență profesorilor care au predat la acest liceu de la începutul formării sale de acum 10 ani”.

I

r

Și-a ucis concubina
Vulcan (M.T.) - Un bărbat de 33 de ani, din Vulcan, este cercetat pentru omor, după ce polițiștii au stabilit că și-a ucis în bătaie concubina. Adrian J. a anunțat polițiștii despre faptul că în locuința lui se află decedată concubina sa, Felicia M., de 31 de ani. Corpul femeii a fost preluat de medici legiști care, în urma examinării cadavrului, au

constatat că moartea femeii a survenit în urma loviturilor suferite. Polițiștii au stabilit că, în data de 06.06.2007, fiind la domiciliu, în urma unui conflict spontan, femeia a fost agresată de concubinul ei, care a fost reținut pentru 24 ore pentru omor, acesta urmând să fie prezentat Tribunalului Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă. (iîiL awmaEJif .‘j’

*3‘erta valabila penttu cltențH Romtelecom care semnează 
pe 6 ulie 2007, in magazinele Romtelecom. un contract 

ce 2 an pentru • sau pentru un alt abonament cu mai 
m . te m rute mctuse.

Avem și o surpriză 
pentru tine: un telefon 

Motorola W22O 
GRATIS» 

de laCOSMOTE
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323 î.G - A murit, la Babilon, Alexandru cel Mare. 
1848 - S-a format, la București, un guvern provizo
riu, din care făceau parte Ion Heliade Rădulescu, 

Nicolae Bălcescu, C.A. Rosetti și 
alții; a fost adoptat ca drapel 

național tricolorul.__________________
1865 - S-a născut William Butler 
Yeats, poet irlandez, premiul 
Nobel în 1923 (m. 1939). 

1986 - Moare clarinetistul ameri-
can de jazz Benny Goodman (foto? (n. 1909)._________
1990 - Poliția începe o amplă acțiune în Piața Uni
versității din București, având drept scop eliberarea 
zonei de greviștii foamei șl de demonstranți.

Prognoza pentru astăziCer noros. Se vor înregistra temperaturi minime de 13°C și maxime de 27°C.
Prognoza pentru două zile
Joi. Cer mai mult noros. Minima termică va fi de 16°C, iar maxima va înregistra 28:C.
Vineri. Cerul va fi însorit. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 18°C și 30°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin Ortodox________________________
Sf. Muceniță Achilina; Cuv. Trifilie, Episcopul Lev- 

cosiei din Cipru.

Pasăre 
colorați Violet

Cap de 
cocori 1 Pasăre 

cu ciocul 
conk
Către

Niște 
turtureleStudiază 

păsările
Firesc Lipsite 

de ludu
r»- V T V T

Bărcuțe 

Legați de 
pământ

► Posibil 
avantaj

Pusă 
petora

►

T Capete 
de gang' 

Păsări mi
gratoare

►

Țfere 
minte ► Penalul 

corbului ►
Băiatul 
mamei

Tren din 
Ardeal

T V Uzat

Popas 
de pasăre

►

In plusl Virtuos ► ♦
Pâsări... 
In frac

Coadă 
de bursuci

r*~

1 Mentor 
Limbă 
păsă

rească

î E o forță 
în 

filozofie

în cupă!

►

! Pătrat T
Poate 

să crape
Pasăre 
solitară

(►

V Gura 
păsării 

Utilaj de 
ridicat

►

Singur 
pe lume 
Colectiv 
restrâns

r
Esență 

de anin!
►

11

Găinușă 

Umplu 
pipa! ►

Două la 
mama!

T

Cord

Un tip la 
înălțime ►

Soluția Integramei din numărul precedent: C - C - HAZ - CAMARA - Al - SUPA -

ACU - STRA - SLUT - RACAI - SE - CATEL - OC - VU - BATAV - PERDELE - A -

TIU - ETER - Bl - LAS - 0Z - I - ACREALA - SPRE - ODAT - CRETE - CIAN

HOROSCOP

if

&

Calendar Romano-Catolic
Sf. Anton de Padova, pr. înv.**

Calendar Greco-Catolic ___________
S Achilina, m (+ 293). S Trifihu, ep (+ 343). S Anton 
de Padova, c (+ 1231)].

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 lei Al CÂȘTIGAT!

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Ești pregătit 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 Integrantele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție și tri
mite-o alături de talonul completat, pe adresa 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.

In 21 IUNIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

! Nume...........................................................q!

I Prenume........................  X
] Adresa.......................................... ]
! ..........................Tel............. ...... |
i Localitatea................................... ;
I Sunteți abonat la Cuvântul liber? , 

DA □ NU □

a________ --- --  - -- -  - --__ — J
Apă ___________ ____ ________ *____ 1___ __________
Furnizarea apei va fi întreruptă în Deva, între orele:.. 
8.00 - 15.00 - pe str. M. Eminescu până la Bacus, 
împăratul Traian, PT 43, PT 16A, b-dul Decebal, 

străzile A. Șaguna. A. lancu, I. Maniu, Horia, PT 18, 

PT 20E.

Gaz metan _____ ___________ ________ _
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Energie electrică ___ ____________________________
Furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, între 
orele:
8.30-15.00 - în Deva, D-dul. N. Bălcescu, bl. A, 
Aleea Armatei, bl. 7;
8.00-14.00 - în Hunedoara, str. Chizid, str. Zorilor; 
în localitățile: Meria, Poienița Meria. Petros, Râu de 
Mori, Vălioara. Ponor; în Hațeg, străzile V. Alecsan- 
dri. Bisericilor, Eminescu (parțial); în Petroșani, str. 
Aviatorilor, bl. 54A, bl. 54, str. Maleia, stația MOL; 
în Petrila, satul Jieț; în Vulcan, străzile Libertății, Gh. 
Doja, G. Barițiu, Independenței, M. Viteazul, bl.92; 
8.00-15.00 - în localitățile Poiana, Brădățel.

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,

REȚETA ZILEI

Prăjitură cu cireșe
Ingrediente: 6 gălbenușuri, 120 g zahăr, 100 g unt, 
200 g făină, 1 pliculeț praf de copt, 6 albușuri, 1 kg 
cireșe curățate de sâmburi.
Mod de preparare: Se freacă gălbenușurile cu zahăr 
și un praf de sare, până devin ca o spumă. Se 
adaugă untul bătut spumă, apoi făina amestecată 
cu praful de copt. La urmă se pun albușurile bătute 
spumă și se încorporează ușor de jos în sus. Se 
unge tava cu unt, se toarnă compoziția, cireșele 
spălate și curățate de sâmburi se așază deasupra și 
se dă la cuptor 20-30 minute.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Pe ce dăm banii?
10:30 Doctor Becker (ep. 12, 

0SUA, 2003). Cu: Ted 

Danson, Terry Farrell
11:00 Ne vedem la... TVR! 

Talk-show. Transmisi
une directă

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

grare
13:00 Damon (ep. 1, SUA 

01998). Cu: Damon

Wayans
13:30 Desene animate. Club 

Disney
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi
16:00 Bagaj pentru... 

Europa. Magazin pen
tru 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

20:20 Neveste disperate 
0(ep. 6). Cu: Teri Hat

cher, Marcia Cross, 
James Denton

21:15 Hello, Good-Bye I 
Despărțiri și regăsiri 
copleșitoare în aero
port

21:50 Ochiul magic
22:45 Jurnalul TVR. Sport 
23:15 Fără frontiere

0:10 Unchiul Adolf (dramă, 
SAnglia, 2005). Cu: Ken 

Stott, Christine Tremar- 
co, Ron Donachie. R.: 
Nicholas Renton

1:50 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

2:55 Camera episcopului 
(film, r)

4:45 Tram Story (r) 
5:05 Parteneri de week

end (reluare)
535 Integrame după inte

grare (r)
5:40 Careu de... Doamne 

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
(serial, reluare) 

10:15 S-a regăsit compania 
Sa 7-a (film, r) 

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

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Zâmbiți, vă rog 
14:00 Vânătorul de dinoza- 

Suri (aventuri, Canada, 
2000). Cu: Christopher 
Plummer. Alison Pill, 
Bill Switzer, Simon 
MacCorkindale. R.: 
Rick Stevenson

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:15 Mesaje de dincolo (s).

O Cu: Jennifer Love 
Hewitt, Aisha Tyler, 
David Conrad

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

Vremea

20:30 Ape adânci
USfthriller, SUA, 2001). 

Cu: Tilda Swinton, 
Goran Visnjic, 
Jonathan Tucker. R.: 
Scott McGehee

22:15 La Bloc
□(film serial)

23:00 Meseriașii (s)
2330 Știrile Pro Tv. Sport. 

Vremea
0:15 Călătorii In necunos- 
3cut (serial acțiune, 

SUA, 2005). Cu: 
William Fichtner, Eddie 
Cibrian, Kari Matchett 

1:10 Omul care aduce 
cartea (reluare)

1:15 Știrile Pro Tv 
2:15 Pro Vest (r) 
3:15 Vedere de pe bloc (r) 
4:15 Călătorii In necunos

cut (reluare)
5:15 Icstrim Tivi (r) 
5:45 Parte de carte (r) 
630 Emmerdale - Afaceri 
Ode familie (r)

6:00 In 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.

□(film serial)
12:00 Vocea inimii

El (film serial)
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe

13:45 Misiunea Casa 
(reluare)

1430 Din dragoste 
(emisiune de 
divertisment) 
(reluare)

16:00 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Ziua Judecății
(divertisment)

22:00 Vocea inimii (serial,

S ultimul episod). Cu: 
loan Isaiu, Toma 
Dănilă, Olga Delia 
Mateescu, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi

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

24:00 Crima din Beveriy Hills 
(partea I) 
(dramă/thriller, SUA, 
1994). Cu: Beverly 
D'Angelo, Edward 
James Olmos, Damian 
Chapa, Debrah Farenti- 
no. R.: Larry Elikann 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 9595

(reluare)
5:00 Vivere 
S (film serial)

Berbec

Dacă nu reușiți să vă faceți timp și pentru cei apropiați, 
riscați să ajungeți la conflicte. Partenerul de viață vă 
reproșează că vă ocupați de orea multe și îl neglijați.

