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Vremea se menține călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Posibil furtună.

Dimineața La prânz Seara

Astăzi, Teste naționale!
Dezamăgire

Deva (V.N.) - Se pare că fundașul de la Jiul, Mihai Pintilii, trăiește o mare dezamăgire. El nu a fost prezent la reunirea lotului echipei Steaua București din 15 iunie. De ce? A fost anunțat că aceasta va avea loc la 23.06. și nu vineri. ,Am aflat cu stupoare că ' lotul s-a reunit, iar eu am lipsit. Nu știu ce s-a întâmplat, dar sper să nu fi fost rea intenție”, a spus Pintilii. Fotbalistul urmează să fie transferat la Steaua și e foarte probabil ca jucătorul să fie *"mprumutat la echipa sa- elit. /p.7

Bursă regională
Deva (C.P.) - Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara în colaborare cu Centrul de Afaceri Master, cu sprijinul Direcției de Muncă și Protecție Socială Hunedoara organizează, în || premieră pentru județ, o bursă regională a furnizorilor de formare profesională. Evenimentul se va derula pe parcursul a două zile la sediul CCI Hunedoara, în perioada 27-28 iunie, /p.5

Ruxandra Clepce

Dieta 
copiilor 
Deva - Excesele alimentare și ignorarea minimei igiene pot îmbolnăvi grav copilul. Cele mai frecvente boli care aduc copiii la medic sunt bolile digestive acute. Acestea, provocate de viruși (mai rar), de microbi sau de greșelile dealimen- tație pot fi evitate cu o minimă grijă din partea părintelui. „Excesul de fructe și legume sau de sucuri acidulate poate provoca micuțului dereglări digestive serioase. Alimentele nespălate sau depozitate necorespunzător sunt prima cauză a bolilor de vară la copii", spune dr. Ruxandra Clepce, medic primar pediatru, șeful secției de Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean Deva, /p.6
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■ Prima zi a Testelor 
naționale demarează în 
această dimineață cu 
proba de română.

Deva (S.B.) - în județul Hunedoara, 5.884 de elevi absolvenți ai claselor a VIII-a intră astăzi în examen. Varianta de

subiect este extrasă de o comisie națională de examen, la sediul MEdCT, la ora 8.50, din 100 de variante posibile, întocmite special pentru a- ceastă probă. La ora 9, subiectul extras la Limba și Literatura Română este comunicat centrelor de testare, prin intermediul postului Radio

ARomânia Actualități. Subiectul va fi afișat și pe Internet la adresa http://www.subiec- te2007.edu.ro/. Accesul can- didaților în centrele de examen -18 în județul nostru la probele scrise se face în intervalul orar 7.30 - 8.30, pe baza buletinului sau cărții de identitate (a certificatului de

naștere, în cazul în care candidatul nu are documentele amintite). Testele naționale se organizează anual, într-o singură sesiune, în vederea stabilirii selecției și repartizării absolvenților clasei a VIII-a în clasa a IX-a a ciclului inferior al liceului sau la școlile de arte și meserii, /p.5
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„Serbările Cetății" si- au închis porțile. Devehii s au distrat trei zita-hKând,’ta poalele Cetăp4^yfc.au avitt prilejul participării ta boncerte diverse și alte manifestări, la tel de atractive.' www.huon.ro (Foto: T. Mânu;
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Taxiurile, limitate ca număr
■ Numărul autorizațiilor 
pentru taximetriști va fi 
limitat în municipiul 
Deva.

Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a decis ca numărul de autorizații de taxi eliberate pe raza municipiului reședință de județ să fie limitat prin hotărâre a consilierilor.

Prin decizia adoptată, consilierii au anulat astfel o hotărâre care prevedea ca activitatea de taximetrie să fie liberalizată. Decizia consilierilor a fost luată după ce reprezentantul Asociației taxime- triștilor din Deva, Valentin Toader, a susținut, în ședința CL de acum două luni, că eliberarea unui număr nelimitat de autorizații de taxi îi va

duce la faliment pe actualii taximetriști, mulți dintre ei aflându-se în situația de a-și fi cumpărat mașini noi, pe credit bancar. Tot atunci, el a solicitat consilierilor să se consulte cu asociațiile profesionale ale taximetriștilor atunci când doresc să stabilească numărul de autorizații de taxi din oraș. în Deva sunt eliberate 300 de autorizații de taxi. INFORMAȚII: ta agenția din orașul tău

Târgul colecționarilor
Deva (S.B.) - Casa de Cultură „Drăgan Muntean” și „Hobby Clubul” din Deva vor organiza „Târgul de vară al colecționarilor”.„Târgul de vară” se va desfășura în holul mare al Casei de Cultură, în data de 23 iunie 2007, între orele 7.00

și 15.00. Cu acest prilej vor fi prezentate colecții diverse, se vor putea face schimburi de obiecte și achiziții. Vor fi prezenți colecționari din întreaga țară. Următoarea manifestare de acest gen va avea loc, în Deva, la 15 septembrie 2007.
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PE SCURT
A v > -z-, j j jjjjjjj* I • Vor discuții. Coreea de Nord a cerut sâmbătă inspectorilor Agenției Internațio-* nale pentru Energie Atomică (AIEA) o dis-* cuție privind închiderea principalului său* complex nuclear, a anunțat agenția de presă nord-coreeană KCNA, care a pre-* cizat că solicitarea a fost făcută în mo-« mentul în care problema deblocării fon-* durilor bancare nord-coreene este aproa-* pe rezolvată.

Cu demisiile pe masă

: Ca și confirmat
Washington (MF) - * Robert Zoellick, nomi- , nalizat de președintele SUA, George W. Bush, pentru preluarea condu-■ cerii Băncii Mondiale, a- 

k re toate șansele să fieconfirmat in funcție, întrucât până la termenul limită pentru propunerea altor candidați, vineri, 15 iunie, nu a apă- . rut niciun concurent.
Fostul rege, 
decoratSofia (MF) - Președintele bulgar, Gheorghi Părvanov, a decis să-l .1 decoreze pe fostul rege Simeon al-II-lea, „pentru meritele sale excepționale și serviciile oferite Republicii Bulgaria”. Devenit rege la vârsta de șase ani, Simeon al ‘ II-lea născut în 1937, a■ fost primul monarh din lume care a devenit li-■ der al Guvernului în 2001, la întoarcerea din exil.

Simeon al ll-lea (Foto: fan)

Vlastimir George-
VÎCi (Foto: EPA)

■ Comitetul Executiv al 
PSD Cluj a luat în discu
ție posibilitatea demisiei 
în bloc a acestui for.

Cluj-Napoca (MF) - Comitetul Executiv al PSD Cluj a luat în discuție posibilitatea demisiei în bloc a acestui for în semn de protest față de a- tacurile conducerii PSD București la adresa vicepreședintelui Vasile Dâncu și față de lipsa de atitudine a președintelui partidului, Mircea Geoa-nă, în acest conflict,Surse din cadrul: filialei clu- s Clujjene a PSD au declarat, ieri, că propunerea a aparținut mai multor membri al organizației județene ca o reacție

la propunerea PSD București de excludere a lui Vasile Dâncu și Victor Ponta din partid. Senatorul PSD Vasile Dâncu consideră că decizia de demisie în bloc a Comitetului E- xecutiv al PSD Cluj a fost doar amânată, nu anulată, o hotărâre finală urmând să fie luată după, ședința Comitetul Executiv Național al partidului programată la sfârșitul lunii iunie.
Demisie amânatăDâncu a declarat, ieri, că discuțiile din organizația PSD constituie un seriossemnal de alarmă pentru conducerea partidului.„Dincolo de semnalul de a- larmă, faptul că s-a pus pro

blema demisiei în bloc a fost generat de o dezamăgire cu privire la dezbaterile dintr-un partid. Sunt sceptic, însă, deoarece se trece uneori extrem de ușor pe lângă semnalele de alarmă, acestea nefiind luate în considerare”, a spus Dâncu.El a confirmat că membrii filialei clujene a PSD i-au reproșat președintelui Mircea Geoană lipsa de implicare în conflictul dintre PSD București și Vasile Dâncu și Victor Ponta, în condițiile în care acesta este responsabil de ieșirile publice ale filialei bu- cureștene ca și coordonator al ei.Vicepreședintele PSD susține că în afara solidarității cu el, ca lider propus pentru ex-

Senatorul PSD Vasile Dâncu
(Foto: FAN)cluderea din partid, un alt mesaj al Comitetului Executiv al PSD Cluj a fost și cel al a solidarității pentru reforma din partid.„S-a ajuns la concluzia că trebuie continuate reformele inițiate în partid și de aceea nu s-a votat demisia în bloc. Cred, totuși, că această decizie a fost numai amânată, nu anulată”, a mai spus Vasile Dâncu.

Arestat
Belgrad (MF) - Fostul general de poliție sârb Vlastimir Geor- gevici, dat în urmărire pentru crime de război comise în timpul războiului din 1998-1999 din Kosovo, a fost arestat în Muntenegru, a a- nunțat un reprezentant al TPI. George- vici este acuzat de crime de război comise în Kosovo, în timpul atacului sârb asupra provinciei în 1998-1999. Conform actului de acuzare, el a fost adjunct al ministrului sârb de Interne și director al serviciului pentru securitate publică. A deținut comanda și controlul forțelor milF tare care se ocupau de securitatea internă, al unităților de apărare civilă și altor grupări armate care au comis atrocități în Kosovo împotriva majorității albaneze.

Un nou guvern palestinian
M Noul guvern, condus 
de Salam Fayyad, a 
depus jurământul în fața 
președintelui Abbas.

Ramallah (MF) - Noul guvern palestinian, condus de economistul Salam Fayyad, a depus jurământul ieri, la Ramallah, în fața președintelui palestinian, Mahmoud Abbas.Abbas a anunțat demiterea guvernului dominat de Hamas după ce militanții mișcării islamiste au preluat controlul asupra Fâșiei Gaza și i- a cerut independentului Salam Fayyad, ministru al Finanțelor în fostul Executiv, să
Președintele Abbas și premierul formeze un nou Cabinet.
Salam Fayyad (Fofc.EPA)...... .vNqu1, prșmâer palestinian

Salam Fayyad a insistat asupra necesității menținerii unității Cisiordaniei și Fâșiei Gaza, controlată începând de vineri de islamiștii din mișcarea Hamas.Adresându-se locuitorilor din Gaza, el a subliniat că Guvernul său va acționa pentru „a pune capăt anomaliei născute din evenimente dezonorante”, referindu-se la preluarea controlului de către militanții Hamas în Fâșia Gaza.Noul premier palestinian a precizat că guvernul său va respecta deplin programul politic al președintelui Mahmoud Abbas, precum și angajamentele și acordurile sem-nate de Organizația pentru Eliberarea Palestinei: (QEP)-_
Zeci de morți la Kabul

Al doilea tur în FranțaParis (MF) - Rata de participare la cel de al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative din Franța era de 22,9 la sută ieri, la prânz, aproximativ egală cu cea înregistrată la primul tur, desfășurat la 10 iunie.Cele 64.000 de secții de vot din Franța metropolitană s-au deschis ieri dimineață, la ora locală 8.00, 43,8 milioane de francezi fiind așteptați să voteze.Primul tur de scrutin al alegerilor legislative a fost marcat de o rată de absenteism de aproape 40 la sută, cea mai ridicată înregistrată la acest tip de scrutin după declararea celei de-a V-a Republici.Partidul de dreapta UMP al președintelui Nicolas Sarkozi este principalul favorit și, conform tuturor sondajelor, va obține majoritatea absolută în Adunarea Națională, singura necunoscută fiind amploarea acestei victorii.Partidul Socialist le-a cerut alegătorilor să se mobilizeze pentru a încerca să obțină cât mai multe mandate de deputat. în actuala Adunare, socialiștii dispun de 149 de mandate, în timp ce UMP are 359 de deputați. *

