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Dimineața La prânz Seara

Urșii ataca in Apuseni
BebelușiiDeva (H.A.) - Nopți întregi de nesomn, program de masă o dată la trei ore, plimbări lungi, obligatorii, la aer curat, scâncete, maldăre de haine murdare, baxuri de scutece, cutii de lapte praf. Borcănele de mâncare pasată. Uleiuri, pudre, creme. Nu este un dezastru natural! E doar un bebeluș. Mămicile știu toate acestea, /p.3

Abuzați de 
nemți

Augsburg (MF) - Procuratura din Augsburg și politia de frontieră au descoperit în niște containere de locuit de lângă un câmp de căpșuni din Oberndorf (Bavaria) aproximativ 60 de români aduși să lucreze la negru la cules de căpșuni. Românii locuiau în condiții mizere, fără apă și hrană, fără posibilitatea de a găti, fără toalete și coșuri de gunoi.

Tabere 
pentru 
studențiPetroșani (C.B.) - Pre
ședintele Sindicatului 
Studenților Demo- 
crați (SSD), Dacian 
Ciodaru, a anunțat 
care sunt taberele 
studențești de odihnă 
care au fost reparti
zate de Agenția pen
tru Sprijinirea Stu
denților (ASS), Uni
versității din Petro
șani. Din 13 iulie, 
primii studenți care 
vor intra în posesia 
unui bilet vor putea 
alege între Costinești 
și Zămești. Seriile următoare pot 
merge fie la Cos
tinești, fie la Pârâul 
Rece - Predeal, Sina
ia, Covasna, sau 
Călimănești. /p.5

Dacian Ciodaru

Seară de distracție
Deva (S.B.) - Au început „Serbările Cetății- 2007”. Ieri a fost prima zi dedistracție. Devenii au fost prezenți într- un număr impresionant. Vedetele serii, Dan Negru, Delia & Matteo și Formația „Talisman” au oferit concerte apreciate de mici și mari, /p.3 www.huon.ro
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■ în gospodăriile din 
satele răsfirate ale 
comunei Bulzeștii de Sus 
și-au făcut apariția urșii.

Bulzești (S.B.) - Locuitorii din satele munților Apuseni, județul Hunedoara, se trezesc, peste noapte, fără animalele

din grajduri. Vin urșii și le fură. în cursul acestei săptămâni, urșii au „colindat” mai multe gospodării, ultima lor ispravă petrecându-se în gospodăria lui Virgil Rusu. „A venit și mi-a luat vițica la care țineam ca la ochii mei! Mai aveam și două oițe în grajd și nici nu știu cum au

scăpat și unde au fugit! Ursul a venit noaptea, dar nu am auzit nimic. Nici câine, nici altfel de gălăgie. Joi dimineață am văzut prăpădul. Pe ușa grajdului se văd urmele de gheare ale ursului și fire din blană. Se pare că nu a reușit prea ușor să rupă ușa și a urcat și prin podul grajdului.

Gospodăriile noastre sunt vizitate de urși aproape zilnic. Vin mai mulți urși sau unul singur, poate o ursoaică... nimeni nu știe pentru că fură tot când nu vedem”, spunea, V. Rusu, cu lacrimi în ochi. Agoniseala omului a dispărut, în aceeași situație se află și alți săteni, /p.3
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Pompierii din toate localitățile județului și-au demonstrat pricepe rea în cadrul unui concurs desfășurat pe stadionul „Cetate”, din Deva, Au participat opt echipe ale serviciilor voluntare și ale celor private. Câștigătorii locului întâi vor participa în 2 iulie la faza interjudețeană. care va avea loc la Reșița.Eă www.huon.ro
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Elevii au intrat în vacanta mare
■ S-a încheiat anul șco
lar. Elevii au luat o bine
meritată vacanță, însă 
unii vor avea examene.

Deva (S.B.) - Toate unitățile de învățământ ale județului au desfășurat, ieri, manifestări de închidere a anului școlar 2006 ■ 2007. Vacanța mare va debuta pentru elevii

care susțin Testele naționale și Bacalaureatul, cu examene. Nu va fi ușor. Testele naționale vor fi susținute, în acest an, în județul Hunedoara de un număr de 4.706 candidați, în 18 centre. Numărul acestora este mai mic, comparativ cu anul trecut, cu 221 de înscriși, din cauza unui număr mai mare de corigenți din clasele a VIII-

a. Primul examen din această sesiune va avea loc luni, 18 iunie, la limba și literatura română. înscrierea la examenul de bacalaureat, în județ, s-a făcut în proporție de 100%. Numărul total al tinerilor înscriși la bacalaureat este de 4.897. Bac-ul va debuta pe data de 25 iunie cu proba orală la limba și literatura română.

Simpozion
Deva (S.B.) - Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva a găzduit în aceste zile o sesiune științifică ce include șapte secțiuni de activitate. Lucrările prezentate vor fi incluse în revista “Sargeția”, . editată de muzeul devean. /p.5

Aurul dacilor, vânat de 13 ani
Deva (M.S.) - Primele informații că în zona siturilor dacice din Munții Orăștiei s-ar fi descoperit obiecte de patrimoniu extrem de valoroase au apărut în anul 1994, după ce a fost semnalată apariția primilor kosoni, monede dacice din aur. Afirmația aparține fostului director al Muzeului

Civilizației Dacice și Romane Deva, Adriana Pescaru, audiată ieri ca martor în procesul „Aurul Dacilor” care se judecă la Tribunalul Hunedoara. Cât despre brățările dacice, ea a afirmat că a auzit de descoperirea a trei asemenea obiecte în anul 2001, cu ocazia unei expoziții de la București. /p.3
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• Moțiune PSD. PSD ia în calcul depune
rea unei moțiuni simple pe tema situației 
din agricultură, săptămâna viitoare, la 
Senat, a anunțat, ieri, președintele parti
dului Mircea Geoană. Geoană a precizat 
că textul moțiunii va fi finalizat luni. Lideri 
ai PSD s-au întâlnit, ieri, cu președinții 
social-democrați de consilii județene.

Mai mulți români în Afganistan

Capturat
Jakarta (MF) - Autoritățile indoneziene l-au capturat pe liderul grupului militant Jemaah Islamiah (JI), a anunțat, ieri, comandantul unității antiteroriste din a- ceastă țară. Bărbatul, care a fost prins sâmbătă, se numește Zarkar- sih și mai este cunoscut sub numele Mbah.

Pro 
referendum

Ankara (MF) - Președintele turc Ahmet Nec- det Sezer a decis ieri să organizeze un referendum în cazul controversatei reforme care presupune alegerea șefului statului prin sufragiu universal.

Ahmet Necdet Sezer
(Foto: FAN)

Ferenc Gyurcsany
(Foto: EPA)

Guvern 
remaniatBudapesta (MF) - 
Premierul ungar, Fe
renc Gyurcsany, a a- 
nunțat ieri o rema
niere a Guvernului 
său, precizând că ac
tualul ministru al 
Muncii, Peter Kiss, va 
prelua postul de șef 
al Cabinetului prim- 
mjnistrului, deținut 
până în prezent de 
Gyorgy Szilvasy. Szil- 
vasy va deveni minis
tru fără portofoliu, 
însărcinat cu serviciile 
secrete civile. Gordon 
Bajnai, până în pre
zent Comisar pentru 
Dezvoltare al Guver
nului, o va înlocui pe 
Monika Lamperth în 
funcția de ministru al 
Administrației Locale 
și Dezvoltării Rurale. 
Monika Lamperth va 
deveni ministru al 
Muncii și Bunăstării.

■ România și alte șase 
state NATO vor trimite 
militari care să antrene
ze armata afgană.

Bruxelles (MF) ■ Miniștrii Apărării din cadrul NATO au salutat ieri decizia a șapte state membre, între care, conform unei surse diplomatice, s-ar număra și România, de a trimite militari însărcinați cu misiunea capitală de a forma armata afgană, de care depinde securitatea Afganistanului, relatează AFP.în cadrul unei cine neformale care i-a reunit pe miniștri joi seara, șapte țări au promis că vor trimite ofițeri, a- vând ca misiune să se încorporeze în batalioane active afgane, a precizat purtătorul de cuvânt al NATO, James Ap- pathurai.Alte echipe de instrucție, clasice, există deja, oferind pregătire de bază sau specializată soldaților afgani, însă acestea sunt fixe și nu participă la operațiuni.

Appathurai a refuzat să prezinte lista celor șapte țări, explicând că acestea vor trebui să își anunțe singure decizia. El a menționat doar Franța, care și-a anunțat public decizia de a trimite 150 de militari in Afganistan.Potrivit unei surse diplomatice, țările respective sunt Canada, Franța, Italia, Lituania, Polonia, România și Slovacia.în cadrul Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (ISAF), condusă de NATO, care va cuprinde de a- cum aproape 40.000 de soldați din 37 de țări, există deja 20 de echipe de acest gen, formate din 12 până la 19 persoane fiecare, dar mai este nevoie de cel puțin 46, conform cerințelor prezentate Alianței.
România e dispusăMinistrul român de Externe, Adrian Cioroianu, anunțase joi, la Washington, că România s-a arătat dispusă să își suplimenteze contingentul militar din Afganistan, for

Imagine din timpul întrunirii miniștrilor Apărării din țările NATO
(Foto: EPA
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mat din 900 de militari, în timp ce NATO va spori operațiunile împotriva talibanilor și membrilor al-Qaida.„Suntem dispuși să sporim efectivele din Afganistan”, în principal pentru o misiune de instruire a trupelor afgane, a

declarat ministrul român de Externe, Adrian Cioroianu, după mai multe întrevederi, în cursul acestei săptămâni, cu autoritățile americane. „Orice reconfigurare a trueplor noastre va fi bazată pe negocieri cu aliații noștri”, a adăugat el.

Cioroianu cere dovezi 
privind închisorile CIA

Washington (MF) - Ministrul român de Externe, Adrian Cioroianu, i-a cerut joi raportorului special al Consiliului Europei să dovedească existența centrelor de detenție secrete ale CIA în România, în timpul unei vizite efectuate la Washington.„Pentru moment nu avem nici o dovadă oficială și precisă privind existența presupuselor închisori ale CIA în România. Suntem dispuși să discutăm orice dovadă pe care ar putea-o aduce”, a declarat Cioroianu.Raportorul special al Consiliul Europei, Dick Marty, a dezvăluit la 8 iunie că centre de detenție ale CIA au fost instalate în Polonia și România în perioada 2003-2005, cu acordul președinților celor două țări.Cioroianu a avut întrevederi cu secretarul american de Stat Condoleezza Rice și cu oficiali de la Pentagon. El a declarat că polemica privind închisorile CIA nu s-a regăsit pe agenda discuțiilor.

Militant Hamas pe un tanc, în 
orașul Gaza (Foto: epa)

Război civil între palestinieni
■ Mișcarea Hamas a 
preluat controlul asupra 
întregului teritoriu al 
Fâșiei Gaza.Gaza (MF) - Mișcarea Hamas a preluat controlul, în cursul nopții de joi spre vineri, asupra întregului teritoriu al Fâșiei Gaza, după ce a dispersat forțele loiale președintelui palestinian, Mahmoud Abbas, care a invocat o lovitură de stat militară și a demis Guvernul dominat de islamiști.Confruntările dintre Hamas și serviciile de securitate loiale mișcării Fatah, partidul lui Abbas, au provocat moartea a 113 persoane, de la 7 iunie.

Hamas a dat asigurări că oficialii partidului Fatah au părăsit sediul președinției, situat la malul mării.
Alt guvernAnunțul mișcării Hamas are loc la cinci ore după ce Mahmoud Abbas a demis Guvernul de uniune națională și a declarat stare de urgență.Abbas a decis, de asemenea, declanșarea alegerilor anticipate, atunci când situația o va permite, și înființarea unui guvern de urgență. Abbas l-a însărcinat, ieri, pe ministrul Finanțelor, politicianul independent Salam Fay- yad, cu formarea noului Guvern.Premierul provenit din

mișcarea Hamas, Ismail Hani- yeh, a calificat drept precipitate deciziile lui Abbas, însă a dat asigurări că mișcarea sa nu are intenția să proclame un stat în Fâșia Gaza.Statele Unite au reacționat prompt, secretarul de Stat a- merican, Condoleezza Rice, a- firmând susținerea deplină a deciziilor lui Hamas, în timp ce Casa Albă și-a exprimat profunda îngrijorare în privința acestor confruntări, iar Comisia Europeană a cerut un armistițiu umanitar.Toate punctele de trecere în Fâșia Gaza, al căror control a fost preluat de militanții Hamas, au fost închise ieri până la noi ordine, a anunțat armata isrealiană.
Mai ferm împotriva corupției

Explozie O explozie produsă ieri în- 
tr-o stație de autobuz din orașul Diyar- bakir, situai în sud-estul Turciei, a

Sibiu (MF) - Baroneasa Emma Nicholson a declarat, ieri, la Sibiu, că România a făcut progrese mari în ultimii ani, dar că noul raport al Comisiei Europene „va recomanda cu fermitate întărirea luptei împotriva corupției”, transmite corespondentul MEDIAFAX.întrebată de jurnaliști dacă România mai are probleme în ceea ce privește sistemul judiciar, Emma Nicholson a declarat că justiția trebuie să fie „liberă, dreaptă, accesibilă tuturor cetățenilor și fără frică”.Baroneasa a mai spus că România a făcut mari progrese în ultimii ani, dar că în continuare trebuie să conti

nue procesul de schimbare a justiției și lupta împotriva corupției.„Cred că noul raport al Comisiei Europene, care va sosi în curând (27 iunie-n.r), va recomanda din nou cu fermitate ca sistemul de justiție să fie întărit și să lupte împotriva corupției. Dar nu faceți greșeli! România a făcut mari progrese, de aceea este membru cu drepturi depline în UE”, a declarat presei Emma Nicholson.Ea a mai spus că toate legile țării și ale UE trebuie să fie respectate de toate lumea, iar justiția trebuie să fie deschisă tuturor cetățenilor.
AEItl Iranieni arzând drapelele Statelor Unite, Israelului și Marii Britanii, în timpul demonstrației de ieri, de la Teheran, împotriva violențelor interconfesionale care au loc în Irak și de care sunt considerate răspunzătoare aceste țări. (Foto: epa)

Oferta Rusiei nu substituie scutul american

provocat rănirea mai multor persoane. Explozia a fost produsă de o bombă amplasată pe una dintre cele mai aglomerate străzi din orașul cu majoritate kurdă, într-o stație folosită de autobuze civile și militare. (Foto: epa>

Bruxelles (MF) - Oficialii a- mericani au anunțat, joi, Moscova că oferta Kremlinului de a folosi o bază radar din Azerbaidjan nu se poate substitui planurilor Statelor Unite de amplasare a unui scut antira- chetă în Europa de Est.„Am fost extrem de explicit în cadrul întâlnirii, precizând că percepem radarul din A- zerbaidjan drept o capacitate adițională și că intenționăm să continuăm cu radarul din

Cehia”, a afirmat secretarul american al Apărării, Robert Gates, după o întrevedere cu oficiali militari din NATO și Rusia. Gates și-a exprimat îndoiala că experții vor veni Cu o evaluare completă a ofertei ruse înainte de discuțiile din 1-2 iulie dintre președintele american, George W. Bush, și președintele rus, Vladimir Putin.Gates a precizat că ministrul rus al Apărării, Anatoli

Serdiukov, nu a oferit un răspuns remarcilor sale. Diplomații au explicat că Serdiukov reiterase anterior că Moscova consideră că propunerea de folosire a radarului azer poate înlocui actualul plan al Statelor Unite.Totuși, Gates a salutat ofer- ta-surpriză de a folosi în comun cu rușii această bază radar propusă de președintele Putin la summitul G8 de săptămâna trecută.