Taur

Sunteți inventiv și aveți o imaginație debordantă. Vă sfătuim 
să vă valorificați aceste atuuri în carieră și afaceri. Țineți 
cont de sfaturile unui prieten mai apropiat.

Gemeni

Sunt șanse să primiți o sumă foarte mare de bani sau vi 
se propune o colaborare. S-ar put&a ca vizita la prieteni 
să nu decurgă întocmai cum ați oori dumneavoastră.

Rac

Aveți tendința să fiți excesiv de critic. Vă ambiționați să 
rezolvați o problemă și vă deranjează lipsa de interes a 
celorlalți. Seara vă regăsiți calmul și buna dispoziție.

Leu

Sunteți nevoit să luați o decizie foarte dificilă. Vă sfătuim . 
să nu luați în serios o ceartă cu partenerul dumneavoastră * 
de viață. Mâine nici nu veți mai ști de la ce a început.

Fecioară

Dimineață aveți de făcut mai multe drumuri scurte. Este 
posibil să aveți o discuție aprinsă cu partenerul, pentru că 
ați cheltuit prea mult. Faceți tot posibilul să evitați o ceartă!

Balanță

S-ar putea să primiți o veste care vă afectează viața sen
timentală și vă pune serios pe gânduri. Fiți prudent și nu 
faceți promisiuni pe care nu puteți să le respectați.

Scorpion

S-ar putea ca șefii să vă reproșeze că nu v ați făcut bine 
treaba. Vă sfătuim să nu inventați justificări. Nu vă 
descărcați nervii acasă! Spre seară, vă regăsiți calmul.

Săgetător

Aflați că trebuie să plecați urgent într-o delegație de la ser
viciu. Această schimbare de program nemulțumește întrea
ga familie. Dupâ-amiază s-ar putea să fiți indispus.

Capricorn

Se pare că aveți probleme. Din cauza lor, este posibil să 
nu vă simțiți bine într-un grup de prieteni. Evitați discuțiile 
îri contradictoriu! Țineți cont de sfaturile unei prietene.

Vărsător

Pentru că refuzați să mergeți într-o vizită la rude, relațiile 
cu partenerul de viață s-ar putea să devină încordate. Se 
pare că nu aveți succes în afaceri și în familie.

Pești

Vă indispun schimbările de la locul de muncă. Vă sfătuim 
să vă stăpâniți nervozitatea, pentru că riscați să vă com
plicați situația. Nu ridicați tonul la o persoană mai în vârstă.

9:20 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:35 Scotland 
Yard (r) 10:10 Secretul din 
Sahara (partea a lll-a) (aven
turi, Italia/Germania, 1987) 
11:50 Descoperă românii 
12:00 Replay. Legendele fot
balului românesc 1230 Poirot 
(r) 1330 ABC... de ce? 14:30 
E Forum 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:20 Descoperă românii 
1630 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 18:35 Poirot (s) 1930 
Să vorbim despre cinema (doc. 
Italia, 2001) 20:00 Bugetul 
meu. Prețul banilor 2030 
Bazar 21:00 Ora de știri 
22:10 Aleea miracolelor (dra
mă, Mexic, 1995) 0:40 Replay 
(r) 1:10 Colecționarul de 
suflete (s)

630 Căsătoriți pe viață (s) 
7:00 Denver, ultimul dinoza
ur (s) 9:00 Dimineața cu Răz- 
van și Dani 11:00 Divorțat și 
nu prea! (s) 12:20 Look who 
is winning 1430 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Pentru o cau
ză dreaptă (s, dramă, Canada/ 
SUA, 2001) 1730 Naționala 
de bere 1830 Știri 20:00 țara 
Iu' Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Sărut mâna, mamă! 
22:00 Miezul problemei 
24:00 Amor în stil italian (dra
mă, Italia, 1978) 2:00 Sărut 
mâna, mania! (rj

12:00 Teo (r) 13:15 Prăjiturică 
(s) 13:45 O familie ciudată (s) 
14:15 Descoperă România (r) 
14:45 Icstrim Tivi 15:15 Sa
voarea bucătăriilor europene (r) 
16:15 Entertainment News (r) 
1630 Povești extraordinare (s) 
17:30 Dragoste, sex și carieră 
(s) 1830 Doi bărbați și jumătate 
(r) 19:00 Seaquest (s) 20:00 
Entertainment News 20:20 
Boston Legal (s) 2130 Doi 
bărbați și jumătate (s) 22:00 
0 lume nouă (acțiune. SUA) 
24.130 Lege și fărădelege (s)

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) 15:20 
Rețeta de acasă 1530 Răzbu
narea Victoriei (s). Cu: Sanya 
Smith, Gabriel Porras, Sebas
tian Ligardi 1730 Poveștiri' 
adevărate 1830 Betty cea 
urâtă (s). Cu: Ana Maria Oroz
co, Jorge Enrique Abello, 
Natalia Ramirez 1930 Tequi
la cu suflet de femeie (s) 2030 
Iubire ca în filme (s) 2130 Zor
ro (s) 2230 Poveștiri de noap
te (divertisment) 23:00 Clona 
(s) 24:00 Prizoniera (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Autoforum (r) 9:45 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Mai mult de la viață 
(dramă, SUA, 1994). Cu: Reba 
McEntire 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:30 Camera de 
râs 20:00 Cronica Cârcotașilor 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 2330 Poliția 
în acțiune (r) 0:30 Focus (r) 
130 Sunset Beach (s) 3:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 330 
Mondenii (r)

7:00 Matinal 710 10:00 Auto
motor 1030 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 12:00 Știri 13:05 Emisiune- 
concurs (r) 1435 Lumea 
cărților 1535 Euromaxx (doc
umentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 Fapt 
divers (dramă, România, 
1984). Cu: Virgil Andriescu, 
llarion Ciobanu, Mitică Popes
cu 22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 Interzis. 
Cu Laura Andreșan 030 Emi
siune-concurs

06.30-07.00 Observator (r) 

1630-16.45 Știri locale

’ ‘.h ' ’ă-î-î

9:55 Cartea dragostei (come
die, SUA, 1991). 11:25 Din 
nou acasă (aventuri, SUA, 
2005).13:10 Răpirea lui King 
(comedie, SUA, 2005). 14:50 
Zaina (aventuri, Germania,
2005) . 16:35 Miss Agent 
Secret 2: înarmată și sedu

cătoare (comedie, SUA, 2005). 
1830 Dragoste adevărată 
(comedie, SUA, 2005). 20:00 
Scary Movie 4 (parodie, SUA,
2006) . 21:25 Sin City (acțiune, 
SUA, 2005). 23:30 Prins la 
înghesuială (thriller. Marea Bri
tanie, 2004).

11:00 Deschide lumea 12:00 
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 17145 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 1 8:50 Rea
litatea zilei 20:00 Realitatea 
de |a 20:00 20:05 Realitatea 
zilei 21:50 Ziarul Realității 
22:00 100%. Cu Robert 
Turcescu 23:00 Ultima oră 
24:00 Rea litatea de la 24:00

10:00 Vânătorii de mituri 11XX) 
Mașini pe alese: Corvette C4 
12:00 Inginerie la superlativ 
13:00 Confruntări și fiare vechi 
14:00 Brainiac. Maniaci ai 
științei 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 Constructorii de motoci
clete 18:00 Motociclete ameri
cane 19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 21XX) Tehnici esențiale 
de supraviețuire 22XX) Meserii 
murdare 23XX) Jocurile video, 
pasiune și industrie 24XX) Cum 
se fabrică diverse lucruri? 1XX) 
Pod peste râul Cooper
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HOTtRB:
wwweformular^^
Den (D.l.) - Pe acest site găsiți ce fel de acte aveți 
nevoie In cele mai diverse situații, de la acte oficiale 
pentru acte de identitate, pașapoarte, primării, până 
la actele necesare la diverse bănci. Formularele pot 
fi downloadate; scutiți astfel măcar un drum la insti
tuțiile în cauză.

0 nouă generație de artiști

VALUTAR BNR - 12.06.2007

Amplasarea aparatelor radar în data de 

13.06.2007: _
- DN 7: Vețel - lila - Zai®

- DN 7: Simetia - Drăștie;
- QN 76: Brad - Baia de Griș;

- Dtl 66A: Petroșani - Uricani;
- Deva: 8-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu.

•j

S Expoziția „Cireașa de 
pe tort" a absolvenților 
claselor de arte este 
deschisă.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Galeria de Arte „Forma” Deva prezintă o nouă expoziție. De această dată nu expun artiști consacrați, ci unii în devenire. Este vorba despre absolvenții Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” Deva, promoția 2007. Lucrările de pe simezele galeriei devene sunt chiar cele care au făcut obiectul examenului de certificare a competențelor profesionale. Atelierul textil propune piese de vestimentație, panouri decorative, marionete de mari dimensiuni, corpuri de ilumi

nat și, nu în ultimul rând, lucrări-eseu realizate în tehnici variate (pictură, colaj, instalație). Sursele de inspirație folosite de elevi sunt simboluri din culturi străvechi, artă populară, artă africană, cultură japoneză, astrele cerului etc. Absolvenții specializării pictură propun, la rân- du-le, subiecte și tehnici de realizate variate (frescă, tempera, pastel, culori de ulei, culori acrilice, colaj, placări decorative, tehnici fotografice etc.). E citat, de asemenea, și universul religios, fie că e vorba de icoană, în sensul ei clasic, de interpretări vizuale inedite ale Vechiului Testament sau de miturile Greciei antice. „S-au copt cireșele. De astă dată a fost nevoie de patru ani. Patru ani de studiu și experiment vizual. Da, cireașa noastră stă să

La vernisajul absoivenților-artiști din Deva.explodeze, fiindcă undeva, în sâmburele ei, știe că are multe de spus. în această expoziție respiră spiritul ludic și un entuziasm contagios” spunea, la deschiderea vernisajului, prof. Andrei Rosetti. Profesorii
care au coordonat timp de patru ani aceste ateliere, care au modelat tinerele talente sunt Maria Miertoiu în cazul atelierului de arte textile, Lucia Mărginean și Andrei Rosetti, în cazul picturii.