Kabul (MF) - Cel puțin 35 de polițiști și civili afgani au fost uciși, ieri, la Kabul, în urma unui atentat revendicat de talibani, comis asupra u- nui autobuz al poliției afgane, a anunțat comandantul poliției criminalistice locale, Alis- hah Paktiaval.Atentatul este cel mai grav comis după înlăturarea de la putere a regimului taliban, la sfârșitul anului 2001.Un purtător de cuvânt al ta- libanilor a revendicat, ieri, în- tr-un apel telefonic adresat’ AFP, atentatul sinucigaș asupra autobuzului poliției.Autobuzul, care avea 45 de locuri, transporta instructori de poliție afgani către academie. Vehiculul a fost complet distrus în urma exploziei produse chiar în fața sediului central al poliției, într-o zonă aglomerată din centrul Kabulului. Două microbuze au fost avariate de explozie, iar martori oculari au declarat că

Cel puțin 35 de morți în urma unui atentat revendicat de tali- 
bani, comis asupra unui autobuz al poliției afgane (Foto: epa)mai mulți pietoni au fost ră-niți.Atentatul de ieri este al cincilea produs în Afganistan în decurs de mai puțin de trei zile și al doilea comis în capitală. Sâmbătă, trei civili afgani au fost uciși într-un atentat sinucigaș cu mașină-capcană

care a avut drept țintă un convoi internțional care circula în Kabul.Patru cetățeni străini au murit în urma atentatului. Cetățenii străini, a căror identitate nu a fost anunțată, ‘ erau instructori pentru poliția afgană.
Cere solidaritate pentru noul tratat

Nicolas Sarkozi la urne (Foto: fan)

La Valletta (MF) - Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a cerut ieri, la Malta, statelor membre UE să dea dovadă de „spirit de solidaritate” și de „compromis”, pentru a se ajunge la un „acord” privind noul tratat european, cu ocazia summit- ului din 21-22 iunie, relatează AFP.„Avem nevoie de acest a- cord, este un mesaj pe care îl adresez tuturor șefilor de state. Și cer fiecărui stat

membru să arate un spirit de compromis”, a declarat Bar- 
n..............Este foarte impor
tant să arătăm că 
soi. cele Ti de 
state membre, 
sttatem capabile 
șâ luăm decizii 

. importante.
Jose Barroso

•..........—... Hroso, cu ocazia, vizitei sale de 24 de ore în Malta.

„Mă aștept de la toate statele membre să arate acest spirit de solidaritate atunci când este vorba de deciziile fundamentale pe care le vor lua Săptămâna viitoare” în cadrul Consiliului European din 21-22 iunie, de la Bruxelles.„Europa trebuie să își intensifice capacitățile de acțiune, pentru o Europă care să fie capabilă, să ia decizii într- un mod eficient, o Europă care să fie transparentă”, a a- dăugat el.
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Moldovenii, 
la urne J

Chișinău (MF) - Aproximativ 25 la sută dintre alegătorii moldoveni votaseră ieri, până la ora 15.00, în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, desfășurat în , 466 dintre cele aproape 900 de localități din Republica Moldova. oMiliția transnistreană a împiedicat și ieri desfășurarea votului în satul Corj ova, aflat pe malul stâng al Nistrului, iar Comisia Electorală Centrală a decis închiderea secției de votare din loca- - litate. Corjova este satul natal al președintelui’ moldovean, Vladimir Voronin, și este disputat intre autoritățile de la Chișinău și cele separatiste de la Tiraspol.în primul tur de scrutin, desfășurat în data de 3 iunie, Partidul Comuniștilor a câștigat în mai mult de jumătate dintre scrutinurile decise - 223 dintr-un total de 420.
Mai protejați 
de NATOBruxelles (MF) - Miniștrii Apărării din statele membre NATO au căzut de acord vineri, în cadrul unei reuniuni desfășurate la Bruxelles, să inițieze procedurile pentru construirea unui sistem de contracarare a rachetelor cu rază scurtă de acțiune care ar amenința România și Bulgaria.Potrivit site-ului bulgar, care citează cotidianul britanicThe Guardian, experții NATO au ajuns la concluzia că elementele antibalistice americane care vor fi instalate în Europa Centrală vor proteja o mare parte a Europei de rachete cu rază lungă de acțiune lansate din Orientul Mijlociu, dar Turcia, Grecia, Bulgaria și regiuni din România vor fi expuse unor posibile atacuri.Președintele Statelor Unite, George W. Bush, explica în cursul vizitei la Sofia că Bulgaria nu a fost inclusă în sistemul antibalistic pentru că acesta vizează contracararea rachetelor cu rază lungă de acțiune, care ar survola teritoriul bulgar.
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• înecată. Corpul neînsuflețit al unei femei a fost găsit, ieri, 'în apele Mureșului. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul ISU Hunedoara, polițiști și medicii legiști care în urma necropsiei vor stabili cauzele și împrejurările în care a murit femeia. (M.T.)
MajorareDeva (C.P.) - Producătorul de textile Matex Deva intenționează să-și majoreze capitalul social cu 9,1 milioane de lei, de la 1,3 milioane de lei la 10,4 milioane de lei, prin aporturi noi de capital din partea acționarilor. Operațiunea presupune emiterea a 3,6 milioane de acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe titlu, potrivit unei raportări către RASDAQ. Acțiunile emise vor putea fi subscrise de acționari proporțional cu numărul acțiunilor deținute, iar fiecare investitor va avea dreptul să subscrie câte șapte acțiuni noi pentru fiecare titlu controlat. Investitorii vor avea drept de preferință pentru subscrierea acțiunilor pe o perioadă de o lună de la ț publicarea hotărârii de ♦ majorare a capitalului în Monitorul Oficial al României. Compania italiană Onice Spa, acționarul majoritar al firmei, a cumpărat printr-o ofertă publică încheiată în luna aprilie 41 la sută din acțiuni, pentru 3,4 mi- lioane de lei, mărindu-și . participația la 96,04 Ia sută din capital.

loan Tirinescu

Deva (M.T.) - Polițiștii hunedoreni le recomandă copiilor să se ferească în vacanță de accidentele de orice natură. Astfel, trebuie să fie foarte atenți mai ales când traversează strada. „Traversați strada în pas vioi, nu alergând, doar pe trecerile pentru pietoni sau la culoarea verde a semaforului. Alegeți- vă locurile de joacă unde nu circulă vehicule. Parcurile, terenurile de sport, curtea casei sau a școlii sunt cele mai recomandate și nu circulați cu bicicletele pe drumurile publice decât după împlinirea vârstei de 14 ani", le recomandă copiilor șeful Serviciului Poliției Rutiere, subcomisar loan Tirinescu.

Sfaturi

"Vottr s
' ■ Ștrandul din stațiu

nea Geoagiu-Băi a 
găzduit în weekend o 
super-fiesta.Geoagiu-Băi (M.Ș.) - Atmosferă electrizantă sâmbătă seară la ștrandul din stațiunea Geoagiu-Băi, multe jocuri de lumini și o mulțime „curentată” parcă de prezența trupei Voltaj. Multe „albi- nuțe” au „polenizat” întreaga seară, „înconjurând și agățând cu parfumul lor”, dacă ar fi să fredonăm în concordanță cu versurile formației.Ștrandul era mai luminos ca niciodată, reflectoarele fă-

"Serbările
■ Zilele de distracție 
de la poalele Cetății au 
fost apreciate diferit de 
cetățenii deveni.Deva (S.B.) - Reacțiile oamenilor la ceea ce au oferit „Serbările Cetății” - manifestare dedicată Devei în fiecare an - culese de site-ul www.huon.ro exprimă clar părerea lor asupra organizării unor asemenea evenimente. Unii doresc mai mult și mai bine, alții se mulțumesc și cu ceea ce primesc... Concluzia finală, după cele trei zile de distracție, ar fi că lumea s-a arătat interesată și că atracția a fost mare: mii de oameni au ajuns în aceste zile la poalele Cetății Devei.

la ștrandul din Geoagiu
cându-l vedeta serii. Tineri de toate vârstele veniți din diferite colțuri ale țării au acaparat cu totul atmosfera de vară, făcând valuri în zona distracției.Toată lumea parcă își pregătise repertoriul trupei Voltaj, aplaudând și cântând alături de ei. A fost un live pe cinste, iar cei prezenți au profitat de o seară reușită.Totodată, s-a deschis sistemul de funcționare în nocturnă al ștrandului, putându- se face baie într-o ambianță plină de lumină și culoare. Reflectoarele dau strălucire apei din bazine și pun în evidență frumusețea locului. Apă

Cetății 2007" Deva
★ ★

★ *„Primaru', micii și țiganii- ep.2007. TRĂIASCĂ „ȚIGA-NIADA” PNL... dar • sunt„Sunetul. Cei de la Voltaj au cântat mai repede decât era prevăzut în program și i- am ratat. Au venit apoi niște băieți care țipau ceva cu DE- VAAAAA. Apoi Simplu. Show deosebit, profesionist. Dar sunetul a fost catastrofal vineri și sâmbătă. Am auzit că soliștii nici nu au vrut să cânte pe asemenea sunet dar s-au gândit la noi că nu avem nici o vină referitoare la proasta organizare. Păcat de soliștii de la teatrul din Deva care, au cântat foarte frumos și LIVE. Dar sunetul a fost groaznic. Păcat, mare păcat că au venit trupe faine dar nu s-au auzit cum trebuie”. (Anonim, 17.06.2007, Ora 09:16)

Cei de la Voltaj au încălzit atmosfera cu hiturile lor. (Foto: Traian Mânu)termală, prietenii aproape, distracția la ea acasă, ce poate fi mai plăcut pentru o 

bucuros că în 2008 vom termina cu aceste bâlciuri liberale”. (Anonim, 16.06.2007, Ora 16:47)
★* *„O părere. Să dați volumul mai tare că nu se prea aude! Să mai cânte și live pentru câți bani cer, nu doar playback. în rest e ok. Super trupe. Distracție în continuare!” (Anonim, 16.06.2007, Ora 14:25)
*

♦ *„România ...Super mare țigănie! Fum, gunoaie... De ce 

noapte caldă? Un ștrand la standarde europene care oferă multă distracție...

Tineri deveni prezenți la concertese organizează așa ceva izolat? Nu am văzut comercian- ții cu produse artizanale. Corner cianții care erau... De ce nu se putea organiza treaba asta în centru? Ce folos că sunt trupe rezonabile când toată organizarea lasă un gust de balcanism feroce?” (Radu, 16.06.2007, Ora 10:58)
★

* ic„Serbările și părerea mea. Este super!!!! AAU fost fff bine organizate... bv vouă...” (Xtina, 16.06.2007, Ora 08:41)
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Alege.
« caiRieilmi! din Deva, Sic. Ital'i.u Uaniu. tir. 2 
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*Ofertă valabilă pentru clienții Romtelecom care semnează 
până pe 6 iulie 2007. în magazinele Romtelecom. un contract 
pe 2 ani pentru 153* • sau pentru un alt abonament cu mai 
muite minute incluse.

Avem St o surpriză 
pentru tine un telefon 

Motorola w.’.’O 
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cuvĂm.

1799 - S-a născut astronomul William tassel, 
descoperitorul sateliților planetelor Uranus și Neptun. 
1928 - Amelia Earhart este prima femeie-pilot care 

traversează Atlanticul pe calea 
aerului__________________ . '

1942 - S-a născut Paul McCart
ney (foto), membru al formației 
Beatles (1962-1970) («Yester
day»).__________________________

1948 - A fost adoptată 
Declarația .Internațională a

Drepturilor Omului. •
1952 - S-a născut actrița Isabella Rossellini («Ca- 
tifeaua albastră»).
2006 - A încetat din viață, la vârsta de 91 de ani, 
cântărețul Gică Petrescu.

VREMEA
17°
minim Ai 31°

maxim

Prognoza pentru astăziCerul va fi mai mult senin. Temperatura minimă va fi de 17°C, iar maxima de 31°C.
Prognoza pentru două zile.
Marți. Cer senin. Se vor înregistra temperaturi minime de 17°C și maxime de 31°C.
Miercuri. Cer parțial senin. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 20°C și maxime de 32°C.
Calendar Creștin Ortodox__________________________
Sf. Mucenici: Leontie, Ipatie și Teodul; Cuv. Erasm.

Calendar Romano-Catoiic__________________________

Ss. Marcu și Marcelin, m.

Calendar Grecp-Catolic_________________ _
S Leonțiu, m (+ 70). în timpul săpt Ap și Ev săpt a 

4-a-dR.

