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Alți doi interlopi eliberați
La Miami!

Deva (V.N.) - Peste câteva zile, la Miami - Florida, se va desfășura Concursul Mondial de Culturism „Muscle Mania World”, una dintre importantele competiții care se desfășoară la nivel mondial în acest domeniu. Din delegația României face parte și un reprezentant al județului. Este vorba de Viorel Hristea, de la Body Gym Deva, /p.7

Teste naționale
Deva (S.B.) - Testele naționale vor fi susținute în acest an în județ de un număr de 4.706 candidați, în 18 centre. Numărul acestora estemai mic, comparativ cu anul trecut, cu 221 de înscriși, datorită unui număr mai mare decorigenti din clasele a VUI-a. Primul examenva avea loc luni, 25 iunie, la limba și litera

li tura română, /p.5

Omar Hayssam

Condamnat
București (MF) - La 
aflarea veștii că a fost 
condamnat la 20 de 
ani de închisoare, 
Omar Hayssam a 
declarat că decizia 
justiției române era 
previzibilă și că per
soanele care se fac 
vinovate de răpire se 
plimbă libere prin 
România, iar serviciile 
secrete îi cunosc pe 
cei vinovați. 0 ă 
susținut că poate 
prezenta probe care 
să-i demonstreze 
nevinovăția, dar că 
nu are niciun motiv 
să vină în România 
ca să fie scos „țap 
ispășitor de către 
justiția română".

„Balșoi Teatr" renovat
Hunedoara (D.I.) - Casa de Cultură din Hunedoara a fost privită mereu drept una dintre clădirile reprezentative ale arhitecturii sovietice și, din acest motiv, în timp,schimbării totale a înfățișării ei. „Casa noastră de cultură e o copie mai mică a Balșoi Teatr, din Moscova”, spune directorulNicolae Gheorghioni. După 50 de ani de la inaugurare. clădirea a intrat în reparație capitală, /p.5
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■ Dosarul „Spumă și Bi- 
banu" începe să se cla
tine. Ieri, alți doi incul
pați au fost eliberați.

Deva (T.S.) - Doi dintre inculpații arestați în dosaruț „Spumă și Bibanu” acuzați de coordonarea jocurilor ilegale

de alba-neagra au fost eliberați, ieri, din Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Colibași. Victor Surlașiu din Deva și Virgil Pătrui din Brad au fost eliberați de către judecătorul Curții de Apel Pitești care a dispus cercetarea acestora în stare de libertate. Decizia vine după

aproape trei ani de detenție, cei doi fiind incriminați alături de alți 15 interlopi într-un dosar de crimă organizată care a zguduit lumea interlopă hunedoreană. Surlașiu și Pătrui sunt acuzați de afiliere la grupul condus de Spumă și Bibanu, căruia îi furnizau venituri impresio

nante din jocurile ilegale de alba-neagra. în rechizitoriu se arată că suma provenită din aceste jocuri se apropie de un milion de euro! în același dosar, în urmă cu o săptămână, au fost eliberați trei dintre polițiștii acuzați că au sprijinit gruparea condusă de Spumă și Bibanu.

Donatorii stimulați. Pentru că stocul de sânge este la cote de avarie, Centrul Județean de Transfuzii oferă, prin tragere la sorti, celor care donează, un sejur pe litoral, /p.5(Foto: Traian Mânu) www.huon.ro
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Inaugurare
Ghelari (S.B.) - Un serviciu înființat în cadrul unui program national al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului a fost inaugurat, ieri, la Ghelari. Este vorba despre Centrul de zi Ghelari, ce a luat ființă prin grija Fundației „Conexiuni” în partene- riat cu CJ Hunedoara și Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului.

La clasă, toți elevii sunt egali
■ Actualul sistem de 
notare la ciclul primar a 
dus la dispariția cla
sicelor premii.

Deva (C.B.) - Metoda de recompensare prin premiu a elevilor care aveau cele mai bune note la finalul unui an școlar a dispărut la clasele primare odată cu introducerea calificativelor. Locul coronițelor și al premiilor a fost luat, în timp, de diplome pe care acum le primesc toti

copiii. Calificativele „bine” și „foarte bine” care se regăsesc pe diplomele elevilor nu mai sunt eficiente pentru o departajare clară între meritele școlare ale elevilor. Deși în comunism, prin acordarea de note, exista competiție între elevi într-o societate „egalizatoare”, în mod paradoxal, în școlile de astăzi nu mai există o competiție în școli, într-o societate cu o competiție tot mai dură pe piața muncii. Cu toate acestea, învățătorii afirmă că lipsa acor

dării premiului pentru elevii fruntași la învățătură nu afectează cu nimic gradul de competitivitate al acestora. „Pentru clasele primare calificativele sunt benefice. Copilul care se află la început de drum vine la școală pentru integrare socială și pentru acumularea de noțiuni care să-l ajute psihic să facă față mai departe, în anii următori”, e de părere Mirela Cosma, institutor la Școala Generală „Lucian Blaga” din Deva, /p.3

Harababura fondurilor europene
■ întreprinzătorii duc 
lipsă de informație și 
consultanță privind fon
durile Uniunii Europene.

Deva (C.P.) - Potrivit unei anchete realizate de Consiliul National al întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, pe un eșantion de 1178 IMM-uri, doar 2,29 la

sută din patronii autohtoni sunt în faza de elaborare a proiectelor pentru absorbția fondurilor. Restul refuză banii nerambursabili de la UE, fie din cauza proastei informări, fie din cauza a tot felul de piedici care nu tin de ei. Printre piedici se numără dezinteresul Guvernului, birocrația, funcționarii putini și slab pregătiți care ar tre

bui să ofere consultantă celor interesați de programele europene. Peste jumătate din IMM-uri (53,9 la sută) nu și- au propus să cheltuiască vreodată fonduri europene. Cealaltă categorie de întreprinzători, care nu respinge posibilitatea accesării banilor de la Uniunea Europeană, se află deocamdată în expectativă. /p.5
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• Capturat. Poliția indoneziana l-a cap
turat pe militantul Abu Dujana, suspectat 
că ar fi liderul aripii militare a grupării 
Jemmah Islamiah din sud-estul Asiei. 
Dujana era dat în urmărire generală în 
legătură cu mai multe atacuri teroriste, prtintre care și cele care au vizat ambasada australiană în 2004 și hotelul JW Mar- riot din Jakarta în 2003.

Condamnat la 20 de ani

Nu renunță 
la Kosovo

Belgrad (MF) - Serbia 
nu va preda niciodată provincia Kosovo majorității etnice albaneze și nu își va comercializa teritoriul pentru statu
tul de membru al UE sau NATO, au anunțat 
liderii sârbi.

Și-a proclamat 
victoria

Ierusalim (MF) - Ehud Barak și-a proclamat victoria la alegerile pentru președinția Partidului Muncii din Israel, rezultatele parțiale indicând că acesta se află în fruntea cursei electorale. După numărarea a 75% dintre voturi, Barak, care a realizat o spectaculoasă revenire politică, se afla în frunte cu 51% dintre voturi, în timp ce contracandidatul său, Ami Ayalon obținuse 47,5% voturi.

Ehud Barak (Foto: epa)

Franco Frattini
(Foto: EPA)

Dovezi 
insufi
cienteLuxemburg (MF) -
Declarațiile unor mar
tori anonimi nu sunt 
dovezi suficiente de
spre existența unor 
centre secrete de de
tenție CIA în Polonia 
și România, susține 
Franco Frattini, comi
sarul european pen
tru Justiție și Afaceri 
Interne. Cu toate 
acestea, Frattini a 
anunțat că va cere 
clarificări suplimenta
re din partea celor 
două țări, după ra
portul Consiliului Eu
ropei pe tema închi
sorilor CIA. Rapor
torul CoE Dick Marty 
susține că are dovezi 
în sprijinul acuzațiilor 
la adresa Poloniei și 
României, dar nu a 
dezvăluit sursele in
formațiilor pe care le 
deține.

Ținta unui nou atac
Bagdad (MF) - O explozie a afectat, ieri, o moschee a musulmanilor șiiți din orașul irakian Samarra care a fost grav avariată în urma unui atac comis în februarie 2006, au declarat oficiali șiiți și martori.Martorii au precizat că două minarte ale moscheii au fost grav avariate.Atacul comis anul trecut asupra moscheii a generat un val de violențe interconfesio- nale, soldat cu moartea a mii de persoane.Guvernul iranian a învinovățit militanții sunniți din cadrul grupării al-Qaida din Irak pentru atacul comis asupra moscheii în februarie 2006, când insurgenții au amplasat încărcături explozive în interiorul lăcașului de cult, domul fiind distrus în întregime. Explozia de anul trecut nu a ayariat însă minaretele.„Moscheea de Aur” din orașul Samarra 

este unul dintre cele mai importante lăcașe 
de cult șiite din Irak.Armata americană a anunțat, ieri, că ndul atac care a vizat moscheea din Samar
ra ar putea determina o nouă escaladare a viplențelor interconfesionale în Irak, precizând că monitorizează situația cu atenție.

Mii de irakienii au protestat la Bagdad împotri
va atacului asupra moscheii din Samarra (Foto: epa)
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® Omar Hayssam a fost 
condamnat la 20 de ani 
de închisoare în procesul 
pentru acte de terorism.

București (MF) - Instanța Curții de Apel București l-a condamnat, ieri, pe omul de afaceri Omar Hayssam la 20 de ani de închisoare în procesul în care este acuzat de acte de terorism în legătură cu răpirea a trei jurnaliști români în Irak.Hayssam a primit două pedepse, respectiv 20 de ani pentru acte de terorism și 15 pentru Legea 535/2004 privind

prevenirea și combaterea terorismului, urmând să execute pedeapsa cea mai mare.Instanța a mai dispus confiscarea sumei de 30.000 de dolari și daune morale de câte două milioane de euro pentru fiecare dintre cei trei jurnaliști răpiți la Bagdad.Instanța a mai dispus măsura sechestrului asigurător pe anumite bunuri ale lui O- mar Hayssam și ale soției sale, precum și cheltuieli judiciare către stat de 70.000 de lei.Totodată, instanța i-a interzis anumite drepturi civile și cetățenești pentru o perioadă

de zece ani după executarea pedepsei cu închisoarea.în 26 aprilie 2006, instanța Curții de Apel București a decis judecarea lui Omar Hayssam în stare de libertate, pe motive medicale. Ulterior, anchetatorii au stabilit „cu certitudine” că sirianul a părăsit ilegal România și că se află în afara spațiului național, iar Curtea de Apel București a emis pe numele său, în 26 iunie, un mandat de urmărire internațională.La câteva ore după ultimul termen în proces, Omar Hayssam a declarat, la o emisiune tv, că niciuna dintre variante

le privind fuga sa din România vehiculate în presă nu sunt adevărate, însă a refuzat să spună ce cale a urmat pentru a părăsi România.Surse judiciare susțin că Hayssam nu se află în Liban (Beirut), ci în Siria.

Civili palestinieni prinși în luptele dintre militanții Hamas și Fatah (Foto: epa)

în pragul războiului civilGaza (MF) - Confruntările au continuat, ieri, în Fâșia Gaza, bilanțul victimelor la finalul a patru zile de lupte interne ajungând astfel la 53, au anunțat oficiali din domeniul medical.Militanți înarmați din mișcarea islamistă Hamas au atacat poziții controlate de forțele de securitate loiale președintelui palestianian Abbas, lider al Fatah, în zona centrală a Fâșiei Gaza, ucigând un militant și rănind

alți zece, au explicat sursele citate.într-un schimb de focuri, patru membri Fatah au fost uciși, au afirmat oficiali din cadrul grupării. Mișcarea Hamas a anunțat că a preluat controlul asupra mai multor poziții ale forțelor de securitate fidele lui Mahmoud Abbas.Ministrul palestinian de Externe, Ziad Abu Amr, prezent la Tokyo, a avertizat, ieri, violențele s-ar putea extinde în Cisiordania.

Marți seară, liderii Fatah au declarat că se vor retrage din guvernul de unitate națională la care participă de trei luni în cazul în care violențele nu iau sfârșit.Mai multe persoane au fost ucise ieri, în urma unei puternice explozii provocate de combatanții Hainas într-un tunel situat sub sediul general al forțelor de securitate palestiniene de la Khan Younis (sud), care a fost distrus în întregime.