Washingtonul a declarat că vrea organizarea unuei întrevederi la nivel de experți pentru a analiza oferta Moscovei.Statele Unite insistă că scutul antirachetă din Europa Centrală este menit să răspundă unor posibile atentate din partea Iranului și Coreei de Nord, însă Moscova se o- pune ferm acestor planuri militare pe care le consideră o amenințare la adresa securității naționale a Rusiei.
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• AaMaribfi îta Bofiit. în urma acțiunilor și controalelor efectuate, polițiștii hune- doreni au aplicat 116 amenzi la legea circulației, din care 46 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 8 permise de conducere, din care unul pentru consum de alcool. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 20.171 lei. (M.T.)
* V macdil surite «3S&. în timp ce demola un imobil vechi, un bărbat din Beriu a găsit un proiectil. Specialiștii au stabilit că proiectilul este gol în interior, fără capsă detonatoare, focos și încărcătură aferentă, fiind în stare avansată de ruginire. A fost preluat de ofițeri din cadrul ISU și urmează să fie distrus. (M.T.)

Politica mare la 
mâna copiilor

Adrian Sălăgean
adrian.salagean@in1armmedia.ro
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Ursii ataca, caravana treceA 1
■ Ursul poate fi vânat 
doar cu aprobare de la 
Guvern. Până atunci 
face ce vrea.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Bulzești - Situate la kilometri una de alta, majoritatea gospodăriilor din satele Bul- zeștiului de Sus nu au nici curent electric. Acolo, când se lasă noaptea, doar luna mai luminează! Sălbăticiunile ce intră după hrană până în gospodăriile oamenilor sunt ca la ele acasă, iar ursul, în special, nu are scrupule. „în ultimele zile colindă prin grajdurile noastre. Eu am fost prima la

care ursul i-a luat două capre. Da' ce pot face eu că sunt singură, bătrână și slabă. Nu mă pot pune cu dihania!”, spunea Zorița Rusu, o femeie de 80 de ani. La fel s-a întâmplat și în gospodăria vecinei sale, de peste dealuri, pe care o cheamă tot Zorița Rusu. A rămas fără oițe și spunea că „ursul ia ce-i poftește inima, porcul, capra, oaia, vițica, tot ce avem! Și atât avem și noi!”...Apariția ursului și pagubele făcute de acesta în zonă sunt tot mai dese. Oamenii spun că degeaba au câini, că nu se pun cu ursul pentru că sunt singuri și bătrâni, dar acum gluma s-a cam îngroșat și cineva trebuie să facă ceva! Sesizări ale oamenilor păgu

Virgil Rusu a rămas fără vițică după ce i-a luat-o ursulbiți nu au ajuns, însă, la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara. „Urșii nu pot fi vânați decât cu aprobarea Guvernului, după cum spune

Din punct de vedere politic, România 
trece prin cea mai neagră perioadă 
din istoria sa post-decembristă. Prestigiul 

politic internațional al României este la trei 
metri sub pământ. Promovată de valul 
crizei, actuala „promoție" de miniștri din 
Palatul Victoria nu e decât o improvizație 
jalnică ce-și împarte activitatea între dis
cursuri utopice, momente publice de umor 
involuntar și un „dolce far niente" născut 
din lipsa oricărei experiențe în domeniu.

Zorița Rusu și Dumitru Stănilă, alți doi păgubiți de urșii de la Bulzești

Traficati înaintea brățărilor
b 5

legea. Aprobarea va fi obținută într-o perioadă de timp destul de bună, dar numai după ce se depun sesizări, după ce, împreună cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, se fac constatări la fața locului. Până la luarea unor măsuri pot spune că urșii nu așteaptă și ar fi indicat ca Ocolul silvic de acolo să ia măsurile ce pot fi luate. Spre exemplu să sperie, cumva, urșii!”, precizează dir. Elena Bădescu - APM Hunedoara.

Un caz concret! Politica externă a 
României. Un nume: Adrian 
Cioroianu. Ajuns ministru de externe direct 

din talk-show-uri, Cioroianu este prototipul 
clasic al amatorismului în acțiune specific 
guvernului Tăriceanu II. Cotat ca un in
telectual rasat, în lumea politicii mari mi
nistrul nostru de externe nu e decât un 
copil de mingi. Episodul recent consumat 
în America este elocvent din acest punct 
de vedere. Dacă s-ar fi aflat lângă Con
doleezza Rice, șefului meu de scară, să 
zicem, i-ar fi fost permis un puseu de 
slugărnicie idioată. Nu însă și României 
încarnate în acel moment în persoana mi
nistrului ei de externe. Puterea de lobby pe 
care o are în prezent diplomația 
românească este la această oră cantitate 
neglijabilă de la Washinghton până la 
Bruxelles. Prestația de figurant a chiar șefu
lui creează oportunitatea altor diplomați să 
ne ia peste picior. Pentru că, în norme de 
diplomație, intervenția oficială a ministeru
lui de externe maghiar privitoare la soarta 
„pușcăriabiIilor" din UDMR, cetățeni 
români, este o bătaie de joc.

Ce treabă are Ungaria cu demnitarii din 
Guvernul României? Nici una. In mod nor
mal la o asemenea inepție, diplomația 
românească ar trebui să-i tragă la Bruxelles 
o mănușă de catifea peste față Ungariei. 
Nu cred că voi avea ocazia să văd un gest 
atât de profesionist din partea „yesman"- 
ului Cioroianu.

■ în 1996 existau doar 
112 kosoni în lume, iar 
prețul monedei era 
750 de lire sterline.

Deva (M.S.) - Primele informații că în zona siturilor dacice din Munții Orăștiei s- ar fi descoperit obiecte de patrimoniu extrem de valoroase au apărut în anul 1994, după ce a fost semnalată apariția primilor kosoni, monede dacice din aur. Citat ca martor, ieri, în procesul „Aurul Dacic”, fostul director al muzeului din Deva a menționat că,

pe fondul unui vid legislativ în ceea ce privește patrimoniul național, până în anul 2000 au apărut pe piață mulți kosoni din aur. De altfel, 41 de monede de acest fel au fost oferite spre achiziție muzeului din Deva de două persoane, care au primit pe kosoni 132 de milioane de lei vechi, în anul 1996.„în anul 1996 în lume existau doar 112 kosoni, iar prețul de catalog al unei asemenea monede era de 750 de lire sterline. Apoi au apărut mai mulți kosoni, iar prețurile au scăzut. Cei care au oferit

kosonii muzeului din Deva n- au explicat niciodată unde și în ce împrejurări i-au descoperit”, a spus fostul director Adriana Pescaru. Cât despre brățările dacice din Munții Orăștiei, martorul a susținut în fața instanței că a auzit de descoperirea a trei asemenea obiecte din aur în zona cetății dacice de la Grădiștea de Munte în anul 2001, cu ocazia unei expoziții organizate de muzeul din Deva la București, aici fiind prezentate obiecte dacice confiscate de la diverși căutători neautorizați. Pe de altă parte, martorul a

Brățări dacice *afirmat că nu-i cunoaște personal pe niciunul dintre in- culpații din procesul căutătorilor de comori dacice, despre ei auzind din presă sau alte surse.
Bebelușii schimbă viata

5 i

■ Nopțile dedicate 
bebelușilor sunt recom
pensate de bucuria pe 
care aceștia o aduc.

Hannelore Acârnulesei

A sărit cu jeep-ul de pe pod
Uroi (A.S.) - Un accident spectaculos a avut loc aseară lângă Simeria. Un jeep a sărit peste parapetul podului peste Mureș de la Uroi căzând în gol de la trei metri. Andreea B. se deplasa dinspre Simeria spre Uroi la volanul unei mașini de teren marca Subaru Forester. Soțul ei, pasager în mașină, nu- și poate explica accidentul: „Eu stăteam în dreapta. Soția, speriată probabil de ceva, a început să facă volte pe șosea și a pierdut controlul volanului. Știu doar că am sărit peste parapetul podului și ne-am rostogolit de câteva ori peste cap”. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav în acest accident. Poliția face cercetări privitor la împrejurările în care s-a petrecut evenimentul rutier.

Deva - Nopți întregi de nesomn, program de masă o dată la trei ore, plimbări lungi, obligatorii, la aer curat, scâncete, maldăre de haine murdare, baxuri de scutece, cutii de lapte praf. Borcănele de mâncare pasată. Uleiuri, pudre, creme. Băi zilnice cu ceai de mușețel. Nu este un dezastru natural. E doar un bebeluș. Mămicile știu toate acestea. Și totuși, un bebeluș le umple viața, chiar dacă le ocupă tot timpul pe care îl aveau liber înainte ca micuțul

să vină pe lume. De când apar copiii, viața cuplurilor, dar mai ales a femeilor se schimbă radical. Cu toate acestea, cele mai multe își cred odraslele cele mai frumoase și cele mai bune de pe pământ și o noapte sau chiar mai multe de nesomn nu înseamnă mare lucru. Că doar un copil are mama. „Viața mea s-a schimbat radical de când îl avem. Ne întrebăm cum am putut să trăim înainte, fără el. Avem și nopți nedormite și atunci eu mă ocup de el. Doarme cu mine. Dar suntem fericiți”, spune Cristina Roncea. „E foarte cuminte. Se mai trezește, cred că are coșmaruri. Dar e cuminte. Viața mea s-a schimbat. Am pentru ce să trăiesc”, povestește o altă mămică, Ioana Bobora. „Mă trezește noap-

loana și Narcisa, două mămici fericite (Foto: h a.)tea pentru că mănâncă și acum. Dar ne descurcăm. Nu e o greutate pentru mine. Mă ocup exclusiv de el”, spune Narcisa, o mămică fericită.Și tăticii se implică în creșterea micuților. Cu toate că admit că mamele sunt cele care petrec cel mai mult timp cu bebelușii. „E cel mai minunat lucru care se poate în

tâmpla în viața unui cuplu. Soția mea se ocupă de el mai mult, pentru că el este dependent de ea acum”, crede un tătic, Adrian Păuna. Copiii, însă, sunt cea mai mare realizare a oricărui om, mândria oricărui părinte și rostul oricărei mame. Și orice sacrificiu pare neînsemnat atunci când este vorba despre copii.
Distracție de week-end la Poalele Cetătii Deva

A

Mașina a suferit avarii

■ Devenii s-au distrat 
pe cinste în prima 
seară a „Serbărilor 
Cetății - 2007".

Sanda Bocaniciu
5anda.bocaniciu@in1armmedia.ro

Deva - Spectacolul artistic din Deva, oferit de trupe din diverse genuri de muzică (mai puțin populară n.r.), voia bună la mici și bere, tarabele colorate ce prezentau produse pentru aproape toate gusturile, prezența unor vedete cu recitaluri -pentru popor”, sau, pur și simplu, ocazia de a ieși la o plimbare la

Oty Matepoalele Cetății i-au scos pe deveni, cu mic și mare, din case. „Este foarte frumos și asemenea zile ar trebui înmulțite. Ne dorim mai mult, și mai mult... și mai multe vedete de primă mărime-.

Vasilica Gireadă Ramona Mucsispunea Ramona Mucsi, dinDeva. Aceeași părere o avea aseară și Oty Mate. DoamnaVasilica Gireadă spunea despre serbări că „ar trebui să fie ținute in centrul orașului, unde s-au desfășurat prima

dată, când a fost mult mai frumos ca acum. „Mâine, serbările vor 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' Săndel, 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.

mailto:adrian.salagean@in1armmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:5anda.bocaniciu@in1armmedia.ro
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1835 - A fost inaugurată, la lăți, Academia 

Mihăileanâ.____________________________________________________
1890 - S-a născut Arthur Stanley Jefferson, alias 

Stan Laurel, cel care, alături de 

Oliver Hardy, a format un cele- 

bru cuplu de comici,_______________

1917 - S-a născut Katharine 

Graham, editor al ziarului 

Washington Post, sub a cărei 
conducere a fost dezvăluită 

afacerea Watergate, care a dus 

la demisia președintelui Richard 

Nixon în anul 1974 (m. 2501).

1937 - S-a născut scriitorul american Erich Segal, 
autorul romanului de mare succes «Love Story», 

1942 - S-a născut Giacomo Agostini, campion italian 

la motociclism.
1958 - Este executat Imre Nagy (foto), fost premier 

al Ungariei ți liderul mișcării de revoltă împotriva 

ocupației sovietice.

VREMEA
16° șâpnb^ 31°minim 1*  '«dfe» maxim

Prognoza pentru astăziCer înnorat, posibil furtună, Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 16°C și maxime de 31°C.
Prognoza pentru două zile.
Duminică. înnorat, posibil furtună. Se vor înregistra temperaturi minime de 15°C și maxime de 25°C.
Luni. Cerul va fi mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 17°C, iar maxima de 31°C.
CMaMDAR RfislOlOS

Calendar Creștin Ortodox_______
Sf. Tihon, Episcopul Amatundei și Sf.Mc.Marcu, EpiS' 

copul Apoloniadei.

Calendar Romano-Catolic _________________

Inima Neprihănită a Măriei **;  Ss. Francisc Regis, pr.;

Benone, ep.

Calendar Greco-Catolic ________________________
S Tihon Taumaturgul, ep (+ sec. V).

Întreruperi apA, raz, c u;ri IT
„ . - _____ -................... ................. .>■

Apa_______________________________________ _ __________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Gaz metan
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Energie electrică_________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 

energiei electrice.

5BW!