DE SERVICIU

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm". non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®-» 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr
33.®-» 748080.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebai, bl.
5. ®- 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop. Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

BURSIERE

Societatea Preț 
închidere

Variație 
lei/acț) (%)

TLV 0,7700 1,32
SNP 0,5150 3,41
SIF2 3,1200 0,32
SIF4 2,3000 -2,13
SIF5 3,5500 0,00
FIA 0,3810 -1,80
BRD 23,2000 -1,69
SIF1 3,2400 0,31
SIF4 2,3000 -2,13
SIF3 2,3500 0,86
Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Reguli: ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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Banca Națională si Petru Groza
5 h

Arhivarii și istoricii 
au prezentat,ieri, de- 
venilor, istoria înființării 
Sucursalei BNR ia Deva.Deva (S.B.) - Din arhiva Băncii Naționale a României, au ajuns, în filele volumului I „Istoria Băncii Naționale a României în date", primele semne despre cum a fost înființată sucursala sa de la Deva. Autorii volumului, Mi- haela Tone și Cristian Pău- nescu, au făcut referire la faptul că pentru sucursala Băncii din Deva cel mai greu a fost de găsit un sediu corespunzător prestigiului Băncii Naționale. Atunci, in anul 1926, s-a propus chiar construirea acestui sediu, având în vedere că in Deva nu era canalizare. Deva era un oraș prosper, pavat, cu lumină electrică, bine întreținut și curat. Banca trebuia înființată și aici. Decizia fiind luată, nu s-a renunțat din cauza

spațiului și s-a propus o licitație. Guvernatorul BNR a primit în acest sens oferte, în scris. Printre acestea și cea a doctorului Petru Groza care oferea spațiul casei sale cu terenul aferent din strada Avram Iancu, la un preț cuprins între 1.800 și 2.000 de lei pe metrul pătrat. BNR a cumpărat, mai întâi, un sediu la Deva de Ia Banca Economică și Minieră Brad, pe strada Regina Maria. Abia apoi a mai cumpărat imobile în Piața Unirii și Piața Decebal. în anul 1935, Sucursala Deva a fpst una dintre puținele bănci fără pierderi. Toate acestea le-au expus autorii volumului amintit, ce cuprinde perioada 1880 - 1914, povestea Băncii Naționale a României de la Deva urmând să apară în volumul următor.Evenimentul lansării unui asemenea volum, extrem de apreciat de arhivari și istorici, a fost organizat de Biblioteca Județeană „Ovid Densu-

Această monedă face parte din 
istoria BNRsianu” Deva-Hunedoara, căreia BNR i-a făcut și o donație de carte. De asemenea, guvernatorul BNR a acordat, ca semn de recunoștință, directoarei bibliotecii, o replică după un denar roman din timpul lui Traian. Evenimentul a marcat împlinirea a 127 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României și a 140 de ani de la cearea sistemului monetar românesc.

O e vândut la 
bursă

Deva (D.L) - Obligațiunile CJ Hunedoara tran- zacționate de ieri pe BVB au o maturitate de 20 de ani, începând din 15 februarie 2006 până la 15 august 2026. Consiliul hunedorean garantează plata integrală a obligațiunilor emise prin creanțele pe care le are de încasat din anii anteriori. în cadrul emisiunii au fost vândute 150.000 de obligațiuni în valoare totală de 15 milioane de lei. Valoarea nominală a acestora este de 100 lei, iar rata dobânzii este variabilă, urmând să fie calculată la fiecare trei luni în funcție de media ratelor interbancare. în prezent, la Bursa de Valori București se tranzac- ționează 11 obligațiuni municipale.
Răspundem cititorilor

Recalcularea pensiilor
‘4 Cititorii CL doresc să 
afle amănunte despre 
modul în care le pot fi 
recalculate pensiile.Deva (C.P.) - Sergiu Glo- dean. din Deva, ne scrie: „Suntem un grup de medici care am lucrat în perioada 1965- 1973 la cabinete speciale cu plată, iar după anul 1973 la Policlinica cu plată. Activitatea am prestat-o în afara normei de lucru a unității de stat. Dorim să cunoaștem dacă putem beneficia de OUG 19/2007 pen

tru calcularea și recalcularea pensiei”.
Răspunsul CJP Hunedoara: „La stabilirea pensiei se ia în calcul norma întreagă de la unitatea la care au lucrat și care le-a gestionat carnetul de muncă”.2. Elena Banciu, din satul hunedorean Rișculița, susține că a depus la Casa de Pensii- Oficiul Brad, în data de 9 martie 2006, o adeverință cu sporurile acordate pentru activitatea desfășurată în mediu toxic în vederea recalculării pensiei, însă nu a primit nici-

Pensionarii solicită primirea în audiență la CJP Hunedoaraun nou buletin de recalculare.
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: „Dosarul se află la Serviciul Stabiliri, pentru opțiune de trecere de la pensia de invalidi
tate, la pensia de limită de vârstă. Buletinul de recalculare va fi expediat pe adresa de domiciliu, după reanaliza- rea dosarului pe tema acestei opțiuni”.

Hunedoara intelectualilor
Devenii cred că 

studiile superioare sunt 
obligatorii pentru ca un 
om să se realizeze.Deva (H.A.).- Ai carte, ai parte, cred devenii, când este vorba despre studii. Majoritatea cred că studiile superioare sunt absolut necesare perrB-i. realiztli’ea unui tânăr. Oaman.i cred că odraslele lor trebuie să aibă școală pentru a-ș. mea gă3> ■■ ioc n> mun
că t .: ..B’nșințeies că -un:

rate. Este necesară facultatea. Altfel, cum sa biruie în viață?”, spune Florentina Cornea- nu. „Bineînțeles că sunt necesare studiile superioare. Altfel, cum să își facă un viitor? Ar putea să se realizeze și fără facultate, dar la angajare se pune preț pe studiile superioare”, afirmă Viorica Sabău. „în ziua de astăzi studiile superioare contează, nu? Școala. Sigur, depinde, fiecare cum are și norocul, dar școala contează când un tânăr vrea să se angajeze”, spune Felicia Popescu. Tinerii cred, și ei. că fără studii nu își pot face un

rost în viață. Și-apoi, cine mai vrea să facă munca de jos? „Este obligatoriu să faci o facultate. Și eu am să merg la facultate. Pentru un viitor mai bun”, afirmă Paul Timofti. „Bineînțeles. Trebuie să faci o facultate. E nevoie ca omul să aibă cunoștințe. Nu putem fi toți măturători de stradă”, crede Maria Bunea. Ultimele studii arată că județul Hunedoara este situat peste limita pe țară, în ceea ce privește numărul absolvenților de studii superioare. Așadar, județul Hunedoara pare a fi un județ de intelectuali. Anga-

Felicia 
Popescu

Paul 
Timoftijatorii, însă, nu prea caută oameni cu studii, pentru că trebuie să ofere salarii mai mari. La ultima bursă a locurilor de muncă organizată în județul Hunedoara, doar 10 persoane, dintre cele aproape 300 câte au fost angajate, erau absolvente de facultate.

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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Claudiu Sav Laura Baloch Larisa Bulbul Petronela Tămaș Claudia Homorodean

Diana Gherman

Ani de liceu

Bianca Danciu

■ Un tablou de absolvire, 
cel al clasei a Xll-a E de la 
liceul devean „Traian", 
prezentat de CL.

Deva (S.B.) - Profesorii și colegii fiecărei clase de absolvenți petrec acum ultimele zile împreună, cele premergătoare examenului de maturitate. Despărțirile sunt, de obicei, încărcate de emoție, și zilele care le însoțesc se scurg precum nisipul într-o clepsidră, pline de activități ce-i reține, poate mai mult ca niciodată în cei patru ani de liceu, pe toți laolaltă. Amintirile rămân vii în memoria fiecărui om, însă cele tipărite au menirea de a deschide porțile trecutului și ale anilor de liceu, ani ce nu sunt uitați de nimeni, niciodată. Cei

mai frumoși ani ai tinereții și curajului nebunesc!... Tocmai din acest motiv liceenii clasei a XII-a E de la Liceul Teoretic „Traian” din Deva au apelat la apariția a- cestei pagini în „Cuvântul Liber”. Liceul, lăsat acum în urmă, va fî acasă, și azi, și mâine. Vor bate, ca atâția alții, la ușa lui ori de câte ori vor simți nevoia de a mai sta măcar pentru o clipă în băncile în care patru ani de zile au petrecut cei mai frumoși ani din viață. Pe orice cărări își vor purta pașii, absolvenții din această clasă vor păstra în amintire clipele de neuitat petrecute alături timp de patru ani. Peste ani se vor revedea cu drag, însă, până a- tunci, fiecare va merge pe drumul vieții sale. La revedere și drum bun în viață!

Ruth Lazăr Ana-Maria Calancia

Diriginte Corina Dîncan Edmona Chiper

Alexandra Mariș

Liana Lazăr La revedere liteu, la revedere colegi și dragi profesori! (Foto: t. Mânu) Andreia Roca

Andreia Irimie Romina Doina Georgiana Vidu Mihaela Rezmeriță Corina Sălășan

Laura Poienar

Cristina Iov Anca Gogu Simona Deaciuc Gabriela Avram Andreia Lupu

Angela Anton Andra Balica Andrada Zdrâncu Dana Stanimirescu Alexandru Eftimie



cuvto Pentru sanatatea sportului
S P o

• Vacanță. Până la 3 iulie a.c., fotbaliștii de la Corvinul 2005 Hunedoara sunt în vacanță. Antrenorul echipei, Titi Alexoi, ne-a precizat că după revenirea din vacanță nu se intenționează efectuarea vreunui cantonament în țară. (V.N.)
• Dorință. Fundașul Ovidiu Tâlvan a declarat, marți, că va mai rămâne un sezon la echipa Minerul Lupeni, din Liga a ll-a, după care vrea să ajungă manager la FC Sibiu. Tâlvan, în vârstă de 35 de ani, este absolvent al Facultății de Management Sportiv și luna aceasta își va susține masteratul. (V.N.)