Întreruperi âpâ,haz, curent
Apă __________________ _ _______ '
Se întrerupe furnizarea apei potabile între orele: 
8,00-15 00 - în Deva, străzile A. Mureșan, 
Călugăreni (parțial), S. Bărnuțiu, Coziei, Densușeanu, 
Petru Maior, Socului, Brazilor, G. Barițiu, Piața Unirii, 
6 Martie, pentru remediere rețea;
8.00-13 00 - în Hunedoara, străzile Carpați, Crișan. 
Cloșca, Dragoș Vodă, Doinei, Romanilor, 22 Decem

brie (parțial) pentru cuplare rețea apă.

Gaz metan____  _____________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.
Energie electrică_______________
Furnizarea energiei electrice va fl întreruptă .între 

orele:
8.00-15.00 - în Simeria, str. Cloșca, bl. 11; în 

localitățile: Hondol, Vălișoara, Brădățel; t
8.00-14.00 - în Hunedoara, străzile A. Vlaicu, N.
Bălcescu, Odobescu, Rotarilor; în Hațeg, str. Horia, 
str. Eminescu; în localitățile: Petros, Ponor, Boșorod, 
Râu de Mori, Vălioara; în Petroșani, Str. 1 Decem
brie, bl. 101, bi. 103, bl. 105, bl. 107, bl. 109, Str. 
22 Decembrie, bl. 2; în Vulcan, str. Dorobanți, bi. 
46, bl. 47, bl. 48, bi. 56, bl. 57, bl. 58, bl. 60, bl. 
61, bl. 63, bl. 64, bl. 65; în Lupeni, Aleea Liliacului,

I bl. 1, bl. 4, bl. 9, bl. 11, Centrala termică.

RKfKIAXDital-’

Lasagna
Ingrediente: 1 pachet de foi lasagna, 100 g cașca
val, 2 linguri de ulei, 2 cepe, 600 g de carne tocată, .< 
1 cutie de ciuperci, 3 linguri de bulion, 1 cană de 
apă, 2 gogoșari murați, 1 lingură de muștar, sare, 
piper, cimbru, delikat. Sosul: 2 linguri de făină, 1 
pahar de apă, 100 g smântână.
Mod de preparare: Ceapa, ciupercile și carnea se 
pun la călit. Se adaugă apa, bulionul, gogoșarii, 
sarea, piperul, muștarul, cimbrul și delikat. Separat, 
se amestecă făina cu smântână, se fierbe sosul, 
într-o tavă unsă cu ulei se ășază un strat de foi 

lasagna, peste care se pune un strat de compoziție. 
Se toarnă câte puțin sos alb, se rade cașcaval.

(Foto: artwa)Poftă bună!
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BerbecS-ar putea să af lăți despre decesul unei rude. Aveți de făcut mai multe drumuri scurte și sunteți nevoit să faceți cheltuieli mari. Dacă nu vă ajung banii, apelați la prieteni.

o

Soluția Integramel din numărul precedent: C - R - CUM - HAMACE - AL - NANI - 
ENE - BALDACHIN - PI - NR - EE - GENE - AC - S - LEGĂNASE - HE - AȚIPI - A 
- OL - EU - V - ZOB - INIMA - DORMITOR - VISE - HI - P - INTRA - IAHT

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 fef Al CÂȘTIGAT!
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dar să 
câștigi 50 lei dezlegând cuvinte încrucișate?
în perioada 5 - 20 iunie, CL vrea să continui 
să-l demonstrezi cât de ușor te po{i juca cu cuvin
tele. Dezleagă corect toate integrantele apărute 
In această perioadă, realizează o colecție și tri
mite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției: Dwa, str. 22 Decembrie, nr. 37A. sau la 
OP1, CP 3, Deva, sau depune-o în cutiile spe
ciale Cuvântul liber, până în 28 iunie.

iN 28 IUNIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

I 
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I 
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Adresa........
.. Tel...........

Localitatea .. ' ■ - - - - -------
I

Sunteți abonat la Cuvântul liber? j 
DA □ NU □ 3

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

&

TaurPrietenii vă invită să petrecețl după-amiaza împreună. Relațiile cu persoana iubită s-ar putea să se tensioneze spre seară, aveți păreri diferite în legătură cu plecarea acasă.
GemeniSe pare că aveți dificultăți de comunicare, ceea ce vă poate afecta relațiile sentimentale. S-ar putea să vă simțiți obosit și să nu aveți chef să vă întâlniți cu prietenii mai vechi.
RacVă pregătiți pentru un concediu mult așteptat. Vă recomandăm să {îneți cont de sfaturile unei persoane mai în vârstă. Sunteți invitat de un prieten la o petrecere.

1

Leu ,Aveți succes în activitățile legate de cămin. Dacă trebuie să plecați într-o călătorie, vă sfătuim să o amânați, pentru că sunteți predispus la accidente grave de circulație.
FecioarăSe pare că astăzi stațl mai bine cu banii și plănuiți să plecați într-o călătorie la rude. Asigurați-vă că le veți găsi acasă! După-amiază s-ar putea să nu vă simțiți prea bine.
BalanțăDimineață sunteți foarte prins cu probleme de afaceri urgente. S-ar putea să vă ocupați mai puțin de familie, motivând că nu aveți timp. Organizați-vă mai bine timpul!
ScorpionDirtțineață nu vă puteți respecta programul din cauza unei probleme grave de sănătate.. Primiți o veste legată de o moștenire ele la o rudă. Nu vă faceți mari planuri.
SăgetătorReușiți să terminați cu bine un proiect important și vă gândiți deja la următorul, spre nemulțumirea întregii familii. Vă sfătuim să vă temperați dorința de a munci continuu.
CapricornSunteți nemulțumit și irascibil din cauza unei afaceri nereușite. Nu este cazul să vă descărnați nervii acasă pe familie. Mai bine încercați să descoperiri cauzele eșecului!
VărsătorS-ar putea să aveți discuții cu persoana iubită, care vă reproșează lipsa de afectivitate și faptul că acordați preamultă importanță afacerilor.
PeștiS-ar putea să judecați greșit inițiativele unui partener de afaceri și să vă certați Discutați calm și analizați împreună toate problemele, altfel riscați să rupeți relațiile de prietenie.
* a 3 &

»

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

730 TeleMatinal
10:00 Sănătate pentru toții 
10:30 Pierdut printre ai săi

B(ep. 1, Statele Unite 
ale Americii, 2003). 
Cu: Mitch Rouse, Con
nie Britton, Blake 
Clark. R.: Michael 
Jacobs

11:00 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. 
Transmisiune 
directă

12:00 Teieenddopedia 
(reluare)

13:00 Damon
B(s, SUA, 1998)

13:30 Desene animate.
Câinii milionari

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping
1530 Kronika. Emisiune In 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

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

2020 Foc încrucișat
Transmisiune directă

21:10 Faimoșii cu Măruță și 
Moga

2220 Reflector. Planeta 
Marte la km 7

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Nocturne. Invitat: 
Mircea Martin, profe
sor universitar.

0:10 îi e mai ușor unei

ELcămile... (comedie, 
Franța, 2003). Cu: 
Valeria Bruni Tedeschi, 
Chiara Mastroianni, 
Lambert Wilson. R.: 
Valeria Bruni Tedeschi

2KJ5 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

3:15 Celeste îri oraș (film, 
reluare)

4s<5 Nocturne (r)
530 Celebritățile tknpuki

tău (rj
5?® Caeu de_ Doamne

i..—1

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:00 Vedere de pe bloc (r) 
11:00 Rebel m California (r) 
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri

Bde familie (s, dramă, 
Marea Britanie) 

13:00 Știrile ProTv 
1330 Te vezi la Știrile ProTv ?

(r)
14:00 Atacul marțienilor

(film, r)
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

BC u: Eric Braeden, 
Joshua Morrow 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac om bogat

B (serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban s 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau
dia leremia, Alina 
Grigore

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

Vremea

2030 Ostaticul
S (comedie, SUA, 1999). 

Cu: Jamie Foxx, Nia 
Long, John Cullum- 
Sarah Paulson. R.: 
Steve Rash

2230 Academia de poliție
B(s). Cu: Matt Bor- 

lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor 

2330 Știrile ProTv. Sport
Vremea

0:15 Unde-i lege nu-i
Btocmeală (s, SUA 

2005). Cu: Don John
son, Jay Baruchel 

1:10 Omul care aduce 
cartea (r) 

1:15 Știrile ProTv 
2d 5 La Bloc (r) 
3:00 Unde-i lege nu-i 

tocmeală (r) 

4XX) ProVest (r) 
5:00 Icstrin Tivi (r) 

530 Vedere de pe bkx (r) 
630 Emmeniate - Afaceri

EVrhfamte» M

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

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

9:00 In gura presei 

(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea 
Badea

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Vocea inimii

B(film serial) 
13XX) Observator 

cu Simona' • ■ 
Gherghe 

13:45 Baby Varietăți 
(divertisment) 
(reluare) 

16:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

17:00 9595, te învață ce să 
fad

19:00 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Animat Planet
(divertisment)

21:00 Imperiul (ultima parte)
ES (istoric, SUA, 2005). 

Cu: Santiago Cabrera, 
Vincent Regan, Emily 
Blunt James Frain, 
Chris Eagan, Jonathan 
Cake. R.: John Gray 

23XX) Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport 
Meteo

24:00 Vrăjitoarea (serial,
Bthriller, Marea Britanie, 

2004). Cu: Christina 
Cole, Jamie Davis, 
Michael Fassbender, 
Geraldine James, 
Joseph Morgan, Jemi
ma Rooper. R.: Brian 
Grant

200 Gnus irteradiv 
3O09595(r) 
SdOOViMR
Btftn serial)

830 Atlas (r) 900 Poftă bună!
(r) 930 Jurnalul Euronews 
pentru România 9:40 Pescar 
hoinar (r) 10:10 Copilul de
pe apă (dramă, Italia, 2005) 
12:00 Micuța Zorro (s) 13:00 
Spellbinder: o lume nouă (s) 
13:30 ABC... de ce? 1430 
Tradiție și meșteșug. Lăutarii 
(doc.) 15:00 împreună în 

Europa 1600 Orășelul nos
tru drag (ep. 1) 1630 
Autostrada TVR 1800 Jurnal 
regional 1835 Replay 19:05 
EU-RO Case 19:35 Cămpi- < 
onatul de comedie 20:05 ’ 
Farmece (s) 21OO Ora de știri 
22:10 Femeile din Brewster 
Place (partea a ll-a) (dramă, 
SUA, 1589) 23:50 Colecțio
narul de suflete (s) 0:50 
Orășelul nostru drag (s, r) 120 
Groaza (p. II) (film, r) 

?>., > '5** *; -; {. ■

830 Poftă bună cu Jamie Oliv
er 900 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 11:00 Divorțat și nu 
prea! (serial, SUA, 1995). 
12:20 Look who is winning i 
13:00 Teleshopping 1430 
Agenția de turism 15:00 Sare 
și piper 1630 Pentru o cauză 
dreaptă (serial, dramă, Cana- 
da/SUA, 2001) 1730 Națio
nala de bere 1830 Știri? 
Național TV 20:00 Țara Iu1 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Echipa de investigații 
22:00 Miezul problemei 24:00 
Film artistic

10:00 Cupluri celebre (film, r) 
12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri
că (s) 13:45 O'familie ciudată 
(s) 14:15 Entertainment News 
(r) 1430 Iubire în lumina 
reflectoarelor (r) 15:00 Rebel 
în California (r) 16XX) Povești 
extraordinare (s) 17:00 Sein
feld (r) 18:00 Dragoste, sex și 
carieră (s) 19XX) Walker, 
polițist texan (s) 2020 Ally 
McBeal (s) 2130 Doi bărbați 
și jumătate (s) 22300 Dramă
îri munți (thrifler) 24XX) Pri
etene ce muchie de cuțrt (s)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Daria, iubirea mea (r) 
7:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
8:00 Acasă în bucătărie (r) 
9:00 Căpșune cu zahăr (ep. 1, 
Portugalia, 2003) 10:00
Gitanas (s) 1230 Inocență 
furată (ș) 1330 Prizoniera (s) 
1530 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
2030 Iubire ca în filme (s) 
21:30 Zorro (s) 2230 Poveș
tiri de noapte 23:00 Clona (s, 
Brazilia, 2001) 24:00 Pri
zoniera (r) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8XX) Sport cu Florentina 825 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și put
ere (s) 14:40 Fantoma din 
Greville Lodge (mister, UK, 
2000) 1625 Al 7-lea cer (s) 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1930 Ciao TV (r) 
20XX) Medium (s) 21XX) Curat, 
Murdar? - Nou! 22XX) Trăsniți 
în N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2330 Totul despre sex (s) 24:00 
Medium (r) 1:00 Interviurile 
Cristinei Țopescu (r) 2XX) Focus 
(r) 3:00 Trăsniți în N.A.T.O (r)