REȚETA ZILEI

Salată de vinete
Ingrediente: 1 kg vinete, 200 ml ulei, 400 g ardei 

gras, 150 g ceapă, 500 g roșii, 50 ml oțet, sare. 
Mod de preparare: Vinetele și ardeii se coc pe plită, 

se curăță de pieliță și se lasă să se scurgă. Vinetele 

curățate se toacă mărunt pe un fund de lemn, apoi 
se freacă cu uleiul, oțetul și sarea, după gust, până 

se obține o pastă compactă. Ceapa se curăță și se 

taie mărunt și se amestecă totul bine. Vinetele se 

pun pe platou sau pe farfurie într-o formă plăcută și 

se ornează cu roșii.

Poftă bună!

Soluția Integrantei din numlrul precedent: I - C - HAZ - UȘOARA - EA - TARA - TIP - 

MEMORIE - T - TE - INSA - RING - OTET - MIRAT - DE - CE - ABAC - M - A - CUI 

- ROB - TEL - LAICE - RATIONAL - SURI - DIAC - ZI - RA - TRAP

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 lei M CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o noul provocare? Dar sâ 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate?
In perioada 5-20 Iunie, CL vrea să continui 
să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate Integrantele apărute 
în această perioadă, realizează o colecție șl trl- 
mite-o alături de tafomă completat, pe acăwa re
dacției: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depun > în cuflHe spe
ciale Cuvtntul liber, până în 28 Iunie.

IN 28 IUNIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CAȘTIUATORI

Nume........................
Prenume................
Adresa....................
.....................................Tel.

Localitatea..................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

CUVANM J.VHNAfa
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II. 
Extragerea va avea loc m 28 Iunie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare le nr. 0254-211275, Ini 8806, Persoenâ de contact Magdalena Șerban

7:30 Calul Flash (ep. 4 ulti-

0 mul, aventuri, SUA) 
8:00 La Zoo 
8:10 Desene animate. Club

Disney (SUA)
9:00 Phil din viitor (s

0 comedie, SUA)
9:30 Hai Hui prin Europa 

10:00 Arca lui Noe 
10:30 Călătoria vieții (doc.

Anglia, 2005) 
11:30Cinemaniadi 
12:00 Cartea europeană 
1235 Festivalului Maria

Tănase
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:20 Cea mai mică femeie

din lume (comedie/SF) 
15:55 Circul Soarelui, o 

H trupă unicat (doc.
Anglia)

16:20 Parfum de glorie: pro
fesor Ion V. lonescu

16:50 Faimoșii cu Măruță șl
Moga (r)

18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport Agendă Sibiu 

2007 
19:55 Fomnula 1. Calificări

21:15 Surprize, surprize...

Anul 9... Prezintă 

Andreea Marin Bănică. 
Prima parte 

23:00 Jurnalul TVR (r) 
23:15 Surprize, surprize...

Anul 9... Partea a ll-a 
0:15 Inspectorii (thriller, 
3 SUA, 1998). Cu: Louis

Gossett Jr., Jonathan 
Silverman. R.: Brad 

Turner 
2:05 Jurnalul TVR (r).

Meteo. Sport Agendă 
Sibiu 2007 (r) 

2:55 Totul despre mama
O mea (reluare)

(dramă, Spania, 1999). 
în distribuție:

Cecilia Roth, Marisa 

Paredes, Candela 
Peea, Penelope Cruz. 
R.: Pedro Almodovar 

440 Călătoria vieți (r) 
535 Gnemaniadi (r) 
6S5 Imnd României 
S10 Parfum de glorie (r)

7:00 Samurai Jack (desene 

animate)
730 Călătoriile Iul Sindbad 

(desene animate) 
8:00 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă doctore? 

10:00 Coroana de foc (film, 
reluare) 

! 12:00 ProMotor 

13:00 Știrile ProTv 

13:15 Crimele din Midsomen 
Orice criminal își are 
nașul (thriller, Marea 

Britanie, 1997). Cu; 
John Nettles 

15:15 Cursa ghiulea II
Ofcomedie/acțiune, SUA 

1984). Cu: Burt 
Reynolds, Dom 

DeLuise, Dean Martin, 
Sammy Davis Jr., Telly 

Savalas
17:15 Xena, Prințesa 

0 războinică (ep, 3, 
aventuri, SUA/Noua 
Zeelandă, 1995) 

18:15 Stilul Oana Cuzino 

(ultima ediție)
18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

20:30 0 aimă perfectă

Hfthriller, SUA, 1998). 
Cu: Michael Douglas, 
Gwyneth Palthrow, 
Viggo Mortensen, 
David Suchet. R.: Aan- 
drew Davis 

2245 Poștașul (acțiune,
SSUA, 1997). Cu: Kevin 

Costner, Will Patton, 
Larenz Tate, Olivia 

Williams, James Russo. 
R.: Kevin Costner

2:15 Martor sub protectie
E (dramă, SUA, 1999). 

în distribuție: 

Tom Sizemore, 
Mary Elisabeth 

Mastrantonio, 
Shawn Hatosy. 
Regia 
Richard Pearce

3:45 Cursa ghiulea ■
T3(film, r)

5:15 Crinete <fa Md- 

Qsomer Once omm! 
$ are nașd ffc. r)

7:00 Amintiri din întuneric 

(film, r)
8:30 în gura presei, cu 

Mircea Badea 
9:30 Casa de piatră 

10:00 Roata de rezervă 
1030 Opt reguli simple (r) 
11:15 Desene animate: 

Animax: Slimer și 
vânătorii de fantome 

12:00 Desene animate: Jetix: 
Piloții Nascar 

13:00 Știri 
13:15 Felida 

14:00 Justițiarii Vestului (s, 

0western, SUA, 2003).
Cu: Tom Berenger, 
Peter O’Meara, Amy 
Carlson 

15:00 Strălucire (dramă 

Ki muzicală, SUA, 2001).

Cu: Mariah Carey, 
Da Brat, Tia Texada, 
Max Beesley 

17:15 Reality-show: Bah- 
muțeanu și Prigoană - 
Povestea continuă (r) 

1830 Săptămâna financiară 
19:00 Observator.

Sport 
Meteo

20:30 în bătaia puștii

II (acțiune/dramă, SUA, 
1993). 
în distribuție: 

Clint Eastwood, 
John Malkovich, 
Rene Russo, 
Dylan McDemott, 
Gary Cole. 

Regia: 
Wolfgang Petersen 

2330 Frica (thriller, SUA, 
1996). Cu: Reese With
erspoon, Mark 
Wahlberg, William 

Petersen, Amy Brenne
man, Alyssa Milano 
R.: James Foley

130 Concurs interactiv
230 Desene animate:

Jetix:
Copiii de la 402; 
Jason și eroii 
muiteiu. 

Prințesa Sissi 
630 Feida

(reluare)

BerbecSunteți foarte emotiv și este posibil să aveți dificultăți de comunicare. încercați sâ vă ordonați ideile și nu refuzați comunicarea cu cei de la serviciu șl din familie.
Taur
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o
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Anturajul vă apreciază Ideile originale dar ar fl bine să țineți cont șl de ideile lor. Astăzi nu este recomandabil să vă implicați în activități Importante șl afaceri financiare.
Gemeniîn prima parte a zilei s-ar putea să întâmpinați mici dificultăți în relațiile sentimentale șl la serviciu. Puteți rezolva totul foarte ușor, cu mult calm șl cu o vorbă bună.
RacDimineață s-ar putea să fiți cam confuz. Nu răspundeți la provocările partenerului de vlațăl Dacă reușiți să evitați o discuție aprinsă, situația se va îmbunătăți de la sine.
LeuAr fi bine să acceptați ajutorul oferit de prieteni, pentru că numai așa puteți rezolva tot ce v-ațl propus pentru astăzi. De unul singur nu aveți prea mari șanse de reușită.
FecioarăSe pare că sunteți cam confuz șl nu este recomandabil să luați decizii Importante. De asemenea, vă sfătuim să amânați activitățile care necesită un efort Intelectual deosebit.
BalanțaSunteți hotărât să demarați o activitate nouă. Organlzațl- vă cât mai bine și nu vă pierdeți timpul cu activități care nu sunt strict necesarei
ScorpionAveți tendința să vă ocupați numai de problemele personale și să neglijați relațiile sentimentale, Rlscațl să aveți discuții cu partenerul. Evitați speculațiile de orice fel.
SâgetătorAveți șanse să găsiți un nou loc de muncă, așa cum vă doriți. Farmecul personal vă ajută să rezolvați unele probleme pe cale diplomatică.
CapricornE posibil să aveți dificultăți pe plan sentimental, datorită stării de emotivitate care vă împiedică să vă exprimați deschis și clar. Nu evitați comunicarea. Temperați-vă orgoliul!
Vărsătorîn cursul dimineții s-ar putea să fiți Indispus din cauza unor neplăceri pe plan sentimental. Totul se rezolvă în scurt timp, cu ajutorul unui prieten de familie șl al partenerului.
PeștiStarea de melancolie pe care o resimțiți se datorează problemelor sentimentale. Astăzi ar fi bine să vă ocupați de activități casnice: reparații în locuință, zugrăvit etc.

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Vacanța perfectă (doc.) 8:00 
Dor de cânt românesc 9:00 
Arta supraviețuirii (r) 930 
Natură și aventură (r) 10:00 
Dale Iu’ Mitică (r) 11:00 Liber 
pe contrasens 12:00 EU-RO 
Case (r) 1230 Lumea azi 
13:00 Arena leilor (r) 14:00 
Miracole (s) 15:00 Via sacra 
16:00 Bazar (r) 1630 Autostra
da TVR. Magazin regional 
18:00 Jurnal regional 1835 
Verdict: crimă! (s) 19:25 

Europa altfel 19:40 Mistere și 
mituri ale sec. al XX-lea 20:10 
în umbra legii (s) 21:00 Ora de 

știri 22:10 Martorul tăcut (s) 
23:10 K-Pax (dramă/SF, SUA, 
2001) 1:15 Liber pe contrasens 
(r) 2:15 Muzica la maxim (r) 
3:10 Mistere și mituri ale sec. 
al XX-lea (r)

5:00 Clona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Un 
medic în familie (s) 11:15 
Inocență furată (s) 13:30 Pri
zoniera (s) 14:30 Iubire ca în 
filme (r) 1530 Răzbunarea Vic
toriei (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s). Cu: Ana Maria Oroz
co, Jorge Enrique Abello 2030 
Visul Annei (dramă, SUA, 
2002). Cu: Connie Sellecca, 
Lindsay Felton. R.: Colin Bick- 
ley 22:15 Clona (s). Cu : Muri- 
lo Benicio, Giovanna Antonel
li 0:15 Prizoniera (r) 1:15 
Poveștiri adevărate (r) 2:15 Un 
medic de familie (r)

06.30-07,00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

10:00 Scarlet Pimpernel (s) 
11:00 Poftă bună cu Jamie 
Oliver (doc.) 1130 Agenția de 
turism 12:00 Inspectorul 
Fowler (s. Anglia, 1995) 1230 
Fit & Chic 13:00 Tibanu' 1330 
Pet Zone 14:00 Nero Wolfe 
(polițist, SUA 2001) 16:00 Ani
versarea (comedie, SUA, 
1999) 18:00 Baronii (s) 1830 
Știri Național TV 20:00 Jara 
Iu' Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Pașaport pentru moarte 
(acțiune, SUA/Ungaria, 1993) 
22:15 Slujbe de noapte (corn.) 
0:15 Emmanuelle (s)

730 Desene animate 8:00 
Quizzit - em. interactivă 9:00 
Copiii de la 402 (d. a.) 10:00 
Imobiliare Blitz 11:00 Auto
forum 11:40 Tele RON 13:00 

Sport, dietă și o vedetă 1330 
Interviurile Cristinei Țopescu 
1430 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:30 Schimb de mame (r) 
17:00 Te crezi mai deștept? (r) 
18:00 Focus 19:30 Mondenii 
(r) 20:00 Catrastofă în adân
curi (acțiune/thriller, SUA, 
1999) 22:00 Kickboxer 3: Arta 
războiului (acțiune, SUA, 
1992) 24:00 Seducție și min
ciuni (thriller/dramă, SUA/ 
Mexic, 1998)

9:20 Micul el secret (comedie, 
SUA, 2005). 10:55 Framosul 
boxer (dramă, Thailanda, 
2003). 12:55 Hot și polițist (co
medie, Canada, 2004). 1430 
Erin Brockovich (dramă, SUA, 
2000). 16:40 Triplu X - 2 

(acțiune, SUA 2005). 1820 Cu 
duzina e mai ieftini (comedie, 

sua, 2003). 20:00 Pus pe jar 
(acțiune, SUA, 2004). 22:25 

Insula (SF, SUA, 2005). 040 
Legături bolnăvicioase (dramă, 
România, 2006). 2:10
Dragoste mare - Viagra (Ep. 
2, damă, SUA, 2006).

♦Zî”âA<ir. îM t IV » 

11:00 Realitatea de la 11:00 
11:10 Ultima oră (r) 13:10 
Money Express 14:00 Reali
tatea de la 14:00 15:00 Rea
litatea de la 15:00 15:20 Fa
brica 1630 3x3 17:05 3 x3 
18:45 Jurnal sport 19:15 Ediție 
specială 20:00 Realitatea de la 

20:00 20:10 Eurosceptici. cu 
Adrian Ursu 21:00 Realitatea 
de la 21:00 22:00 Tănase și 
Dinescu (talk-show) (r) 23:00 
Realitatea de la 23:00 23:20 
Jurnal de mare audiență 24:00 
Realitatea de la 24:00

10:00 Descoperă România 

1030 Steaua ta norocoasă 
1230 Poveste din Philadel
phia (corn.) 14:45 Doi bărbați 
și jumătate (r) 15:15 Walker, 
polițist texan (s) 16:15 Iubire 

în lumina reflectoarelor (s) 
17:15 Pistruiatul 3 (aventură, 
România, 1973) 19:00 Rebel 
în California (s) 20:00 Enter
tainment News 20:20 Point 
Pleasant (s) 2130 Doi bărbați 
și jumătate (s) 22:00 în ring 

cu Rocky (s) 23:00 Croaziera 

(aventură România, 1981)

7:30 Azi, mâine (doc.) 8:00 
Videoclipuri muzicale 9:00 Top 
Fan X (r) 10:00 Vis de vacanță 
10:30 La limită. Autoshow 
11:00 Lumea poveștilor nemu
ritoare 1130 Euromaxx (doc.) 
12:00 Documentar 13:00 Fan 
X 14:00 Destinații la cheie. 
Călătorii în străinătate cu 
Theea 1430 Pasul Fortunei (r) 
16:00 Esentze 17:00 High Life 
(r) 18:00 Briefing. Știrile 

săptămânii 19:00 Campionat 
ui mondial de hipism 20:00 
Confesiunile unui agent de 
pariuri (dramă, SUA 2002) 

22:00 Bucharest Fashion 
Week III 23:00 Tru Calling (s)

; WJ|1 k Ti oT; * a »■ slit’-
11:00 în viteza a cincea 1130 

X-Testers 12:00 Cum se fabrică 

diverse lucruri? 13:00 Depen
dent de cascadorii 14XX) Cas
cadorii ca-n filme 15:00 Vâ
nătorii de mituri 16:00 Braini- 
ac 17:00 Cum se fabrică di
verse lucruri? 18:00 Revoluția 

telefonului celular 19:00 Auto
mobile americane recondițio
nate 20:00 Mega-constructori: 
Mișcând munții din loc 21:00 

Dr. G, medic legist 2230 Vino
vat sau nevinovat? 2330 

Băiatul care avea o tumoare h 
loc de față 2430 la un pas de 

moarte
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www.okazR.ro
Dm (D.l.) - Acesta este un site comercial, o piață 

virtuală pe care oricine poată să vândă și să cum
pere cele mai diverse produse. Administratorii site- 

ului pornesc de la premisa că oamenii sunt onești, 
bine Intenționați. Elimină timpul pierdut prin târguri 

sau întrebând cunoștințele, când e vorba de rarități, 

din orice domeniu.