■ CNS Cetate va fi 
sponsorizată cu 25-30 
de mii de euro anual 
de Remedia.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Cea mai renumită școală de sport din județ și una dintre cele mai puternice firme de distribuție a medicamentelor de pe piața hune- doreană au devenit, ieri, oficial, partenere pentru „sănătatea financiară” a sportului. Cartea de vizită a CNS Cetate Deva, clădită pe valoarea performanțelor obținute în timp de sportivii de la gimnastică artistică, gimnastică aerobică și atletism, i-a impresionat pe acționarii de la Farmaceutica Remedia Deva și firma a devenit sponsor principal al școlii sportive.
Bani și medicamenteParteneriatul are o valoare de 25-30 de mii de euro anual, e valabil până la 31 decembrie
Cinci campioni la dubla cu Turcia
■ Internaționalii de la 
FC CIP Deva vor juca 
pentru națională în 
partidele de la Istanbul.

Deva (C.M.) - Cinci dintre jucătorii de la FC CIP Deva au avut foarte puțin timp pentru a savura succesul din partida cu ACS Odorheiu care le-a adus al doilea titlu național, întrucât au plecat la naționalăchiar în noapteși de după sența celor cinci jpcători de la meci. Lupu, Tomescu, Dobre, echipă ne afectează total pro-Gherman și Șotârcă au răspuns convocării antrenorului

Oficialii Remedia și CNS Cetate au uatut palma pentru 
sănătatea sportului2010 și a fost semnat de Adrian Liga, directorul CNS Cetate și Valentin Norbert Țăruș, președintele CA al Farmaceutica Remedia.„Remedia ne va oferi nouă burse de câte 270 lei pe lună de care vor beneficia trei gimnaste, trei sportive de la aerobic și trei atlete. Sponsorul va mai asigura susținătoare de efort și medicamente în valoare de 1500 lei lunar, 5000 lei anual pentru organizarea sau deplasarea la com

Zoltan Jakab, prezent și el la meciul decisiv de la Deva, și vor juca, azi și mâine, la Istanbul cu echipa națională două amicale împotriva reprezentativei Turciei. Alți doi internaționali de la FC CIP, Matei și Molomfălean, fuseseră și ei convocați la lot pentru dubla cu turcii, însă nu s-au prezentat deoarece au acuzat unele probleme medicale după meciul cu ACS Odorheiu. „Ab- 
gramul de pregătire al finalei Cupei României care se va dis- 

» 

petiții 'naționale și internaționale și 5000 lei anual pentru premierea celor mai buni sportivi ai clubului. în schimb, noi vom încerca să promovăm și să îmbunătățim imaginea firmei Remedia”, afirma Adrian Liga, directorul CNS Cetate.„Am fost impresionat de munca și valoarea sportivelor și antrenorilor de la CNS Cetate Deva. Am decis să-i sprijinim financiar și ne bucurăm că vom pune umărul 
pută luni la Tg. Mureș. Jucătorii vor reveni abia vineri la Deva și cu siguranță vor fi obosiți și nu se vor putea antrena normal, ci vor trebui să efectueze ședințe de recuperare”, afima Paul Gre- cu, vicepreședintele FC CIP Deva. Meciurile cu Turcia fac parte din programul de pregătire al naționalei în vederea participării la Campionatul European care se va desfășura în luna noiembrie în Portu-. galia. FC CIP Deva, campioana României, dă cei mai mulți jucători naționali, însă 

(Foto: T. Mânu)la eforturile clubului devean de a se menține în topul performanțelor la nivel național și internațional. Pe lângă bani și medicamente, îri farmaciile Remedia vor fi puse panourile „Campionii Cetății” în care vor fi prezentate performanțele sportivelor de la CNS Cetate”, preciza Valentin Norbert Țăruș, președintele CA al Farmaceutica Remedia. „Pactul" semnat, ieri, satisface doar parțial nevoile financiare ale școlii sportive devene.

Deveanul Robert Lupu e 
căpitanul naționaleiși de această dată această onoare poate fi plătită scump în finala Cupei României.

Detalii la 930, gratuit din rețea. în magazinele noastre sau pe www.rftmtelecom.ro,

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
http://www.rftmtelecom.ro
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• Confirmați. Antrenorul-jucător al echipei Gloria Buzău, nou promovată în Liga I, Viorel Ion, va fi în sezonul următor manager general și jucător, iar secundul său din campionatul precedent, llie Stan, va fi principal.

La Roma?
Roma (MF) - Cotidianul Gazzetta dello Sport, citat de agenția Calcic - mercato, a anunțat c gruparea AS Roma îl urmărește pe mijlocașul Adrian Piț, de la echipa elvețiană de liga a doua 

AC Bellinzona, jucător ce a fost la un pas să joace și la UTA, în sezonul trecut.
Pentru Lewis

Londra (MF) - Rezultatele foarte bune înregistrate în-acest sezon de pilotul britanic al e- chipei McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton, au I făcut ca fanii englezi să ia cu asalt casele de bilete pentru Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, de la Silverstone.

Lewis Hamilton (Foto: epa)

fi * 

_ --------------------------  
Jean Valvis

(Foto: FAN)

Judecată
București (MF) - Unul 
dintre acționarii FC 
Rapid, Jean Valvis, a 
declarat că îl va 
acționa în justiție pe 
acționarul majoritar 
George Copos, după 
ce acesta a refuzat, 
marți, prin reprezen
tantul său în Consiliul 
de Administrație, Ion 
Taban, înregistrarea 
în Registrul acționa
rilor a 66 de supor- 
teri-acționari.
„îl voi ataca în justiție 
pe domnul Copos. 
Pentru că acest 
Copos penalist tre
buie, într-o zi/să 
înceapă să respecte 
legea. Domnul 
Copos nu vrea să-l 
vadă pe acești 66 de 
suporteri în Adu
narea Generală" - a 
menționat Valvis.

■ FRF a decis, ieri, să 
pună în aplicare decizia 
Tribunalului de Arbitraj 
Sportiv al FIFA.

București (MF) - Comitetul Executiv al FRF a decis prin consens, marți, punerea în aplicare a hotărârilor Tribunalului de Arbitraj Sportiv în ceea ce privește cazul Poli Timișoara, în conformitate cu adresa FIFA din 6 iunie.Conform deciziei TAS, Poli Timișoara va trebui să-și schimbe denumirea și este obligată la plata unor compensații totale de 288.367 de Euro și 500 de franci elvețieni cheltuieli de judecată.„S-a decis să se pună în aplicare decizia TAS din 6 decembrie 2006. SC FCU Politehnica Timișoara & Invest SA este obligată să își schimbe denumirea pentru a nu exista riscul să se confunde cu SC FC Politehnica Timișoara SA. în termen de 15 zile, probabil într-o Adunare Generală a Acționarilor, se va decide schimbarea denumirii, ne va comunica această schimbare și, din punct de vedere sportiv, lucrurile sunt în regulă. Iar pentru că s-a jucat sub această denumire o primă parte de amendă este de 100.000 de Euro. în plus, este interzisă folosirea însemnelor, culorilor, imnului și logo- ului SC FC Politehnica Timișoara SA. Din câte am înțeles,

acestea sunt total diferite și din acest punct de vedere am decis astăzi, în Comitetul Executiv, să ne adresăm TAS-ului în problema culorilor, imnului și logo-ului. De asemenea, îi vom solicita domnului Zam- bon să ne arate dacă a cerut în întâmpinarea care a făcut-o la TAS și istoricul clubului. A cerut numai denumirea și probabil că au îmbrăcat tot ceea ce derivă de aici. Adică, mai plastic, îți vând casa îți vând și chiuveta din casă. Compensațiile totale se ridică

la suma de 288.367 de Euro, plus 500 de franci elvețieni cheltuieli de judecată. Aceasta este punerea în aplicare a hotărârii TAS”, a declarat președintele FRF, Mircea Sandu.Săptămâna trecută, FRF a fost somată de FIFA să sancționeze gruparea FCU Politeh ni ca Timișoara & Invest SA, conform deciziei TAS în cazul palmaresului, în caz contrar forul român urmând să facă obiectul unei proceduri disciplinare, sancțiunile putând

ajunge până la excluderea din competițiile organizate de FIFA. într-un fax remis de FIFA secretarului general al Federației Române de Fotbal (FRF), Adalbert Kassai, se menționează că, în urma analizării unei plângeri venite din partea SC FC Politehnica Timișoara SA, patronată de Claudio Zambon, forul internațional a ajuns la concluzia că decizia TAS în cazul palmaresului grupării de fotbal Poli Timișoara nu a fost aplicată corect de către FRF.
Linși a demisionat

București (MF) - Elvețianul Urs Linși a decis să părăsească postul de secretar general al FIFA, după cinci ani de mandat, a anunțat, luni, site-ul oficial al forului fotbalistic mondial.Linși ocupă această funcție din 2002, atunci când l-a înlocuit pe Michel Zen-Ruffinen, care a fost demis. Locul lui Linși va fi ocupat de Markus Kattner, actualul director financiar al FIFA.FIFA a mai anunțat și o reorganizare pentru perioada următoare, urmând să se pronunțe asupra noii structuri la ședința Comitetului Executiv de la 27 iunie.

Mai ieftin. Cotidianul belgian Het Nieuwsblad a scris, marți, că atacantul francez Cyril Thereau speră ca FC Steaua să mai scadă din prețul de transfer anunțat de finanțatorul Gigi Becali, 2,5 milioane de euro, pentru ca 
FC Bruges să-l poată achiziționa.

iFotc EPA?

Se gândește la Indianapolis
■ Pilotul Kubica a dec
larat, după ieșirea din spi
tal, că speră să concure
ze în următoarea cursă.

Montreal (MF) - Polonezul Robert Kubica, care a suferit, duminică, un violent accident la Grand Prix-ul Canadei de Formula 1, a fost externat din spitalul din Montreal, unde a fost îngrijit pentru răni ușoare și speră să poată participa la Marele Premiu al SUA de la Indianapolis.„După cum vedeți sunt în formă bună și sper să merg la Indianapolis dacă medicii mei îmi permit să conduc. Mă simt foarte bine. Am fost foarte norocos - un accident grav, dar din fericire nimic nu s-a rupt”, a declarat Kubica, într-o conferință de presă la ieșirea de la spitalul Sacre-Coeur.