13-15 iunie 1990: 
Manifestări 
comemorative

București (MF) - Mai multe manifestări comemorative au fost organizate, ieri, în București, pentru comemorarea a 17 ani de la reprimarea mitingului anticomunist din Piața Universității și victimele mi- neriadei din 13-15 iunie 1990.Asociația 21 Decembrie 1989 a organizat, la sediul său, o dezbatere pe tema Fenomenului Piața Universității.La prânz, Asociația 21 Decembrie și Grupul de inițiati- ț vă Noii Golani au depus flori la crucea de la Kilometrul zero - Piața Universității, după care s-a plecat într-un marș comemorativ.Potrivit datelor oficiale, între 13 și 15 iunie 1990, în timpul evenimentelor din București, au fost ucise șase m persoane, alte câteva zeci au fost rănite, iar clădirile Poliției Capitalei și Ministerului de Interne, precum și sedii de partide și alte instituții importante ale statului au fost devastate.
Memorial al victimelor 
comunismului
® Președintele SUA a 
inaugurat primul monu
ment în memoria vic
timelor comunismului.Washington (MF) - Președintele american, George W. Bush, a inaugurat marți primul monument din Washington în memoria victimelor comunismului, plasând „războiul” său împotriva terorismului pe aceeași linie cu lupta împotriva comunismului.Bush, care înregistrează cea mai scăzută cotă de popularitate în rândul americanilor, a evocat moștenirea președintelui Ronald Reagan, cunoscut în Statele Unite ca un erou al luptei împotriva comunismului.„Este important să ne a- mintim lecțiile Războiului Rece, deoarece răul și dușmănia care au inspirat moartea a milioane de persoane în secolul 20 sunt încă active în lume”, a declarat Bush, referindu-se la a- tentatele de la 11 septembrie.„Ca și comuniștii, teroriștii și extremiștii care au atacat țara noastră sunt

conduși de o ideologie criminală care disprețuiește libertatea, oprimă orice contestare, are ambiții expansioniste și urmărește obiective totalitare”, a afirmat Bush.Fostul președinte Emil Constantinescu a participat
Răul și dușmă
nia cure au in
spirat moartea a 
milioane de per
soane în secolul 
20 sunt încă 
active la hune.
George W. Bush

..................... H la reuniunile dedicate Memorialului Victimelor Comunismului, în calitate de membru al Consiliului Internațional al Fundației Memorialului Victimelor Comunismului, constituită în 1997. El a fost felicitat personal de Bush pentru contribuția sa la „despărțirea de comunism”.Monumentul dedicat victimelor comunismului a fost realizat în 17 ani, fiind conceput în 1990, la două luni după căderea Zidului Berlinului.
TELEFOANE REDACȚIE, 0254-211275, 212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
PUBLISHER: Ovidiu Trufaș
MARKETING $J PUBUCITATE: Magdalena Șerban - int.8806
DîSTKBUȚE: C ameba Giga - in-.8804
M*CA  PUBLICITATE: 2*2157
E-rw C —zza z

Shimon Peres, noul șef 
al statului israelian
#5 Shimon Peres, unul 
dintre fondatorii statului 
Israel, a fost ales 
președintele țării.Ierusalim (MF) - Shimon Peres, membru al partidului Kadima, a fost confirmat în funcția de președinte al Israelului, cu 86 de voturi, în cursul celui de-al doilea tur de scrutin desfășurat în Knesset.în primul tur de scrutin, Peres - 83 de ani - obținuse 58 de voturi, în timp ce rivalii săi, Reuven Rivlin (Likud) și Collette Avital (Partidul Muncii), fuseseră votați de 37 și, respectiv, 21 de deputați.Pentru a deveni președinte, Peres avea nevoie de 61 de voturi din totalul de 120.După primul tur de scrutin, Reuven Rivlin și Collette Avital anunțau că se retrag din cursa electorală și că îl vor susține pe Shimon Peres.Figură istorică a Partidului Muncii, formațiunea fondatoare a statului Israel, Shimon Peres nu a ezitat să-l părăsească pentru a se alătura formațiunii Kadima a lui Ariei Sharon, un alt monstru sacru al politicii israeliene, cu scopul de a promova pacea,

Shimon Peres (Foto: EPA)care, potrivit lui, constituie obiectul vieții sale.Ariel Sharon, aflat în comă din ianuarie 2006, și Shimon Peres, sunt reprezentanții u- nei generații de lideri care au participat la înființarea statului Israel, în 1948.Shimon Peres a exercitat practic toate funcțiile ministeriale pe parcursul unei impresionante cariere: de două ori lider al Guvernului, ministru de Externe, al Apărării, de Finanțe, de Informații, al Transporturilor, Integrării etc.Funcția de președinte i-a scăpat printre degete în 2000, când a pierdut alegerile în fața lui Moshe Katzav.
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Salvamont prostit de un moș•Concert la Hațeg. Cunoscuta trupăde,4ană de rocK „Topaz" susține, joi, 14 iunie, ora 20.00, la Grădina de Vară din Hațeg, concertul extraordinar denumit „Trei lulele, trei surcele", cuprins în manifestarea intitulată „Sanctuar". (S.B.)
Președinții, 
oameni ca noi

Adrian Sălăgean
adrian.salagean@informmedia.ro

Să te prezinți „mangă" în fața ziariștilor 
la o conferință de presă internațională 
e o chestie. Mai ales dacă ai fost învins la 

„pahar" de cel mai mare președinte al 
Estului. „Deși se pare că băuseră doar 
apă", Putin l-a cam băgat pe sub masă pe 
proaspătul președinte francez Sarkozy. Pen
tru speakerul televiziunii belgiene, care a 
prezentat prima oară faza, trebuie spus că 
votka arată ea, așa, în pahar, ca apa, dar 
sorbită în organism are cu totul alte efecte. 
Ieșit de la o întrevedere tete-â-tete Cu 
președinele rus, Sarkozy prezenta toate 
caracteristicele unui cetățean „afumat" 
bine. Cu fizionomii de benzi desenate 
Asterix și Obel'ix, bălăngănindu-se ușor, cu 
o rostire mult îngreunată de o limbă 
devenită brusc prea grea, Sarkozy a reușit 
totuși printre ușoare râgâituri prezidențiale 
să finalizeze, de bine de rău, conferința de 
presă, celebră de acum, de la summitul G8 
din Germania. Prin comparație, „băutele" 
publice ale omologului român al lui 
Sarkozy par chefuri cu șampanie pentru 
copii.

Dacă naționalul „Băse" a primit de la 
„cocosul galic." o lecție despre 
„etilări" cu priză rapidă, „șmanglitorii" 

români plâng umiliți de lecția albaneză. Să 
furi calorifere, mese, armături de pod, un . 
pol din buzunarul unui pensionar sau un 
portofel mai dolofan e „meserie", dar atât. 
Să-I lași însă pe locatarul din Air Force 
One fără ceas la mână este o capodoperă 
a ciordelii. Ocupat cu „baia", Bush nici n- 
a simțit mâna „de artist" care i-a luat cea
sul. Firește,’ e rușinos să recunoști că lui 
George Bush „i-a stat" ceasul în palma 
unui albanez. Nu pentru bietul Bush care, 
la urma urmei, e om și el. întâmplarea 
ridică alte întrebări: clacă de un hoț n-a 
scăpat, ce șanse avea președintele SUA să 
scape de un glonț?-.. .

■ Gluma unui cioban 
de 91 de ani a indus în 
eroare nouă salvamon- 
tiști din Valea Jiului.

Uricani (M.S.) - Salvamon- tiștii din Uricani și Lupeni au fost induși în eroare de un cioban de 91 de ani care a- nunțase, în glumă, pe o femeie, că suferise o fractură la un picior. Alertate de cunoștința ciobanului, echipele de salvare care au ajuns la stâna unde se afla „victima” au constatat, cu surprindere, că bătrânul este perfect sănătos. Salvamontiștii au plecat spre „Stâna Tomii” împreună cu colegii lor din Lupeni, care au adus cu ei și o targă specială, pe roți, pentru transportul accidentaților. Operațiunea s- a încheiat târziu, în noapte, după aproape patru ore de la primul semnal de alarmă. „Am plecat șapte oameni din Uricani și doi din Lupeni pentru a-1 salva pe moș Ștefan, un cioban cunoscut că are stâna în zona Câmpul Mielului, la cota de 1700 de metri, aproape de limita Parcului Național Retezat. Pentru operativitate, ne-am împărțit în
Calificativele pro și
■ Profesorii consideră 
că notarea cu califica
tive e mai eficientă 
decât notarea clasică.

CĂLIN BlCĂZAN
calin.faica2an@in1armmedia.ro

Deva - învățătorii sunt de părere că, indiferent de premiul oferit, competitivitatea copiilor se va dezvolta în con

Serbări la poalele CetățiiDeva (S.B.) - „Serbările Cetății”, manifestare oferită devenilor în fiecare an de Primăria Municipiului Deva și Consiliul Local Deva, se vor desfășura în acest sfârșit de săptămână, la poalele Cetății. Mai precis în zilele de 15-16-17 iunie 2007. Vineri, programul manifestărilor va demara la ora 18.00, când, după deschiderea oficială, se vor derula concerte și recitaluri ale trupelor de diverse genuri de muzică (mai puțin populară n.r.) din Deva și județ. Prezentator va fi Dan Negru, iar vedetele serii: „Delia & Matteo” (ora 21-22) și „Talisman” (ora 22-23), vor fi așteptate de foarte mulți deveni. A doua zi a serbărilor va începe la ora 19.00. în programul serii este cuprins un recital „Canon” (ora 19.15), prezentare de modă, aerobic. Recitalurile mult așteptate ale serii vor fi susținute de „Simplu” (ora 21-22) și „Voltaj” (ora 22-23). Ultima zi a „Serbărilor Cetății”, duminică, este rezervată folclorului, cu Văru' Sandei, ca prezentator, dar și invitat în spectacolul umoristic. închiderea manifestărilor din acest an ale „Serbărilor Cetății” - Deva va fi marcată în jurul orei 22.30, cu un foc de artificii.
Sesiune științificăDeva (S.B.) - Sesiunea anuală a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva își va deschide lucrările, pentru o perioadă de trei zile, mâine, la Consiliul Județean Hunedoara (ora 10). în programul sesiunii este cuprinsă o Masă rotundă, organizată de Secția de Arheologie a muzeului (joi, ora 16), vernisajul expoziției „Pictura în bisericile de lemn din Banat” (vineri, ora 13, la Magna Curia) și prezentarea lucrărilor pe șapte secțiuni: arheologie, istorie, carte veche, etnografie, artă, restaurare-conservare și științele naturii.

Nimeni nu e premiant în ciclul primar

Furt din rezervor
Deva (M.S.) - Trei tineri din Deva sunt cercetați de poliție după ce au furat 800 de litri de motorină din rezervoarele unor camioane TIR. Până la sosirea poliției, Andrei S., scosese din rezervorul camionului 140 de litri de carburant pe care l-a depozitat în mai mulți recipienți ascunși în tufele de pe marginea drumului. în urma cercetărilor au fost identificați alți doi complici ai tânărului, Mikloș B. și Traian C. Din paguba evaluată la 2000 de lei s-a recuperat jumătate.

Bătut de paznici
Hunedoara (M.S.) - Un tânăr din Hunedoara a fost internat în stare gravă la spital, el susținând că ar fi fost bătut crunt de către agenții de pază de la combinatul siderurgic din Hunedoara. Rudele bărbatului au depus o plângere la poliție. „Din primele cercetări rezultă că acesta se afla în afara combinatului când a fost ridicat de agenții de pază”, a afirmat șeful Poliției orașului Hunedoara, comi- sarul-șef Nicolae Petruș.

Florin Tomuș Salvamontiștii vor răspunde numai apelurilor date la 112două echipe, dar când am ajuns acolo am constatat că moș Ștefan se ținea foarte bine pe picioare”, a declarat șeful Salvamont Uricani, Sorin Sanda. Potrivit acestuia, salvamontiștii au acționat cu rapiditate pentru salvarea „victimei”, ei reușind să străbată drumul până la stână într-o oră, într-un ritm alert, în condițiile în care poteca este nemarcată, iar traseul necesită, în condiții normale, 
tinuare. „La noi toată lumea e răsplătită pentru activitatea școlară, în sensul că toți copiii primesc diplome de merit. Spiritul de competitivitate se dezvoltă oricum”, e de părere Mirela Cosma.Cu toate acestea, mai din umbră, unii profesori „șoptesc” că în anumite cazuri sistemul de notare prin calificative a dat rateuri. „S-a întâmplat ca unii elevi care au 

Vrei și Cuvântul liber

Alăturâ-te Cuvântului Liber!

REGULAMENT:
Acest concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 
luni nu au fost sau 1 Angajațri
Inform Media SRL si rudele acestoa de gradele I si II nu pot. 
partit’oa. extragerea va avea loc la sediul redacției, în 27 'Linie, 
ora '4 Reiau. sui? Intentare ia 0254-21 1275. mt. 8806.