7

7:00 Matinal 710 10:00 
Căminul de cinci stele (r) 
10:30 Totul despre casa mea 
(r) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Calea europeană 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:40 Tuning Show 
(r) 16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moranj (r) 18XJ0 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2OXX) Grăbește-te încet 
(comedie, România, 1981). 
Cu: Stela Popescu 22:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moranj 24XX) Interzis. Cu Lau
ra Andrețan 030 Emisiune 
anus

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

11:05 Academia D.E.B.S. 
(acțiune, SUA, 2004). 12:40 
Beauty Shop (comedie, SUA,
2005) . 14:25 Paravanul 
(comedie, SUA, 1976). 16:05 
Secrete de familie (comedie, 
SUA, 2005). 17:45 Fiica 
președintelui (romantic, SUA,
2004) . 1930 Pe platourile de 
filmare 20:00 Albii nu pot să sa râ 
(comedie, SUA, 1992). 21:55 
Studio 60 (Ep. 7, dramă, SUA,
2006) . 22:40 Scary Movie 4 
(parodie, SUA, 2006). 0:05 
Beauty Shop (comedie, SUA,
2005) .

11:15 Deschide lumea 12:00 
Realitatea de la 12:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:00 Realitatea de la 
16:00 16:50 Marfă 17:45 Edi
torii Realității 18XX) Realitatea 
de la 18:00 18:50 Realitatea 
zilei. Cu Răzvan Dumitrescu 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 20:50 
Marfă 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Ziarul Realității 
22:00 100% cu Robert Turces- 
cu 23:00 Ultima oră 24:00 
Realitatea de la 24:00

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Saab 12:00 Mașinării 
masive 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14:00 0 traversare 
de iad 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 Drumul spre Le Mans 
18:00 Motociclete americane 
19XX) Vânătorii de mituri 20XX) 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
21XX) Am supraviețuit unei 
tumori de 91 kg 22XJ0 Dr. G, 
medic legist 23XX) Construc
torii de motoddete 24XX) Cim 
se fabrică Averse tocmi?
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www.renovatro Emoțiile primului examen
Deva (CP.) - Portalul oferă o multitudine 3a infor
mații pentru cei care doresc să efectueze amenajări 

riterioare în casă, dar și soluții practice care se pot 

pune in aplicare chiar și de către cei care nu au avut 
de-a face vreodată cu construcțiile.

Amplasarea aparatelor radar In data de 
18.06.2007:___________________________________
- DN 7: Tătărăști - lila - limita jud. Arad;
- DN 66: Bâcia - Călan;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile 
Horea și Mlhai Eminescu.

- mumiMj»;.,. „mji    —wr - — mi»'. — '

■ Testele naționale din 
acest an au început 
azi. Examenele se vor 
încheia în 21 iunie.
Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Examenul Testelor naționale presupune trei probe obligatorii pentru elevii care au absolvit cursurile în școli cu predare în limba română (limba și literatura română, matematică și istoria românilor sau geografia României), în funcție de opțiunea fiecărui candidat. Elevii care au absolvit cursurile clasei a VIII-a la o unitate școlară cu predare în limbile minorităților naționale vor susține și o probă de limbă maternă, programată mâine.
Cum se intră în sală

FARMACII DE SERVICIU
r.......................  i

HUNEDOARA

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

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl.
5. ©—231515. i

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

Accesul candidaților care nu au asupra lor documentele cerute nu sunt acceptați in sală. în cazuri excepționale, comisia de testare poate accepta în sală candidați, dacă sunt recunoscuți de un cadru didactic sau de doi candidați și sub rezerva prezentării documentelor până a doua zi. Dacă acest lucru nu se întâmplă, lucrarea respectivului candidat va fi anulată, iar

I

Preț Variație 
închidere (JeUNg (96)

18 iunie 2007 - Limba și literatura română - test scris____________________
19 iunie 2007 - Limba și literatura maternă - test scris____________________
20 iunie 2007 - Matematică - test scris_________________________
21 iunie 2007 - Istoria românilor sau Geografia României - test scris
24 iunie 2007 - Afișarea rezultatelor (până la ora 16) și depunerea con
testațiilor (orele 16-20)
'25 - 27 iunie 2007 - Rezolvarea contestațiilor_____________________________
28 iunie 2007 - Afișarea rezultatelor finale (până la ora 16)

,____ ,____________________________________________________ 7

26,1008 +12,02
0,7350___________-3,29
3,1800__________ +0,95
3,6200__________ +1,69
2,3500___________ -0,42
3,2800__________ +0,61
0,5250__________ +1,94
0,4300 +14,97

Rublică realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

j/

Bursă regională la Deva

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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ÎNCEPĂTORI
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■ Deva va găzdui o 
bursă regională a furni
zorilor de formare pro
fesională.

Clara Păs______________ _____
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva - Acest eveniment oferă furnizorilor de formare profesională un cadru mai larg de lansare și prezentare a ofertelor educaționale (cursuri, traininguri și formări profesionale, învățământ la distanță, școli de vară) către firme, școli, departamente de resurse .umane, specialiști desemnați pentru formarea profesională a angajaților.
Săptămâna bursieră
■ SIF-urile au avut 
aprecieri de 1,18%, va
loarea tranzacțiilor fiind 

• de 73 milioane lei.
Dana Rus

faoepători

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

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

8245376 91 
359216487 
716849253

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

Avansați

Deva - în săptămâna ce a trecut, din cadrul blue-chip- surilor, titlurile BRD au avut o evoluție spectaculoasă în ședința de tranzacționare de vineri, acestea luând un a- vans de 12% pe un volum mare de tranzacționare, în piața deal s-a transferat un număr de 170.000 de acțiuni la prețul de 24,1 lei/acțiune. Pe ansamblu, volumul tran- zacționat nu a fost unul excepțional, menținându-se în jurul nivelului din ultimele 
săptămâni. Printre emitenții 
care au înregistrat cele mai 
mari creșteri se numără titlu

in sala de examen nu se intră cu telefonul mobil și cu manualeacesta eliminat. Candidații care au asupra lor alte materiale (telefon mobil, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșetă) decât cele permise în sala de examen vor primi o pungă/ plic în care să le introducă împreună cu un bilețel/ etichetă pe care își consemnează numele și vor fi îndrumați de către

Călin Pogăciaș„Obiectivul manifestării este acela de promovare a com
rile Electroputere Craiova (EPT) care urcă cu 74,09%, urmate de Comelf Bistrița (CMF) cu o creștere de 20,34% și Bermas Suceava (BRM) cu un avans de 18,18%. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de titlurile Kandia-Exce- lent (EXC) care au pierdut 25,14%, urmate de Altur Slatina cu o depreciere de 18,18% și de cele ale UCM Reșița cu o depreciere de 14%. Printre preferințele investitorilor s-au aflat și titlurile companiei Impact SA (IMP) care au înregistrat o apreciere de 4,54% față de săptămâna trecută, în data de 6 iulie este convocată Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării unei majorări de capital social prin aport în numerar 
din partea acționarilor. Titlu
rile SSIF Broker Cluj (BRK) 
se mențin pe un trend ascen- 

un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. Aceasta se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen și va fi supravegheată de o persoană desemnată de comisia de examen. în mod excepțional, în ziua desfășurării probei de matematică, accesul candidaților este permis în centrul de examen cu compas, creion, riglă și raportor pe care nu sunt inscripționate formule matematice. Din momentul extragerii variantei de subiect niciun elev nu mai poate intra în săli. După distribuirea subiectelor, candidații au la dispoziție două ore pentru efectuarea acestora. Niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de 
petitivității și adaptabilității forței de muncă existente la toate nivelele ierarhice din întreprinderi, în vederea creșterii productivității la locul de muncă. în cadrul evenimentului vor avea loc: Bursa ofertelor furnizorilor de formare profesională, conferințe și seminarii de prezentare susținute de specialiști din domeniul formării profesionale”, a declarat Călin Pogăciaș, directorul CCI Hunedoara.Manifestarea va începe în fiecare zi la ora 10, iar între ore e 13 și 18 vizitatorii vor puiea afla care este oferta de cursuri a furnizorilor de formare profesională.

Dana Rus (Foto: T. Mânu)dant încă de la începutul anului, ele atingând un nou maxim istoric de 2,7 lei/acțiune, au închis ședința de vineri cu un avans de 7,6%. De la începutul anului indicii BET și 

predarea acesteia. Candidații pot părăsi centrul de testare cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli. Dacă un candidat se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, va fi însoțit de către unul dintre cadrele didactice care supraveghează, până la înapoierea în sala de testare. Pentru fiecare sală în care se desfășoară probe scrise sunt repartizate câte două cadre didactice de altă specialitate decât cea la care se susține proba și din altă unitate de învățământ decât cea din care provin candidații.
Notarea lucrărilorEvaluarea rezultatelor se face cu note de la 10 la 1, res- pectându-se cu strictețe baremele de evaluare și de notare transmise de Comisia națională. Nota minimă de promovare la fiecare dintre probe este 5. Prin urmare, un candidat este considerat promovat dacă obține cel puțin nota 5 la fiecare test. în caz contrar, este declarat respins. Media generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la cele 3 teste naționale (respectiv 4, pentru candidații care susțin și test scris la limba și literatura maternă). Elevilor care promovează Testele naționale li se eliberează un certificat care , să ateste promovarea acestora. Celor care nu promovează li se eliberează, la cerere, copie după foaia matricolă. în caz de nepromo- vare a Testelor naționale, absolvenții clasei a VIII-a pot fi repartizați în clasa a IX-a, la școala de arte și meserii.

Reabilitarea 
străzilorFoit (C.P.) - Strada interioară din satul hune- dorean Foit va fi beto-, nată în vreme ce la căminul cultural se vor continua activitățile de reabilitare prin construirea de grupuri sanitare . și împrejmuirea curții.Banii pentru ambele lucrări provin din bugetul local al comunei Rapoltu „ Mare, a declarat primarul Octavian Roman. Pentru modernizarea clădirii în care se află căminul cultural au fost cheltuiți 220.000 lei.

BET-C au crescut cu 11.08%, respectiv 21,85 procente, în timp ce BET-FI se află cu 15,46 procente peste nivelul înregistrat pe 19 decembrie 
2006.

http://www.renovatro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
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• Animalele de casă. Cercetătorii australieni au descoperit că incidența gastro- enteritelor este rriult redusă în cazul copiilor care trăiesc alături de pisici sau câini. Copiii care au în casă un câine sau o pisică'prezintă un risc cu 30% mai scăzut de îmbolnăvire cu gastroenterită. (D.l.) .
Accidentele 
casnice

Deva (D.L) - Există pericole serioase pentru copil chiar și acolo unde îl credem cel mai în siguranță: acasă. Faptul e demonstrat de consultațiile Serviciului de urgență din cadrul oricărui spital. Obiectele ascuțite, jucăriile mici, bucăți de șnur sau orice alt obiect care ar putea fi înghițit produc accidente grave. Un alt o- biect casnic foarte periculos este banala pungă de plastic. Geamul lăsat deschis nesupravegheat sau balconul sunt alte surse de accidente. O priză neacoperită, o față de masă care atârnă, o oală clocotind pe foc nesupravegheată... Sună catastrofal, însă toți suferim accidente casnice. Cel mai simplu mijloc de prevenire a accidentelor casnice sunt lâ îndemâna tuturor celor care au copii: supravegherea permanentă a micuților.