Kubica e ca nou și vrea să concureze din nouMedicul care l-a îngrijit a confirmat spusele pilotului. „RMN-ul pe care i l-am făcut este normal, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, a declarat Ronald Denis, șeful
secției de chirurgie a instituției.Kubica, care a fost transportat cu elicopterul la spital, a precizat că își amintește aproape tot despre accident.

Vrea banii
București (MF) - Gigi Becali a declarat, marți, că îi va cere impresarului fotbalistului brazilian Elton suma de 500.000 de euro, iar dacă acești bani vor fi achitați, jucătorul va fi declarat liber de contract.„A vorbit Argăseală cu impresarul lui Elton și urmează să vină joi pentru clarificarea situației. E la mijloc viața unui fotbalist și nu ne putem bate joc de el. Să-mi dea 500.000 și să-l ducă înapoi în Brazilia. La telefon, Argăseală i-a cerut un milion. Noi am dat 1,3 milioane pe el, dar o să vorbesc cu impresarul când vine și îi spun să dea 500.000 și să-l ia”, a spus Becali.

Fără Râșniță
București (MF) - Președintele FR Handbal, Cristian Gațu, a declarat că antrenorul Lucian Râșni- ță va părăsi conducerea tehnică a naționalei după meciul retur cu Suedia, din preliminariile Campionatului European din 2008.„înainte de meciul din Suedia, am avut o întâlnire cu antrenorul și am căzut de acord că în cazul ratării calificării contractul său se va încheia. Din punctul meu de vedere, calificarea este ratată, oricât de mult mi-aș dori să nu fie așa. Doresc să învingem Suedia în meciul retur, chiar dacă ratăm calificarea. în a- cest moment, nu avem nici o variantă pentru postul de antrenor principal-. a spus Gațu.

Cinci români la UEFAUEFA va crește de la doi la cinci.Secretarul general al FRF, Adalbert ICassay, va fi coop-
București (MF) - Președintele FRF, Mircea Sandu, a a- nunțat că numărul membrilor FRF prezenți în comisiile

Mircea Sandu (Foto: EPA)

Arbitri români, peste hotareBucurești (MF) ■ Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, a declarat, marți, într-o conferințe de presă, că a fost informat de către forul european că trei brigăzi de arbitri din România au fost delegate la meciuri contând pentru Cupa UEFA Intertoto, fără a

Prima brigadă de arbitri este formată din Cristian Ba- laj, Cristian Nica și Mikloș Nagy, cea de a doua îi are în componență pe Augustus Constantin, Adrian Vidan și Ionel Popa, în timp ce cea de a treia brigadă îl va avea la centru pe Sorin Corpodean, iar Octavian Șovre și Gheor-

tat în Comisia Fair Play s UEFA, iar Ionuț Lupescu va face parte din Comisia de Control și Disciplină, în timj ce Daniel Prodan și Florin Prunea vor fi componenți ai comisiilor de tineret și fotbal amator și Comisia Hattrîck Președintele FRF, care face parte și din Comitetul Execu tiv al UEFA, Mircea Sandu va fi prezent în Comisa Me dia, Comisia pentru Fotbal Feminin și Comisia pentru Fotbal.
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Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, zona Ion Creangă, decomandate, 
centrală termică, stare foarte bună, etaj 1 
din 4, preț 160.000 lei. Tel. 0730/001795. 
(6/8.06)

• irgent apartament confort 1, zona Miorița, 
contorizări, apă, gaz, preț un miliard patru sute 
milioane lei, tel. 223336. CD
• zona 22 Decembrie, et. 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662, 
(AO)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (AO)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15. 
centrală termică ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)

CONCURS

• vait, centrală termică zona Miorița, et 10, 
preț 120.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Lido, st 55 mp, preț 41.000 
euro, tel. 0740/210780. (Al)
• circuit, et 3, zona Dacia, preț 100.000 ron, 
negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie+faianță et, 3, balcon, ocupabil imediat, 
st 54 mp, zona Miorița, preț 42.000 euro, neg, tel. 
0742/019418. (Al)
■ semidecomandate, Dada, et. 2, parchet, 
contorizări, preț 75.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• Zamfirescu, 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)
• Carpați, parter, amenajat, baie amenajată 
parchet, ușă metalică, preț 124.000 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)

• urgent decomandate, 60 mp, zona Lie. Auto, 
cu balcon mare, bine întreținut, contorizări, 
vedere pe 2 părți, preț 140.000 ron, negociabil, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 
balcon mare, bine întreținut, contorizări, vedere 
la bulevard, fără modificări, igienizat, preț 42.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• 2 apartamente la parter, zonă bună ideale pt. 
spațiu comercial sau de locuit 50 mp, fiecare, cu 
centrală termică, bucătărie modificată parchet, 
ocupabile în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• semidecomandate, 50 mp, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara- 
cămară, fără modificări, ocupabil imediat, preț 
117.060 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• 2 camere semidecomandate, 60 mp, str. 
Eminescu, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie mare, debara-cămară, 
modificări, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
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Economisești la timp și câștigi mai mult!

-dobândă fixă pe toată perioada depozitului

Constituie un depozit la OTP Bank în perioada 
8 iunie - 6 iulie 2007 și vei avea parte de 
avantaje speciale

^depuneri ulterioare de bani, în orice moment 
dorești
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D.R.D.P. TIMIȘOARA - S.D.N. DEVA, Str. Randunicii, 
nr. 3A, aduce la cunoștința transportatorilor câ în 
perioada 15 iunie 2007 - 15 septembrie 2007, pe 
DN7 sectorul Ilia (int. Cu DN 68A) - Arad (intrare 
municipiu) se instituie conform HG 1777/2004 cu 
modificările ulterioare, restricția de circulație în zilele 
de sâmbătă, duminică și sărbători legale pentru 
vehiculele transport marfă cu masa totală maxim 
autorizată mai mare de 7,5 tone, între orele 6-22.

(90650)

Societatea de asigurări Allianz-Țiriac Asigurări SA, parte a 
Grupului Allianz - un leader pe piața mondială a asigurărilor și 

serviciilor financiare - pentru structura de vânzări selecționează

ANUNȚ LICITAȚIE
OCOLUL SILVIC VALEA ORÂȘTIEI organizează în data de 
22.06.2007, de la ora 10.00, licitație de masă lemnoasă fasonată, loco 
depozit Orăștie, pentru un volum total de 500 mc specia fag, producția 
anului 2007,

Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu ofertă scrisă și va 
avea loc în data de 22,06,2007, la sediul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, 
din municipiul Orăștie, strada Nicoale Bălcescu, nr. 16 (în clădirea 
spitalului vechi din centrul istoric, la etajul 1 dreapta).

Preselecțla agenților economici, va avea loc în data de 19.06.2007, 
între orele 9.00-15.00.

Solicitarea de participare la licitație, împreună cu documentația de 
preselecție, se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, 
până cel târziu 20.06.2007, ora 16.OO, conform H.G. 85/2005.

(98624)

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 salarial atractiv și motivant

• dec, camere cu parchet, etaj Intermediar, fa
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semldec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490. 
(AW)

• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă șl etaj, cu sau fără 
balcon, tel, 211587,0745/253662. (AO)
• urgent, Deva, plata Imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, decomandate, între 50 mp și 60 mp, în 
zonă centrală 22 Decembrie, Kogălnlceanu, cu 
balcon, cu sau fără amenajări, se face ofertă de 
preț la vedere, tel, 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317.314. (A9’

Vând ap. 3 camere (05)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate. cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă, tel. 
211587,0745/786578. (AO)

• urgent, Deva, zona Dorobanți, cu îmbunătăți ri, 
preț 60.000 euro. Tel. 0766/511257,0354/103108, 
după ora 16. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băl amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă, modificări Interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (AO)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI
O'

• decomandate, centrală termică, 2 băi, balcon, 
et. 1, zona Dorobanți, preț 185.000 ron, tel. 
o; Z639022,0726/316796. (Al)

circuit, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță, repartitoare, et. 3, st 70 mp, zona 
Kogălnlcean u, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, centrală termică, termopane 
peste tot, greș le + faianță, parchet, balcon, et. 1, 
zona Minerului, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0742/019418. (Al)
• wnldecomandate, Docta, etaj 2, parchet, 
contorizări, preț 85.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent zona Liliacului, dec., 2 băl, contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• urgent. nm I. Creangă 2 băl. ameaniări ultra
moderne, preț 68000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, iom Micro 15, et. 1, amenajări 
moderne, centrală termică, geam termopan, 
gresie, faianță parchet, preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, hm Dorobanți, st=90 mp, et. 2, dec., 2 
băl, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• hm 22 Oeeembrle, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică, parchet, gresie, faianță preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• In blocurile noi, decomandate, 2 băl, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Emlnescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4).
• decomandate, etaj 3, bine întreținut, zonă 
liniștită, cu termopan, parchet, gresie, faianță 
zona Kogălnlceanu, preț negociabil, tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4)
• dec, 2 băl, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, bale cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314, (A9)
• dec, uși Interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231«D,(A9)
• semldec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85,000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• doc, 2 băi, contorizări Integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvln, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, ană centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/611366. 0788/040490. 
(A10)
• Brad, MM centrală 2 băi, îmbunătățiri, oaicon 
încnls. preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, mm Primăriei, 2 oăl. etaj 1.2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613.366.0788/040,490. 
(A10)
• Brad, itr. Cuza Vodă oreț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490.0788/158.483.  (A10)
• Brad, itr. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare. preț at'actlv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

Vând case, vile (13)

• caiă cu anexe șl teren, in Brad, str. 
Herteștl nr. 17, preț 354)00 euro sau 1204100 
W. Tel 0744/788173. (1/84)6) I

. . • CALCULATOARE NOINetcom Șl SECOND IN ORICE 
CONFIGURAȚIE
• IMPRIMANTE - COPI

ATOARE Șl CONSUMABILE
• MONITOARE Șl COMPONENTE 
CALCULATOR
• I
NET
• SERVICE CALCULATOARE, IMPRI
MANTE, REȚELE DATE
• ÎNCĂRCĂRI CARTUȘE IMPRIMANTE 
LASER Șl CERNEALA
• INSTALAȚII RECEPȚIE SATELIT CU Șl 
FĂRĂ ABONAMENT