Cei care in zi irui de vineri. 8 iunie, au găsit inserată o carte poșială pentru cililor, de probă uni colecționa fiecare piesă puzzle pb apărută din 9 pană in 15 iunie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la concurs, depuneți-o m cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la O.P.l. C.P.3. Deva, sau trimiteți-o la sediul redacției din Deva. Str. 22 Decembrie, nr. 37A. până în 26 iunie. în 27 iunie puteți fi câștigătorul celorToți participanții ce se încadrează in regulament vor primi, timp de o lună. Cuvântul I.iber

aproape două ore și jumătate de urcuș pe un teren accidentat. Cazul a intrat însă în atenția șefului Formațiunii Publice Salvamont Hunedoara, Florin Tomuș, care consideră că astfel de anunțuri în fals sunt periculoase deoarece mobilizează oameni de care ar putea fi nevoie, în același timp, la acțiuni reale de salvare. „De acum încolo, vom acorda întâietate anunțurilor făcute pe numărul de urgență
contraîncheiat ciclul primar cu calificativul <fb> să aibă probleme mai departe când s-au confruntat cu note de șapte, de exemplu. Nu înțelegeau de ce la sfârșitul anului ei nu mai primesc nicio atenție sau diplomă pentru activitatea de la școală”, e de părere un profesor hunedorean.

Sistem originalDan Rebelaș, directorul Liceului Waldorf din Simeria, explică de ce calificativele sunt mai bune decât notele și de ce fiecare elev trebuie premiat. „Nu trebuie creată o concurență între elevi. Ideea pe care noi o promovăm este aceea că un elev trebuie să se depășească pe sine însuși, nu pe colegul de clasă. Califi- ctivele se dau la sfârșitul anului școlar, când se eliberează un certificat unde este cuantificată toată activitatea elevului și în care profesorul descrie, pentru părinți, pres- 

112 sau pe numărul speciali OSALVAMONT. în acest fel apelurile pot fi înregistrate jj,' eventualele glume nesărateh, pot fi pedepsite. Salvamon- tiștii se deplasează rapid la orice fel de intervenție pe- munte, merg cu sufletul, dar nu putem tolera astfel de. situații. Până la urmă, este vorba și de bani publici pe.' care îi alocăm la acțiunile de salvare”, a afirmat șeful Sal-;, vamont Hunedoara.

Mirela Cosmatația școlarului la ore. în sis£ temui clasic de notare, dup®® ce primea două note, elevul-’ știa că nu mai are sens să se pregătească și stătea liniștiți’ Dacă un elev care din diferite- motive nu participa la ora de matematică, de exemplu, și din această cauză lua notă ’ mică pentru că nu știa să rezolve o ecuație, acest lucru1 nu înseamnă că până la sfârșitul anului el nu va putea să 1 învețe cum se face. De aceea, activitatea școlară care se desfășoară în mod continuu este mult mai eficientă”.
yg

CONCURS

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:calin.faica2an@in1armmedia.ro


joi. 14 iunie 200<
1811 - S-a născut Harriet Beecher Stowe, scriitoare 

americană («Coliba unchiului Tom»),_____________________

1880 - Guvernul Statelor Unite ale Americii a 

recunoscut independența de stat 

a României._________ ___

1961 - S-a născut muzicianul 

androgin britanic Boy George 

(Culture Club).____________

1969- S a născut jucătoarea ger

mană de tenis Steffi Graf.__________

1986 - A murit, la 86 de ani, scriitorul argentinian 
Jorge Luis Borges (foto).

I

wM&WlEiil
13°minim 26°maxim

Prognoza pentru astăziPosibil furtună cu descărcări electrice. Maxima va fi de 26°C, iar minima de 13°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Furtună cu descărcări electrice. Maxima va fi de 26°C, iar minima de 13°C.
Sâmbătă. Furtună cu descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 26°C. Minima va fi de 12°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin Ortodox ___________________________
Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patriarhul Constan- 

tinopolului.

Calendar Romano-Catolic______________________________
Ss. Valeriu și Rufin, m.

Calendar Greco-Catolic _________________________________

S Eliseu, pf (+ 856 Î.Cr.) S Metodiu, âep (+ 847).

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică __________ ___________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 

în vederea executării de lucrări programate, între 

orele:

8.30 - 15.00 în Deva, str. N. Bălcescu, bl.B, și Aleea 

Armatei, bl.8,

8.00 - 14.00 în localitățile Meria și Poiana Meria 

(zona Ghelari - Vadu Dobrii);

9.00-16.00 în localitățile Muncel, Muncelu Mare, 

Boia Barzii, Merișor, Poienița Tomii. Feregi și Bătrâ

na;
10.00 - 14.00 în localitățile Zdrapți, Mihăileni, 

Blăjeni, Buceș, Stănija, Grohoțele, După-Piatră, 

Tarnița, Gura-Barza - Valea Morii.

Gaz _ ___j__ __
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apâ_________________ _ _ __________  ,. t-v
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:

8.00 - 15.00 în Deva, str. A. Mureșanu, str. 

Călugăreni (parțial) și str. L. Blaga.

9.00 - 12.00 în Hațeg pe străzile Sarmizegetusa, N. 

Titulescu, T. Vladimirescu, Independenței și Aleea 

Școlii.

REȚETA ZILEI

Roșii umplute cu pastă 
de brânză
Ingrediente: 600 g roșii. 150 g brânză de vacă, 150 

g telemea, 100 g unt, 1 legătură mărar, 100 g 

salată verde.

Mod de preparare: Roșiile se curăță, se spală, se 

taie capacul, se scobesc cu lingura și se scurg. 

Mărarul se spală, se zvântă și se taie mărunt. 

Brânzeturile se trec prin mașina de tocat și se t 

amestecă cu untul frecat spumă și cu mărarul. Se 

freacă compoziția până se omogenizează. Se umplu 

roșiile și se așază pe un platou cu salată verde.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Soluția Integramel din numărul precedent: P-L-C-B- ORNITOLOG - I0LE - ATU

- AGRARI - GG - OM - NEGRU - FRATE - ROS - I - LU - CAST - UP - GURU - I - 

IC - CAREU - UNIC - CIOC - GRUPA - NI - PUICA - IP - L - INIMA - ITAN

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 lei Al CÂȘTIGAT!
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 integramele 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 28 IUNIE, CUVÂNTUL LIBER 
te vrea câștigători

Nume............................Prenume...................Adresa....................................................... Tel. i
ILocalitatea ............................................Sunteți abonat la Cuvântul liber? DA □ NU □

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

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
7:30 TeleMatinal

10:00 Grădini de vis (doc., 

Anglia, 2005)
10:30 Doctor Becker (s, 

Etomedie, SUA, 2003). 

Cu: Ted Danson, Terry 
Farrell, Hattie Winston

11:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show. Transmisi

une directă
12:00 Ochiul magic (r)

12:50 Integrante după inte

grare
13:00 Damon (s, SUA, 1998) 
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

Patrula de mediu

17:15 Careu de... Doamne. 

18:00 Dis-de-seară
18:45 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Cavalerul Pardaillan 
(aventură, Franța, 
1964). Cu: Gerard Ba

rray, Gianna Maria 
Canale, Michele 

Grellier. R.: Bernard 

Borderie
22:00 Atunci și Acum. Câinii 

comunitari
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Garantat 100%

0:10 Barbarella

• ’(aventuri/SF, 
Franța/ltalia, 1968). 

Cu: Jane Fonda, John 
Phillip Law, Anita Pal- 
lenberg, Milo O'Shea. 

Marcel Marceau. R.: 
Roger Vadim

1:55 Jurnalul TVR (r). 

Sport Meteo
3XX) Unchiul Adolf (film, r) 

435 Cartea europeană (r) 
5:00 Garantat 100% (r) 
5:45 Careu de... Doamne

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 Apropo Tv (r) 
11:15 La Bloc (r) 

11:45 Meseriașii (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri

E_ de familie (s, dramă, 

Marea Britanie). Cu: 

Elisabeth Estensen 
13:00 Știrile ProTv 

13:30 Zâmbiți, vă rog 

14:00 Insecte udgașe 
fracțiune, SUA, 1998). 

Cu: Donzaleigh Aber

nathy
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

El Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 

reen Beli
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Tn prăpastia disperării

I3(partea I) (dramă, 
Canada/SUA, 2006). 
Cu: Kelly Rowan 

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

Vremea

20:30 Nostradamus
P (acțiune, Canada/SUA, 

2000). Cu: Rob Estes, 
Joeiy Fisher, Fintan 
McKeown. R.: Tibor 

Takacs
22:15 La Sloe (ultima ediție) 

23:00 Meseriașii (ultima 

ediție)
2330 Știrile Pro Tv. Sport 

0:15 Călătorii In necunos-

Elcut (serial acțiune, 

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

1:15 La Bloc (r) 

1:45 Meseriașii (r) 
2:10 Omul care aduce 

cartea (reluare) 
2:15 Știrile ProTv 
3:15 In prăpastia disperării 

(reluare) 
4:30 la Bloc

(reluare)

530 Apropo Tv (r)
630 Emmerdale - Afaceri 

de familie (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 

Revista presei
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 In gura presei 

(reluare)
10:00 Concurs interactiv 

11XXJV.I.P.
□ (film serial) 

12:00 Vocea inimii
□(film serial) 

13:00 Observator
cu Simona Gherghe 

13:45 Opt reguli simple

□ (film serial, comedie, 
SUA, 2003).
în distribuție: 

Katey Segal, Kaley 

Cuoco, Amy Davidson, 
Martin Spanjers 

1430 Ziua Judecății (diver
tisment) (r) 

16:00 Observator 

17:00 9595, te învață ce să 

faci

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 

Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Test de fidelitate 

(emisiune de 
divertisment)

21:45 Reality-show: Bah- 

muțeanu și Prigoană - 

Povestea continuă 
23:00 Observator cu

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.

Sport
24:00 Crima din Beverly Hills 

(partea a ll-a) 
(dramă/thriller, Statele 

Unite ale Americii, 

1994).
în distribuție: 

Beverly D'Angelo, 

Edward James Olmos, 
Damian Chapa, 
Debrah Farentino. 

Regia: 
Larry Elikann

2XX) Concurs interactiv 

3:00 9595
(reluare)

5:00 Vivere
□(film serial)

HOROSCOP

Berbec

Simțiți nevoia să faceți schimbări în cămin și sunteți ten
tat să cheltuiți o sumă de bani. Fiți prudent pentru că nu 
este un moment bun în luarea deciziilor pe plan financiar!

i?

Taur

în cursul dimineții s-ar putea să fiți nervos din cauza difi
cultăților pe care le întâmpinați pe plan profesional și finan
ciar. Totul se rezolvă rapid cu ajutorul colegilor.

Gemeni

Sunteți bine dispus și optimist. încercați să nu vă detașați 
prea mult de problemele persoanelor apropiatei Riscați să 
fiți greșit înțeles și chiar să vi se facă mari reproșuri.

Rac
Relațiile parteneriale parcurg o perioadă favorabilă. La locul 
de muncă, însă, nervozitatea vă predispune la greșeli. Evi
tați discuțiile cu o colegă de serviciu.

Leu

Neînțelegerile din cursul dimineții cu o femeie mai în vârstă 
din familie vă creează o stare de nervozitate. Astăzi nu este 
indicat să vă întâlniți cu prietenii și cu rudele apropiate.

Fecioară

Nu sunteți mulțumit de nimic și simțiți nevoia să faceți o 
schimbare radicală în viața dumneavoastră. Se pare că nu 
aveți șanse să obțineți împrumutul pe care contați de mult.

Balanță

în prima parte a zilei, deveniți irascibil din cauza lipsei ba
nilor. în jurul prânzului, vă întâlniți cu un prieten care vă 
împrumută o sumă de bani de care aveți mare nevoie.

Scorpion

Se pare că șeful ierarhic este nervos și reușește să ten
sioneze atmosfera de la locul de muncă. Evitați discuțiile 
în contradictoriu cu colegii de serviciu!

Săgetător

Nu e o zi bună pentru a porni o nouă afacere și nici pen
tru întâlniri cu prietenii. Starea de nervozitate vă poate face 
să aveți reacții necontrolate față de persoanele apropiate.

Capricorn

în prima parte a zilei s-ar putea să aveți divergențe cu 
partenerul din cauza unor probleme financiare. O cunoștință 
vă solicită returnarea unui împrumut pe care vi l-a acordat.

Vărsător

Sunteți nemulțumit pentru că aveți impresia că munciți prea 
mult, iar munca depusă nu este apreciată la adevărata ei 
valoare, nici de șeful dumneavoastră și nici de colegi.

Pești

Ideile dumneavoastră nu sunt prea bine primite, dar acest 
lucru nu vă descurajează și nu vă afectează dorința de 
înnoire. Nu este o zi favorabilă întâlnirilor de afaceri.