Răchitan

Naturist
Deva (D.l.) - în cazul 

diareii sunt indicate 

plante bogate în ta- 
ninuri ți uleiuri 
volatile cu spectru 
antibacterian larg. Se 
respectă dieta pre
scrisă de medic, iar 
infuziile sau decoc- 
turile nu se îndul
cesc. Printre cele mai 
eficiente medica
mente naturale, 
având un conținut 
ridicat în tanin, este 
coaja de stejar. Șe 

poate prepara un 
decoct din 2 lingurițe 
de coajă la o cană 
de apă și se beau 2 
căni pe zi de ceai 
neîndulcit. Efecte 
asemănătoare au 
ceaiurile din fructe și 
frunze de afin, de 
răchitan (Infuzia din 
această plantă poate 
fi administrată și 
copiilor).

Vară fără excese
■ Excesele alimentare 
și ignorarea minimei 
igiene pot îmbolnăvi 
grav copilul.
Dana Ioan
dana.iaan@informmedia.ra

Deva - Dacă iarna părinții trebuie să-și ferească copiii de răceli, în primul rând, nu sunt scutiți de griji nici vara. Fructele nespălate, excesul de efort combinat cu căldura îmbolnăvesc copilul.. Cele mai frecvente bol i care aduc copiii la medic sunt bolile digestive acute. Acestea, provocate de viruși (mai rar), de microbi sau de greșelile de alimentație pot fi evitate cu o minimă grijă din partea părintelui. „Excesul de fructe și legiune sau de sucuri acidulate poate provoca copilu-
Dr. Ruxandra Clepce, medic primar pediatru (Foto Traian Mânu)zător sunt prima cauză alui dereglări digestive serioase. Alimentele nespălate bolilor de vară la copii”, saii depozitate necorespun- spune dr. Ruxandra Clepce,

Problemele cardiace la copii
■ Cardiopatia congeni
tală poate fi depistată 
chiar din timpul vieții 
intrauterine.

Hunedoara (D.l.) - Un copil aparent sănătos poate avea o inimă bolnavă încă de la naștere. Semne evidente nu apar decât în cazurile grave, de aceea este important ca părinții să fie atenți chiar la manifestări aparent banale. Dacă copilul acuză oboseală persistentă, dureri în piept, amorțeli ale buzelor, palpitații sau dacă părinții constată o creștere deficitară în înălțime sau greutate. Toate

acestea pot fi semne ale unei boli de inimă congenitale, dar un prim diagnostic îl poate da doar medicul de familie, care poate constata dacă aceste manifestări nu au cumva altă cauză și care poate trimite copilul la medicul specialist cardiolog. „Sunt anumite cauze favorizante, care pot conduce la nașterea unui copil cu cardiopatie congenitală. O infecție virală contractată în primele luni de sarcină (rubeola, virusul herpetic, toxo- plasmoza, de exemplu), agresiuni fizice pe care le suferă mama în timpul sarcinii, hemoragii în aceeași perioadă pot fi, oricare dintre ele, cau

ze importante”, spune dr. Lucian Tirinescu, medic primar pediatru, specialist cardiologie infantilă. „Acum, datorită tehnologiei, există posibilitatea de intervenție de corecție asupra inimii fătului chiar înainte de a se naște, dar sarcina trebuie monitorizată”.Acum 15-20 de ani nu a existat aceeași posibilitate de diagnosticare. „Se poate trăi cu o malformație congenitală a inimii mulți ani, dar cel puțin tinerii care fac efort fizic, sport de performanță este bine șă-și facă uri control periodic; Este posibtPrâ1 fotbalistul acela, care a murit pe

copiimedic primar pediatru, șefa secției de Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean Deva. Sunt expuși la bolile de vară copiii care în general se & îmbolnăvesc ușor. „Bolile di- r gestive acute au o evoluție rapidă și pot fi extrem de periculoase. Deshidratarea rapidă - prin diaree și vărsături - poate conduce, în cazul nou- născuților, chiar la deces, de aceea la primele manifestări de boală este important ca părinții să se prezinte la medic și să aibă încredere în soluțiile pe care acesta le dă. Destui părinți refuză internarea copilului, și se întorc apaj la medic când starea de sănătate a celui mic s-a agravat. Noi recomandăm internarea când chiar este cazul, știm că nimănui nu-i place să stea în spital”, adaugă doctorul pediatru.

t

Dr. Lucian Tirinescu, medic 
primar pediatru (Foto: Traian Mânu)teren în timpul partidei, să fi avut o asemenea problemă, ,i riedepistată Ia timp”, adaugă dr. Tirinescu.
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fost anunțat greșit 
despre data reunirii 
lotului Stelei.
Valentiun Neagu
valenlin.neagu@infarmniedia.ro

a

• Victorie. Cu cinci deveni convocați la lot, reprezentativa de fotbal în sală a 
României s-a impus și în al doilea meci cu scorul de 4-2, în fața naționalei Turciei, într-un meci amical disputat la Istanbul. Golurile echipei României au fost marcate de Cosmin Gherman '8, Robert Lupu '11 și Zoltan Mihaly '35, '38. (V.N.)
• Contract. Ciprian Pepenar, mijlocașul de 29 de ani de la Corvinul 2005 Hunedoara a semnat un contract pentru doi ani cu Unirea Alba lulia. Fostul jucător al Corvinului a declarat că pentru el a contat foarte mult obiectivul noii sale echipe, adică promovarea în liga superioară. (V.N.)

Deva - Mihai Pintilii, fundașul de la Jiul Petroșani, a declarat că trăiește o mare dezamăgire pentru că nu a fost prezent la reunirea lotului echipei Steaua București. Motivul? A fost anunțat că a- ceasta va avea loc la 23 iunie și nu vineri. „M-a sunat cineva să mă anunțe că trebuie să mă prezint la reunire la data de 23 iunie și nu în 15 iunie.

Am aflat cu stupoare că lotul s-a reunit, iar eu am lipsit. Sincer, nu știu ce s-a întâmplat, dar sper să nu fi fost rea intenție. Voi merge la București când echipa va reveni din Spania”, a spus Pintilii. Fotbalistul urmează să fie transferat la Steaua și e foarte probabil ca jucătorul să fie împrumutat la echipa satelit. loan Sdrobiș, managerul general al echipei din Vale, a afirmat că dacă jucătorul nu va fi titular în Ghencea, conform clauzei contractuale, acesta va reveni la Petroșani.în schimb, mijlocașul Eric Bicfalvi a declarat că a avut mari emoții când s-a prezen-

(Foto: T. Mânu)Oare cine l-a păcălit pe Pintilii? tat la reunirea Stelei, dar noii săi coechipieri l-au încurajat. „M-a impresionat felul în care am fost primit la Steaua, nu ■ mă așteptam ca jucătorii să fie atât de apropiati. Au venit, au dat mâna cu mine și m-au încurajat, așa emoții nu am avut niciodată”, a precizat

Bicfalvi. El a mai spus că își dorește să prindă un loc printre titulari.„Nu mă sperie concurenta, pentru că dacă m-ar fi speria at nu aș fi semnat cu Steaua. Sincer, nu vreau să fiu cedat la satelitul Bicfalvi. Stelei”, a afirmat

Zece etape suspendare!
Deva (V.N.) - Comisia de Disciplină a Asociației Județene de Fotbal a avut recent de rezolvat o chestiune mai delicată. “Ne referim la ceea ce s-a întâmplat nu cu multă vreme în urmă la meciul de fotbal juniori dintre Gloria Geoagiu și Agrocompa- ny Băcia. Cam rar se întâmplă pe terenurile de fotbal așa ceva, dar la Geoa-

Karatiști hunedoreni la 
Campionatul Balcanic
■ Șase sportivi de la 
CS „Shoto" Hunedoara 
au fost selecționați în 
lotul național.

Hunedoara (V.N.) - La începutul lunii iulie a.c., la Sala Polivalentă din București se va desfășura Campi-

onatul Balcanic la disciplina karate modern pentru copii și minicadeți, competiție la care până în prezent s-au înscris peste 700 de sportivi. Din lotul național, la această competiție au fost selectați și șase karatiști de la Clubul Sportiv „Shoto” Hunedoara, pregătiți de sensei Simion Ilie
Hunedorenii vor medalii (Foto: c.l) Zanfir și Constantin Cristian. Acest lucru s-a petrecut însă după multă muncă și după

câștigarea număr de turnee și competiții. Cele mai recente au fost la Cupa României 2007, care s-a desfășurat la Reghin. Cei șase sportivi cu care clubul hune- dorean s-a prezentat la competiție au câștigat 13 medalii, iar acum fac parte din lotul national. Ne referim la Alexandra Grigoreanu, Cla- udiu Mustață, Cătălin Brumar, Șoș Eric, Radu Bucur și Nicolae Blărda.

unui important medalii la multe

giu s-a întâmplat. Ne referim la „agresarea arbitrilor, aruncarea cu pietre, ruperea cartonașelor și amenințări violente”, gesturi care au condus la întreruperea meciului în minutul 67. ’’Eroul” principal a fost tânărul f otbalist Gabriel Aurel Abrudean, de la Gloria Geoagiu. Pentru asemenea comportament, Comisia a hotărât suspendarea jucătorului pentru 10 etape și amendarea lui cu 100 de lei. De asemenea, echipa sa a pierdut meciul cu scorul de 3-0. Trebuie spus însă și faptul că, tot la această partidă, jucătorul Bobby Buna a lovit arbitrul cu pumnul. El a fost suspendat patru etape și ^ftamendat cu suma de 50 de lei. Asemenea .''acte de violentă simt regretabile.

Cheie din aur rapidistă
Deva (V.N.) - OvidiuPârâianu, un artist plastic din Valea Jiului, a realizat o cheie din aur, de 18 grame, pentru FC Rapid, cu ocazia câștigării Cupei României. Cheia a fost pusă într-o cutie în culorile alb și vișiniu ale FC Rapid, iar pe capacul cutiei se află o cupă a Ro- . mâniei în miniatură, tot din aur. De asemenea, cheia

poartă sigla clubului Rapid și a fost încrustată cu trei diamante. Valoarea cheii este de 2.000 de euro și va fi înmânată miercuri acționarului majoritar al FC Rapid, George Copos, chiar de către Ovidiu Pârâianu, care va pleca la București special pentru a- ceastă ocazie. Se pare că și Rapid are mulți susținători în Valea Jiului.
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• zona 22 Decembrie, et 3 din 4,2 balcoane, baie 
cu geam, bucătărie mărită, ST 60 mp, ocupabil 
în timp scurt, preț 150000 ron, tel. 0745/253662. 
(A0)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă decomandate, 
balcon, contorizări, fără amenajări interioare, 
ocupabil imediat, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0723/660160. (A0)
• 2 apartamente cu 2 camere în Micro 15, 
centrală termică ocupabile imediat, preț 70000 
ron negociabil flecare, tel. 0745/253662,211587. 
(A0)
• circuit, centrală termică zona Miorița, et 10, 
preț 120.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, zona Lido, st 55 mp, preț 41.000 
euro, tel. 0740/210780. (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, Dacia, et. 2, parchet, 
contorizări, preț 75.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• Zamfirescu, et 2, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță balcon închis, termopane, CT, 
preț 158.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, parter, semidec., amenajări deosebite, 
izolat exterior, preț 30.000 euro, tel. 0745/367893 
(A2)
• Carpați, parter, amenajat, baie amenajată 
parchet,’ ușă metalică preț 124.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, semidec., balcon, parchet, 
gresie, amenajat, preț 95.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• b-dul Decebal, et. 1, dec., contorizări, balcon, 
amenajări deosebite, preț 155.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent decomandate, 60 mp, zona Lie. Auto, 
cu balcon mare, bine întreținut, contorizări, 
vedere pe 2 părți, preț 140.000 ron, negociabil, 
tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• urgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 
balcon mare, bine întreținut contorizări, vedere 
la bulevard, fără modificări, igienizat preț 42.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• 2 apartamente la parter, zonă bună ideale pt 
spațiu comercial sau de locuit 50 mp, fiecare, cu 
centrală termică bucătărie modificată parchet, 
ocupabile în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• semidecomandate, 50 mp, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara- 
cămară, fără modificări, ocupabil imediat preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• 2 camere semidecomandate, 60 mp, str. 
Eminescu, centrală termică parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, debara-cămară 
modificări, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• 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. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040490,0788/158.483. 
(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, 
1788/15848 Alto