Net com I &
Ci

• urgent, mm Micro 15, Indiferent de etaj, ofer 
maxim 110000 ron, tel. 0727/266720,0724/317970. 
(T)
• zona Gojdu, etaj Intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (AO)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)
• dec mu semldec, etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

REȚELE DE CALCULATOARE, INTER 
’ Șl TELEFONIE

RELAȚII LA TEL 0720.048.271 
sau 224.422 CLĂDIREA CEPROMIN 

ETAJ 6 CAM 600
(98333)

• decomandate, transformat în 3 camere, 2 băl, 
2 balcoane, centrală termică, superamenajat. 
zona Liceul Auto, preț 80.000 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, zona I. Creangă, 2 băl, 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. 221712,0724/305661. (A2)
• 4camera decomandate, zona Progresului, etaj 
intermediar, modificat, centrala termică, 
termopan, parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095.(A4)
e dec, hol central, 2 băl, balcon, etaj 1, zona 
Carpați,D eva, nret neg, tel, 231.800. <A9i

• caiăIn 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)

• Deva, P*l,  3 camere, baie, bucătărie, teren 
1,600 mp, ocupabilă imediat, 100.000 euro, apă, 
gaz, canalizare, tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală, Deva, preț 150.000 euro/neg, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
e Muiaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
e 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
e 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon; 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• casă + teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
e 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
e sură, grădină, 2 ha teren, Herteștl. preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
e In Rom, dealul Taului, Brad, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
e Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

; • 9 camere + dependințe, corn. Ribita. str.
i Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 

0788/040.490. (A10)

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

Case de vacanță (15)
• p+l cu terasă In stațiunea Geoagiu Băi, preț 
convenabil, informații la tel. 0254/241044, după 
ora 17.00. (T)
• vând cabană de lemn șl 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 
0720/4004’0 'T)

Vând case la țară (17)
• Bretea Strei, 2 camere, bucătărie, baie, beci, 
anexe șl grădină (14 ari), informații tel. 
0254/717319 sau 0743/479921. (T)

Vând garsoniere (19)

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)
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Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• zona Go|du, etaj 4 acoperit cu tablă, centrală 
termică, camere cu parchet, bale cu geam, bloc 
de cărămidă, preț 160000 ron negociabil, tel. 
11158*  1745/253662. (AO)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• cu garai, 2 băi, 2 balcoane, 150 mp, scară inte
rioara, centrală termică, termopane, amenajat 
occidental, 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

relații la tel:
0722/678 722. 0724/551 4AZ
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• semldec, amenajată, mobilată, zona Gojdu, 
preț 20.500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona piață, 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită, ocupabilă imediat, ideală pt, investiție, 
închiriere, preț negociabil, tel.0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, urgent, preț 68.000 ron, negociabil, tel, 
0730-474275, j>740-535095. (A4)
• zona Gojdo, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730-47427-, 0740-535095. (A4>

• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arleșulul, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Intravilan, Orăștie, 1000 mp, pe șoseaua 
națională, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr garsoniere (20) Cumpăr teren (22)
• în Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă, tel. 211587,0745/786578. (A0)
• zona Mărăștiul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață, Inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587, (A0)
• urgent, zona Decebal, Gojdu, Mărăști, cu sau 
fără modificări, Indiferent de etaj, ofertă de preț 
la vedere, cu plata imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800.0740/317314. 
(A9)

• Intravilan în Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

Vând terenuri (21)

• Deva, lullu Maniu, 34 mp, balcon închis, 
parchet, apometre, repartitoare, 78.000 ron, tel. 
215212.(Al)
• 30 mp, contorizări, parchet, balcon, mobilată, 
et. 2, zona Ștrand, preț 69.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona (Urli, etaj intermediar, parchet, 
contorizări complete, balcon închis. ST 32 mp, 
preț 82.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• dec, bucătărie, baie, hol, contorizări, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Mărăști, preț 87.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2) 
e lemldec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona l. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)

• 1 ha lângă restaurant Pacific, intrare de pe 
DN7, toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)
• arabil sau dau în arendă 3000 mp din satul 
Sântuhalm, pădure de salcâm un hectar în satul 
Lunca, corn. Bălța, cu drum de acces, preț nego
ciabil, tel. 213053. (T)
• Simerla Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)
• vând loc de casă 500 mp la Cristur, str. Sirni, 
nr. 10 (221 bis), gaz metan la 10 m și curent elec
tric, tel. 0254/236336. (T)
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva șl Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel, 
0723/660160,211587. (A0)
• intravilan Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, 
fs 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004, 
(Al)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 mp 
la 800 mp, teren plan, formă dreptunghiulară, 
poziție bună, Ideal pt. investiție, construcție 
casă, acte la zl, preț de la 15 euro/mp la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 5 euro/mp, tel. 0740- 
535095,0723-251498. (A4)
• In Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construcție casă, vedere panoramică, 
acte la zi, preț 34 euro/mp, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• In Deva, zona Vulcan, S-8C0 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, De ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu). preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 0J> ha, DN1, ia 5 km distanță de Metro-PIoiești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

• Deva, 70 mp, cu intrare stradă, amenajat la 
parter, 50.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală, In Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp. H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150,000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)
• In Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-du ; Decebal, tel. 0745/511.776. <A9>

Vând alte imobile (27)

• hală șl construcție parțial finisată, lângă RAR; 
vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă caldă, pe 
gaz, preț negociabil. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (T)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere hală Industrială în 
Brad, Str. Moților, amenajată, 700 mp folosi
bili plus birouri superdotate; bar, spălătorie 
auto, noi, cu toate dotările aferente, fose 
septice, nlslpator, separator grăsimi TeL 
0729/942066,0728/078090. (6/294)5)

• primesc în gazdă tânără, tânăr, nefumâtor sau 
alte vicii; ofer condiții ireproșabile; rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• urgent garsonieră zonă centrală, relații la nr. 
de telefon 0254-224180. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euo/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• central, Deva, parter, 50 mp, pcddental, 
centrală termică, termopane, pentru birou, 
cabinet, sediu firmă, 500 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Al)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală, minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A 
MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CHIMICA PAS din 06.06.2007

Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Chimica PAS, cu sediul în Orăștie, Str. Codrului, nr. 
24, județ Hunedoara, înregistrată în Registrul Special al Judecătoriei Deva, cod fiscal 9380655 
convocată și întrunită statutar în ședința din data de 06.06.2007, ora 12.00, în conformitate cu 
prevederile legii și ale statutului șu cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE
1. Se aprobă participarea membrilor PAS la majorarea capitalului social al SC CHIMICA SA cu o 

suma de până la 2.OO1.615 lei, prin emiterea unui număr de 800.646 acțiuni, fiecare cu o valoare 
nominală de 2,50 lei, în schimbul aporturilor în numerar aduse de acționarii societății.

2. Se aprobă numirea și împuternicirea d-lui IANCU FILIȘAN, membru al Asociației, să reprezinte 
Asociația în Adunarea Generală Extraordinară a SC Chimica SA din data de 22.06.2007.

3. Se aprobă termenul de o lună de zile de la apariția hotărârii AGEA SC Chimica SA în Monitorul 
Oficial pentru efectuarea subscrierii de acțiuni. Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea acestui 
termen se vor anula.

«CAME

*
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parte a anei corporații internaționale mass-media care deține poziția de lider în publicarea de ziare V si servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estulUngariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare
angajează

agent vânzări reclamă
** Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;
e persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.

Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, fax 218061.
Persoană de contact: Ovidiu Trufaș

E-mail: ovidiu.trufas@informmedia.ro
(83179)

• apartament 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică, preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(42)
• Progresul, 2 camere, mobilat, garaj, preț 250 
euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 camera, mobilat, centrală termică, zona 
pieței, preț 180 euro, tel. 221712, 0724/305661. 
(A2)
j garsonieră, zona Trident, mobilată șl utilată, 

balcon, parchet, 2 paturi, fotolii, aragaz, 
MMșină de spălat, frigider, preț 100 euro/lună, 

tel. 0730-474275,0740-535095. CM)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal ■ Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
150 euro/lună, și similar, zona 1 Decembrie ■ 
cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona
Mărăștlul Nou, mobilat și utilat cu balcon mare, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță 
amenajat modern, preț 200 euro/lună, sau

țjvppartament 3 camere, nemobilat zona Spar - 
ă^jiță cu centrală termică, termopan, parchet, 

gfesie, faianță, cu cheltueli incluse, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabiI și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 
euro/lună neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)

Vitele (61)

• închiriez teren pentru reclame publicitare, în
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

parte a unei corporații internaționale mass-media care deține poziția de lider în publicarea de ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul siA Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare
Ești elev, student sau pensionar?

Ai dori să câștigi un ban în plus, 
lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Hunedoara
Cerințe:

Oferim:

e Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program matinal; 
e Seriozitate.
• program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel.
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga,

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

.32'351

Auto românești (36)

o vând Dada 1310 Break, culoare albă an 
de fabricație 2004, Km la bord 55 200, preț 
11500 reni negociabil, informații la telefon 
0741/246310 sau 0254/777354. (nr. 
12/11-062007)

Auto străine (37)

• vând Flat Albea an fabricație 2005, motor 
1250-cc-benzină euro 4, Km=31000 carte, servis. 
toate obțiunile, toate taxele la zi, tel. 
0723/270348. (T)
evând Skoda Octavia an 2003, motor 1,9 TDl. 
unic proprietar, vopsea originală, metalizat, 
145000 km, carte service, tel. 0744/125690. 
(T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

e vând motocositoare Husqvarna F214, preț 
convenabil-negociabil, vând famiiii ce albine, tei 
0721/673582. (T)

Electrocasnice (56)

• vând urgent și foarte convenabil ladă 
frigorifică, dimensiuni 1,70/1,10 m, 
înălțimea 1 m; cântar 100 kg tip Balanța 
Sibiu; calculator și imprimantă, fax Olivetti, 
toate aproape noi. Deva, tel. 0752/206785. 
(7/7.07)

Plante și animale, agroali 
mentar’e (57)

• vând 5 iezi, 13 capre, 2 țapi maturi, preț nego
ciabil, tel. 0254/681050. (T)

- 'i
♦ . - '■ rj*-»

• vând 20 familii albine, telefon 616200, 
0729/096549. (nr. 14/11.062007)

A H G A J E A Z A:
1. Fierarî-betonițti
2. Operatori prefabricate
3. Operatori mentenanță (mecanic, electric)
4. Laborant determinări fizico-chimice
5. Ingineri mentenanță (electric, mecanic)
6. Inspectori calitate (prefabricate)
7. Ceramist modelaj
Se asigură salariu atractiv, bonus, tichete de masă, plată ore 
suplimentare, plată transport.
Persoanele interesate se pot adresa direct la sediul firmei, str. 
Sântuhalm, nr. 1, telefonic la nr. 213930, 213931, int. 100, 
116, 117, sau prin email la adresa cbobin<a>ma.can.ro.. până la 
data de 01.07.2007.