4

8:50 Secretele arheologiei 
(doc. Canada, 2002) 9:20 Jur
nalul Euronews pentru Romă 
nia 9:35 Să vorbim despre ci
nema (doc. r) 10:10 Secretul 
din Sahara (partea a IV-a) 
(aventuri, Italia/Germania, 
1987) 11:50 Descoperă

românii 12:00 Replay. Legen
dele fotbalului românesc 
12:30 Poirot (r) 1330 ABC... 

de ce? 14:30 Tribuna parti
delor parlamentare 15:00 
împreună în Europa! 16:00 

Jurnalul TVR (r) 16:20 Descop
eră românii 16:30 Autostra
da TVR 18:00 Jurnal regional 
18:35 Poirot (s) 19:30 O lume 
nouă 20:00 Arena leilor 21:00 
Ora de știri 22:10 El și Ea 
(partea a Vll-a) (polițist, Italia, 
1998) 24:00 Replay (r) 0:30 
Colecționarul de suflete (s)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Marker (s, aven
tură, SUA, 1995). Cu: Richard 
Grieco 12:20 Look who is win
ning 14:30 Miezul problemei 
(r) 16:30 Pentru o cauză 
dreaptă (s, dramă, Canada/ 
SUA, 2001). Cu: Elizabeth 
Lackey17:30 Naționala de 
bere 1830 Știri Național TV 

20:00 Tara vedetelor 22:00 
Miezul problemei 24:00 Exper

tul (thriller, SUA, 1995). Cu: 
Jeff Speakman, James Brolin, 
Michael Shaner. R.: Rick 
Avery, William Lustig

11:00 Savoarea bucătăriilor 
europene (s) 12:00 Teo ,(r) 

13:15 Prăjiturică (s) 13:45 0 
familie ciudată (s) 14:15 
Povești extraordinare (s) 15:15 

Dragoste, sex și carieră (s) 
16:15 Doi bărbați și jumătate 
(r) 16:45 Submarinul în pericol 

(dramă) 19:00 Seaqueșt (s, 
ultimul episod) 20:00 Enter

tainment News 20:20 Ruleta 
destinului (ep. 4) 21:30 Doi 

bărbați și jumătate (s) 22:00 
Legea pumnului (acțiune/ 
thriller, SUA, 1993)

9:00 Gitanas (s). Cu: Ana de la 
Reguera, Manolo Cardona, 
Dolores Heredia 11:15 Ino
cență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 14:30 Iubire ca în 
filme (r) 15:20 Rețeta de acasă 
15:30 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s) 19:30 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s) 
21:30 Zorro (s) 22:30 Poveștiri 
de noapte (div.) 23:00 Clona 
(s) 24:00 Prizoniera (r) 1:00 
Poveștiri adevărate (r) 2:00 
Iubire ca în filme (r) 3:00 
Poveștiri de noapte (r) 3:30 
Rețeta de acasă (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Casa noastră (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 Jane Eyre (dramă 
romantică, Italia/Franța/SUA/ 
U.K., 1996) 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 S.O.S. Salvați-mi 
casa 21:00 Bătălia sexelor - 
Reality Show 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Anchetă militară (s) 
0:30 Focus (r) 1:30 Sunset 
Beach (s)

10:00 Euromaxx 10:30 
Oamenii și politica 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 12:00 
Știri 12:30 Teleshopping 13:05 

Emisiune-concurs 14:35 Lu
mea cărților. 15:40 Euroblitz: 
Jurnal european (r) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (r) 18:00 6! Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 

Mbela 20:00 Patima (dramă, 
România, 1975). Cu: Zephi 

Alsec, Mariana Buruiana 
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

9:00 Nebunie în Alabama (dra
mă, SUA, 1999). 10:50 

Trăiește! (dramă, Franța, 2005). 
1320 Concert Kylie Minogue: 
Showgirl Homecoming (2007) 
14:20 Aranjamentul (romantic, 

SUA, 2004). 16:00 Rezervele 

(comedie, SUA, 2000). 18:00 
Dă-te mare și tarei (comedie. 

sua, 2005). 20:00 Băiatu’ Iu*  
bunica (comedie, SUA, 2006). 
21:35 Alien vs. Predator (hor

ror. SUA, 2005). 23:15 Studkr 

60 (Ep. 6, dramă, SUA, 2006). 
24:00 Tiăieștel (dramă. Franța, 

2005).

11:00 Deschide lumea 13:15 
EU, România 14:50 Realitatea 
bursieră 15:00 Realitatea de la 

15:00 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:45 
Editorii Realității 1800 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei. Cu Răzvan 

Dumitrescu 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:05 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Ziarul Realității 

22:00 100%. Cu Robert 
Turcescu 23:00 Ultima oră 
24:00 Realitatea de la 24:00

10:00 Vânătorii de mituri 11XX) 
Mașini pe alese: Lexus LS400 

12:00 Lucruri cu adevărat mari 
13:00 Confruntări și fiare vechi 

14:00 Dependenți de cas
cadorii 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 

17:00 Mașini pe alese: Suzuki 
SJ41018:00 Motociclete ame

ricane 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 21:00 Zonă 

mortală: Furtună în deșert 
22:00 Armele viitorului 23X)C 
Viteză uriașă: Elicoptere mi
litare; Pe două roți 24X10 Cert 

se fabrică diverse lucruri?
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www.pont.ro
i Deva (D.l.) - Scopul acestui site este de a oferi infor

mații despre programe de finanțare, credite, con

ferințe și burse pentru întreprinderi mici și mijlocii 
(IMM), organizații non-profit (ONG), instituții publice 

și persoane fizice.

Baba-oarba cu fonduri UE

m - ărm.smi7
— -— w. v:

1 euro_____________
1 dolar american

1 gram de aur

3,2721 lei

2,4655 lei

51,0391 lei

Amplasarea aparatelor radar în data de 

14.06.2007:
- DN 7: Săcămaș - Ilia - Tătărăști - Zam;

- DN 68A: Săcămaș - Dobra;
- DN 66: Băcia - Hațeg;
- DN 687: Hunedoara - Hășdat;
- Deva: Bulevardele Decebal, 22 Decembrie. Nicolae 

Bălcescu, Calea Zarandului și str. Mihai Eminescu.

FARMACII DE SERVICIU

Ș întreprinzătorii hune- 
doreni nu au de unde 
culege informații 
despre finanțările UE.

Clara Păs
clara.pasginfornimediajoDeva - Oamenii de afaceri hunedoreni susțin că informațiile legate de accesarea fondurilor europene ajung greu in provincie, iar numărul firmelor de consultanță și proiectare, ce se ocupă de realizarea proiectelor de investiții, este foarte mic. O altă problemă cu care se confruntă întreprinzătorii este faptul că nu dispun de bani, respectiv partea ce constituie aportul propriu la realizarea proiectului. De aceea foarte mulți renunță a se mai gândi la afaceri făcute beneficiind de sprijinul financiar al Comunității Europene. „O mare problemă este lipsa firmelor de consultanță în județ. Apoi, dacă apelezi la o astfel de firmă cu un proiect în valoare de 50000-200000 de

euro ți se spune că nu are timp. Fiind puține astfel de firme pe piață, ele preferă să lucreze proiecte de valoare mare. Aceasta pentru că prețul plătit firmei de consultanță de către solicitant pentru un proiect se calculează ca procent din valoarea investiției. Dacă ar fi să faci singur un proiect ți- ar trebui un compartiment specializat, ori financiar înseamnă costuri pentru firmă pe care nu poți să le susții. Și apoi ce să faci cu un astfel de compartiment pentru că adesea nu știi cum să faci proiectele pentru că nu au apărut încă instrucțiunile pentru ele. Eu zic că la ora actuală și instituțiile care se ocupă de absorbția fondurilor sunt dezorganizate, birocratice”, spune Sabin Faur, managerul Silva Lemntex Deva. „Ce proiect să fac? Se tot spune că găsim informațiile pe site-ul x sau pe site-ul y. Păi eu am timp să caut toată ziua pe Internet? în plus cei din București ajung primii la informație. Noi în teritoriu habar nu

Sabin Faurprea avem ce afaceri se finanțează, unde să te adresezi, nu ai un ghid...”, susține un alt patron devean.
Vor bani la satMulte persoane sunt interesate de banii ce se vor da pentru proiectele destinate mediului rural. „Zilnic avem oameni care vin să se intereseze. Mai sunt și cei cu proiecte ce nu au prins fondurile

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 Decebal, bl 

5. ©- 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop. Piața Victoriei, 

nr. 29. ©- 211616, 224488

Premiu pentru donatori
S Numărul donatorilor 
de sânge a scăzut cu 
11 la sută față de anul 
trecut.Deva (M.S.) - Donatorii de sânge din județul Hunedoara ar putea câștiga o vacanță la

mare în cadrul unei campanii inițiate de Centrul Județean de Transfuzii, CNSLR Frăția și agenția de turism Coralia. Campania se va desfășura în perioada 18 iunie - 15 august, la finalul acesteia unul dintre donatorii de sânge mobilizați de organizația sindicală ur-TRANZACȚII BURSIERE

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

SIF5 3,4900 -1,69

SIF2 3,0800 -1,28

SIF3 2,2600 -3,83

FLA 0,3810 0,00

SIF4 2,2800 -0,87

BRD 22,9000 -1,29

SNO 15,7000 +3,97

SNP 0,5100 -0,97

TLV 0,7500 -2,60

BRK 2,6000 +0,39
Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 

| Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

SUDOKU
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Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre

buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase

menea, ci

frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

La noroc, donatorii pot câștiga un sejur la mare

Cadou de 50 de ani

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

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

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

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

Avansați

3 1 2 9 6 5 8 4 7
5 6 8 4 2 7 3 1 9
4 9 7 3 8 1 6 2 5
9 8 G 7 1 4 2 5 3
2 3 4 8 5 9 1 7 6
1 7 5 2 3 6 9 8 4
7 2 1 5 9 3 4 6 8
6 4 9 1 7 8 5 3 2
8 5 3 6 4 z 7 c 1

M în Hunedoara există 
o casă a cărei reparație 
costă 2.000.000 RON: 
Casa de Cultură.Hunedoara (D.l.) - Casa de Cultură hunedoreană a fost privită mereu ca una dintre clădirile reprezentative ale arhitecturii sovietice. Acesta este doar unul dintre motivele pentru care aici ș-au făcut puține lucrări de reparații. De la inaugurarea ei. în 1956, clădirea a mai trecut doar o singură dată prin- tr-o reparație capitală, în 1987, și aceea de o mult mai mică anvergură.Acum, după 50 de ani, Casa de Cultură din Hunedoara are parte de cel mai drastic proces de înnoire. începând cu luna decembrie 2006, aici se desfășoară lucrări ample de modernizare. A fost reparat acoperișul. înlocuite in tota

litate instalațiile electrice, de încălzire, sanitare, canalizarea și instalațiile de stins incendiul. Acum se finalizează înlocuirea tuturor ferestrelor și Ușilor, și se lucrează la zugrăveala interioară și exterioară. Pentru toate acestea au fost alocate de la bugetul de stat 2.000.000 lei, iar întregul proiect e preconizat să se finalizeze în luna octombrie.

Casa de Cultură Hunedoara

Artur KovaciSAPARD. Programele pentru dezvoltarea mediului rural cu finanțare UE vor deveni funcționale în toamnă și până 2013 va trebui să cheltuim 13 miliarde de euro. Pe de altă parte, România va primi și fonduri structurale în valoare de 20 de miliarde de euro, dar acestea sunt destinate afacerilor mari și marii infrastructuri”, spune Artur Kovaci, directorul OJDRP Hunedoara.
mând să câștige, prin tragere la sorți, un sejur de două persoane pe litoralul românesc, a anunțat directorul Centrului Județean de Transfuzii (CJT) Hunedoara, dr. Victoria Hălmagi.Numărul donatorilor de sânge din județul Hunedoara în primele cinci luni ale anului este în scădere cu 11 la sută comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cu toate acestea, la CJT Hunedoara în luna mai 2007 s-au înregistrat 495 de donatori de sânge, mai mult cu o sută față de luna aprilie. „Există liste de așteptare pentru sânge deoarece sunt cereri mari de la clinici. Prioritate au însă urgențele. Grupa de sânge AII pozitiv este cea mai solicitată pentru că este și cea mai frecventă în rândul populației din România, cu un procent de 49 la sută”, a declarat dr. Victoria Hălmagi.
Mulțumiri donatorilorZiua Internațională a Donatorilor de Sânge este marcată astăzi în județul Hunedoara. Din lipsă de fonduri, medicii speră că mulțumirile lor adresate donatorilor de sânge vor

\
r

Victoria Hălmacifi apreciate la adevărata lor valoare. „Doresc să le mulțumesc și să-i felicit pe acești oameni minunați. Cu picătura lor de sânge au salvat vieți. îi așteptăm să mai vină pe la Centrul de Transfuzii pentru că gestul lor este de o importanță deosebită”, a a- dăugat dr. Victoria Hălmagi.Potrivit datelor statistice, doar unu la sută dintre români sunt donatori de sânge, față de Elveția, unde proporția acestei categorii de persoane este de zece la sută, sau de Ungaria, unde șase la sută din populație donează sânge.
Vin Testele naționale!