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zona B-dul Decebal, Piață Gojdu, inclusiv 
semidecomandate, cu sau fără amenajări, se 
oferă 45000 euro și peste, în funcție de ofertă tel. 
211587,0745/786578. (A0)
• zonă centrală Progresul, I. Maniu, de 
preferință etaj intermediar, cu sau fără 
amenajări, tel. 0723/660160,211587. (A0)
• în Deva, indiferent de zonă șl etaj, cu sau fără 
balcon, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• urgent, Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• urgent, decomandate, între 50 mp și 60 mp, în 
zonă centrală 22 Decembrie, Kogălniceanu, cu 
balcon, cu sau fără amenajări, se face ofertă de 
preț la vedere, tel. 0730474275,0740-535095. (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăsti, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• zona Liliacului, decomandate, 2 băi amena
jate, 2 balcoane, complet renovat termopane, 
tâmplărie interioară nouă modificări interioare, 
ocupabil în 24 ore, bloc izolat, preț 175000 ron, 
tel. 211587,0745/253662. (A0)
• decomandate centrală termică 2 băi, balcon, 
et. 1, zona Dorobanți, preț 185.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• droit balcon închis, parchet gresie + 
faianță repartitoare, et 3, st 70 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 165.000 ron, negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandate, centrală termică termopane 
peste tot gresie + faianță parchet balcon, et. 1, 
zona Minerului, preț 42.000 euro, neg., tel. 
0742/019418 (Al)
• semidecomandate, Dada, etaj 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, ameanjări ultra
moderne, preț 68000 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. 0730474275,0740-535095. 
(A4)
• In bioaiie 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 
zona Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 0723- 
251498,0745-302200,232809. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg, tel. 231300. (A9) .
• dec, baie cu gresie, faianță, CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zonă Dorobanți, Deva, tel. 
231300, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (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: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (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: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• zona Gojdu, etaj intermediar, de preferință în 
E-uri sau zona Piață se oferă prețul pieței, tel. 
0745/786578,211587. (A0)
• îh Deva, cu suprafață mare, de preferință zonă 
liniștită tel. 0723/660i60; 211587. (A0)

• dec sau semidec.. etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• 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, zona I. Creangă 2 băi, 2 balcoane, et 2, 
preț 65.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• Bd. 22 Decembrie, et. 2,120 mp, dec., 2 băi, 
faianță gresie, termopane, centrală termică 
parchet laminat, balcoane mari, boxă preț 
82.500 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, et. 2,2 băi, amenajat, centrală 
termică, gresie, faianță parceht, boxă preț 
65.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (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 
Carpati. Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

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

Vând case, vile (13)

• in Deva sau schimb cu apartament 3 camere,, 
etaj 1, loc central în Deva, plus diferență tel. 
0254/215795. (T)
• vând casă în Simeria, 4 camere, bucătărie,, 
baie, hol, pivniță mare, toate utilitățile, zonă 
foarte bună preț neg., tel. 0745/609389,260506. 
(T)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren 
1.600 mp, ocupabilă imediat 100.000 euro, apă 
gaz, canalizare, tel. 0722/564004. (Al)
• urgent, ki Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
07887158.483. (A10)
• sură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483 (A10)
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ANGAJEAZĂ

INGINERI, SUB1NGINERI 
-domeniul construcții (CCIA, CH, CFDP)

MAIȘTRI
-domeniul construcții

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

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

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

ZIDARI 
FAIANȚARi 

MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un J 
pachet salarial motivant.; Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea 
interviului. 1

’06544)

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

C.V.-urile pot fi trimise prin tax, t-rim:, ...... depuse ia secretariatul firmei.

• arte, garai încălzire, canalizare, posfoilitzte 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• In Dealu Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, str. Horea, ST-25Q mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

• p+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi, preț 
convenabil, informații la tel. 0254/241044, după 
ora 17.00. CD
• vând cabană de lemn și 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 
0720/400439. (T)

Vând case la țară (17)
• In satul Bretea Mureșană preț negociabil, tel. 
0254/215795. (T)
• Casă lemn, ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

• Ifosaw 2 camere, oepereSrȘe. preț rtactiv. 
telefon: 0254/613366. W8M*L®L 0788/158488 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Deafo Mare, 
Vâlișoara, preț atractiv, tetetac 0254/613366 
0788/040.490,0788058483. (ALO)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490, 0788/158481 (A1B
• casă și teren 5 ari, Crișdor, preț atra&v, 
telefon: 0254/613366,07884)4(146 .1788158483 
(A10)
• 5 camere + dependințe, com. Ribița, $tr. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613J56, 
0788/040490.0788/158483. (Affl

Vând garsoniere (19)

• Deva, lufti Maniu, 34 mp, balcon închis, 
parchet, âpometre, repartitoare, 78000 roatei. 
215212. (Al)
■ 30 mp, contorizări, parchet, balcoa mobilată 
et. 2, zona Ștrand, preț 69.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796.  (Al) |

• zona Gării, etaj intermediar, parchet, 
contorizări complete, balcon închis, ST 32 rjip, 
preț 82.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

• 2 camere, gresie, foiam , termopane, 
totul nou, zon I .Ju, preț 88000 ron, tel 
0720/267699. (nr. 8/1X0632007) j
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SI OtSIGH
ciuj-napoca

RSHATEA DE ARTA ȘI DESIGN CLUJ-NAPOCA
Piața Unirii 31, Tel: 0264-591577, 591771

Concurs de admitere 16 iulie - 3 august 2007
Perioada înscrierilor : 16- 20 iulie 2007

Facultate Denumire 
specializare

FACULTATEA DE

ARTE PLASTICE

Tel: 0264-591771

Arte plastice 
(cursuri de zi)

jf Conservare-restaurare 
£, (cursuri de zi)

Pedagogia artelor' 
plastice și decorative 
(cursuri de zi)

TOTALS

FACULTATEA DE Arle decorative 
(cursuri de zi) 

ARTE

DECORATIVE ȘI

DESIGN

Tel: 0264-591771 Design (cursuri.de zi)

Linie de studiu Durata 
studiilor

Nr de 
locuri 
buget

Nr de
locuri 

cu taxa

Pictură 3 ani 16 30
Pictură murală 3 ani 7 10Sculptură 3 ani 9 10Grafică 3 ani 14 10Fotografie-video procesarea , 14 15computerizata a imaginiiPictură (la sediul din 3 ani 0 10Sighișoara) - « 3 ani 7 :^10

, . •_ - . •' 4 1 i.3 ani-. ■ •’ i■■«X: A 15
■ ■ < •75 110Ceramică, sticlă 3 ani 9 10Arte textile(design textil și tapiserie) 3 ani 7 10Arte textile. “ 3 ani 10 10(design-vestimentar) 3 ani

♦ Nota ța Proba practică reprezintă 2/3 din nota examenului de selecție.
* Nota la Proba orală reprezintă 1 /3 din nota examenului de selecție
DE ȘCOLARIZARE PENTRUCANDIDAȚII DIN ETNIA RROMTLOR Șl DIN REPUBLICA 

MOLDOVA CARE AU ABSOLVIT LICEE DIN ROMÂNIA, DIN CIFRA DE ȘCOLARIZARE 
SUBVENTION 4TÂ DE IA BUGET DE MAI SUS

Probele de concurs

1. Probă generală de desen - probă practică (probă eliminatorie evaluată eu admis/respins), TOATE SECȚIILE2. Examen de selecție * Probă practică: culoare* Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție * Probă practică: culoare♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție *Probă practică: modelaj♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție * Probă practică: desen* Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție ♦Probă practică: fotografie♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice
2. Examen de selecție *Probâ practica: culoare♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție *Probă practică; culoare ♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări patetice ® -: .. SJ : ■■ ' ’V-i-Tk--îiT..'/ .V
2. Examen de selecție *Probâ practică: culoare* Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice
2. Examen de selecție “‘Probă practică: culoare♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție *Probă practică: culoare♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice2. Examen de selecție *Probă practică: culoare♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice14 20 2. Examen de selecție * Proba practică: desen sau proiectla alegerea comisiei♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice
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.Număr de locuri finanțate de ia buget Candidați

l Din etnia rromilor

1 Din R.Moldova,
Condițiile de admitere sunt aceleași ca pentru candidații români. absolvenți de licee din România

Xg»

deva.acomin.ro
cursuri.de
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• te, teMMk baie, bateai, contorizări,
pate £ mp, zona bd. Decebai. preț 

UUBD MX neg, tet 0741/154401,2Z7542. seara. 
(A2)
• te, teMMț baie, hol, contorizări, zonă 
centrată, preț 11HOOO RON, neg, tel. 0741/154401, 
2x7542, seara (A2)

• te, bacitirii, baie, faianță, gresie, balcon, 
gaz 2 focuri, balcon, zona Marăști, preț 87.000 
RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)

imo

Cumpărăm fântână cu valoare istorică, în 
stare bunâ (vezi foto), în următoarele condiții:
• diametrul preferabil 2,5-35 m
• în stare transportabilă
Trimiteți oferta cu opecHtearea prețului, cu pozl 

prin e narii pofti, In următoarele afme: 
Hengțperger Eazter, Inform Media left 
4031 Debrecen, Balmazujvarosl ut 11 
(98110) h.eezter£lnforsn.hu M,,a
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• write, bKătăfK baie, balcon, contorizări, 
etaj intermediar, zona I. Maniu. preț TIMO RON, 
neg, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• sendee, amenajată, mobilată, zona Gojdu, 
preț 20.500 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• zona piață, 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită, ocupabilă imediat ideală pt investiție, 
închiriere, preț negociabil, tel.0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet ocupabilă 
imediat, urgent preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)

• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandate, 30 nțp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730- ™ «740-535094 <A4)

Cumpăr garsoniere (20)

•In Deva, zonă bună, cu sau fără 
îmbunătățiri, de preferință etaj intermediar, 
plata se oferă în funcție de ofertă, tel. 211587. 
0745/786578. (AO)
• zona Măritul Nou, Dorobanți, Gojdu, B-dul 
Decebai, Piață inclusiv ultimul etaj, de preferință 
cu balcon, se oferă prețul pieței, tel. 0723/660160, 
211587. (A0)

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

Vila Sanda-servicii 
complete pentru toată 

lumea :
Informații: lel/fax 0254/249.1

Liber la fix!

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

Fix de ce aveai nevoie!

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

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

* pachet Activ - indiferent de intervalul orar 
tarife fără TVA

tv • internet • tel

Suntem la un click distanță de voi!

Cele mai tari poze din cluburi, cu tine și prietenii tăi le poți găsi la http://party.huon.ro !!!