(98495)

Comemorări (76)

Societatea HIDROMINBIțAL Ș.A., cu sediul în comuna 

ateWUl pentiu cariera Izvoarele Macin Vii, aflată la circa 3 km de 
orașui Macin, jud.Tuicea.

Asigurării: cazare, alte facilități și salariu în funcție de 
compețentS, capacitate $i eficiență.

Relații se pot obține la: 0240/575.301; 0240/575.302; 
0722/344,352.

(97624)

Altele (61)
• vând 8CU- informații la telefon 0723/889196. 
(nr. 7/12.06,2007)
• vând meșă din păr niitiEț tel. 0721/673582. 

CD

Pierderi (62)
• pierdut carnet de asigurat pe numele Morar 
Viorica Cornelia, se - declară nul. (nr. 

■4/12.06.2007)
• pierdut legitimație de handicap pe numele 
Bancă Petru, se declară nul. (nr, 3/12.06.2007)
• pierdut permis de pescuit pe numele 
Radulescu Pavel, Se declară nul. (nr. 
01/12/06/2007)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport ziinic, ieftin,
I persoane: Italia. 90 euro; Spania, 80 euro,

Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
clîmatizate, moderne. Tel. 0740/218237, 
0726/500804.0765/455835. (7/24.05)

• caut urgent femeie se'.casă si de încredere 
pentru mgnii-e oâtrâr-ă ooinavă permanent, tel. 
0254/216924 si 3744.220090. (T) .
• Nou!1' Câiătoriț: i»fti.n și rapid numai cu 
O'impa Travel in fiecare zi oe miercuri în: 
Spania. Portogaha. Anglia, Belgia. Olanda, 
Franța. Ge-mania, lta> .a. Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)
• transport mobilier cu auto de 1,2 to și 14 m 
cubi volum. Asigur demontare mobilier și 
încărcare la mutări,, tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T) ■

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez persoane pentru magazin de bici
clete. Informații la tel. 0744/575217. (nr. 
11/11.06.2007)
• locuri de muncă în Italia, pentru femei de până 
la 60 de ani, cazare și masă asigurate. Relații la 
tel. 0727/130350. (3/7.06)
• SC Boema angajează agent vânzări divizia 
Kraft. Cv-urile și informații la tel. 0745/34702, fax.. 
0254/234349 sau la sediul firmei, str. Apuseni, nr.
1. (nr. 5/12.06.2007)
• SC Boema angajează merchandiser divizia 
Kraft. Depunere CV si informații se fac până la 
data de 15.06.2007 la tel. 0745/34702. fax. 
0254/234349 sau la sediul firmei, str. Apuseni, nr. 
l.(nr. 7/11.06.2007).

I • SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunică, nr. 6 angajează tricoteri, 
mecanici pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867 și tricoteri manuali, tel. 0744/514225. 
(nr. 2/12.06.2007)
• Societate comercială angajează agenți de 
vânzări pentru județul Hunedoara. Așteptăm 
CV-urile dumneavoastră la fax. 0254/222344. (nr. 
8/11.06.2007)
• 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, Hupedoara, 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.
• mecanic întreținere și reparații mașini de

i cusut, Orăștie, î post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16. •
• mecanizator, Orăștie, 2 posturi, data limită 
30,06. Tc-1.213244, oreie 9-16
• medic medicină generală, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 1.5,06, Tel. 213244, orele 9-16.
• medic veterinar Hațeg, 1 post, data limită 
1,08,tHB| oreie 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Deva, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
oreie 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

LEOENDÂ AGENȚII IMOBILIARE: 

AO - Evrika
‘1ÎF Prima Invest rs 

AJ- Garant Consulting 

A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

• montator placaje interioare și exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 16.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator placaje interioare și exterioare, 
Deva, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator, reglor, testor aparatură de teleco
municații, Simeria, 2 posturi, data limită 30,06. 
Tel. 213244, orele 9,-16.
• montator subansambluri, călan, 4 posturi, 
data limită 30,06. Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subansambluri Hunedoara, 5 
posturi, data limită 30.06.. perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 51 
posturi, data limită 31.07., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subansambluri, Orăștie, 10 posturi, 
data i imită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansambluri, Orăștie, 22 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră, 
Brad, 1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• muncitor constructor bârne, chirpici, piatră, 
Deva, 4 posturi, data limită 30.06. Tel. 233244, 
orele 9-16.
• muncitor Ndrometru, Lupeni, 1 post, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor necaMIcat in agricultură Călan, 30 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor nccaMcal in agricultură Hațeg. 28 
posturi, data limită 30.06, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMIcat în agricultură Orăștie, 6 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMIcat în agricultură Simeria, 2 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necallflcat în industria confecțiilor, 
Brad, 1 post, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• muncitor necallflcat în Industria confecțiilor, 
Călan, 22 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9-16
• mundtor necallflcat în industria confecțiilor, 
Deva, 10 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16
• mundtor necallflcat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat în silvicultură, Brad, 4 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat în silvicultură Brad, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat în silvicultură Hune- 
doara, 18 posturi, data limită 31.07., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Deva, 1 post, data limită 
20.06. Țel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244,orele 9-16.
• mundtor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Petroșani, 55 posturi, data 
limită 30.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalificat la ambalare produse 
solide și semisolide, Simeria, 3 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalificat la ambalare produse sub 
formă de praf și granule, Simeria, 1 post, data 
limită 20.06 Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 18 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara 24 posturi, data limită 9.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16
• mundtor necoHot la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva. 1 nost data limită 
1606 Tel. 213244. orele 9 -16

Se împlinesc doi ani de când iubita noastră mamă,
ANA RONCEA (NUȚI)trăiește în gândurile și amintirile noastre. Ne gândim mereu la tine. Cristina și Ciprian

i • mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 10 posturi, data 
limită 29.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 10 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 4 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 2 posturi, data, 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 4 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 1 post, data 
limită 25.07., perioada determinată Tel. 213244, 
orele 9 • 16.
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
■zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 • 16,
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 6 posturi, 
data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 7 posturi, 
data limită 29.07. Tei. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 3 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, 
data limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Aninoasa, 1 post, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Deva, 2 posturi, data 
limită 17.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 1 post, data limită 
15.06 Tel. 213244, orele 9-16

: • mundtor necaRflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necaJMcat la întreținere drumuri, 

: șosele, poduri, baraje, Hațeg, 2 posturi, data 
j (imită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

| • mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
i șosele, poduri, baraje, Hațeg, 3 posturi, data 

limită 15.06. Tel. 213244, orele 9 ■ lft
• mundtor necallflcat la întreținere drumuri,

■ șosele, poduri, baraje, Hațeg, 3 posturi, data 
(imită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 1 post, data 
limită 19.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Lupeni, 1 post, data limită 
25.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Lupeni, 1 post, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.06 Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat la mine și cariere, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 15.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necallflcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Călan, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• mundtor necallflcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Orăștie, 1 post, data limită 30.06. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 10 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• mundtor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 3 posturi, data limită 30.06., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muzeograf, Hunedoara. 2 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• operator argăsltor, Orăștie, 1 post, data limită 
10.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Deva, 
1 post, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• operator calculator electronic și rețele, 
Orăștie, 1 post, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16
• operator confecții ind. îmbrăcăminte-țesături, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• operator fabricarea altor produse chimice, 
Hunedoara, 1 post, data limită 15.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 1 post, 
data limită 15.06, tel. 213244, între orele 9-16
• operator mașini de contabilizat. Deva, 4 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• operator mașini de fragmentare (produse 
chimice), Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16
• operator mașini unelte semiautomate și auto
mate, Deva, 1 post, data limită 15.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• operator prelucrare mase plastice, Hune
doara, 1 post, data limită 15.06., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• operator prelucrare mase plastice, Lupeni. 3 i 
posturi, data limită 15.06., tel. 213244, între orele 
9-16
• operelor preparare minereuri. Brad. 2 oostun. 
data limită 30.06. tel. 213244, între oreie 9-16
• operator Utotor textile. Petroșani. 1 xst ca2 
!:rnită 1606. tei. 2L32M. rtre oreie 9--6
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• ospătar (chelner), Deva, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Deva, 2 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16
• ospătar (chelner), Deva. 4 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Hunedoara, 1 post, data 
limita 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Orăștie. 1 post, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.06., tel. 213244, între orele 9-16,
• ospătar (chelner), Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Brad, 4 posturi, data limită 
30,06., tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.06,, tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Lupeni, 1 post, data limită 
15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• patlser, Deva, 2 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16,
• patlser, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• patlser, Orăștie, 1 post, data limită 18.06., tel. 
213244, între orele 9-16
• pavator, Brad, 3 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 2 posturi, dată limită 
30.06., tel. 213244, între orele.9-16,
• pompier specialist, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 18.06., tel. 213244, între orele 9-16

I • portar, Simeria, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• pregătitor lansator confecții, Brad, 4 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, intre orele 9-16
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 16 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara. 5 
posturi, data limită 15.07., tel. 213244, între orele 
9-16
• preparator conserve, legume și fructe, Hațeg, 
1 post, data limită 15.06, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Brad, 2 posturi, data limită 30.06.. tel. 
213244, între orele 9-16.
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Deva, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• psiholog, Hunedoara 1 post, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• psiholog, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07., 
tel. 213244, între oreie 9-16.
• 1 tcepțloner de hotel, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16..
• recepțloner de hotel, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• receptionist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• referent de pensii, asigurări sociale și 
asistență, Hunedoara, 12 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• referent de specialitate administrație publică, 
Brad, 1 post, data limită 30.06., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• referent de specialitate administrație publică, 
Hațeg, 2 posturi, data limită 22.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• retușor dlsee, Deva, 3 posturi, data limită 
17.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• salubrlzor, Hunedoara, 1 post, data limită 
25.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sculer matrlțer, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• servant pompier. Deva, 4 posturi, data limită 
20.06,, tel. 213244, între orele 9-16.
• șef departament de mărfuri alimentare/neal- 
imentare, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., 
tel, 213244, între orele 9-16.
• șef serviciu instituție publică, Hunedoara, 1 
post, data limită 25.06., tel. 213244, între orele 9- 
16
• șef serviciu instituție publică, Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șofer autobuz, Brad, 1 post, data limită 15.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer autobuz, Hațeg, 1 post, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.