5Deva (S.B.) - Accesul în clasa a IX-a, în 2007, a elevilor claselor a VIII-a din anul școlar 2006-2007 se va face în urma Testelor Naționale. MEdC organizează Teste naționale la sfârșitul clasei a VIII-a, anual, într-o singură sesiune.Toți candidații susțin probele de examen pe baza acelorași subiecte: pentru două probe comune (trei probe comune în cazul elevilor care au urmat studiile gimnaziale într-o limbă a minorităților naționale); pentru o probă la alegere, Istoria românilor sau Geografia României. Toți candidații beneficiază de aceleași condiții de examen. Fiecare primește propriul său test. în procesul

de corectare și notare se asigură un maxim de obiectivitate pentru toți candidații.Variantele de subiecte pentru teste (din care se alege, prin tragere la sorți, numărul subiectului probei și a variantei de rezervă) sunt realizate astfel încât: să fie în concordanță cu programele de testare avizate; să acopere în mod unitar și echilibrat conținutul disciplinelor de testare; să aibă un nivel mediu de dificultate, dar cerințele pentru notele de 9 și 10 să fie mai dificile; să poată fi efectuate în 2 ore; să poată fi corectate într-un mod obiectiv. Se consideră reușit candidatul care a obținut cel puțin nota 5 la fiecare test.

http://www.pont.ro
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Andreea Arimie Denisa CodreDenis Mariș Mihai Nicu Diana Dicu

Alin Ștefan

Adio, mvataton!
■ La finele acestui an 
școlar, clasele a IV-a își 
iau adio de la dascălii care 
i-au îndrumat.Deva (S.B.) - După patru ani petrecuți alături zi de zi, la orele de matematică, citire, scriere, desen etc., elevii clasei a IV-a E de la Școala Generală „Andrei Mureșanu” Deva au ajuns la terminarea ultimului an de școală primară, la despărțire. Unii dintre ei vor merge în clasa a V-a la alte școli. Multi vor rămâne împreună la gimnaziu, însă toti

își iau „la revedere”, în aceste zile, de la învățătoarea lor, Elena Cristiana Căta, pe care au iubit- o și au ascultat-o ca pe o mamă. Cu toate că despărțirile sunt dureroase, atât elevii cât și învățătoarea își vor aminti cu plăcere, peste ani, clipele petrecute împreună, toate întâmplările derulate în cei patru ani, fetele colegilor din prima zi de școală, excursiile în care au fost împreună, serbările organizate și succesele obținute de elevii clasei. Acum, prin intermediul „Cuvântului Liber”, clasa a IV-a E va avea ca amintire și această pagină.

Adriana Negrilă

Inv. Elena Cristiana Căta

Clasa a IV-a E a Școlii Generale „Andrei Mureșanu" Deva (Foto: t. Mânu)

Sebastian Sepnicki Băncile clasei a IV-a vor rămâne, in curând, goale (Foto: t Mânu) Roxana Mihai

Claudia Rus Daniel Edmund Vasiu Andreea Vasdie Roxana Tămas Alexandra SuFvok



Pintilii vrea doar la Steaua!

• Fac legea la aeromodele. Echipele de la Clubul Copiilor și Centrul de Plasament Brad au ocupat locurile 1 și 3 la Concursul Național de Aeromodele desfășurat în perioada 9-12 iunie în stațiunea Muntele Băișorii (județul Cluj). Amănunte în pagina Sport de mâine. (C.M.)
• Concurs de orientare turistică. Zece echipaje de la școlile generale Pui și Băiești au participat la ediția I a concursului de orientare turistică „Măgura 2007", desfășurat la poalele Masivului Șureanu, într-un superb decor natural, la finalul săptămânii. Amănunte în pagina Sport de mâine. (C.M.)

■ Fundașul de la Jiul 
Petroșani se va prezen
ta mâine la reunirea 
lotului stelist.
Valentin Neagu_________________
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Mihai Pintilii, fundașul echipei Jiul Petroșani, care va ajunge la Steaua București, a declarat ieri că își dorește să rămână în lotul pregătit de Cosmin Olăroiu și nu la echipa satelit a grupării din Ghencea.Fotbalistul a afirmat că a fost sunat de oficiali ai clubului Steaua care i-au spus să se prezinte vineri la reunirea lotului. „Mi-au spus că sunt așteptat vineri la reunirea echipei Steaua. Am foarte mari emoții că voi ajunge acolo, dar sper să le depășesc. Din câte am auzit, Steaua vrea să mă împrumute la echipa
Situație incertă pentru Pintilii (Foto: t. Mânu)satelit. Eu mi-aș dori însă să joc la echipa mare, nu la satelit. Important este să fiu prezent acolo și apoi voi vedea”, a spus jucătorul. Marin Tudorache, fostul

antrenor de la Jiul, i-a transmis lui Pintilii să meargă la formația bucureșteană și să rămână indiferent că va fi titular sau nu. „Să nu asculte de nimeni care îi spune că decât rezervă la Steaua mai bine să revină la Jiul. Este șansa lui și nu trebuie să o rateze. Sunt mândru că jucătorul urmărit de mine a ajuns la o asemenea echipă”, a °pus Tudorache. în schimb, managerul general al Jiului, iOE.n Sdrobiș, a afirmat de mai multe ori că dacă Mihai Pintilii nu va fi titular la Steaua, va reveni la Petroșani. „De fapt, ne-am înțeles ca Pintilii să facă toată pregătirea de vară cu Steaua. într-o convenție făcută între noi și Steaua se specifică faptul că fotbalistul va fi urmărit în permanență pe parcursul stagiului de pregătire, iar bucu- reștenii își asumă răspunderea dacă va fi sau nu titular”.
„Cupa Primăriilor", fără 13 primării!
■ Unele primării din 
județ au renunțat prea 
ușor la participarea la 
competiție.

Fotbal Hunedoara a invitat să participe la „Cupa Primăriilor” 55 de comune, însă din diferite motive 13 primării de comune au declinat invitația.
Pe lângă Bătrâna, au mai anunțat că nu vor participa reprezentanții localităților Cerbăl, Lelese, Bunila, Cârjiți, Baru Mare, Sântămarie Orlea,

Un devean la Miami
Deva (V.N.) - în perioada 19-24 iunie a.c., la Miami - Florida, USA, se va desfășura Concursul Mondial de Culturism „Muscle Mania World”, una dintre importantele competiții care se desfășoară la nivel mondial în acest domeniu. La concurs participă și o delegație de sportivi din România, din care face parte și un reprezentant al județului Hunedoara. Este vorba de

Viorel Hristea Viorel Hristea, de la Body Gym Deva. Acest lucru reprezintă o încununare a eforturilor făcute și a succeselor pe care sportivii de la acest club le-au dobândit în ultimii ani. De asemenea, cu prilejul „Serbărilor Cetății”, care se vor desfășura la sfârșitul acestei săptămâni la Deva, doi componenți ai lotului național de culturism vor face o demonstrație pe scena de la poalele Cetății. Ne referim la Petrișor Popa, de la Body Gym Deva, și Angelo Alexa, de la Farul Constanța.

Deva (V.N.j - După cum se știe, duminică, 17 iunie a.c., începe o competiție unică în țară, cel puțin deocamdată. Este vorba de „Cupa Primăriilor” la fotbal. Conform regulamentului competiției întocmit de AJF Hunedoara, în competiție au drept de joc doar persoanele care »au împlinit vârsta de 16 ant și care nu au fost legitimate niciodată la pn club sau asociație sportivS~în ultimii dbi ani. Asociația Județeană de

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE

Primul meci începe la ora 16, iar al doilea, la 17,30___________________________

Zona I - Vața de Jos: Vața de Jos - Tomești; Luncoi - Baia de Criș._________

Zona a ll-a - Crișcior: Buceș - Băița; Crișcior - Bucureșcii Bradului.__________

Zona a lll-a - Certej: Hărău - Soimuș; Certej - Vălișoara._______________ _______

Zona a IV-a - Ilia: Zam - Gurasada; Ilia - Burjuc.__________________________ ______

Zona a V-a - Dobra: Brănișca - Lăpugiu; Dobra - Vețel._______________________

Zona a Vl-a - Băcia: Turda; - Rapolt; Băcia - General Berthelot._____________

Zona a Mfcjty Teliuc: Boșorod - Lunca Cernii; Teliuc - Peștișu Mic.__________

Zona a Geoagiu: Beriu - Romos; Mărtinești - Orăștioara.____________

Zona a (X-a - Bretea Română: Densuș - Răchitova; Bretea Română - 

Sarmizegetusa.__________ , ___________________________________ ,

■2onaa X-s-- Pui: Rîu de Mori -. Bănița; Pui - Sălașusde Sus. t

Se așteaptă meciuri intere
sante (Foto: CL)Totești, Bulzești, Blăjeni, Ribița, Balșa și Vorța.

în timpul liber:

NU VORBIM ÎN PUBLIC 
DESPRE PROBLEMELE 
PERSONALE

în bancă:

VORBIM DESCHIS 
DESPRE COMISIOANELE 
BANCARE

WWW.UNICREDITT1RIAC.ro I INFOCENTER: 080100 1000

Ora 7.00 - Participant) ~ . ... , . , . ,
oro 10.00 -soectatort Detalii pe www.westsideracefsjnfo

Cu respect,

& UniCredit Tiriac Bank

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
http://WWW.UNICREDITT1RIAC.ro
http://www.westsideracefsjnfo
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• Locul 12. Echipa națională a României 
a urcat trei poziții și ocupă locul 12, cu 
1.068 de puncte, în clasamentul FIFA 
Coca Cola pe luna mai, dat publicității 
miercuri, devansând reprezentativele 
Ucrainei, Camerunului și Scoției.

0 serie

Primă istorică pentru Mallorca

București (MF) - Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea
Sandu, a declarat, 1:
cadrul unei conferințe 
de presă, că din 2010 sau j 2011 este posibil ca Liga a Il-a să aibă o singură i 
serie cu 18 sau 20 de I 
echipe.

La delegări
București (MF) - Di

rectorul general al Fede- 
r iei Române de Fotbal | 
(FRF), Ionuț Lupescu I 
(foto), a declarat, in 
cadrul unei conferințe | 
de presă, că va accepta i 
să se ocupe de delegările i 
arbitrilor la partidele i 
din Liga I dacă vor | 
apărea mai mulți tineri i

arbitri
lor și 
obser
vato
rilor.

in rândul

Antrenor nou la Parma
Parma (MF) ■ Antrenorul italian Domenico Di Carlo a semnat un contract pe un an 

cu gruparea FC Parma, el lnlocuindu-1 la 
conducerea tehnică pe Claudio Ranieri.

Di Carlo (43 de ani) a antrenat în sezonul 
trecut formația din liga a doua italiană 
Mantova. El și-a început cariera de antrenor 
în 2001.„Noul antrenor este tănâr, dar are expe
riență. Este ideal pentru proiectul nostru”, 
se arată într-un comunicat al clubului ita
lian.Di Carlo îl înlocuiește pe Claudio Ranieri, 
care a părăsit gruparea FC Parma la finalul lunii mai, pentru un contract cu Juventus Torino, promovată în Serie A.

Aproape de titlu. Echipa San
Antonio Spurs a învins, marți, în 
deplasare, cu scorul de 75-72, formația 
Cleveland Cavaliers, în meciul trei al 
finalei NBA. San Antonio conduce la 
general cu scorul de 3-0 și mai are 
nevoie de o singură victorie pentru a 
câștiga titlul. (Foto: EPA)

Mirel Rădoi, și de fundașul formației Șahtior Donețk, Răzvan Raț, scrie, miercuri,Lens (MF) - Gruparea franceză RC Lens este interesată de căpitanul echipei Steaua,

După ce a luptat pentru Steaua, Rădoi ar putea ajunge in Franța
(Foto EPA)

Fernando Alonso 
(Foto: EPA)

Probleme
Madrid (MF) - Dublul 
campion mondial de 
Formula 1, Fernando 
Alonso, a declarat că 
nu se simte în largul 
său la McLaren-Mer
cedes, considerând 
că echipa îl favori
zează pe englezul 
Lewis Hamilton, 
actualul lider al clasa
mentului mondial, 
„încă de la început 
nu prea m-am simțit 
în largul meu. Am un 
coechipier englez la 
o echipă engleză și 
toată lumea știe că 
tot sprijinul lor se 
îndreaptă către aces
ta. Dar am înțeles 
acest lucru și nu 
vreau să mă plâng", 
a precizat Alonso.