(7
53

31
)

h.eezter%25c2%25a3lnforsn.hu
http://party.huon.ro
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CONTABILI CONDUCĂTORI AUTO: B.C.E. BARMANI 
OSPĂTARI MUNCITORI NECALIFICATI GESTIONAR 
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• agmt, ama 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, ama Zamfirescu, Mărățti, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 1 ha lângă restaurant Pacific, intrare de pe 
DN7, toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)
• Sinaia Veche, intravilan 3600 mp, cu pomi 
fructiferi și șură mare, acces la toate utilitățile, 
telefon 261786. CD
• mai multe parcele de teren în Zăvoi, ideale 
pentru construcție casă, toate utilitățile, tel. 
211587.0745/253662. (AO)
• laDN 7, Deva și Sântuhalm, cu suprafețe de la 
800 mp, prețuri de la 60 euro/mp, tel. 
0723/660160,211587. (A0)
• intravian Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, 
fs 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. 
(Al)
• in Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 mp 
la 800 mp, teren plan, formă dreptunghiulară, 
poziție bună, ideal pt. investiție, construcție 
casă, acte la zi, preț de la 15 euro/mp la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• ia ÎS km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 5 euro/mp, tel. 0740- 
535095,0723-251498. (A4)
• hi Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construcție casă, vedere panoramică, 
acte la zi, preț 34 euro/mp, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• to Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
■ zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(AS)
• intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• apicol 14 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)'
• 03 ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ptoiești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
□788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• veronin Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• pâthae, S ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
02547513366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• *3 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
Mracbv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0738/158483. (A10)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

/

Cumpăr teren (22)
• Intravilan în Deva, pentru construcție casă, 
minim 500 mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

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

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• hi Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• bi Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Denebal. tel. 0745/511.776. (A9'

Vând alte imobile (27)

• hală și 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)

(mobile chirii (29)

• ofer spre închiriere hală industrială In 
Brad, Str. Moțăor, amenajată 700 mp folosi- 
bS plus birouri superdotafe; bar, spălătorie 
auto, noi, cu toate dotările aferente, fose 
septice, nisipator, separator grăsimi TeL 
0729/942066,0728/078090. (6/29U05)

• primesc in gazdă tânără tânăr, nefumător 
sau alte vicii; ofer condiții ireproșabile; rog seri
ozitate. Tel. 0723/851439. CD
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euo/lună tel. 215212 (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• central, Deva, parter, 50 mp, occidental, 
centrală termică, termopane, pentru birou, 
cabinet, sediu firmă 500 euro/lună tel. 
0722/564004. (Al)
• garsonieră sau apartament cu 2 camere, 
(ne)mobilate, pe termen lung, se oferă .plata în 
avans și garanție, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• apartament 4 camere, et. 1, zonă centrală 
mobilat și utilat, pe termen lung, preț 300 euro 
negociabil în funcție de perioadă tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• spațiu comercial, zonă centrală minim 40 mp, 
se oferă prețul pieței și contract pe termen lung, 
tel. 0745/253662,211587. (A0)
• 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 și 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 și utilat, termopan, 
centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
150 euro/lună și similar, zona 1 Decembrie - 
cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștiul Nou, mobilat și utilat, cu balcon mare, 
central? termică parchet, gresie, faianță 
amenajat modern, preț 200 euro/lună sau 
apartament 3 camere, nemobilat zona Spar -■ 
piață, cu centrală termică termopan, parchet 
gresie, faianță cu cheltueli incluse, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• hală S-500 mp, H-35 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 și 
compartimenta, tel. 231300,0740/317314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231300,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

best .ro
• vând Dada 1310, an fabricație 1994, stare bună 
de funcționare, revizie până in decembrie 2007, 
preț 4000 ran, negociabil, tel. 0727/280314. CD

Auto străine (37)

• vând Ford C-Max, AJ. 2005, 42000 km, 
persoană fizică AC, ABS, EBD, AXAirirag, 
culoare neagră stare tehnică impecabilă, 
preț 9500 euro, teL 0751/289883, Infae orele 
9-ll(nr.ll/1336J007)

• vând Hat Albea, an fabricație 2005, motor 
1250-cc-benzină euro 4, Km=31000 carte, 
service, toate opțiunile, toate taxele la zi, tel. 
0723/270348 CD

• Închiriez Opd Cosa 2002, IDO ron la 24 de 
ore. Informații la telefon 0730/979103. (nr. 
10/1L06300D

• vând Skoda Octavia an 2003, motor 1,9 TDI, 
unic proprietar, vopsea originală metalizat, 
145000 km, carte service, tel. 0744/125690. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motocosltoare Carpatina, infor
mați la telefon 0257/434498, după ora 180ă 
(nr-7/134)6^007)

Garaje (43)

• Închine, garaj, str. Crișan, nr. 10, Deva, tel. 
0727/307361. (D

Mobilier și interioare (47)

• 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. (D

Electrocasnice (56)

• vând 1 frigider Artic, 2 lăzi frigorifice, 3 și 4 
sertare, Artic, în perfectă stare de funcționare, 
preț negociabil, informații la tel. 222348. (T) .

Plante și animale, agroali' 
mentare (57)

• vând papagal Rosella și Agapornis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/400440.

• vând 20 familii albine, telefon 616200, 
0729/096549. (nr. 1V1L0U0OT)

Solicitări servicii (71)

• Caut wgent femeie serioasă și de încredere 
pentru îngrijirea unei persoane bolnave, perma
nent, tel. 0254/216924 și 0744/420090. (T)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franță Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
cSmatizate, modeme. TeL 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/244)5)

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

Oferte locuri de muncă (74)

• societate comerciala angajează contabili/ 
economiști cu experiență în contabilitate minim
3 ani. Relații la tel. 0254/219751, 0254/213141, 
0726/392830, orele 10 ■ 17. (6/7.06)
• Societate comercială angajează persoană cu 
studii economice în cadrul compartimentului 
financiar. Se oferă pachet salarial motivant. 
Telefon contact: 0722/567207. (nr. 8/14.06.2007)
• barman, Călan, 6 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită30.06., tel. 
213244, între orele 9-,16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 3 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită30.06„ 
tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, Lupeni, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• betonist, Deva, 8 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• biMecar, Huiedoara, 1 post, data limită 
304)7, tel. 213244, între orele 9-18
• brutar, trad, 2 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Brad, 3 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Călan, 2 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Deva. 2 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Deva, 5 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Lupeni, 4 posturi, data limită 01.08, tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Petrila, 1 post, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bnitar, Simeria, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 25.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Deva. 3 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hațeg. 1 post data limită 30.06, tel. 
213244. între orele 9-16, determinată
• bucătar, Hunedoara. 2 posturi, data limită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Lupeni 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 30.06, tel.
213244, între orele 9-16. '■
• călcătoreasă lenjerie, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 21.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.

LIDERI NAȚIONALI ÎN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

parte a unei corporații internaționale mas&media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și 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:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă intr-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)

• casier, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-18
• caster, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• casier, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-18
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 2 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• coafor, Deva, 1 post, data limită 25.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
01.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• confectioner articole din textile, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 29.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Brad, 29 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confectiona-asambtor articole din textile, 
Călan, 10'posturi, data limită 02.08, tel. 213244, 
între orele 9-18
• rmdrrțjnni i iramhtor articole din textile, 
Călan, 3 posturi, data limită 304)6, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 9 posturi, data limită 2806, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecțfoner-asambtor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 13 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 31.07,, tel. 
213244, între orele 9-18
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 29.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• confectioner cablaje auto, Brad, 17 posturi, 
data limită 30.06, tel, 213244, între orele 9-16.

cu sediul in Calea Zarandulul, nr. 59 A, reprezentau de Director General 
. Ec. Allenei Carmen,

ANGAJEAZĂ JURIST
Secer: studii in domeniu fi vechime.
Se_oferă un salariu motivant fi bonuri de masă.
Relații la telefon: 0254/227.016. CV-urile se depun la sediul firmei.

(98809)

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Lupeni, 10 posturi, data limită 01.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole textile, Deva, 
10 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• confectioner knbrăcămmte din piele, Brad, 3 
posturi, data limită 31.07, tel, 213244, între orele 
9-16.
• confecționa încălțăminte ortopedică. Orăștie.
5 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• confecționa încălțăminte ortopedică, Orăștie,
5 posturi, data limită 30.06., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• confectioner plase din sârmă, Lupeni, 2 
posturi, data limită 20.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• confecționa tricotaje după comandă, Hune
doara, 19 posturi, data limită 31.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționertricotaje după comandă, Orăștie,
5 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• rwntevr bultiițl publice, Deva, 1 post data 
limită 05.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• constea juridic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• consilia/expert/inspector/referenț/econo- 
mist, Deva, 1 post, data limită 20.05, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• consilia/expert/inspector/refereiit/econo- 
mist, Deva, 1 post, data limită 25.06, tel. 213244, 
înțre orele 9-16.
• consilia/expert/inspector/referent/econo- 
mist, Orăștie, 1 post, data limită 30.06, tel.213244, 
între orele 9-16.
• contabil Călan, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil Deva, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil Deva, 2 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil Hunedoara, 1 post, data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• contabil-sef, Deva, 1 post, data limită 30.06, 
tel. 213244, intre orele 9-16.
• contabil-sef, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.

Centrul de Afaceri MASTER 
Organizează cursuri de:

•Fonduri structurale și de coeziune 
2007-2013: Metodologia de pregStire 
a dosarului de finanțare

•Achiziții publice
Înscrieri zilnic. între orele 9-16. în 
limita locurilorohsbsb

• vând BCU, informații la telefon 0723/889196. 
(nr. 7/12.06.2007)
• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
130/1,28 m, scânduri, vană din tablă zincată tel. 
0254/215795. (D
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

Altele (61) Caută L ?rsoane calificate pentru ocuparea 
postului de:

IMiîOR ț. SENIOR SALES
REPRESENTATIVES

Responsabilitățile postului:
■ menținerea dienților existenți
- identificarea dienților potențiali
■ negocierea șî încheierea contrac

telor de vânzare ‘

Cerințe'
■ experiență de min. 6 luni în vânzări, 

relații cu dienții (persoane juridice)
■ cunoștințe din domeniile: Internet, 

Microsoft Office

- disponibilitate la un program de 
lucru flexibil și deplasare ne 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.Decenal, bl.R parter 
Fax: 0354-100200
E-mail: adriana.nastase@upc.ro

Candidații care nu sunt contactați în 
termen de 10 zile de l< o jta-limită de 
depunere a CV-urilor se consideră 
incompatibili cu cerințele postului. .

mailto:ovidiu.trufas@informmedia.ro
mailto:adriana.nastase@upc.ro
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Decese (75)

K Hplcim
Anunțăm decesul dragului nostru

Ciment. Beteaor Agregate.

NEAG GHEORGHEîn vârstă de 54 de ani, din Deva. înmormântarea are loc azi, ora 14.00, la Cârjiți.îl plângem îndurerați soția Ana, fiica Mariana, fiul Claudiu și mama Maria
Holcim susține cele mai îndrăznețe viseiLa început, am construit bazele. Am creat produse și am lansat servicii pentru cele mai exigente așteptări. Am creat o echipă puternică de profesioniști dedicați. Am investit în tehnologie pentru a fi cu un pas înaintea oricărei inovații.Dar ne-am rezervat și timpul necesar pentru a asculta planurile tale de viitor. A venit timpul să le clădim împreună! 

împărtășim durerea familiei îndoliate de moartea prematură a lui
NEAG GHEORGHE

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Florina, Viorica și Mirceâ Roman
Fabrica de ciment AleșdCiment gri, vrac și saciServicii de transportServicii de laboratorConsultanță tehnicăTel; 0259 / 349 7&9
Stația de betoane TimișoaraProces de producție automatizatServicii de livrare și pompareServicii de laboratorConsultanță tehnicăTel: 0256 Z 246 210

www.holcim.ro
(75411)

Familia Nistor regretă pierderea bunului coleg, și prieten drag
IURSICIN ANDREIși e alături de soția Rodica, copiii Andreea, și Bogdan, ginerele Mihai și nepotul Octavian.

Colectivul Stației Meteorologice Deva deplânge trecerea în neființă a colegului meteorolog - șef stație
IURSICIN ANDREI

• croitor, Btad, 4 posturi, data limită 30.06 tel. 
213244, între orele 9-16.
• croitor confecți industriale, din blană, Orăștie, 1 
post, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• croitor pt încălțăminte și articole tehnice, 
Călan, 6 posturi, data limită 08.08, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• croitor pt încălțăminte și articole tehnice, 
Deva, 5 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• croftorțtanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 2 posturi, data limită 28.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 3 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între-orele 9-16.

• dulgher-restaurator, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• electrician auto, Brad, 6 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 25.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician exploatate rețele electrice, Petrila, 1 
post, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16
• electrician to construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• electrician In construcții, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• efedrorisbdepanator  utilaje calcul, Deva, 1 post, 
data limită 1606 tel. 213244, între orele 9-16
• feianțar, Deva, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16

• feianțar, Deva, 2 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, intre orele 9-16.
• feianțar, Hunedoara, 1 post data limită 30.06, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• feianțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12, tel. 213244, între orele 9-16
• femeie de serviciu, Deva, 1 post data limită 
2606 tel. 213244, între orele 9-16.
• femeie de serviciu, Lupeni, 1 post data limită 
20436, teL 213244, între orele 9-16
• femeie de serviciu, Orăștie, 1 post data limită 
20416, teL 213244, între orele 9-16
• flerarbetonist Hațeg, 1 post data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16,
• finisor textite (vopsitor, imprimeur), Brad, 10 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• frigoriferist (frigotehnist), Hațeg, 1 post data 
limită 11.07, tel. 213244, între orele 9-16
• frizer, Hieadoara, 1 post dala limită 30.08, tel. 
213244, între orele 9-16
• frizer, Lupeni, 1 post data limită 1609, tel. 
213244, între orele 9-16
• funcționar administrativ, Deva, 1 post data 
limită 22.06, tel. 213244, între orele 9-16
• gatelist la tăiat bușteni, Brad, 1 post, data 
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16
• gestionar depozit Deva, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post data limită 
03.09, tel. 213244, între orele 9-16
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
11.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• gestionar depozit Orăștie, 1 post, data limită 
1606, tel. 213244, între orele 9-16. ■
• infirmieră, Hunedoara, I post, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16
• infirmieră, Soneria, 2 posturi, data limită 3606, 
tel. 213244, între orele 9-16
• inginer confecții piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post, data limită 30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16.