Sesiune științifică la muzeu

1 euro_________________________________________________3,2395 lei

1 dolar american______________________________ 2,4337 lei

1 gram de aur 50,9101 lei

- DN 7: Vețel - Illa - limita jud. Arad;

- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 66: Băda - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 

$1 Mihai Emlnescu.
Amplasarea radarelor tn data de 17.06.2007:

- DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, străzile Horea 

șl Mlhal Emlnescu.

Amplasarea radarelor in data de 16.06.2007:

■ Sesiunea anuală a 
Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva 
și-a deschis lucrările.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanicluQlnformmedla.ro

Deva - Lucrările sesiunii au demarat în urmă cu două zile, la sediul muzeului devean, cu o Masă rotundă la care au participat reprezentanți ai muzeelor din întreaga țară. Evenimentul se derulează pe o perioadă de trei zile.Deschiderea oficială a avut loc ieri, la Consiliul Județean Hunedoara, în cursul aceleiași zile derulându-se și vernisajul expoziției itinerante „Pictura în bisericile de lemn din Banat”, găzduită de clă-
Participanți la Masa rotundă a sesiuniidirea Magna Curia ■ Deva. Prezentarea expoziției foto- documentare a fost făcută de Dorina S. Pârvulescu de la

Muzeul Banatului Timișoara. Ea cuprinde fotografii ale picturilor din bisericile de lemn ale Banatului, printre care cele din paraclisul mănăstirii de la Partoș, considerate de către specialiști ca fiind printre cele mai complete lucrări cunoscute astăzi.
Revista „Sargeția"Sesiunea anuală se desfășoară pe șapte secțiuni: arheologie, istorie, carte veche, etnografie, artă, restaurare- conservare și științele naturii. Fructul științific al sesiunii va fi publicarea revistei muzeului devean, „Sargeția”, care va aduna în paginile sale lucrările derulate în sesiune dar și pe cele din alte simpozioane științifice organizate de muzeul devean.

farmacii di sebviciu
Deschiderea oficială a lucrărilor sesiunii Aspect din expoziție (Foto: T. Mânu)

©
HUNEDOARA

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.

Pot merge în tabere de odihnă

Preț Variație 
închidere (lei/acț) (%)

BRD 26,1000 +12,02

TLV 0,7350 -3,29

SIF2 3,1800 +0,95
SIF5 3,6200 +1,69

SIF4 2,3500 -0,42

SIF1 3,2800 +0,61

SNP 0,5250 +1,94

EPT 0,4300 ♦14,97
Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

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

8 2 9 5
7 4 5 8 6 1

9 4
3 6 4

8 3 9 1
8 5 7

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

AVANSAȚI

4 6 7 5
6 7 4 2 8

2 7 6
9 8 3 1 6

6 8 3 1 2
2 7 1

3 5 6 4 8
6 9 5

începători Avansați

■ Pentru a putea intra 
în posesia unui bilet, 
studenții trebuie să-și 
ia toate examenele.

CĂLIN BlCĂZAN
ca lin.bicazan@ inform media.ro

Petroșani - Dacă vor să intre în posesia unui bilet pentru o tabără de odihnă, studenții trebuie să îndeplinească anumite condiții. Dacian Ciodaru, președintele SSD, a menționat că „în conformitate cu metodologia privind acordarea biletelor, pot beneficia de locuri în taberele

pentru odihnă studenții de la învățământul de stat, cursuri la zi, care după anul precedent de studiu sunt integra- liști. Integraliști sunt acei stu- denți care și-au îndeplinit în totalitate obligațiile profesionale prin promovarea tuturor disciplinelor aferente anului și din anii anteriori de școlarizare. Studenții care solicită bilete în taberele studențești vor depune, în scris, o cerere către Sindicatul Studenților Democrați din Universitatea din Petroșani în care vor menționa numele, prenumele, facultatea, anul, media cu care au terminat și

grupa din care fac parte, una din locații și perioada în care vor să meargă și să mai specifice dacă s-au remarcat in activități de cercetare, dar și în activități în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice sau științifice prin care să reprezinte atât studenții cât și Universitatea din Petroșani pe plan local, național sau internațional”.
Depunerea cererilorCererile se depun la sediul Sindicatului Studenților Democrați, zilnic, inclusiv sâmbăta și duminica între orele 10 și 14, până marți 19 iunie.

Studenții pot pleca în tabărăJoi 22 iunie se vor afișa rezultatele, iar vineri 23 iunie se vor împărți biletele, la ora 11,00, la sediul SSD, din căminul 1, camera 309.
Certificatul fiscal digitalDeva (C.P.) - Plătitorii de impozite pot transmite electronic declarațiile fiscale. Ei au însă obligația solicitării certificatului digital ce se eliberează gratuit. Cererea pentru obținerea certificatului digital se completează, se transmite electronic și se listează prin funcționalitățile puse la dispoziție de serviciul „Depunere declarații”. Exemplarul listat, semnat și ștampi

lat de către contribuabil se depune, intr-un interval de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea electronică a cererii, la organul fiscal teritorial în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal. Cererea în format hârtie va fi însoțită de o serie de documente. Certificatul digital este valabil trei ani, informează Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara.

Termen prelungit

Documsnta pentru certificat digital
1. actul de autorizare a funcționării contribuabilului, în original și copie;
2. documentul de identitate al solicitantului, în original și copie;

3. documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului 

de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil.

București (C.P.) - Termenul de depunere a cererilor pentru subvențiile date de Uniunea Europeană a fost prelungit până la 25 iunie, însă fermierii vor primi mai puțini bani dacă au depus documentația după 31 mai, data-limită stabilită anterior, informează Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură. Inițial, termenul-limită a fost 15 mai, însă, la solicitarea autorităților române, Comisia Europeană a aprobat prelungirea perioadei până la 31 mai. Concomitent, a fost prelungită până la 25

iunie și perioada de depunere a cererilor pentru care fermierii vor suporta o penalizare de 1% pe zi din suma solicitată, începând cu ziua de 31 mai. Valoarea subvenției pentru un hectar de teren agricol este de a- proximativ 50 de euro.Pentru a primi banii, fermierii trebuie să respecte condițiile de bune practici agricole și de mediu (adică un set de 11 reguli minimale de întreținere), dar și să dețină un teren de minim un hectar, împărțit în parcele de cel puțin 0,3 hectare.
Permise gratuite

Hunedoara (D.I.) - Elevii își pot petrece vacanța la pescuit, legal și gratuit. Pentru a îndemna tinerii să se apropie de pescuitul sportiv, AJVPS Hunedoara a luat decizia ca elevilor să li se elibereze un permis special de pescuit. „Sunt destui copii care ar putea să- și petreacă vara pe malul apei, cu undița în mână, în lipsa altei distracții. Le oferim posibilitatea să facă acest lucru legal și gratuit”, spune Ion Ciobotea. secretarul Clubului Hunedoara al AJVPS

gfâ (DaOffiOZăi ©S&gSrJBa înregistrată la RC sub nr. 3 20/918/2003, Cod R

15657042, cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu nr. 60, cod 335700, jud. Hunedoara, telefon 0254/247966. fax: 

0254/2479.64. Cont nr. RO 60 RZBR 0000 0600 0109 8032 deschis la RAIFFEISEN Bank Orăștie, organizează licitații 

publice cu strigare la următoarele date: 04.07.2007. 11,07.2007 și 18.07.2007. ora 12.00, la sediul unității.
Se oferă spre vânzare următoarele mijloace fixe și mijloace fixe de natura obiectelor de inventar (funcționale și 

nefuncționale) de tipul:
Mașini tâmplărie:
- Mașină de găurit MGR 25, mașină de frezat cu ax superior, mașină de rindeluit, ferăstrău circular de retezat, 

ferăstrău panglică, mașină de găurit G13, ferăstrău circular de tip FCI, mașină de găurit și scobit, mașină de cepuit, 
mașină de îndreptat, mașină de îndreptat și fâițuit, mașină de șlefuit cu disc, ferăstrău cu bandă verticală, mașină de 

tâmplărie tip MUT, mașină de șlefuit universală, mașină de rindeluit în grosime.
Listele complete cu miloacele fixe și obiectele de inventar pot fi studiate la sediul unității.

Taxa de înscriere și participare la licitație este de 10 lei fără TVA și garanția de participare este de 10% din va
loarea licitată. Taxele se pot achita la casieria unității sau în contul de mai sus.

Documentele de înscriere și participare la licitație sunt: copie după buletinul de identitate pentru perosanele fi
zice și copie după înregistrarea la Registrul Comerțului, codul fiscal, statutul societății și copie după buletinul de 
identitate al reprezentantului firmei pentru societățile comerciale. Documentele de participare împreună cu dovada 
achitării taxei de participare și a garanției de participare se depun cu cel puțin o zi înainte de data ținerii licitației.

Informații suplimentare, la sediul unității sau ia telefonul 0746/995186.

http://www.okazR.ro
sanda.bocanicluQlnformmedla.ro
media.ro
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până la pensionare
• Fără alcool. CFR Călători va cumpăra 400.000 de fiole alcooltest pentru verificarea salariaților din depouri, a mecanicilor de locomotivă și controlorilor de bilete, atât la intrarea în tură, cât și în timpul serviciului. (MF)
• înscrieri. OMFM face înscrieri până la finele anului în baza de date a femeilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani care doresc să lucreze în străinătate în domeniul agricol. (C.P.)

Job-uri în turismBucurești (C.P.) - OMFM face înscrieri, până în data de 29 iunie, a persoanelor care doresc să lucreze în străinătate în sectorul hotelier și alimentație publică. înscrierile, se adresează exclusiv celor care îndeplinesc condițiile de experiență și vârstă. Programul acestor acțiuni va fi de luni până joi, în intervalul orar 9-16, la sediul din b-dul. Ghencea, nr. 35A, sect. 6, București. Actele ce trebuie incluse în dosar se pot găsi la adresa de Internet www.omfm.ro.

Ne scolim
5

■ Angajații hunedoreni 
merg la cursuri de pre
gătire profesională doar 
dacă sunt obligatorii.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Schimbările, adeseori radicale, de pe piața muncii, cer angajatorilor și angajaților deopotrivă o mare capacitate de adaptare la nou. Schimbarea și noul creează însă sentimente de teamă și respingere, rezultate uneori pe fondul necesității de a acumula noi cunoștințe. „Participarea la un curs de califi- care/recalificare sau reori- entare profesională trebuie văzută ca o modalitate de îmbunătățire a cunoștințelor. Piața muncii este un mediu concurențial unde rezistă cel care este cel mai bine pregătit. Am văzut cum evoluția tehnologiei duce la dispariția unor profesii. Așadar este foarte posibil să începem

Pe viitor, formarea profesională continuă va constitui cheia suc
cesului la locul de muncăcariera într-un domeniu și să ne schimbăm de câteva ori profesia până la pensionare. Pentru a fi însă competitiv ca angajat presupune să te informezi, să înveți. Intrarea noastră în Uniunea Europeană a adus o avalanșă de modificări legislative, de standarde. Ele au influențe asupra tuturor. Astfel, managerii trebuie să respecte legislația în domeniul protecției muncii. sănătății și securității în 

muncă, în vreme ce angajaților li se cere să lucreze respectând normele de igienă ori la utilaje moderne conforme cu standardele de calitate cerute pe piața europeană. Ori pe toate acestea a trebuit sau trebuie să le învățăm”, afirmă Camelia Blăjan, specialist în relații publice în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a județului Hunedoara.Statistica arată că angajații 

hunedoreni merg la cursuri de pregătire profesională doar dacă li se impune acest lucru prin norme legislative.Există și o categorie d>4 salariați care urmează dî^ verse cursuri din proprie inițiativă, dar probabil doar atunci când sunt deciși să „încerce” o nouă profesie. Furnizorii de formare profesională a adulților se ocupă și de pregătirea managerilor. Există pe piață cursuri care au ca scop împărtășirea acelor informații menite să ajute la creșterea performanței manageriale. „La se- minariile de informare, mai ales pe teme de legislație europeană, ideal ar fi ca managerii să participe și ei. Nu este suficient să se trimită angajatul responsabil din firmă. La eventualele controale ale instituțiilor abilitate cel care răspunde direct în fața legii este managerul. Iar greșeala propriului angajat nu-1 exonerează de vină”, susține Camelia Blăjan.
SC CARPATGAS SRL caută agent ae vânzări 
nentru distribuția de GPL auto și combustibil 
Propan/Butan, pentru zonele Hunedoara, Alba și 
Timiș. Așteptăm cV-ul dumneavoastră împreună cu 
o poză la fax: 0269-233520 sau la e-mail: per- 
sonal@carpatgas.ro. Relații la tel.: 0269-250361.

(87518)

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

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

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

 (97624)

ȘCOALA GENERALĂ “LUCIAN BLAGA"
cu sediul in Deva, str. Avram lancu, nr. 21 

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 
POSTULUI DE SECRETAR ȘEF

Concursul va avea loc în data de 02 iulie 2007, la ora 9,00, la sediul unității. 
Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la înscriere se depun 

la secretariatul unității, îri perioada 25 iunie - 29 iunie ora 14.
Relații suplimentare se obțin de la secretariatul școlii sau la nr. telefon: 

215014, între orele 9-14.
Condiții de înscriere:
- studii: liceul cu diploma de bacalaureat
- vechime în specialitate: 5 ani
- cunoștințe de operare pe calculator;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională
- să nu fi suferit vreo condamnare.