■ Pentru a împiedica 
pe Real Madrid, jucătorii 
de la Mallorca vor primi 
trei milioane de euro.Madrid (MF) - Cotidianul Marca scrie, miercuri, că prima promisă echipei Mallorca pentru a obține o remiză sau o victorie în meciul cu Real Madrid a crescut la trei milioane de euro, după ce inițial fusese de 600.000 de euro.Agustin Castellote, prezentator al programului Plusmar- ca de la Radio Marca, a anunțat că inițial prima promisă a <1 * «•**»»»••*«*»  ■»»*«***»»»■*«***•»»

Cea mai importantă primă este să 
câștigăm campionatul

Iker Casillasfost de 600.000 de euro, iar apoi aceasta s-a triplat până la 2.000.000 de euro, transfor- mându-se în cea mai mare primă din istorie. Lucrurile nu au rămas aici, iar fotbaliș
DemisSalzburg (MF) - Gruparea austriacă FC Salzburg a anunțat, marți, într-un comunicat, că l-a demis din funcția de co- antrenor pe Lothar Matthaus.„Conducerea clubului FC Salzburg a decis în unanimitate să pună capăt cooperării cu Lothar Matthaus”, se arată într-un comunicat al clubului.Matthaus, campion mondial cu Germania în 1990, ar fi suferit pentru că nu este decât co-antrenor alături de italianul Giovanni Trapattoni, angajat în același timp cu el, susține agenția APA, care avansează și „divergențe” neprecizate între fostul jucător și clubul austriac.Lothar Matthaus și Giovanni Trapattoni au fost angajați împreună în mai 2006.

Lothar Matthaus (Foto: epa)

Doi români la RC Lens? îl doresc

Casillas nu crede în prima record acordată adversarilor (Foto: epa)tii de la Mallorca vor primi trei milioane de euro în cazul unui rezultat de egalitate sau a unei victorii pe Santiago Bernabeu.Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) s-a declarat, potrivit AFP, neputincioasă în privința acestei practici de acordare de prime. „Știm că există, dar dacă nu este depusă
Tamaș are probleme cu Stoicikov
■ Internaționalul român 
este la un pas sâ fie dat 
afară de la Celta Vigo, 
din cauza antrenorului.

București (MF) ■ Fundașul Gabriel Tamaș și-a cerut scuze, marți, pentru întârzierea la antrenamentele de săptămâna trecută, motivând că a avut probleme personale și a spus că vrea să rămână la Celta Vigo.„Am avut unele probleme personale și am mai rămas în România încă o zi. Cred că am greșit, pentru că în acest moment nu se face ceea ce am făcut eu și de aceea vreau să cer scuze jucătorilor, antrenorului, staff-ului tehnic, președintelui, clubului și suporterilor", a afirmat Tamaș.Cotidianul Marca scrie că scuzele lui Tamaș nu au fost de ajuns pentru tehnicianul Hristo Stoicikov, care nu i-a permis jucătorului să se antreneze alături de coechipierii săi. Tamaș, care trebuia să revină în Spania joia trecută, după ce a jucat cu naționala României împotriva Sloveniei, a ajuns la Vigo doar în după-amiaza zilei de vineri, atunci când Celta se afla deja la Madrid pentru meciul cu Atletico.Ca urmare a acestui lucru, 

nicio plângere, atunci nu putem face nimic. Mai multe anchete aui fost deschise în urma plângerilor din ultimii ani, dar nu am reușit să dovedim acordarea acestor prime, așa că niciodată nu a fost luată o sancțiune”, a declarat un purtător de cuvânt al forului spaniol.Echipa cea mai interesată

Gabriel Tamaș (Foto: epa)Celta a deschis o procedură disciplinară împotriva lui Tamaș, care a insistat că prin comportamentul său nu a dorit să „facă rău nimănui” și care a mai spus că va fi de acord cu orice decizie pe care clubul o va lua în privința sa.Gabriel Tamaș a mai dat asigurări că singura sa preocupare în acest moment este să fie apt „sută la sută” pentru meciul cu Getafe de duminică, din dorința de a ajuta pe Celta să rămână în Primera Division.Mai mult, jucătorul român, 
site-ul lensois.com.„Lens ar fi interesată de Mirel Rădoi, emblematic căpitan și mijlocaș defensiv al e- chipei Steaua. însă internaționalul român nu ar fi o prioritate pentru oficialii de la RC Lens. Steaua solicită prea mulți bani pentru mijlocașul defensiv, dorit și de Valencia și de mai multe cluburi engleze”, scrie site-ul lensois.com.De asemenea, site-ul menționat notează că RC Lens caută un fundaș stânga, ultima pistă în acest sens fiind Răzvan Dincă Raț (26 de ani) de la Șahtior Donețk.„în ciuda unui contract până în 2008, cu doi ani de opțiune, internaționalul român și-ar dori să plece. AS Roma, PSV Eindhoven și Olympia- kos Pireu îl mai urmăresc pe românul pentru care oficialii ucraineni ar solicita circa trei milioane de euro . scrie site-ul menționat. 

de o victorie a formației Mallorca la Real Madrid este FC Barcelona, care luptă pentru titlu, în joc fiind și FC Sevilla. „Toată lumea vorbește de prime, dar nimeni nu le vede. Visul nostru este să câștigăm campionatul pentru noi și pentru suporterii noștri”, a declarat portarul echipei Real Madrid, Iker Casillas.

care este împrumutat de Spartak Moscova la Celta Vigo și pentru care spaniolii au o opțiune de cumpărare, și-a reiterat dorința de a rămâne și în sezonul viitor. „Intenția mea este aceeași. Dacă mă cumpără, rămân”, a spus Tamaș.Căpitanul Jose Manuel Pinto a explicat că fotbaliștii au reacționat bine la explicațiile românului și a asigurat că dacă este nevoie ca Tamaș să joace cu Getafe, atunci trebuie să o facă, deoarece interesul Celtei este mai presus de orice.
Roma (MF) - Patronul grupării Internazionale Milano, Massimo Morat- ti, a declarat, miercuri, că tratează pentru transferul fundașului formației AS Roma, Cristian Chivu, informează agenția Sports.„Pentru Chivu tratăm cu AS Roma și nu pot spune mai multe. Suntem interesați de jucător, dar trebuie să vedem dacă putem să-l aducem”, a spus Moratti.

Massimo Moratti (Foto: epa)

lensois.com
lensois.com
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, balcon închis, CT în garanție, 
ușă metalică interfon, lift în funcțiune, Micro 15, 
preț 51000 neg., tel. 0729/893990. (T)

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

Pentru câ vrem sâ-p răsplătim fidelitatea 
și să te tnarmâm cu premii, iți propunem 
un nou concur*.  în perioada 5 iunie - 26 ON 
iulie intra p© www.huon.ro,completezi 
formularul asociat imaginii de promo și câștiga in 27 iulie: 
un MP3 PLAYER, un WEBCAM sau o pereche de
CAȘ Ti CU MICROFON SUCCESS»
KEGULAMBNT
-j -c *.-?■$  ru part’Ctpa Med a SRL i$i stea 'udeî«
Jî s-s’-’j-*  # > >.;■<»’■«♦nțjrr ?3 «?• C"L? AC- 455

Felicitări (67)

• Cu ocazia zilei de naștere a nepoatei DUMA 

AMALIA-DIANA care în data de 14 iunie 2007, 

împlinește 6 anișori, bunicii Roman și Victoria, 

unchiul Dorin, mătușa Maria și verișorul Cătălin din 

Băița îi urează LA MULTI ANI, multă sănătate, feri

cire și să crești mare și frumoasă.

• persoană fizică parter, canalizare separată în 
spate la coaforul din Bălcescu, parchet, 
contorizări totale, Deva, preț 80000 ron, nego
ciabil, tel. 0254/221279. a)
• urgent apartament confort 1, zona Miorița, 
contorizări, apă gaz, preț un miliard patru sute 
milioane lei, tel. 223336. (T)

romimo.ro
li

Liber la fix!

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

Fix de ce aveai nevoie!

tor* WWfffe# * W

Oferă cazare., masă ți 
tratament pe o perioadă 
<Jel2/.k-,|a\VMAI 

662 :•■■» / persoană.

Vita Sands»-sen u 
«HniMvțe pentru toata 

iumeu :
Infermapis tain uQ542-rt.il t

Șl MAI APROAPE DE TINE PRIN PROGRAMELE SALE LOCALE:

(nr. 9/13.06.2007)
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• 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. 
(A0)

• zona Gojdu, bloc de Cărămidă decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)

• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15.
centrală termică ocupabile imediat, preț 700d0’ 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587,. 
(A0) - .j,
• circuit, 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..(A1) k,.

Sună la 031100 1000 și află mai
multe despre ofertă. ’<

î

Ofertă valabilă până la 31 auqust, pentru cllențll UPC de ,
televiziune, la încheierea unui abonament pe 1 an de zile. '

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

* pachet Activ - indiferent de Intervalul orar »j
tarife fără TVA ’

Iîi

V

romimo.ro
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ÎMPREUNA in afaceri

■■rr» frianavas cm
Baby-sitting și menaj |

A E 6 A / EA z4;

IBe.s.tă u ra n t - le nas.ăi

'locuri
ty:IAtite!Ana;sau renumițnj 

OrganizăntinwifltKitezun, aniversări^- capacitate 40.0 < 
y. \ Pentru informații suplimentare sunați la 0254'249? 
\ Nimlcjnu se compară cu un clientțnujțumlt I

1. Fierari-betoniști
2. Operatori prefabricate
3. Operatori mentenanță (mecanic, electric)
4. Laborant determinări flilco-chimlce
5. Ingineri mentenanță (electric, mecanic) -
6. Inspectori calitate (prefabricate) *
7. Ceramist modelaj
Se asigură salariu atractiv, bonus, tlchete 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 cboblnamacon.ro, până la 
data de 01.07.2007.

(98495)

Aveți nevoie tie o bonă pentru copilul 
dumneavoastră? 2

eVă putem eteri servicii de intermediere 
în următoarele domenii?

-înprijirca șt supravegherea copilului, 
ocazional sau permanent, week end;

- ■ î ngrI jt re cop1t mlc»
-,s u p ravegh e re șc o I a r?

Vă dăm .posibilitatea de a alotce ca 
trnrtăî o persoană responsabilă, discretă, 
testată psihologic și să fie adaptabilă 
cerințelor dumneavoastră.

TRIANAVAS
cu multă dragoste

• CALCULATOARE NOI 
Șl SECOND IN ORICE 
CONFIGURAȚIE
• IMPRIMANTE - COPI

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

Net com

RELAȚII LA TEL 0720.048.271 
sau 224.422 CLĂDIREA CEPROMIN 

ETAJ 6 CAM 600

o circuli, it 3, zona Dacia, preț 100.000 ron, 
negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
o semidseomanditt, centrali termici, parchet, 
gresie+falanță et. 3, balcon, ocupabll Imediat, 
st 54 mp, zona Miorița, preț 42.000 euro, neg, tel. 
0742/019418, (Al)
e lamldocomandata, Dada, et. 2, parchet, 
contorizări, preț 75.000 ron, tel. 0726/710903, (Al) 

e Zimflrescu, it 2, hol șl bucătărie mărite, 
gresie, faianță, balcon închis, termopane, CT, 
preț 15a000 RON, tel, 0745/367893, (A2)
o Mian, parter, semldec., amenajări deosebite. 
Izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
e Carpați, parter, amenajat, bale amenajată, 
parchet, ușă metalică, preț 124.000 RON, tel, 
0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, semldec., 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, decomandata, 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 Udo, 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 cpmerclal sau de locuit, 50 mp, flecare, cu 
centrală termică, bucătărie modificată, parchet, 
ocupablle în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• semidecomandat», M mp, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara- 
cămară, fără modificări, ocupabil Imediat, preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)

• 2 camera semidecomandate, 60 mp, str. 
Eminescu, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, debara-camară. 
modificări, preț 13CL000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)

• »emldeclemena|at(gresie, faianță), ocupabil 
Imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317.314. (A9)
• dec, camera cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• aemldec, camera cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Miriști, 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, lingă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490. (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. 
(AID)

• circuit, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță repartitoare, et. 3, șt 70 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, centrală termică, termopane 
peste tot, gresie + faianță parchet, balcon, et. 1, 
zona Minerului, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0742/019418.(Al)
• iamldecomandale, Dada, 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, zona I. Creangă, 2 băi, ameanjări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Micro 15, et. 1, amenajări 
moderne, centrală termică, geam termopan, 
gresie, faianță, parchet, preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st=90 mp, et. 2, dec., 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băl, 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 
Eminescu, 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 Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4)
• doc, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dio, 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. 
231.800, (A9)
• iemldoc, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231300. (A9)

• doc, 2 băi, contoriză-i integrale, etaj 1. gara; 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva. tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon 0254/613.366.0788/040.490. 
(A10)
• Brad, atr. Cuza Vodă preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, atr. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

•Fonduri structurale ți de coeziune 
2007-2013: Metodologia de pregătire 
a dosarului de finanțare

•Achiziții publice
ceerfiur. ArAceai înscrieri zilnic, între orele 9-16, în 

Imdta locurilor disponibile, pftna la

Adresa contact: Deva. Bdul 22 Decembrie Bir. 37 A
[74;

• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă, tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă centrală, Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (AO)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• urgtnt, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, decomandate, intre 50 mp și 60 mp, în 
zonă centrală, 22 Decembrie, Kogălniceanu, 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)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (A0)
• în Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660160,211587. (A0)

• dec. sau semidec., etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• 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)

Vănd ap. 3 camere (05)

sui
cu itdlul In Calea Zarandulul, nr. SI A, repreientat*  da Director Oanaral 

Ec. Alienai Carmen,

ANGAJEAZĂ JURIST
Se cer: atudll In domeniu țl vechime.
Se.oferă un salariu motlvant șl bonuri de mail.
Relații la telefon: 0254/227.016. CV-urlle ie depun la sediul firmei.