• togtoerconstnjcți civile industriale, Deva, 1 post 
data limită 1606, tel. 213244, între orele 9-16
• togpner de cercetare în horticultura, Deva,lpost 
data limită30.06 tel. 213244, între orele 9-16,
• inginer construct! civile industriale, Hune
doara, 1 post data limită 31.07, tel. 213244, între 
orele 9-16
• inginer de cercetare în construcții de căi 
ferate. Brad, 1 post data limită30.06 tfel. 213244, 
între orele 9-16
• ingtoer hstatap pentru construcții. Deva, 1 post 
data limită 1606tel. 213244, între orele 9-16

• togtoe etalați pt construcții, Orăștie, 1 post 
data limită 30.06, tel. 213244. între orele 9-16
• Inginer mecanic, Deva, 1 post data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• inginer mecanic, Hațeg, 1 post data limită 
30.06 tel. 213244, între orele 9-16.
• inspector (referent) resurse umane, Petrila, 1 
post data limită 3606 teL 213244, între orele 9-16
• inspector de specialitate administrația 
publică, Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.07, 
tel. 213244, între orele 9-16
• inspector de specialitate administrația 
publică, Petrila, 1 post, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16
• instalator apă, canal, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16
• instalator apă, canal, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16
• instalator Încălzire centrală și gaze, Hune
doara, 1 post, data limită 30.06, tel. 213244, între 
orele 9-16
• instalator instalații tehnico-sanitare, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07, tel. 213244, între 
orele 9-16
• Incadrator confecții, Brad, 1 post, data limită 
30.06, tel. 213244, între orele 9-16
• tojnftor clădiri, Hunedoara, 1 post, data limită 
25.06, tel. 213244, între orele 9-16

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută

Redactor web
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:

• experiență în jurnalistică
• aptitudini de redactare în limba română
• abilități de comunicare
• cunoștințe de limba engleză
Constituie âvantaj:
• cunoștințe de web design, HTML
• cunoștințe în prelucrarea de imagini
Oferim:

•Joc de muncă dinamic și stabil
• colectiv tânăr
• infrastructură modernă

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV 
până în data de 5 aprilie la următoarea adresă de e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0720/400.453.

LIBER

r

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 5 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 15 posturi, data limită 31.08, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 5 posturi, data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 1 
post data limită 20.06, tel. 213244, între orele 9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orășde, 2 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 0606, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Hunedoara, 1 post data limită 30.06, tel. 213244, 
între orele 9-16
• tfrector atfiund societate comercială, Căian, 1 

Upst data limită30.06., tel. 213244, între orele 9-16 
'• cfirector instituție publică și asimilați, Hune
doara, 1 post data limită 30.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• cispecer, Brad, 4 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16
• (budist, Deva, 2 posturi, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16
• dulgher (exclusiv restaurator). Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Călan, 2 
posturi, data limită 31.07, tel. 213244, între orele 
9-16
• dtagher (exdusiv restaurator), Hațeg, 1 post, 
data limită 30.06, tel. 213244, între orele 9-16
• dulgher (exclusiv restaurator), Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.06, tel. 213244, între orele 
9-16

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

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

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

pentru Deva

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

• Mghcr-restauator, Deva, 10 posturi, data 
Smită 29l06, teL 213244, între orele 9-16

Anunțul tău 
e gratuit 
în CU
Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 într-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate în următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
3. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

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

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

(32135)

Hațeg:
Anca Aurel, str. Progresului, 
nr. 1

Sîntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

http://www.holcim.ro
mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• Mumii furate. Autoritățile sudaneze au arestat 12 persoane acuzate că au furat antichități, printre care și două mumii’. în Sudan se află mai multe piramide decât în Egipt, însă se efectuează mai puține excavări pe domeniile sale arheologice. (MF)

însurat pentru a treia oara

Dansatoare balineze în timpul paradei de deschidere a festivalului anual de artă, ce are loc în Denpasar Bali, Indonezia. (Foto: epa)

■ Rod Stewart s-a 
căsătorit cu Penny 
Lancaster, în cadrul unei 
ceremonii discrete.Londra (MF) - Cuplul a fost fotografiat la bordul unei ambarcațiuni care îi transporta la yacht după ceremonia care a avut loc în apropiere de Portofîno. Ceremonia s-a derulat într-o vilă din secolul al XVII-Iea. Stewart și modelul Lancaster, care au un fiu împreună, au devenit soț și soție în cadrul unei ceremonii private la care a luat parte un număr restrâns de prieteni și membri ai familiei, „A fost un eveniment în familie”, a spus uila dintre gărzile cântărețului. Rod Stewart, în vârstă de 62 de ani, este cunoscut pentru numeroase hit-uri, Inclusiv pentru „Do You Think I'm Sexy?” și „Maggie May”. El a mai fost căsătorit de două ori, cu mo-

Rod Steward și
Penny Lancaster (Foto: fan) delul Alana Hamilton și cu actrița Rachel Hunter, și are în total șapte copii.

Capsulă la 
licitațieParis (MF) - O capsulă spațială rusească Foton, care a efectuat o misiune în spațiu, a fost vedeta unei licitații organizate sâmbătă la Paris și dedicate primilor pași în domeniul aeronauticii și astronauticii, fiind vândută pentru 72.000 de euro (86.000 de euro, cu tot cu taxe). Conform reprezentanților casei A- der, organizatoarea licitației de la hotelul Drouot, capsula spațială înaltă de 2,70 metri, cu un diametru de 1,60 metri și o greutate de 2,4 tone, era evaluată la 30.000-35.000 de euro.
în topLondra (MF) - Nadine Coyle, componentă a grupului Girls Aloud, a fost desemnată drept vedeta cu cele mai frumoase picioare în 2007. Coyle și-a surclasat colega de formație, Cheryl Tweedy, care se află pe locul șase al clasamentului, și a întrecut-o și pe Kylie Minogue, care a obținut locul al doilea în clasament.

Regina Elisabeta
a ll-a (Foto: EPA)

Regina 
trimite 
e-mail-uriLoncfra (MF) - Regina Elisabeta a IFa a Marii Britanii șt-a continuat incursiunea în lumea tehnologiei și a început să folosească e-mailul pentru a fi în contact cu membrii familiei sale, în special cu nepoții. Regina și-a făcut o adresă de e-mail după ce, anii trecuți, s-ă familiarizat cu noile tehnologii cum ar fi telefonul mobil și iPod-ul Mini de la Apple. Deși are propria adresă de e-mail, regina nu își scrie singură mesajele electronice, preferând să le dicteze.

Trei pui de vulpe Fotografiați într-o grădină zoologică din Krefeld, Germa
nia. (Foto: EPA)
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Sfârșitul lumiiIerusalim (MF) - Isaac Newton, unul dintre cei mai influenți oameni de știință din toate timpurile, a prevăzut că sfârșitul lumii va avea loc în anul 2060, conform unor manuscrise prezentate la Universitatea ebraică din Ierusalim. Manuscrisele sunt prezentate public pentru prima dată după 1969, în cadrul unei expoziții intitulate „Secretele lui Newton”, a precizat Universitatea ebraică.îritr-o scrisoare datată 1704, Isaac Newton, fizician și astronom englez, realizează un calcul plecând de la un fragment din Biblie, considerând că între fondarea Sfântului Imperiu Roman, in anul 800, și sfârșitul

Decorați de regina 
Marii BritaniiLondra (MF) - Scriitorul Salman Rushdie, împotriva căruia imamul iranian Kho-

Salman Rushdie (Foto: epa)

meini a emis o fatwa în 1989, și Oleg Gordievski, fost agent dublu sovietic, au fost decorați sâmbătă de regina Elisabeta a Il-a a Marii Britanii. Cu ocazia aniversării sale oficiale, regina i-a înnobilat pe Ian Botham, fost jucător de cricket foarte popular în Marea Britanie, și pe Salman Rushdie. Oleg Gordievski, fost colonel KGB care a fugit în Marea Britanie în anii '80, a devenit membru al ordinului Sf. Michael and St. George, pentru „servicii aduse pentru securitatea Marii Britanii”.

Romina este nățcută in zodia Vărsătorii plac muzica, sportul și plimbările cu prietenii, i 
(Foto: T.Manu) Fata zilei o găsiți și pe www.buon.ro
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Trei nunti mari in aceeași zi
■ Trei componenți ai 
naționalei de fotbal a 
Angliei s-au căsătorit 
sâmbătă.București (MF) - Fotbaliștii Steven Gerrard, Gary Neville și Michael Carrick s-au căsătorit, sâmbătă, cu partenerele lor, la o zi după nunta altui component al naționalei Angliei, John Terry. Steven Gerrard, în vârstă de 27 de ani, s-a căsătorit cu Alex Curran la Cliveden House, în Berkshire, și a organizat o petrecere disco pentru cei 200 de invitați. Steven Gerrard a cheltuit un milion de lire sterline pentru organizarea evenimentului și pentru luna de miere la Dubai. La nuntă, el a pur-

Brad Pitt și Angelina Jolie

Gary Neville Michael Carricktat un costum în stilul lui John Travolta, pantofi albi și a avut un cercel cu diamant în valoare de 50.000 de lire sterline. Mireasa, în vârstă de 24 de ani, a purtat o rochie în valoare de 60.000 de lire ster-

Steven Gerrard.line, creată de Ellie Saab. Tot sâmbătă, s-a căsătorit Gary Neville cu Emma Hadfield, la catedrala din Manchester. Ceremonia a început mai târziu decât s-a prevăzut, deoarece mireasa, în vârstă de 25 de

ani, l-a făcut pe Neville să aștepte 15 minute. Recepția a avut loc la reședința din apropiere de Bolton a lui Neville. Cuplul își va petrece luna de miere în insula malteză Gozo. Organizarea nunții a costat peste un milion de lire sterline. Michael Carrick s-a căsătorit cu Lisa Roughhead, în vârstă de 24 de ani, într-o biserică din Wymondham, Leicestershire. Printre invitați s-au numărat Joe Cole, Robbie Keane, Peter Crouch și Jermaine Defoe. Ceremonia a fost urmată de o recepție cu 500 de invitați la Stapleford Park Hotel. Organizarea întregului eveniment a costat 500.000 de lire sterline. Carrick și Roughhead își vor petrece luna de miere în Caraibe.
Jolie și Pitt vor 14 copiiNew York (MF) - Angelina Jolie a declarat, la New York, în cadrul ediției de joi a „Daily Show” cu Jon Stewart, că ea și Brad vor să adopte între „șapte și maxim 13-14 copii”. Jolie a spus că, deși și șă ai patru copii este dificil, cuplul s-a gândit că este pregătit pentru o provocare și mai mare. Actrița în vârstă de 32 de ani a făcut această declarație la New York, unde a mers pentru a promova filmul „A

Mighty Heart”. Angelina a explicat că numele copilului nou-adoptat a fost sugerat de mama ei, actrița Marcheline Bertrand, înainte ca aceasta să moară de cancer în ianuarie. „Mama a scris o listă cu nume înainte ca noi să o avem pe Shiloh”, a spus Jolie. „Unul dintre numele sugerate de ea a fost Pax pentru că înseamnă pace. Cu toate acestea, el este orice numai asta nu deocamdată”, a adăugat actrița.
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Un cavaler care trece călare, prin foc, în timpul unui turnir ce a avut loc în Horb, Germania. (Foto: EPA)
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