(99303)

xijvu/vt angajare
DIRECȚIA APELOR CRIȘURI ORADEA,organizează concurs pentru ocuparea postului de:

MUNCITOR NECALIFICAT la FOR
MAȚIA DE APE BRAD, 

din cadrul SISTEM HIDROTEHNIC CRIȘ ALB, în data de 
02.07.2007, ora 10.00, la Școală Generală.
Condiții: - școală generală
Dosarul va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs
- copie diplomă studii
- cazier judiciar
- curriculum vitae
- copie de pe C.l.
Informații suplimentare la sediul FORMAȚIEI BRAD, tel. 
0254/612617.

(99344)

cu sediul in Calea Zarandului, nr. 59 A, reprezentată de Director Ge
neral Ec. Ailenei Carmen, 

ANGAJEAZĂ JURIST
Se cer: studii in domeniu ți vechime.
Se oferă un salariu motivant ți bonuri de masă.
Relații la telefon: 0254/227.016. CV-urile se depun la sediul firmei.

(98809)

Societatea de asigurări Allianz-Tiriac Asigurări

AManz®TvUc®
V A.

S.A., parte a Grupului Allianz - un leader pe
piața mondială a asigurărilor și serviciilor financiare - pentru 

structura de vânzări selecționează
\

SPECIALIȘTI ÎN VÂNZĂRI
Pentru județul Hunedoara

Cerințe:
• experiență în vânzări
• foarte bune abilități de comunicare
• dinamism
• spirit de inițiativă
• spirit de echipă

Oferim:
• posibilitatea dezvoltării unei cariere 
într-o companie multinațională
• mediu de lucru profesional
• training inițial și permanent
• pachet salarial atractiv și motivant

Așteptăm C.V.-urile dvs. însoțite de o scrisoare de intenție până la 

data de 30.06.2007, în atenția d-nei Lucia Voina la 

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

(96389)

SC FARES liBADINgSRL, PRĂSITE 
ANGAJEAZĂ;

ECONOMIST PENTRU BIROU VÂNZĂRI

CER/A/7E.'
1. studii superioare, de preferat economice

2. cunoștințe operare PC

3. abilități în domeniul administrare acte-contabile

4. domiciliul stabil în Orăștie sau în localitățile învecinate
S6OȚEK4:
1. posibilitatea dezvoltării profesionale într-o echipă dinamică

2. angajament pe termen lung

3. pachet salarial rpotivant

CV-urile:

Se pot trimite la tax: 241.942, e-mail; faresiafares.ro. sau se pot depune 

la sediul sodetății din Str. Plantelor, nr. 50, până la data de 11.06.2007.

(99377)

LIDERI NAȚIONALI IN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

Caută persoane calificate pentru ocuparea postului de:
IIRNIOR / SENIOR SALES

REPRESENTATIVES
■țesponsapilitățile postului:

■ menținerea clienților existenți
■ identificarea clienților potențiali
■ negocierea și încheierea con

tractelor de vânzare

Cerințe:
- experiență de min. 6 luni în vânzări, 

relații cu clienții (persoane juridice)
• cunoștințe (fin domeniile: Internet, 

Microsoft Office

■ disponibilitate la un program de 
lucru flexibil și deplasare pe teren

■ deținere carnet de conducere cat. 
B (constituie avantaj)

Candidații pot trimite până la data 
de 20.06.2007 un Curriculum Vitae și 
o scrisoare de intenție la:

Adresa: Deva, Bd.Decebal, bl.R 
parter

Fax: 0354-100200
E-mail: adriana.nastase@upc.ro

Candidații care nu sunt contactați în 
termen de 10 zile de la data-limitâ de 
depunere a CV-urilor se consideră 
incompatibili cu cerințele postului.

AMINIM
Deva str.UJpie nr. ÎS 

•fel *40  - <O. 254-2Fan +40-<6f254 fcîSlCV e-mail ©ff-t-o aconto ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții J

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 selectați vor fi contactați în vederea 
interviului

Informații la telefon: 0254.215.294 — 0254 218.151(fax) 
Secretariat, e-mail: oftice.deva@devaacomin.ro

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

http://www.omfm.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:per-sonal@carpatgas.ro
mailto:lucia.voina.hd@allianz-tiriac.ro
faresiafares.ro
mailto:adriana.nastase@upc.ro
mailto:oftice.deva@devaacomin.ro


FC CIR Deva încă nu are CUPA
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• Festivități. Duminică, 17 iunie a.c., la terenul de fotbal din Gurabarza - Crișcior, va avea loc deschiderea oficială a competiției județene „Luna Fotbalului Rural". Participă peste 1000 de fotbaliși nelegitimați. Cu acest prilej, AJF Hunedoara premiază și AS Zarandul Crișcior, câștigătoarea seriei I a Camp. Județean. (V.N.)

Participanții la concursul "Măgura 2007"

■ Singurul trofeu care 
lipsește campioanei 
naționale la Futsal este 
Cupa României.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@in1ormmedia.ro

Deva - Singurul trofeu pe care FC CIP Deva nu l-a obținut pînă în prezent la Futsal este Cupa României. Dar, după câștigarea titlului național, cu mari emoții, devenii vor acum și Cupa. Și vor lupta cu eternii adversari de la SC Odorheiul Secuiesc. Pentru cei care nu cunosc în amănunt desfășurarea Campionatului Național de Futsal, musai să spunem că FC CIP Deva a câștigat „la mustață”, după trei meciuri, titlul național. Dar l-a câștigat! Și este foarte important. Acum, cu aceeași echipă, se bate și pentru „Cupa României”. „Va fi
Orientare turistică, 
„Măgura 2007"Pui (V.B / C.M.) - 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, pe Streiul Superior, într-un superb decor natural, sâmbătă 9 iunie. Competiția organizată de Școala Generală Pui a constat în parcurgerea, contra cronometru, a unui traseu prestabilit, cu ajutorul hărților. Pe primele locuri s-au situat echipajele „Vulturii Carpaților” (Daniel Dănău, Loredana Stanciu, Anișoara Petea, Vasile Timiș, Andreea Doncă, Cristi Crăciunescu) de la Șc. Gen. Pui, „Drăcușorii groazei” (Alexandra Vitan, Paul Mati, Cătălin Dumitrescu, Lavinia Stanciu) de la Șc. Gen. Băiești și „Scorpionii roșii” (Daniel Ciolea, Emanuel Lung, Bogdan Băltean, Marinela Lung, Robert Gongola și Larisa Miclean) de la Șc. Gen. Pui.

Fac legea la aeromodele
■ Brădenii, devenii și 
hunedorenii au cucerit 
85 la sută din premii la 
CN de la Cluj.

Brad (C.M.) - Aeromo- deliștii de la Clubul Copiilor Brad, Clubul Copiilor Hunedoara, Palatul Copiilor Deva și Centrul de Plasament Brad au dominat autoritar Campionatul Național de Aeromodele, rezervat planoarelor FI și Zmeielor. Competiția desfășurată în perioada 9-12 iunie în stațiunea Muntele Băișorii (Cluj) a aliniat la start echipaje din 16 județe, însă hunedorenii au făcut legea și au cucerit 85% dintre premiile

FC CIP Deva dorește eventul (Foto: t. Mânu)foarte greu, pentru că Odorheiul a pierdut titlul național. Chiar în favoarea noastră. Am avut și cinci jucători la echipa națională, care au doar o zi pentru refacere. Vor fî greu de recuperat, pentru că au dis
puse în joc. Cele mai bune rezultate le-au obținut sportivii de la Clubul Copiilor Brad pregătiți de Adrian Maxim care au ocupat locul I în clasamentul general pe echipe și au cucerit cele mai multe premii în probele individuale. Echipa CC Brad a fost urmată în clasament de echipa Palatului Copiilor Cluj și echipa Centrului de Plasament Brad. La individual, aeromodeliștii hunedoreni au ocupat 10 dintre cele 12 locuri de pe podium.Cornel Leuștean (CC Brad) a obținut locul I la planor FI (categoria claselor I-IV), fiind urmat în clasament de un sportiv de la PC Deva și de 

putat două meciuri grele în Turcia. Oricum, în afară de Matei, care a venit de la națională accidentat, toți jucătorii sunt hotărâți să lupte pentru Cupă - a declarat ieri pentru „Cuvântul Liber”, Gas-

Brădenii au dominat naționalele (Foto t Mânu)Florinei Luca de la CC Brad. La zmeie, clasele I-IV, Florinei Luca (CC Brad) a ocupat locul II, iar Paraschiv Marinca (CC Hunedoara) s-a situat pe locul trei. La categoria claselor V-VIII, hunedorenii au ocupat tot podiumul în concursul de zmeie 

pary Karoly, antrenorul deve- nilor.Adversarii celor de la CIP au în echipă: doi brazilieni, doi portughezi și doi unguri din echipa națională a vecinilor.

prin Florin Roman (CC Hunedoara - locul I), Andrei Maxim (CC Brad locul II) și Alexandru Draia (CC Brad - locul III) și primele două locuri la planor FI prin Adrian Maxim (CC Brad - locul I) și Alexandru Draia (CC Brad - locul II).

A1 %jsaț să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Te-ai săturat să aștepți după 
mijloacele de transport în comit*? CU îți v^'ivș^a^e probleme. Câștigă în 24 iulie.

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună <8 9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu min
im o lună și participă la concurs cu copia după cnitanță1 Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau 
tr m'te-o ;a sediu' redacției din Deva, st- 22 ?e:e~n-e rr 37A. parter 'Clădirea Cepromin), până în 23 
j e' ;Vu rata asemenea premii'

rnDNii.
Ort
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Autodub - Centrul Volkswagen Timișoara
Tmwwi, Gmk I i 2 tArafe arooort. teWon: 0256-289892,29316

mailto:valentin.neagu@in1ormmedia.ro


Ill IT Ar fi vrut• Tragere la sorți. Tragerea la sorți a meciurilor din primele două tururi preliminare ale Ligii Campionilor și din primul tur preliminar al Cupei UEFA va avea loc vineri, 29 iunie, la Nyon, a anunțat forul european.
A scăpat

Indianapolis (MF) - Lewis Hamilton a întârziat la conferința de pre
să organizată, joi, d FIA, insă nu va fi amendat deoarece el a avut probleme privind deplasarea de la Washington la Indianapolis, zborul său fiind initial amânat, iar apoi anulat.
Renunță

București (MF) - Noul manager sportiv al FC Steaua, Adrian Ilie, a declarat că a renunțat la meseria de impresar și speră să se înțeleagă cu toată lumea la gruparea din Bulevardul Ghen- cea.„Datorez mult Stelei. Am fost jucătorul Stelei și sper să mă înțeleg bine cu toată lumea de aici. Obligatoriu am renunțat la meseria de impresar”, a spus Iile.

Adrian Iile (Foto: fan)

Robert Kubica
(Foto: EPA)

Kubica, 
înlocuitIndianapolis (MF) - Germanul Sebastian Vettel îl va înlocui pe polonezul Robert Kubica, victima unui violent accident la Montreal, la Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, a anunțat, joi, echipa BMW Sauber, informează AFP. Medicii Federației Internaționale de Automobilism (FIA) și ai circuitului de la Indianapolis i-au interzis polonezului să evolueze la Grand Prix-ul SUA „după un examen medical efectuat joi", conform unui comunicat al FIA.

■ David Beckham a 
declarat că i-ar fi plăcut 
să mai joace la Madrid, 
pentru „galactici".Madrid (MF) - Mijlocașul englez David Beckham a declarat, în cadrul ultimei sale conferințe de presă în calitate de jucător al formației Real Madrid, că ar mai fi putut să joace doi sau trei ani la gruparea spaniolă, dar că acest lucru nu a fost posibil.„Aș mai fi putut să joc doi ani la Real Madrid. Era o posibilitate să rămân până la finalul carierei, dar nu s-a putut. în urmă cu șase luni, mi-am dat seama că nu voi semna prelungirea contractului. Mi s-a spus că nu-mi reînnoiesc contractul și a trebuit să iau o decizie în ceea ce privește viitorul meu. în ciuda acestui lucru, eu simt respect pentru președintele Ramon Calderon și pentru antrenorul Fabio Capello, care este unul dintre cei mai buni tehnicieni din lume. îmi va fi greu să plec, pentru că îmi va lipsi clubul și Spania, dar am un viitor frumos în față”, a declarat Beckham.Beckham a adăugat că în contractul cu viitoarea sa e- chipă, Los Angeles Galaxy, nu există nicio clauză care să-i permită să rămână la Real Madrid. Ramon Calderon a declarat, în weekend-ul trecut, că gruparea pe care o

Tăriceanu și J.O.
Sinaia (MF) ferul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că a discutat cu autoritățile locale din stațiunile de pe Valea Prahovei formarea unei microregiuni pentru implementarea unui proiect turistic global.Tăriceanu a afirmat că în discuțiile cu autoritățile locale din stațiunile Predeal, 

Azuga, Bușteni și Sinaia nu a fost exclusă posibilitatea organizării in stațiunile de pe Valea Prahovei a Jocurilor Olimpice de 
lamă in anul 2022.

„Mutu, regele campionatului"Milano (MF) - Agenția Da- tasport a scris că atacantul e- chipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, este regele campionatului Italiei și l-a desemnat pe român cel mai bun jucător din Serie A în sezonul 2006-2007.Sursa citată a făcut medie a notelor primite de fotbaliștii din Italia în Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, II Giornale și Datasport, iar internaționalul român, care a avut 6,50, l-a devansat pe jucătorii formației Internazio- nale Milano, Zlatan Ibrahimo- vicl (6,48) și Marco Materazzi (6,43).
ILASAMENT OEN .u

1. Adrian Mutu (AC Florentina -
6.50). , ,
2. Zlatan Ibrihimovld (Intarnizlo-
nale Milano - 6,48),__________
3. Marco Matarazzl (Intemazlo- 
nale Milano ■ 6,43).