• șofer autobuz, Hațeg, 1 post, data limită, 
14.06,, tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj,
Brad, 47 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 1 post, data limită 15.06, tel. 213244, între 
orele 9-16
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Hațeg, 1 post, data limită 15.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Hațeg, 2 posturi, data limltă.30.06., tel. 213244, 
între oreie 9-16.
• șofer autocamlon/mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 3 posturi, data limită 15.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamion/mașlnă de mare tonaj, 
Hațeg, 3 posturi, data limită 15.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• șofer autocamlon/mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• sortator produse. Brad, 1 post, data limită 
1606. tel. 213244, între orele 9-16.
• satoâor produce. Hațeg, 5 posturi, data limită 
1606. teL 213244. între orele 9-16
• satoâer produM. Hațeg. 5 posturi, data limită 
li- - ta 222*4  orele 9.
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miercuri, 13 iunie 2007
Morți și sinistrați în Columbia

• Premiu UNESCO. Filmul „Diamantul sângeriu" va fi recompensat cu premiul „Time for Peace", creat în 1994 de Marion și Robert Einbeck sub egida UNESCO, în cadrul unei ceremonii care va avea loc pentru prima dată la Paris, pe 22 iunie.

n gară, în Calcutta (Fota: epa)

Caniculă în nordul Indiei
New Delhi (MF) • Peste 24 de persoane au murit în ultima zi din cauza caniculei care afectatează nordul Indiei, ridicând la peste 100 numărul total al victimelor înregistrate în ultima săptămână, au anunțat, ieri, oficiali și presa indiană. Temperaturile ridicate au afectat și Pakistanul, unde peste 50 de persoane au murit luni. Majoritatea victimelor erau persoane fără adăpost, în vârstă sau cele nevoite să își desfășoare activitatea în aer liber. Temperaturile înregistate în New Delhi au atins luni 41,1 grade la umbră.

Bogota (MF) - Intemperiile care au afectat Columbia începând de la 6 martie au provocat moartea a 56 de persoane și rănirea altor câteva zeci, în timp ce 270.000 de persoane sunt sinistrate sinistrate, a anunțat, luni, Crucea Roșie columbiană, citată de AFP.Potrivit directorului Crucii Roșii, Carlos Marquez, citat de cotidianul El Tiempo, precipitațiile violente din ultimele trei zile s-au soldat cu trei morți și două persoane dispărute în satele din estul țării. Doi membri ai aceleiași familii au fost victimele indundațiilor, alți doi fiind dați dispăruți, în timp ce o femeie a fost ucisă de un fulger.Pagubele, produse de avalanșe, alunecări de teren și inundații, au afectat între 27 și
Pretenții de mari vedete

Cenzurat în 
China

Beijing (MF) - Cinefilii chinezi vor viziona o versiune prescurtată a filmului „Pirații din Ca- raibe: La capătul lumii”, după ce autoritățile din China au eliminat o serie de scene în care apare Chow Yun-fat, originar din Hong Kong. Mai mult de jumătate dintre scenele în care apare Chow, în rol de pirat originar din Singapore, au fost eliminate. Publicația Beijing News scrie că din cauza eliminării acestor scene filmul este dificil de urmărit.
După 26 de aniBeijing (MF) - Salva- montiștii care căutau un alpinist australian au descoperit trupul unui alpinist japonez care a dispărut în urmă cu 26 de ani, în Munții Gongga Shan din China. Localnicii au raportat descoperirea salvamontiștilor care se aflau în căutarea lui Andrew Clem Lindenma- yer, dat dispărut în urmă cu o lună.

John Olivas
(Foto: EPA)

Misiune 
prelun
gită 
Washington (MF) - 
NASA a prelungit 
misiunea Atlantis cu 
două zile și a 
adăugat oJa patra 
ieșire spațială, nece
sară astronauților 
pentru repararea scu
tului termic al 
navetei, a anunțat, 
luni seara, John 
Shannon, respons
abilul adjunct al pro
gramului. Doi 
astronauți de pe 
Atlantis, Jim Reilly și 
John Olivas, au efec
tuat cu succes prima 
ieșire în spațiu din 
cadrul acestei misiuni 
(STS-117) destinate 
continuării construirii 
Stației Spațiale Inter
naționale.

■ B'estival: Pink vrea un 
blender în cabină, iar 
Marilyn Manson refuză 
ciupercile la masă.

București (MF) - Cântăreții care vor evolua în cadrul B’es- tival, ce se va desfășura pe 29 iunie, 30 iunie și 1 iulie, la București, au cerut organizatorilor să le pună la dispoziție în culise fructe și legiune proaspete. Potrivit organizatorilor, Emagîc Entertainment, cântăreața Pink a solicitat ca backstage-ul ei sa fie ornat cu flori și plante. Ea a mai vrut să i se pună la dispoziție un blender și multe fructe și legume, pentru a-și prepara singură sucurile naturale. Membrii formației Faithless au specificat că nu doresc sub nici
Acuză autoritățile de hărțuire
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i > 1SG C3pîbsr3, rozătoare de* mărimea unui câine, sunt puii femelei: „Mimi”, care le-a dat naștere la grădina zoologică din Hanovra. (Foto: epa)

■ Regizorului Michael 
Moore i s-a reproșat că a 
ignorat embargoul impus 
Cubei de Washington.

New York (MF) - Michael Moore a declarat că este victima unei hărțuiri din partea autorităților americane, care l-au acuzat pe regizor de încălcarea embargoului, după o vizită în Cuba unde cineastul a filmat o parte din filmul „Sicko”. în februarie, Moore a dus în Cuba, pentru a urma un tratament, în jur de zece membri ai unei organizații care a ajutat la curățarea zonei newyorkeze afectate de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. în urma acestor acțiuni traumatizante, persoanele au acuzat

Vrea un craniu cu diamante
Londra (MF) - Cântărețul George Michael a făcut o ofertă de 50 de milioane de lire sterline (73,6 milioane de euro) pentru a achiziționa cea mai recentă lucrare de artă a lui Damien Hirst, un craniu decorat cu diamante. Cântărețul George Michael și partenerul său de viață Kenny Goss au vizionat deja în particular piesa de artă, un craniu acoperit cu 8.601diamante. George Michael este colecționar de artă și deține o- biecte in valoare de aproximativ 100 de milioane de lire sterline (147,3 milioane de euro).

Majoritatea victimelor sunt fete
(Foto: EPA)

încă nu au scăpat de ploi (Foto: epa)32 de departamente ale țării. Potrivit Institutului de Studii de Mediu și Meteorologice (EDEAM), intemperiile vor continua până la sfârșitul lunii iunie.
o formă produse de tip fastfood în culise. Au anunțat că doresc arahide, alune, caju’și migdale, precum și cinci sticle de șampanie rose.Rockerul Marilyn Manson dorește să îi fie servite în cabină multe fructe proaspete (pepeni, căpșune, cireșe, struguri verzi, avocado) și unt de arahide. El a subliniat că nu vrea sub nici o formă ciuperci în mâncarea lui. Alice Cooper a cerut la cabină frapuccino de vanilie, bere fără alcool și suc fără cofeină.Abonamentele pentru toate cele trei zile ale festivalului costa 180 de lei, iar abonamentele pentru zilele de sâmbătă și duminică - 125 de lei. Pentru prima zi, biletele costa 60 de lei, iar pentru celelalte două - 75 de lei.

Michael Moore are probleme cu autoritățile americane (Foto: EPA)mai multe probleme medicale. Conform embargoului, cetățenii americani nu au voie să cheltuiască bani în Cuba și,
Exploatați în Marea Britanie

Londra (MF) - Sute de copii sunt aduși cu forța în Marea Britanie pentru a fi exploatați sexual, a participa la traficul de stupefiante și la numeroase alte infracțiuni, arată un raport realizat de un grup de experți la cererea Ministerului de Interne de la Londra.Documentul a identificat 330 de cazuri de trafic de copii, majoritatea din Africa și China. Potrivit raportului, în aces

implicit, să locuiască acolo. Departamentul de Finanțe i-a trimis o scrisoare lui Moore, cerându-i să indice scopul 
te tipuri de infracțiuni sunt implicate organizații criminale care reușesc să aducă până și copii de doar nouă luni. în cazul traficului dinspre Africa sunt implicați chiar și cetățeni britanici.Traficul de copii este controlat de grupări infracționale albaneze, chineze și vietnameze. Cele mai multe dintre victime au vârste cuprinse între 14 și 17 ani.

3călătoriei și numele celor care au participat la ea. „Ne vom lupta și vom acționa pentru a afla cine este în spatele acejj~ tei hărțuiri”, a spus regizor® n timpul unei conferințe de presă organizată în biroul avocatului său de la New York..într-o scrisoare trimisă Departamentului de Finanțe, luni, avocatul lui Moore, David Boies, spune că regizorul este victima unei discriminări și cere o explicație pentru comportamentul autorităților. Avocatul mai cere ca numele celui- care a lansat această anchetă să fie dat publicității. „Sicko” reprezintă un atac feroce dar comic la adresa sistemului de sănătate american și a avut parte de o primire călduroasă în mai, la Cannes.

Premieră ActoriiJustin Long, Bruce Willis și Maggie Q au fost prezenți, ieri, la lansarea celui mai recent film al lor, „Die Hard 4.0”, la Tokyo.
(Foto: EPA)