(98809)

• urgent, zona l. Creangă 2 băi, 2 balcoane, et. 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• Bd. 22 Decembrie, et. 2,120 mp, dec., 2'băi, 
faianță gresie, termopane, centrală termică, 
parchet laminat, balcoane mari, boxă, preț 
82.500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et. 2,2 băl, amenajat, centrală 
termică, gresie, faianță parceht, boxă, preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 4 camera decomandate, zona Progresului, etaj 
intermediar, modificat, centrală termică 
termopan, parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095.( A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Caroat! Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)
• oi garaj, 2 bă, 2 balcoane, 150 mp, scară inte- 
•;oara, centrală termică termopane, amenajat 
occidental, 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• In Deva sau schimb cu apartament 3 camere, 
etaj 1, loc central în Deva, plus diferență, tel. 
0254/215795. (T)

• vănd casă în Simeria, 4 camere, bucătărie, 
baie, hol, pivniță mare, toate utilitățile, zonă 
foarte bună, preț neg., tel. 0745/609389,260506. 
(T)

• 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)

• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vâlișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha. pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• casă + teren 5 ari, Crlșcior, 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)

BFBMSî'ĂMPR^^D e-mail : stamprod@rdslink.ro
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• Brad, Str. 1 iunie, et. II, tel. 0740/242752. (T)
• In circuit, zona Kogălniceanu, gresie, faianță 
nouă, etaj intermediar, bine întreținut, 170000 
ron, tel. 0745/253413. (T)
• urgent, Deva, zona Dorobanți, cu îmbunătățiri, 
preț 60.000 euro. Tel. 0766/511257,0354/103108, 
după ora 16. (T)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat, termopane, 
tâmplărie interioară nouă, modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• decomandate, centrală termică 2 băi, balcon, 
et. 1, zona Dorobanți, preț 185.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

romimo.ro
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• 4 camera, 2700 mp, corn, București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• șură grădină, 2 ha teren, Herteștl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• curta, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, str. Vănătorllor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• In Rom, dealul Taului, Brad, preț atractiv, 
telefon: 0254/613 366,0788/040.490. (A10)

• Brad, str, Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• S camera + dependințe, corn. Rlblți 
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. (AO)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)
• p+l cu terasă în stațiunea Geoagiu Băi, preț" 
convenabil, informații la tel. 0254/241044, după 
ora 17.00. (T)
• vănd cabană de lemn șl 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 
1720/400419.( D

Vănd case la țară (17)
• In satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/2157». (T)

Vănd garsoniere (19)

• 38 mp în Progresul și apartament 2 camere 
zona Piața centrală 118000 ron, tel. 0745/253413. 
(T)
• Deva, lullu Maniu. 34 mp, balcon închis, 
parchet, apometre, repartitoare, 78000 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 Gării, etaj intermediar, parchet, 
contorizări complete, balcon închis, ST 32 mp, 
preț 82.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dea, bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• dea, bucătărie, baie, hol, contorizări, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg., tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
DIN BUCUREȘTI
CENTRUL TERITORIAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA 
anunță
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță 

înscrieri pentru anul universitar 2007-2008 
învățământ economic de licență la distanță:

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri
Finanțe, Asigurări, 
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joi. 14 iunie 2007
SC PROGER COMLAC SRL cu sediul în Deva, B-dul 

22 Decembrie, bl. 7, sc. B, et. 1, jud. Hunedoara, depune 
pentru publicare ORDONANȚĂ CIVILĂ nr. 358/2007 cu 
următorul conținut în vederea exercitării dreptului la cerere în 
anulare a SC RAEM CONSTRUCT SRL, la domiciliul administra
torului societății din Dobra, Str. Libertății, nr. 2: admite cererea 
formulată de creditoarea SC PROGER COMLAC SRL cu sediul în 
Deva, B-dul 22 Decembrie, bl. 7, ap. 9, împotriva debitoarei 
SC RAEM CONSTRUCT SRL, cu sediul ales în Dobra, Str. 
Libertății, nr. 2 și în consecință;

- somează pe debitoare să plătească creditoarei suma de 
760 lei, în termen de 20 de zile de la rămânerea irevocabilă a 
prezentei ordonanțe, actualizată cu rata inflației la data plății.

- obligă pe debitoare să plătească creditoarei suma de 39,3 
lei cheltuieli de judecată

- cu drept la cerere în anulare în termen de 10 zile de la 
comunicare cu debitoare

- pronunțată în ședința publică din 29 ianuarie 2007.
(98775)

• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Mărăști, preț 87.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semldec, bucătărie, bale, balcon, contorlzări, 
etaj intermediar, zona I. Maniu, preț 77.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
e semldec, amenajată mobilată zona Gojdu, 
preț 20.500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona piață 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorlzări, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită, ocupabllă Imediat, Ideală pt Investiție, 
închiriere, preț negociabil, te1.0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• zona Qo|du, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorlzări, parchet ocupabllă 
Imediat, urgent, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorlzări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74,000 ron, negociabil, tel, 
0730-474275,0740-535095. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj Intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă, tel. 211587,0745/786578 (AO)
• zona M ărățtlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 

-Jecebal, Piață, Inclusiv ultimul etaj, de
Veferlhță cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 

T723/66O160,211587. (A0)

• urgent, zona Decebal, Gojdu, Mărăștl, cu sau 
fără modificări, Indiferent de etaj, ofertă de preț 
la vedere, cu plata Imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• dec, zona Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9-

Vând terenuri (21)
j 1 ha lângă restaurant Pacific, Intrare de pe 
Jjl7, toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)

• 550 mp, prelungirea Viilor, gaz, curent, apă, 
canalizare, 30 eurc/mp, tel. 0751/569639. (T)
• arabil sau dau în arendă 3000 mp din satul 
Sântuhalm, pădure de salcâm un hectar în satul 
Lunca, corn. Băița, cu drum de acces, preț nego
ciabil, tel. 213053. (T)
• Intravilan, In Mintia, 2000 mp, FS 16,5 m, tel. 
227929,0722/288113, (T)
• Intravilan, sat Tîrnăvița, corn. Brănișca, 5600 
mp, 11/2 eure mp, tel. 0746/058490.CT)

• Simeria Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)

• mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662, (A0)
| la DN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 

®0 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 zi, 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)

Deva str Ulpia nr. 15
Tel. +40 - (O) 254-215294; 215770, 0728/285576. Fax +40-<0>-254 2181:1. c.'f<ce Jev^Mevajcm«ux>

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

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

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

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

ZIDARI 
FAIANȚARI 

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

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

Informații la telefon: 0254.215.294 - 0254.218.151 (fax) 
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro

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

• In Deva, zona Vulcan, 5-800 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, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511,776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, țel. 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)
• 03 ha. DN1, la 5 km distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, telefon: 0254/613,366,0788/040.490. 
(Aid)

• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• șoseaua Irad-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: 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșuiui, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Intravilan, Orâștie, 1000 mp, pe șoseaua 
națională preț atractiv, teiefon: 0254/613.366, 
u/ffl/040-wO. (A10)

Cumpăr teren (22)
• intravilan în Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plată imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• vând societate comercială (SRL) ■ alimentație 
publică, informații la telefon 0720/930208. (nr. 
1/11.06.2007)

• 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: 0254/613.366,0788/040.490. 
(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-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Vând alte imobile (27)
• halățlconstrucție 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)

Decese (75)

• ofer spre închiriere hală industrială In 
Brad, Str. Moților, amenajată, 700 mp folosi
bili plus birouri super dotate; bar, 
spălătorie auto, noi, cu toate dotările afe
rente, fose septice, nisipator, separator 
grăsimi. Tel. 0729/942066, 0728/078090. 
(6/29.05)

• primesc în gazdă 1 fată (femeie) nefumâtoare 
preț 150 rom pe lună, fără nici o taxă. tel. 
0723/702557. (T)
• primesc în gazdă o elevă sau tânără salariată 
Ofer cameră separată, condiții bune la bloc, 
telefon 212400, dimineața. (T)
• primesc In gazdă tânără, tânăr, nefumător 
sau alte vicii; ofer condiții Ireproșabile; rog seri
ozitate. Tei. 0723/851439. (T)
• urgent garsonieră, zonă centrală, relații la nr. 
de telefon 0254-224180. (T)
• garsonieră,' Deva, complet mobilată, 100 
euo/lună, tel. 2152.12. (AJ.)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună, tel. 215212. <A1)
• central, Deva, parter, 50 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, pentru birou, 
cabinet, sediu firmă, 500 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Al)
• garsonieră sau apartament' cu 2 camere, 
(ne)mobiiate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans și garanție, tel, 211587,0745/253662. (A0)

’ • apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală, 
mobilat șl 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)
• apartament 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică, preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progresul, 2 camere, mobilat, gara], preț 250 
euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 camere, mobilat, centrală termică, zona 
pieței, preț 180 euro, tel. 221712, 0724/305661.

I (A2)
i • garsonieră zona Trident, mobilată și utilată, 
: cu balcon, parchet, 2- patur fotolii, aragaz, 

mașină de spălat, frigider, preț 100 euro/lună, 
tel. 0730-474275.0740-535095. (A4)

• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decedai ■ Aiex, 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 
MărăștiuI Nou, mobilat și utilat, cu balcon mare.

i centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
amenajat modem, preț 200 euro/lună, sau 
apartament 3 camere, nemobilat zona Spar - 
piață cu centrală termică, termopan. parchet, 
gresie, faianță, cu cheltueli inc'use. tei. 0730- 
474275.0740-535095. (A4)

• hală, 5-500 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, pretabil 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)

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

Auto românești (36)

• vând Dacia 1310 Break, culoare albă, an 
de fabricație 2004, Km la bord 55 200, preț 
11500 roni negociabil, informații la telefon 
0741/246310 sau 0254/777354. (nr. 
12/11.082007)

• vând Dada 1310 Tx, an. 1989, culoare galben, 
48,28500 Km reali, garaj, acte la zi, ITP04 2009, 
unic proprietar, preț 6500 ron negociabil, tel. 
220696.(T)

i?î-74:

• vând Dacia 1410 Break, an fabricație 2000, 
culoare auriu, stare foarte bună, preț 7000 
negociabil, informații la telefon 07< 
6/13.06.2007)
• vând Dacia papuc, A.F. 1997,2 locuri, GPL 
tracțiune față, 1600 cmc, 5500 ron, tel. 
0724/955356. (T)
• vând mașină Dacia Break, A.F. 1996, km 28600, 
preț 2200 euro negociabil, tel. 224200. (T)

bună, preț 7000 roni 
îfon 0744/636399. (nr.

*uto străine (37)
• vând Flat Albea, an taoricație 2005, motor 
1250-cc-benzi nă, euro 4, Km-31000 carte, Servis, 
toate obțiunile, toate taxele la zi, tel. 
0723/270348. (T)

• vând Ford C-Max, A.F. 2005, 42000 km, 
persoană fizică, AC, ABS, EBD, 4XAIrbag, 
culoare neagră, stare tehnică Impecabilă, 
preț 9500 euro, tel 0751/289883, Intre orele 
9-19. (nr. 11/11062007)

• vând Skoda Octavia an 2003, motor 1.9 TDI, 
unic proprietar, vopsea originală, metalizat, 
145000 km, carte service, tel. 0744/125690. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motocosltoare Carpatina, 
Informații la telefon 0257/434498, după ora 
184». (nr. 7/11062007)

• vând motocosltoar* * Husqvarna F214, preț 
convenabil-negociabiI, vând familii de albine, tel, 
0721/673582. (T)

• vând 20 familii albine, telefon 616200, 
0729/096549. (nr. 14/114)6^007)

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

Altele (61)
• cumpăr lăzi de plastic (pt. fructe, sticle, 
pâine), deșeu, cantit. nelimitate, plata pe loc, tel. 
0723/227569 sau 214664. (T)
• vând BCU, informații la telefon 0723/889196. 
(nr. 7/12.06.2007)
• vând cilindri de yallă cu bile widia, antiefracție 
ABUS Germania, tel. 0723/227569. (T)
• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
1,30/1,28 m, scânduri, vană din tablă zincată, tel. 
0254/215795. (T)
• vând mesă din păr natural, tel. 0721/673582. 
(T)
• vând placă grafică atiradeon 9550, dual view, 
256 mb, tv-ovt, DV-input, 128 bytes, slot AGP/PCI, 
drivere+cutie, 18 luni garanție, tel. 0724/884898, 
preț 180 ron. (T)
• vând sârmă sudură, 3,25 sau idem, tablă 
neagră, grosime 5,4 și 3 mm, tel. 216968. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vâna oibiioieca corpuri cu dulap, sufragerie 
din 2 comode, vitrină, masă extensibilă cu 6 
scaune, dormitor din dulap, 2 uși, dulap vitrină, 
toaletă,. recamier cu ladă, cuier hol, bufet 
bucătărie 3 candelabre, tel. 0254/228168. (T)

Electrocasnice (56)
• vând 1 frigider Artic, 2 lăzi frigorifice, 3 și 4 
sertare. Artic, în perfectă stare de funcționare, 
preț negociabil, informații la tel. 222348. (T)
• vând frigider 180 I, informații tel. 213908, 
0749/275194. (T)
• vând mașină de spălat Albalux 4, stare 
perfectă; 200 riei) ron, tel. 074Vo.W97. (t)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 2 porci grași, până la 120 Kg, informații în 
Brâznic, nr. 64, tel. 282742. (nr. 8/13.06.2007)

Inf. la tel. 0254/241.
OFERTA!
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Colectivul secției de chirurgie al Spitalului Județean 
jy Deva transmite sincere condoleanțe familiei dr. Iliescu if la pierderea mamei

ILIESCU MARIA

Familia dr. Jurcău Vasile este alături de dr. Iliescu Ion, la greaua încercare pricinuită de pierderea mamei
ILIESCU MARIA
Dumnezeu să o odihnească în pace!