Arbitrii, „la puricat

Al șaptelea titlu. Robert Hon-y, 
baschetbalistul formației San Antonio 
Spurs, a câștigat al șaptelea titlu NBA 
din carieră, după victoria obținută în 
fața echipei Cleveland Cavaliers, cu 
scorul general de 4-0. «Foto: epa>

București (MF) ■ Președintele CCA, Gheorghe Constantin, a declarat agenției MEDIAFAX Că președintele FRF, Mircea Sandu, și directorul general, Ionuț Lu- pescu, au analizat, în cadrul întrevederii pe care au avut-o joi, situația fiecărui arbitru din lotul A.„în zilele următoare, luni, marți sau poate sâmbătă, cel puțin în cadrul biroului executiv, vom analiza mai atent pe fiecare în parte și vom veni cu alte propuneri. Trebuie să ne asumăm un risc. După această discuție am aflat și eu, și ei mai multe. Pe unele le știam parțial, dumnealor nu le știau în totalitate, mai ales că de-a lungul celor 18 luni de când sunt

conduce va face eforturi pentru a-1 păstra pe Beckham.„Președintele
David Beckham 
a avut destule 
momente de 
bucurie la Real, 
iar acum 
regretă ple
carea în SUA

(Foto: EPA)

nu m-a contactat în aceste zile, pentru a încerca să mă convingă să rămân. Nu am vorbit despre acest lucru nici cu el, nici cu altcineva”, a spus jucătorul englez.David Beckham a precizat că își dorește foarte mult să câștige campionatul cu Real Madrid, lucru posibil duminică, în ultima etapă din Spania. „Ultima zi la Real Madrid va fi tristă și emoționantă. Nu am câștigat niciun trofeu în cei patru ani petrecuțiaici, sper ca acest lucru să se schimbe duminică. Totuși, nu regret că

Mutu a reușit în sezonul abia Încheiat 16 goluri și opt pase decisive în 33 de meciuri, reușind să-și depășească per
la comisie nu prea au intrat în ograda noastră. Ieri a fost o intrare mai bruscă în ograda CCA-ului. Orice chestie din asta are și o parte mai bună, iar asta e că trebuie să fim mai atențl cu unii dintre ei. La ora aceasta nu am dovezi ca să elimin pe niciunul, dacă aveam o făceam fără intervenția președintelui. Fără discuții că fiecare arbitru a fost luat în parte, acolo unde ei aveau rezerve, dar nu-mi cereți nume pentru că nu pot să vi le dau acum. Până la urmă, chiar dacă recunoaștem sau nu, se va vedea în componența viitoare sau mai exact în delegările celor care vor fi să oficieze”, a 
spus Constantin.

formanța din sezonul 2002-2003, când evolua la FC Parma, când a reușit 18 goluri șl trei pase decisive în 31 de partide.
Rămâne la Ducati

Paris (MF) - Pilotul Casey Stoner, liderul australian al Campionatului de Motoci- clism Viteză la MotoGP, și-a prelungit contractul cu Ducati, conform site-ului oficial al organizatorului competiției, motogp.com.Motogp.com îl citează pe tatăl tânărului pilot în vârstă de 21 de ani, Colin Stoner: „Casey și-a prelungit contrac

Rezultatele lui Stoner, din ultima vreme, i-au adus un nou con
tract (Foto: EPA)

am luat decizia să plec”, a mai spus mijlocașul, care le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul acordat.Referitor la echipa națională, Beckham a menționat că nu intenționează să se retragă, chiar dacă va juca în Statele Unite: „Nu cred că există vreo legătură între a juca la Los Angeles și a fi selecționat în naționala Angliei. Am vorbit cu oficialii și m-au asigurat că atât timp cât voi avea o condiție fizică bună, aș putea fi selecționat”.Sosit în 2003 la Real Madrid, Beckham a jucat 115 meciuri în campionat și 30 în Liga Campionilor, singurul trofeu câștigat fiind Supercu- pa Spaniei în august 2003.în luna ianuarie, Los Angeles Galaxy a semnat un contract pe cinci ani cu Beckham, englezul urmând să câștige în această perioadă suma de 250 milioane de dolari.

DemisieRoma (MF) • Marco Tardelll, fost campion mondial cu Italia în 1982, a declarat că va demisiona din Consiliul de Administrație al clubului Juventus Torino.„Am venit cu speranța de a putea face schimbări, dar am Înțeles că nu este posibil”, a afirmat Tar- delli.Tardelll, în vârstă de 52 de ani, fost jucător la Juventus, și-a explicat plecarea prin faptul că are păreri diferite în privința unor strategii față de ceilalți membri al Consiliului de Administrație.Aflat în prezent în Olanda pentru a urmări Campionatul European de fotbal pentru tineret, Tardelll a menționat că își va oficializa demisia la revenirea în Italia.
tul cu Ducati și pentru 2008 iar acum ne gândim la viitor: până Ia finalul sezonului va trebui să obținem un acord concret pentru anii 2009 și 2010”.„Cele două părți sunt încântate de o posibilă continuare a colaborării. Casey nu vrea să meargă altundeva, iar Ducati nu vrea să-l lase să plece”, a adăugat tatăl pilotului.

motogp.com
Motogp.com


• semidecomandate, 50 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)
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Vând ap. 2 camere (03)

•; ■ /mo %
• 2 balcoane, Decebal, bloc C, vizavi de Auto 
Moto, deasupra Loto Prono, nu sunt agenție, 
50.000 euro, tel. 0788/775714. CT)
• contorizări, marmură, gresie, faianță, centrală 
termică, balcon închis, bl. 50, et. 4, zona Crișului, 
sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Scărișoara, ofer diferență, preț 89.000 rari, 
Minerului, tel. 0788/192361. CT)
• decomandate, 60 mp, parter, la bulevard, 
pentru privatizare, vad foarte bun, 165.000 ron, 
tel. 0722/968910. (T)
• semidecomandate, Al. Moților, bl. P5, et. 3, 
total renovat recent, lavabil, ușă metalică, CT, 
parchet, gresie+faianță balcon închis, instalații 
sanitare și electrice noi, geam la baie, merită 
văzut, preț 35.000 euro, tel. 0722/666470. (T)
• urgent apartament confort 1, zona Miorița, 
contorizări, apă, gaz, preț un miliard patru sute 
milioane lei, tel. 223336. (T)
• 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)
• zonaGojdu, 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 70000 
ron negociabil fiecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• circuit, centrală termică zona Miorița, et. 10, 
preț 120.000 ron, tei. 0740/210780. (Al)

• decomandate, zona Lido, st 55 mp, preț 41.000 
euro, tel. 0740/210780. (Al)
• circuit, et 3, zona Dacia, preț 100.000 ron, 
negociabil, tel. 0740/210780. (Al) ’

• semidecomandate, Centrală termică parchet, 
gresie+faianță et. 3, balcon, ocupabil imediat, 
st 54 mp, zona Miorița, preț 42.000 euro, neg, tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, Dada, et. 2, parchet, 
contorizări, preț 75.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• Zamfirescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță balcon închis, termopane, CT, 
preț 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, parter, semidec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Carpați, parter, amenajat, baie amenajată 
parchet, ușă metalică preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, semidec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et. 1, dec., contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent decomandate, 60 mp, zona Lie. Auto, 
cu balcon mare, bine întreținut, contorizări, 
vedere pe 2 părți, preț 140.000 ron, negociabil, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 
balcon mare, bine întreținut, contorizări, vedere 
la bulevard, fără modificări, igienizat preț42.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• 2 apartamente la parter, zonă bună ideale pt. 
spațiu comercial sau de locuit, 50 mp, fiecare, cu 
centrală termică bucătărie modificată, parchet, 
ocupabile în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)

• 2 camere semidecomandate, 60 mp, str. 
Eminescu, centrală termică parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, debara-cămară 
modificări, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317.314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366.0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Orașul Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (AID)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zona B-dul Decebal, Piață, Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă45000 euro și peste, în funcție de ofertă, tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă și etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent,decomandate,între50mpși60mp,în 
zonă centrală 22 Decembrie, Kogâlniceanu, cu 
balcon, cu său 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. 
0740/317314. (A9>

Vând ap. 3 camere (05)
• lagent, 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. (Ai)

• circuit, balcon închis, parchet gresie + 
faianță repartitoare, et 3, st 70 mp, zona 
Kogăiniceanu, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0742/019418. (Al) '

• decomandate, centrală termică termopane 
peste toț gresie + faianță parchet balcon, et 1, 
zona Minerului, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0742/019418. (Al)
• semidecomandate, Dada, etțj 2, parchet, 
contorizări, preț 85.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, zona Liliacului, dec., 2 băi, contorizări, 
preț 51.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, zona I. Creangă 2 băi, amenajări ultra
moderne, preț 68.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Micro 15, et. 1, amenajări 
moderne, centrală termică geam termopan, 
gresie, faianță, parchet, preț 115.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st=90 mp, et. 2, dec., 2 
băi, balcon, amenajat ultramodern, preț 72.000 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• in blocurile noi, decomandate, 2 băi, 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 
I zona Kogăiniceanu. preț negociabil, tel. 0723-

251498,0745-302200,232809.  (A4)
• dec, 2 băi. 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC. Deva, preț neg. tel. 23L8CO. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT. etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, teL 0740/317314. (A9)

• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613366,

. 0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

■ * r»*  1 1 r-jw • I j a [ r Mj 11 I V ■

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață, se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (AO)
• în Devă 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)

• sau schimb cu apartament 2 camere, lângă 
Pompieri, cărămidă țiglă repartitoare, parchet, 
gresie, faianță balcon 7 m, zugrăvit în lavabil, et. 
III, suprafață 90 mp, tel. 235153. (T)
• decomandate, transformat în 3 camere, 2 băi,
2 balcoane, centrală termică superamenajat, 
zona Liceul Auto, preț 80.000 euro, tel. 
0745/639022.0726/316796. (Al)
• urgent, zonal. Creangă 2 băi. 2 balcoane, et 2, 
preț 65300 euro. neg. tel. 0740/013971. (A2)
• 1422 Decembrie, et 2.120 mp. dec, 2 băi. 
faianță gresie, termopane. centrală termică 
parchet laminat balcoane mari, boxă preț 
82300 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et 2.2 băi, amenajat centrală 
termică gresie, faianță parceht, boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 4 camere 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 
Carpați, Deva, pre*  neg., tel. 231300. ta»'

Cumpăr ap. 4 camere (08)

full option!

• 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)

Pentru câ vr»m sâ-ți răsplătim fidelitatea nu + 
și »â te înarmăm cu premii, fy propunem 
un nou concurs. în perioada 5 Iunie -26 ON 
iulie, intri pe www.huon.ro,completeze*  ,
formularul asociat imaginii de promo șl câștiga in 27 iutie: 
un MP3 FLAYER, un WEBCAM sau o pereche de 
CĂȘTI CU MICROFON SUCCES»»

RccytAMwr
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform Media SRL și nici rudete 
«caetora. ce grației® I »l IL Relații supHmentare la lei. D720MW.45S

•-ÎJ

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (97259)

Devi, Str.f Decnebri*  Nt 14 țihg*
T*i.02Hl114T«  872W«.1W

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

A TESTA T Șl LICENȚIA T

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

sau 0722-564004. 
www.prima-invest.ro
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PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: S
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter. 8
TeL fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro 
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie. 0742/019418 
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740'210780 
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, O726/71O9O3 DIRECTOR \ ÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745'639022.
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Vând ap. 5,6 camere (09)

• cu pan), 2 băl, 2 balcoane, 150 mp, scări Inte
rioara, centrali termică, termopane, amenajat 
occidental, 110.00 uro, tel. 0722/564004. (' i)

Vând case, vile (13)
• In Dwa sau schimb cu apartament 3 camere, 
etaj 1, loc central In Deva, plus diferență, tel. 
0254/215795.(T)
• wind casă In Slmerla, 4 camere, bucătărie, 
bale, hol, pivniță mare, toate utilitățile, zonă 
foarte bună, preț neg., tel. 0745/609389,260506. 
CD
• Dwa, P+l, 3 camere, bale, bucătărie, teren 
1.600 mp, ocupabllă Imediat, 100.000 euro, apă 
gaz, canalizare, tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, ki Deva, 3 camere, bucătărie, bale cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală, Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lingă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Ind, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0786/158.483. (A10)
• 4 camera, 2700 mp, corn. Bucureșcl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• iurt. grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• curte, garai, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490. 
0788/158483. (A10)
• In DeahrTantul, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
nîu/613.366,0788/040.490,0786/158483. (A10)

• semklea, amenajată mobilată zona Gojdu, 
preț 20.500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona piață 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorlzărl, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită ocupabilă Imediat, ideală pt. investiție, 
închiriere, preț negociabil, tel.0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• zona Go|du, semldecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
Imediat, urgent, preț 68000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• zona Goldu, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474 '40-535095. (A4)

Cumpâr garsoniere (20)
• în Devă zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
de preferință etaj Intermediar, plata se oferă în 
funcție de ofertă tel. 211587,0745/786578. (A0)
• zona Mărăștlul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebal, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)
• urgent, zona Decebal, Gojdu, Mărăști, cu sau 
fără modificări, indiferent de etaj, ofertă de preț 
la vedere, cu plata Imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095.(A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

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

Case de vacanțâ(15)
• p+l cu terasă în stațiunea Geoagiu Băi, preț 
convenabil, informații la tel. 0254/241044, după 
ora 17.00. (T)

• «M cabană de lemn și 2000 mp teren pe str. 
Rod (preksigirm Vulcan) în Deva. teL

n/«gQ9L(T)

Vând case la țara (17)

• CALCULATOARE NOI 
Șl SECOND IN ORICE 
CONFIGURAȚIE
• IMPRIMĂNTE - 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 ABONĂMENT

N Ctcom

• dbi cirtnddă 3 corpuri, garaj, grădină 2000 
mp, toate utilitățile, apă gaz. canalizare. TV, 
cablu, curte asfaltată - vețet asfalt, informații la 
tel. 0744/999094. (T)

• In ului Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. <D.
• mal veche șl grădină 030 ha, In satul Pojoga, 
corn. Zam, preț 25.000 ron, tel. 219314. (T)
• Casă Iernă ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Mustru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613 366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 2 cată 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
villșoara, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• casă șl teren 5 ari, Crlșclor, preț atractiv, 
telefon: (5254/613 366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• I camere + dependințe, corn. Rlblța, str.
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/04049v.u788/l-— (A10)

Vând garsoniere (19)

RELAȚII LA TEL 0720.048.271 
sau 224.422 CLĂDIREA CEPROMIN 

ETAJ 6 CAM 600

Centrul de Afaceri MASTER 
Organizează cursuri de:

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

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

E] EJ El El [și [3 limita locurilor disponibile, pAnA la 
----------- duca de: 30.06.2007
Adresa contact! Deva, Bdnl 221

• In Brad, zonă centrală et 2, ocupabllă Imediat, 
preț convenabil, Informații, Timișoara 
0256/473148, Deva 0254/228564. (T)
• Deva, lullu Manlu, 34 mp, balcon închis, 
parchet, âpometre, repartitoare, 78.000 ron, tel. 
215212. (Al)
• 30 mp, contorlzărl, parchet, balcon, mobilată 
et. 2, zona Ștrand, preț 69.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona Dării, etaj Intermediar, parchet, 
contorlzărl complete, balcon închis, ST 32 mp, 
preț 82.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, bucătărie, bale, balcon, contorlzărl, 
suprafață peate 35 mp, zona bd. Decebal, preț 
110.000 RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara 
(A2)
• dec, bucătărie, bale, hol, contorlzărl, zonă 
centrală preț 110.000 RON, neg, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, bale, faianță gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Miriști, preț 87,000 
RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semldec, bucătărie, bale, balcon, contorlzărl, 
etaj Intermediar, zona I. Manlu, preț 77.000 RON, 
neg, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)

• 1 ha lângă restaurant Pacific, intrare de pe 
DN7, toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)
• 550 mp, prelungirea Viilor, gaz, curent, apă, 
canalizare, 30 euro/mp, tel. 0751/569639. (T)
• Slmeria Veche. Intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi șl șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. (T)
• vând pădure 4000 mp, în hotarul Nojag, 
informații la tel. 222991 sau 221514. (nr. 
4/14.06.2007)
• mal multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• la DN 7, Deva și Săntuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• Intravilan Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 
fs 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. 
(Al)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 mp 
la 800 mp, teren plan, formă dreptunghiulară 
poziție bună ideal pt. investiție, construcție 
casă acte la zi. preț de la 15 euro/mp la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
□5095.(44)
• h ÎS km de Deva, poziție deosebită ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casâ 
sau casă de vacanță cu deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 5 euro/mp, tel. 0740- 
535095,0723-251498. (A4)
• bl 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 zl, preț 34 euro/mp, negociabil, tel. 0730■ 
474275,0740-535095. (A4)
• In Dwa, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141,231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan în Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• M ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodeștl, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Tebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• păduri, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0708/158.483, (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea, pe malul Arleșulul, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
07ho/158.4a ,A10'

Cumpâr teren (22)
• Intravilan în Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)
• 8 hectare Intravilan, la șosea, Deva sau împre- 
iurn ■ .i. L,iata im» iar. tei. 215212. (Al'

Vând spații comerciale (25)
• vând cabinet medical stomatologie, interne, 
complet utilat situat la parter, în zonă centrală, 
dotat cu centrală termică gresie, parchet, cu 
Ieșire la stradă prin spațiu tampon și rampă de 
acces, situat în Hațeg, Str. independenței, nr. 7, 
tel. 0724/129217. (Chit. 3005478)

COLEGIUL NAȚIONAL SPORTIV CETATE DEVA
STR. AXENTE SEVER NR. 3 TELEFON: 8254/217.215

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI 
DE:

PAZINC - cu ATESTAT pentru exercitarea 
profesiei de agent pară ți ordine

PERIOADĂ NEDETERMINATA
Concursul va avea loc in data de 22.07.2007, ora 10.00 la 

sediul unității.
Cererea de înscriere la concurs fl documentele solicitata 

la înscriere se depun la sediul unității pănă la data de 
21.07.2007, ora 16.00.

Relații suplimentare se obțin la secretariatul unității 
sau la telefon 0254/217.015.

(99150)

• vând societate comercială (SRL) ■ alimentație 
publică, informații la telefon 0720/930208. (nr. 
1/11.06.2007)
• Dwa, 70 mp, cu intrare stradă amenajat la 
parter, 50.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală în Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

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

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finisată lângă RAR; 
vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, prelată 
cu schelet metalic 60 mp, boiler apă caldă pe 
gaz, preț negociabil. Tel. 0723/514133, 
0254/235570. (T)

Imobile chirii (29)
• închiriez garsonieră mobilată, preferabil 
pereche tânără, tel. 224180. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră, mobilată 
modern și utilată termopane, preț400 ron/lună 
nu sunt agent tel. 0722/836123.CT)

• ofv spre închiriere garsonieră mobilată și 
utilată termopane, renovată recent zona Dacia
• Carpați, preț 400 ron+garanție 400 ron, nu sunt 
agent, tel. 0722/836123. (T)

• 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, nlilpator, separator 
grăsimi. Tel. 0729/942066, 0728/078090. 
(6/29.05)

• ofer spre închiriere în regim hotelier o cameră, 
cu baie, mobilată și utilată, CT, termopane, la 
800.000 lei pe noapte, tel. 0721/055313. (T)
• ofer spre închiriere unei singure firme, în zona 
Casei de Cultură din Deva, spațiu pentru 
producție, comerț, servicii, birouri, suprafață 
totală de 160 mp, tel. 0744/561810,0745/096675. 
(T)
• primesc In gazdă o elevă sau tânără salariată 
Ofer cameră separată condiții bune la bloc, 
telefon 212400, dimineața. (T)
• primesc In gazdă tânără tânăr, nefumâtor sau 
alte vicii; ofer condiții ireproșabile; rog seriozi
tate. Tel. 0723/851439. (T)
• garsonieră Dwa, complet mobilată 100 
euo/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• central, Dwa, 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)mobllate, pe termen lung, se oferă plata în 
avans șl garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală, 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 

se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• apartament 3 camere, dec., mobilat, centrală 
termică preț 300 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Progresul, 2 camere, mobilat, garaj, preț 250 
euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• 2 camere, mobilat, centrală termică zona 
pieței, preț 180 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• garsonieră zona Trident, mobilată șl utilată 
cu balcon, parchet, 2 paturi, fotolii, aragaz, 
mașină de spălat, frigider, preț 100 euro/lună 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal ■ Alex, mobilat șl utilat, termopan, 
centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
150 euro/lună și similar, zona 1 Decembrie ■ 
cinema Patria, mobilat șl utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)

• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștlul Nou, mobilat și utilat, cu balcon mare, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
amenajat modern, preț 200 euro/lună sau 
apartament 3 camere, nemobllat zona Spar - 
piață, cu centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță cu cheltuell incluse, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317314. (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 șl 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• spațiu $-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231300,0740/317314. (A9)

Altele (61)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în
Spini, inf, latei. 0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 Break, culoare albă an 
de fabricație 2004, Km la bord 55 200, preț 
11500 ronl negociabil, Informații la Melon 
0741/246310 MU 0254/777354. (nr. 
12/11062007)

• vând Dada 1310, an fabricație 1994, stare bună 
de funcționare, revizie până in decembrie 2007, 
preț 4000 ron, negociabil, tel. 0727/280314. (T)
• vând Dada Logan Laureat 1,4 mpi, A.F. 2005, 
A.C., 2 airbag, gri perla și teren intravilan 
suprafață plană informații la tel. 0747/045397. 
(T)

Auto străine (37)

• vând Flat Albea, an fabricație 2005, motor 
1250-cc-benzină euro 4, Km=31000 carte, servi s. 
toate obțlunlle, toate taxele la zl, tel. 
0723/270348. (T)

• vând Ford C-Mix, A.F. 2005, 42000 km, 
persoană fizică AC, ABă EBO, AXAIrbaa, 
culoare neagră stare tehnică Impecabilă, 
preț 9600 euro, tel 07I1/2B9B83, Intre orale 
>19, (nr. 11/11MJ007)

• vând Skoda Octavia an 2003, motor 1,9 TOI, 
unic proprietar, vopsea originală metalizat, 
145000 km, carte service, tel. 0744/125690. (T)
• vând, In Deva, Mercedes Sprinter 310D mixt (6 
locurl+marfă), 2900 cmc, lung șl înalt, an 
fabricație 1999, neînmatriculat, tel. 0745/096675. 
(T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motocodtoan Carpatina, 
Informații la telefon 025T/41449ă după ora 
184», (nr, 7/134*2007)

• vând tractor U445, remorcă monoax, grapă 
plug cu 2 brăzdare, container pt. tlranțl, placaj 
marmură Rușchlța 300x300x10, mașină de cusut 
Ileana stare foarte bună, tel. 0254/241397, 
0722/502995. (T)
• vând tractor U650, stare bună de funcționare, 
cu plug disc, semănătoare, prășltoare șl car, 
preț negociabil, tel. 245936. (T)

Garaje (43)

e închiriez garai, str, Crlșan, nr. 10, Deva tel. 
0727/307361. (T)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă sufragerie, servantă mare, 
servantă mică, comodă TV, masă ovală cu 6 
scaune taplțate, colțar mare, preț 1100 ron, 
negociabil, tel. 217776, după ora 16, șl 
0720/479520 .(T)
• vând urgent dulap, fotolii cu măsuță 
bibliotecă mare, covor persan 3/4, bibliotecă 
mică, birou, lustre, covor 2/3, sobă teracotă la 
curent, Informații la tel. 0723/851439. (T)
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Sunați acum pentru cea mai bună ofertă! s

Agenția pentru Protecția Medialul Hunedoara șl SC ECO 
GREEN POWER SRL titular ai prslectatai, naaațA depunerea docu
mentației tehnico In vederea abținerii acordă de medta pentru obiec
tivul Realizarea unei stații de dhtrihețta catbwauțl CPL situat In Deva, 
Str. Plevnel, nr. 18. Infonnața privhd poOoațieM tapuct asupra mediului, 
al proiectului prepus, pot fi csnaWtaes In sedhd JLPJL Nuaodoara, din 
man. Deva, str. Aurel Vlaka, ar. H, temu orals a-16.
ObservațUlo publicului se prtaeat dhk ba su*d  A^Jă Nuaodoara, ht 
termen da 18 dh lacrtteaso da la *tn  apartșM soațaM.

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - DEVA
In conformitate cu Lagoa nr. U din 14 aprilie 11X4, cert. 211 

alin. (1) fl a Ordinului 345 din 08 auguat 3008, CIM Doua 
cuirtlnud actMtatoa da 

lBi£HOEBR CONTRACTE Q£ ASIGURARE 
Procedura fl modalul da contract pot fi gdctta la adroaa: 

httnJhmm.claehd.ro
Informații suplimentare puteți obțină la sediul CIAO, Otr. 1 

Decembrie, nr. 18.
Tal. 210.380, 318.031 - e-maH: uroantog4aba.ro

(9(804)

«fOAMf

httnJhmm.claehd.ro
uroantog4aba.ro


porte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poriția de lider în publicarea de ziare 
fi servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare 

angajează

agent vânzări reclamă
. ! Cerințe:Ț • Abilități de comunicare;

e Experiență în vânzări;
e Experiență operare calculator;• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

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

E-mail: ovidiu.trufas@informmedia.ro

(83179)

Comemorări (76) ■ Decese (75)

Se împlinesc 5 ani și respectiv 13 ani de când ne-au părăsit prea de timpuriu dragii noștri părinți

Televizoare (48)
• vând TV color Panasonic, diagonala 70 cm, 
telefon 235153. (T)

• vând fereastră nouă In 2 canate, dimensiuni 
1,30/1,28 m, scânduri, vană din tablă zincată, tel. 
0254/215795. (T)
• vând navete plastic 1/12, cu sticle de 1 litru, 
pentru apă minerală, navete 1/20 și 1/24, cu 
sticle de 0,51, preț 31ei/naveta, tel. 0745/096675. 
(T)
• vând oală Inox, 1000 litri, cu agitator și pompă 
inox de evacuare lichide, 2 vane inox drep
tunghiulare, capacitate 1000 litri fiecare, tel. 
0745/096675. (T)

• închiriez Opel Coma 2002,100 ronl la 24 
do ore. Informații la telefon 0730/979108 
(nr. 10/11X62007)

ZASLOȚI MINERVA 

și ZASLOȚI NICU din Mintia. Parastasul de pomenire are loc duminică la Biserica ortodoxă Mintia.
Dumnezeu să aibă în pază 

sufletele lor minunate.

(nr. 4/15.06.2007)

Au trecut 2 ani de când scumpa mea soție
ZINAIDA URDEA

născută GOREA în 
BasarabiaCât ai trăit te-am iubit, cât voi trăi te voi plânge. Ai lăsat în urmă lacrimi, durere și suferință. Dumnezeu să te odihnească în pace. Slujba de pomenire va avea loc azi, 16 iunie, ora 10,00, la Biserica din Biscaria, Simeria. Al tău soț, Petre Urdea

Cu adâncă durere în suflet familia îndoliată anunță trecerea în eternitate a învățătoarei
AMALIA MEDREA (REGECZY)minunată bunică, mamă și soacră. Dragostea și dăruirea ei vor rămâne veșnic în inimile noastre.

Cu adâncă durere în suflet soția Rodica și copiii Andreea și Bogdan anunță încetarea fulgerătoare din viață a celui care a fost un extraordinar soț și tată
ANDREI IURSICSIN

Dormi în pace!

ft

Cu adâncă durere ne despărțim de cel care a fost șeful stației Meteo Deva, un om deosebit
ANDREI IURSICSINVei rămâne în inimile noastre pentru totdeauna.