Sincere condoleanțe.

Familia Moldoveanu și Stano mulțumește tuturor celor care au fost alături de noi la pierderea celei care a fost o bună soră, mamă și bunică
LAZĂR GERDA

născută STANO

Pierderi (62)
• pierdut carnet de asigurat pe numele Zepa 
Mircea Octavian, Se declară nul. (nr. 
3/13.06.2007)

Citații (63)
• Boca Marla și Boca Milian sunt citați să se 
prezinte la Judecătoria Deva, la data de 
28.06.2007, în dosarul nr. 191/221/2007, în proces 
cu Nechita Aurel, pentru ieșire din indiviziune. 
(nr. 5/13.06.2007)

Prestări servicii (72)

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

• caut urgent femeie serioasă și de încredere 
pentru îngrijire bătrână bolnavă, permanent, tel. 
0254/216924 și 0744/420090. a)
• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0.742/121148,0749/037604. (97302)

Dumnezeu să o odihnească!

(nr. 4/13.06.2007)

(rir. 12/13.06,2007)

Nu o vom uita niciodată!

(nr. 2/13.06.2007)
• 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)
• angajat persoane pentru magazin de bici
clete. Informații la tel. 0744/575217. (nr. 
11/11.06.2007)
• angajez vânzător floral, în Deva, Eminescu, nr. 
42. Informații la telefon 212864. (nr. 
10/13.06.2007)
• locuri do muncă în Italia, pentru femei de până
la 60 de ani, cazare și masă asigurate. Relații la 
tel. 0727/130350. ( )
• SC Boema angajează agent vânzări divizia 
Kraft. Cv-urile și informații latei. 0745/34702, fax. 
0254/234349 sau la sediul firmei, str. Apuseni, nr. 
l.(nr. 5/12.06.2007)
• SC Boema angajează merchandiser divizia 
Kraft. Depunere CV și 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).
• Societate comercială_______________________ ____ ageriți de 
vânzări pentru județul Hunedoara. Așteptăm 
CV-urile dumneavoastră la fax. 0254/222344. (nr. 
8/11.06.2007)
• societate comercială angajează 
contabili/economiști cu experiență în contabili
tate minim 3 ani. Relații la tel. 0254/219751, 
0254/213141,0726/392830, orele 10 • 17. (6/7.06)
• sortator produse, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sortator produse, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• stlvuttorist, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• stivuKorist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar la strung paralel șl de detalonat, 
Călan, 4 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• strungar universal, Brad, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.

• strungar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar universal, Orăștie, 1 post, data limită 
30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Deva, 4 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 25.07., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 4 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Hunedoara, 
3 posturi, data limită 25.07., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
29.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
31.07.2007., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Simeria, 17 posturi, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Simeria, 30 posturi, data limită 15.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• supme0Mtor jocuri (cazino), Hunedoara. 1 
post, data limită 30.07, tel. 213244. între orele 9- 
16.
• ■*rara0câar  arapte (învățământ). Deva.: 
cest baea Wă 3C06-tel 21324A rt-e oree 9-

mailto:office.deva@deva.acomin.ro
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Așteaptă primul său copH
•Câștigător la Hamburg. Scurtmetrajul „Lampa cu căciulă", în regia lui Radu Jude, a câștigat premiul cel mare, în valoare de 3.000 de euro, la Festivalul filmelor de scurtmetraj-desfășurat între 6 și 11 iunie la Hamburg.

Inundații Pompierii din Belfast au fost solicitați de 200 de ori într-un interval de 30 de minute, după ce ploile torențiale au provocat inundații în Irlanda de Nord. (Foto: epa)

■ Celebra Thalia va 
dărui o fetiță magnatu
lui industriei muzicale, 
Tommy Mottola.

Los Angeles (MF) - Cântăreața și actrița mexicană Thalia a dezvăluit în cadrul unui interviu în exclusivitate pentru revista Hello că așteaptă primul său copil cu soțul său, magnatul industriei muzicale Tommy Mottola.Pe parcursul carierei, Thalia a lucrat ca actriță de teleno- vele, cântăreață, prezentatoare de televiziune, creatoare de modă, editor de revistă și foto- model. în cel mai recent număr al ediției mexicane a revistei Hello, cântăreața a dezvăluit că va avea în curând un nou rol, acela de mamă, după ce a rămas însărcinată cu Mottola, cu care este căsătorită de șapte ani. Thalia, în vârstă de 35 de ani, va naște o fetiță
Taxi-uri pe culoriDubai (MF) ■ Autoritățile orașului Dubai au lansat pe piață taxime- trele colorate în roz pentru femeile musulmane care nu doresc să împartă acest mijloc de transport confortabil cu nici un reprezentant al sexului opus. „Ladies Taxis” constituie ultimul moft într-un centru comercial, de turism și de afaceri unde se întâlnesc peste 203 de naționalități. Bărbații simt conduși la niște taxi-uri de culoare roșie.
Concert RBDBucurești (MF) - Un public majoritar feminin, cu vârsta medie până în majorat, a asistat marți seara la concertul susținut pe stadionul Cotro- ceni din București de trupa mexicană RBD. Cu postere și carnețele de autografe în mâini, decorate cu insigne și „tatuaje” RBD făcute cu pixul pe brațe, puștoaicele au cântat alături de trupă aproape de ora 24.00.

Chinua Achebe
(Foto: EPA)

Premiu 
literar

Legendarul Bob Dylan, premiat
Madrid (MF) - Premiul pentru Arte pe anul 2007 din partea fundației „Prințul Astu- riei”, patronată de prințul Felipe, moștenitorul tronului Spaniei, a fost acordat ieri, la Oviedo, muzicianului american Bob Dylan. „Auster în ceea ce privește forma și pro-

Londra (MF) - Scri
itorul nigerian Chinua 
Achebe a fost re
compensat, ieri, cu 
Man Booker Interna
tional Prize pe anul 
2007, pentru ansam
blul operelor sale. 
Man Booker Interna
tional Prize este cel 
mai prestigios premiu 
literar din Marea Bri- 
tanie, fiind echivalen
tul premiului francez 
Goncourt. în valoare 
de 87.300 de euro, 
premiul este decer
nat o dată la doi ani 
scriitorilor sau scri
itoarelor de toate 
naționalitățile cu con
diția ca operele aces
tora să fie scrise în 
limba engleză.

Bob Dylan (Foto: epa)

Nimeni nu va afla adevărul
■ Prinții Harry și William 
se gândesc în fiecare zi 
la mama lor și la 
moartea ei.

Los Angeles (MF) ■ Prințul Harry a declarat într-un interviu acordat împreună cu fratele său pentru un post de televiziune american că nimeni nu va afla vreodată adevărul despre moartea mamei sale, prințesa Diana.într-un interviu acordat jurnalistului Matt Lauer, de la NBC, Harry a declarat: „Știți prea bine, nimeni nu va afla vreodată... ce s-a întâmplat in acel tunel. Și sunt sigur că oamenii se vor gândi tot timpul la acest lucru... Eu nu voi înceta
Puiul de vultur imperial (aquilaheliaca adalberti) aparține Parcului Național Donana din Huelva, Spania.

(Foto: EPA)
<_________ _ ______________

Desene Disney la BollywoodBombay (MF) - Gigantul american Walt Disney și unul dintre cele mai mari studiouri de producție din cinematografia indiană, Yash Raj Films, au anunțat marți, la Bombay, că au încheiat o înțelegere pentru producerea de filme animate cu vocile starurilor de la Bollywood. Asocierea va permite „pentru prima dată celor două companii să co-producă filme în India”, a declarat Disney într-un comunicat. Se vor putea crea filme de animație în limba hindusă pentru vasta piață de film indiană, dar și pentru restul lumii. Acordul prevede realizarea în fiecare an a cel puțin unei producții animate. Primul lungmetraj se va numi „Roadside Romeo” și beneficiază de cocktail-ul clasic promovat de Bollywood: cântece. dansuri si scene de acțiune. Filmul

Perimetrul a fost izolat (Foto: epa)

Thalia (Foto: EPA)în toamna acestui an și este foarte încântată de acest lucru: „Mă simt liniștită, mă simt ca o femeie împlinită, feminină, voluptoasă”, a spus cântăreața.Thalia a devnit celebră în 1981, ca solistă a grupului muzical de copii Din Din. între timp, nu numai că a devenit una din cele mai populare actrițe de televiziune din Mexic, dar și-a construit și o importantă carieră muzicală, având la activ peste 12 milioane de albume vândute în lumea întreagă.
fund prin mesajul transmis, Dylan îmbină cântecul cu poezia într-o operă devenită clasică și care a influențat educația a milioane de persoane”, a indicat, juriul. Dylan, pe numele său adevărat Robert Allen Zimmerman, s-a născut în statul american Minnesota în 1941.Fundația decernează în fiecare an opt premii, „Comunicare și umanitate”, „Cercetări științifice și tehnice”, „Științe sociale”, „Arte”, „Litere”, „Cooperare internațională”, „Sport” și „Concordia”, fiecare în valoare de 50.000 de euro. Premiul va fi înmânat în toamnă.

Prinții Harry și Williamniciodată să mă întreb (ce s- a întâmplat n.r.)”. Harry (22 ani) și fratele său William (24 ani) au încercat să explice impactul pe care l-a avut moartea mamei lor asupra 
S-a prăbușit în 

Londra (MF) - Două etaje superioare ale unei clădiri în curs de renovare s-au prăbușit marți, in centrul Londrei, a anunțat poliția. Mai multe ambulanțe și șapte mașini de pompieri au ajuns imediat la locul incidentului, în cartierul Victoria, din apropiere de sediul Parlamentului. O persoană a fost rănită, potrivit primelor informații provenite de la echipele de salvare. Etajele

Corina effing l^zodia Berbec^H^j muzk$, dansul și mo-fe.'* '(foto: T.Manu) Pata zilei o găsiți și ■i ■■vw.huon.ro V&

(Foto: EPA)propriilor vieți. Prințesa Diana (36 ani) și Dodi (42 ani) au murit pe 31 august 1997 în urma unui accident de mașină produs în pasajul de sub podul Alma din Paris, în 
centrul Londreicare s-au prăbușit sunt al patrulea și al cincilea.Cauzele incidentului nu sunt cunoscute pentru moment, iar poliția a subliniat că nu există indicii care să arate că ar fi vorba de o explozie. Imobilul, situat în apropiere de sediul Scotland Yard, era sediul birourilor lui Hazel Blears, unul dintre liderii Partidului Laburist, în prezent candidat la funcția de vicepremier. 

timp ce erau urmăriți de paparazzi. prinți au declarat cei zece ani scurși de mamei lor tim-- a trecut greu. HPrințul William a adăugat că se gândește în fiecare zi la mama sa și la moartea ei.Lauer i-a întrebat pe ce și-ar fi dorit să dacă nu ar fi avut a- ■■ cest statut. William a glu- Mgmit și a spus că atunci când era mic își dorea sădevină ofițer de poliție. Prințul a adăugat că acum i-ar plăcea să fie pilot de elicoptere. Harry a spus că i-ar fi plăcut să locuiască în Africa, să fie implicat în activități umanitare și să lucreze ca ghid pentru safari.

Dalai Lama în timpul vizitei sale în Australia, a vizitat și Parcul Zoologic „Crocose- um”, aflat în Queensland. Liderul spiritual al tibetanilor a discutat cu familia naturalistului Steve Irving, cunoscut ca Vânătorul de Crocodili. (Foto: EPA)
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