Odihnă veșnică! Colegii de muncă

ft
Familia dr. Dragomir este alături de fam dr. Iliescu, în durerea pricinuită de pierderea mamei

ILIESCU MARIA
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• vând mașină de cusut electrici, stare nouă, 
marca Luclnlk, telefon 235153. (T)
• vând vttrinâ frigorifică orizontală pentru 
mezeluri, lățimea 140 cm, înălțimea 190 cm, 
negociabil, tel. 0745/096675. (T)

(
Plante și animale, agroali- 

mentare (57)

* vândi porci grași, până la 120 Kg, Informații In 
Brâznlc, nr. 64, tel. 282742. (nr. 8/13.06.2007)

• vând 20 famH afelm, Won * *11200,  
0728/NH*  (nr. 1ULMJ007)

• specialiști, executăm montaje șl reparații 
cuptoare de pâine șl pentru specialități, tel. 
Deva 0254/228564.0254/231185. (T)
• transport mobiliar cu auto de 1,2 to șl 14 m 
cubi volum. Asigur demontare mobilier șl 
încărcare la mutări, tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
e angajez vânzător floral, în Deva, Eml nescu, nr. 
42. Informații la telefon 212864. (nr. 
10/13.062007)
• SC Danielle Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunlcll, nr, 6 angajează tricoterl, 
mecanici pentru mașini de tricotat,. tel. 
0745/231867 șl tricoterl manuali, tel. 0744/514225, 
(nr. 2/12.062007)

• vând papagal rosella șl agapornls, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/400440.
• vând vact (Pltzgau) cu vițel, bună de lapte, de 
10 ani, șl mulgătoare pentru 10 vaci, preț nego
ciabil, tel. 0745/343093 sau 260416. (T)

Altele (61)

(• ofarim «n-gros, în Deva, la cele mal mici 
prețuri, sucuri Florida sifonate, 8 sortimente, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
slfonerll șl consum casnic, tel. 0254/235320, 
0745/096675. (T)
• vând aparat de măsurat glicemia, nou, 
Canada x 50 lamele, tel. 0740/469228 (T)
• vând ICU. Informații la telefon 0723/889196. 
(nr. 7/12.06.2007)
• vând convenabil planșetă germană, marca 
Kuhlmann 1000x1500 mm, tel. 0740/950868 (T)

.< ■ parte a unei corporații internaționale mass-media
P care deține poziția de lider în publicarea de ziare

al servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât șl in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Pierderi (62)
• PMut carnet de asigurat pe numele Minai 
Maria Se declară nul. (nr. 2/15X62007)
• Pierdut camei de șomaj nr. 919/30.032004 pe 
numele Furdui victoria Se declară nul. (nr. 
1/15.062007)

Solicitări servicii (71)
• Angajez femele pentru îngrijire doamnă în 
Vârsta tel. 234143 și 0740/061491, după ora 18. 
(T)

Prestări servicii (72)

• abeeMbț bensport zilnic, Ieftin, 
persoane: Italia 90 curo; Spania 80 euro. 
Portugalia Anglia Franța Germania șl 
Belgia la destinație, cu mașini comode, 
dlmauzato, modeme. Tel. 0740/218237, 
0728/500804,0765/465835. (7/24.05)

• caut tânăr, elev, șomer sau pensionar care să 
îngrijească animale (vaci), la țară (pe durata 
verii), Info latei. 0745/695473. (T)
• Caut urgent femele serioasă șl de încredere 
pentru îngrijirea unei persoane bolnave, perma
nent, tel. 0254/216924 șl 0744/420090. (T)

XRTAi HâTOMl DC tfXURl DF l/U^i

• mamă a doi copil, mă ofer să fac menaj șl alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase 
ofer și pretind seriozitate, informații la tel. 
0723/851439. (T)
• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în flecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia. Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148 0749/037604, (97302)

• Organizări «vMlmantai nunti, botuuri, , 
anlvtrUri. Aalgurămi sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizat*,  fotografii, album*,  
tranifar da pa caaaU pa DVD, nlațll la tal 
0721/747411 MU 0721/H4428 (nr. 
13/23X52007)

(nr. 2/14.06.2007)

• locuri do muncă în Italia, pentru femei de până 
la 60 de ani, cazare șl masă asigurate. Relații la 
tel. 0727/130350. (3/7.06)
• sodetate cranarafatt angajează 
contablll/economlști cu experiență In contabili
tate minim 3 ani. Relații la tel. 0254/219751, 
0254/213141,0726/392830. orele 10 ■ 17. (6/7X6)

• lecMate comarctaiâ angajează persoană cu 
studii economice In cadrul compartimentului 
financiar. Se oferă pachet salariat motivant 
Telefon contact 0722/567207. (nr. 8/14X62007)
• agent comentai, Petrile. 1 post data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-18
e agent comercial, Deva, 1 post data limită
25.06., tel. 213244, Intre orele 9-18
• agent comercial, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06., tel. 213244, Intre orele 9-16.
• agent comercial. Hunedoara. 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244. Intre orele 9-16.
• agent do pază, control acces, ordine, Brad, 7 
posturi, data limită 30.06., tel. 213244, Intre orele 
9-16.
• agent de pază, control acces, ordine, Hațeg, 1 
post, data limită 18.06., tel. 213244, Intre orele 9- 
16.
• agent de pază, control acces, ordine, Hune
doara, 50 posturi, data limită 31.07., tel. 213244, 
Intre orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine, Lupenl, 
14 posturi, data limită 30.07.. tel. 213244, intre 
orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine, Petrlla, 1 
post, data limită 30.06., tel. 213244, între orele 9- 
16.

Familia Fischer mulțumește tuturor celor care i-au fost alături în greaua încercare pricinuită de încetarea prematură din viață a bunului fiu, frate și cumnat
ROBERT FISCHER

• agent bnatftar (broker Imobiliar), Brad, 1 
post data limită 30X6. tel. 213244, între orele 9- 
18

• agent paiâ în Incinte, Deva. 10 posturi, data 
Urnită 30X8, tel. 213244, între orele 9-16.

• agant pază în Incinte, Petrlla, 1 post, data 
HmlS30.0Mel. 213244, între orele 9-16.

• agent pază în Incinte, Vulcan, 10 posturi, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent vlniârl, Lupenl, 1 post, data limită 
30X6., tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 7 posturi, data 
limită 2806., tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Deva, 6 posturi, data limită 
30X6,, tel. 213244, între orele 9-16..
• ambalator manual, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06., tel, 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244, între orele 9-16.
• angolez vânzător floral, în Deva, Emlnescu, nr, 
42. Informații la telefon 212864. (nr, 
10/13.06.2007)
• animator sodo-educatlv, Hunedoara, 2 
posturi, data limită30.07., tel. 213244, între orele 
9-16.
• animator sodo-educatlv, Orăștle, 2 posturi, 
data limită 30.06., tel, 213244, între orele 9-16.
• apicultor, Călan, 2 posturi, data limită 30.06., 
tel. 213244, între orele 9-16.

(nr. 3/15.06.2007)

• aihHoct dâdM, Deva 1 post, data limită 18.06., 
tel. 213244, între orele 9-16,
• asistent manager, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31X7., .tel. 213244, între orele 9-16.
• aitotent medical generalist, Brad, 1 post, data 
limită 30.06., tel. 213244. între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Deva 1 post, data 
limită 25.06, tel. 213244,între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 30X7, tel, 213244, între orele 
9-16.
• ulstent mediul generalist, Lupenl, 2 posturi, 
data limită 09X7, tel. 213244, între orele 9-16.
• ulstent medical generalist. Simeria. 2 posturi, 
data limită 30.06., tel. 213244, intre oreie 9-16.

• asistent medical, Hunedoara, 1 post, data 
limită 16.07, tel. 213244,între orele 9-16.
• ulstent medical, Orăștle, 1 post, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medleil, Simeria, 1 post, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 3 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244. între orele 9-16.
• barman, Călan, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.

Ești elev, student sau pensionar? 
Al dori sâ câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva
Cerințe:

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

J Oferim:

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

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

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

(32135)
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Secretele pânzei de păianjen
, «Beznă totală. O pană de curent fără precedent a întrerupt timp de mai multe ore, în noaptea de miercuri spre joi, comunicarea între centrul de control spațial din Moscova și sistemul informatic central rusesc de pe Stația Spațială Internațională, vital pentru controlul oxigenului, apei și stabilității avanpostului spațial.

Duke Ellington Orchestra (Foto: fan)

Concertează la Sibiu
Sibiu (MF) - Duke Ellington Orchestra, unul dintre cele mai celebre big band-uri din lume, va susține pe 22 iunie un spectacol la Sibiu, care pe lângă un concert de jazz va cuprinde și momente de „jazz poetry” și dans. Orchestra condusă de nepotul marelui Duke Ellington, Paul Mercer Ellington, va prezenta spectatorilor un spectacol de jazz „cu parfum interbelic”, informează organizatorii. Biletele vor fi puse în vânzare începând de luni. Prețul variază între 50 și 150 de lei. Pentru elevi și studenți prețul unui bilet este de 25 lei.

■ Secvențe ADN din 
pânza „Văduvei neagre" 
sunt utilizate pentru 
echipamentele militare.

Los Angeles (MF) - O echipă de cercetători americani a reușit să deslușească secretele pânzei țesute de păianjenii din specia „Văduva neagră”, iar descoperirea va fi utilizată pentru fabricarea unor materiale ultra-rezistente, precum vestele militare de protecție, informează AFP.Cercetătorii de la Universitatea din California au identificat secvențele de ADN ale celor două proteine cheie utilizate în pânzele țesute de La- trodectus mactans, o specie de păianjeni cu înțepătură mortală. Pânza acestui păianjen este considerată a fi mai solidă decât cele țesute de alte specii, fiind extrem de rezistentă și

„Văduva neagră" (Foto: FAN)elastică, ceea ce permite absorbirea unei enorme cantități de energie.Specialiștii din medicină, armată și sport sunt foarte interesați de calitățile acestei pânze pentru că doresc să copieze structura sa pentru a fabrica veste de protecție, materiale medicale și echipamente sportive.Pentru moment, nici un produs de acest tip nu este disponibil pe piață.
Al Pacino, un dansator

Retrogradată
Washington (MF) - Pluto, care și-a pierdut statutul de planetă clasică în 2006, pentru a deveni o „planetă pitică”, a fost din nou retrogradată, la categoria a Il-a a acestui nou tip de corpuri cerești, după ce astronomii americani au descoperit că vecina sa Eris este mult mai mare. După descoperirea lui Eris, denumită inițial Xena, în apropiere de Pluto, în 2006, membrii International Astronomical Union au decis să modifice definiția planetelor din sistemul nostru solar și să creeze categoria de „planete pitice”. Aceste corpuri cerești sunt ascunse în sistemul nostru solar, în Centura Kuiper. Centura Kuiper este o regiune vastă populată cu asteroizi și nuclee de cometă care se întinde dincolo de orbita planetei Neptun. Eris este cu aproximativ 27% mai mare decât Pluto, potrivit cercetătorilor.

Oprah (Foto: EPA)

Los Angeles (MF) - Veteranul cinematografiei americane Al Pacino a declarat că nu ar respinge ideea de a participa la una dintre edițiile versiunii americane a concursului „Dansez pentru tine”,Actorul, în vârstă de 67 de ani, a declarat pentru publicația Time că nu ar respinge

Cea mai 
puternică New York (MF) - 
Starul televiziunii 
americane Oprah 
Winfrey s-a situat pe 
primul loc între cele 
mai puternice 100 
de celebrități din 
lume, potrivit clasa
mentului anual rea
lizat de prestigioasa 
revista Forbes, 
devansându-l pe 
câștigătorul de anul 
trecut, Tom Cruise, 
care a coborât pe 
locul al optulea. 
Oprah are un venit 
anual de 260 de mil
ioane de dolari. Pe 
locul al doilea s-a si
tuat jucătorul de golf 
Tiger Woods, iar pe 
trei Madonna.

Al Pacino (Foto epaj

ideea de a participa la celebrul concurs. Pacino, care a câștigat un premiu Oscar după ce a dansat un tango minunat împreună cu actrița Gabrielle Anwar în „Parfum de femeie” (1992), a declarat: „Da, aș lua în cosiderare acest lucru. Cu tot respectul și modestia, eu sunt un dansator. Totuși, nu cred că aș putea «dansa pentru tine» pentru că sunt foarte timid”. Pacino a mai fost rugat să menționeze ce artiști îl impresionează și a declarat că îl apreciază pe rapper-ul Scar- face și că îi plac actorii Kevin Spacey și Jamie Foxx. Pacino a fost recompensat cu premiul AFI pe 2007 pentru întreaga sa carieră.

lulia este născută în || zodia Leu, îi plac muzi-ca, înotul și dansul.
(Foto: T M»nu) Fata zilei o găsiți și pe 

www.huon.ro —

Cel mai sexy burlac în 2007

Paul, un pui de hipopotam (Choerop- sis liberiensis), s-a născut la grădina zoologică din Berlin. (Foto: epa)

■ Actorul Matthew 
McConaughey a fost ales 
de revista People „cel mai 
sexy burlac al anului".

Los Angeles (MF) - Matthew McConaughey, fotografiat adesea cu bustul gol și făcând sport pe plajă, a fost întrebat cum își întreține musculatura perfectă. „Nu am un regim particular de exerciții fizice. Pur și simplu îmi iubesc viața. Scopul meu este să fac puțin sport în fiecare zi”, a spus actorul în vârstă de 37 de ani.McConaughey, care a jucat în filme precum „We Are Marshall”, „Cum să dai afară din casă un burlac de 30 de ani” și „Sahara”, spune că are standarde înalte în ceea ce privește
Actorul Matthew McConaughey (Foto: epa)femeile: „îmi place ca o femeie să fie sexy și să aibă simțul umorului”. „Să fiu sincer, o femeie cu un bun simț al

umorului este foarte sexy”, a adăugat actorul care a avut o relație cu diva Penelope Cruz. Pe lista burlacilor, People a

mai inclus nume precum Adrian Grenier, starul serialului de televiziune de succes „Anturaj”, cântărețul american Justin Timberlake, Ryan Reynolds, care a putut fi văzut îi „Amityville” și „Blade: Trini® ty”, și rapper-ul și actorul Ludacris, care a jucat în „Mai furios, mai iute” și „Crash - Povești din L.A.”.David Spade, starul serialului de televiziune „Poză la minut”, a fost inclus în top deși nu posedă trăsăturile unei frumuseți clasice. „Din fericire trăim într-o lume în care femeile pot trece peste aspectul fizic și se pot concentra asupra unor lucruri mai importante, precum o personalitate puternică”, a spus actorul în vârstă de 42 de ani.

Exemplare rare la licitație
Paris (MF) - Un exemplar din „Florile răului” oferit de Baudelaire lui Delacroix, o ediție istorică dintr-o operă de Marcel Proust și un manuscris de Jean-Jacques Rousseau se numără printre cele 100 de cărți, manuscrise și documente rare scoase la licitație pe 27 iunie la Paris, de casa Sotheby's. Cele 100 de obiecte, care provin din Colecția Pierre Leroy, un mare bibliofil, provin din secolele al XVHI-lea - al XX-lea. Ele sunt estimate la o sumă intre trei și patru milioane de euro. Obiectele vor fi expuse la Paris în perioada 22 - 27 iunie.

Bruce Willis în „Die Hard 4"
(Foto: FAN)

In topul filmelor de acțiune
Los Angeles (MF) - „Die Hard”, cu Bruce Willis în rolul principal, s-a situat pe primul loc în topul celor mai bune filme de acțiune din istoria cinematografiei realizat de publicația Entertainment Weekly, cu două săptămâni înainte de lansarea celei de-a patra părți a francizei.Topul celor mai bune 25 de filme a fost realizat în urma voturilor unui mare număr de

scenariști, scriitori și editori care lucrează în domeniu. Lista acoperă o varietate mare de filme, de la „Aventurile lui Robin Hood” (1938), la „Cei șapte samurai” (1954), situat pe locul al șaselea, și lungmetra- jul animat „Incredibilii” (2004), situat pe locul al 25-lea. Pe poziția a doua s-a situat „Alien”, urmat de „Indiana Jones și Căutătorii Arcei Pierdute”, „Mad Max 2” și „Matrix”.
Fosile Un paleontolog de la Institutul Național de Antropologie și Istorie studiază fosile de mamut descoperite în El Salto, Mexic.

(Foto: EPA)
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