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Azi, Jurnal TV, color,16 pagini, supliment gratuit al cotidianuluiuvântul liber.
Lor li se cere 
părereaHunedoara (D.I.) - în municipiul Hunedoara cetățenii pot să participe la un sondaj de opinie referitor la viitorul oralului în care locuiesc. Sub mesajul „Imaginea Hunedoarei - imaginea ta!”, hunedorenii sunt invitați să își spună părerea fată de problemele comunității, așa cum sunt percepute ele de fiecare, /p.5

Deva (V.N.) - într-o 
prezență selectă, cu 
participarea celor mai 
buni cutturiști din 
lume, deveanul Viorel 
Ristea a reușit să se 
claseze pe locul VI la 
categoria plus 100 
kg, la CM de Cultu
rism - „ Muscle Mania 
World" - de la Mia
mi. Sportivul de la 
Bady Gym Deva a 
ajuns în finala de 10, 
după mai multe zile 
de întreceri strânse. 
Numai la categoria la 
care a fost înscris au 
fost prezenți peste 
200 de sportivi de pe 
dna continente. 
Viorel a participat 
pentru prima oară la 
un concurs de o 
asemenea anvergură, 
dar a evoluat la va
loarea sa reală, fără 
trac și emoții.

Viorel Ristea

■ O bună parte dintre 
hunedoreni nu știu cine 
ocupă prima funcție în 
diverse ministers.

Deva (D.I.) - în România, in ultimii 17 ani, guvernele s-au schimbat, s-au remaniat, s-au instalat și au căzut într-un

ritm neinteresant pentru cetățeanul de rând. Avidității cu care erau urmărite, până la ore târzii din noapte, ședințele CPUNrului din '90 i-a luat locul, de cele mai multe ori, lehamitea. Chiar dacă recunosc vreunul dintre numele guvernanților, acum o bună parte dintre hunedoreni doar

după ezitări reușesc să-l asocieze cu portofoliul deținut. Sau, mai mult, încă păstrează amintirea vreunui fost ministru, schimbat între timp din funcție. „Ei, și ce?! Nici el nu știe cum mă cheamă pe mine!”, răspundea ieri, în centrul Devei, un bărbat prea grăbit ca să încerce să-și

forțeze memoria pentru a răspunde la întrebarea simplă: „Cine e ministrul Muncii?”. Explicația poate fi căutată nu în indiferența oamenilor, ci mai degrabă, în slaba prestație a unora care au ajuns să dirijeze destinele unui ministeriat fără minime competențe în acest sens, /p.5

XBCL’ițla de pictură-sculptură „Grup 3”, ce reunește lucrări ale artiștilor Gheorghe Dican, Ștefan Pelmuș și Paul Popescu, este deschisă publicului larg până la 20 iulie. Expoziția, considerată de talie internațională, a fost vernisată ieri, la Galeria de Arte „Forma” Deva. O www.huon.ro <Poto: T;

Radiografia Testelor naționale
■ După contestații, din 
40 de elevi doar doi au 
primit note mai mici 
decât cele inițiale.

Deva (S.B.) - Testele naționale au fost promovate, în județul Hunedoara, de 3.539 de elevi. Un număr de 815 elevi au fost declarați respinși. Pro- movabilitatea este de 81,28 la sută. După terminarea testelor

au fost depuse 328 de contestații, din care doar 40 au fost admise. 30 de contestații au fost acceptate la limba și literatura română, șapte la matematică, două la istorie și una la geografie. Rezultatul după soluționarea contestațiilor a fost favorabil pentru 35 de candidați contestatari. Dintre acestea, șapte au fost la limba și literatura română și au permis elevilor promova

rea acestei probe. Doar doi elevi hunedoreni au primit notă mai mică decât cea obținută inițial. Un elev care a avut nota 8,25 la istorie a primit la recorectare nota 7,80, iar un altul care a avut la geografie nota 6,90 a primit la recorectare nota 6,40. /p.3
www.huon.ro

Analize gratuite
Deva (C.P.) - La 1 iulie se dă startul programului național de evaluare a stării de sănătate a populației. începând de săptămâna viitoare vor sosi la domiciliul fiecărei persoane taloanele cu care trebuie să se prezinte la medicul de familie. /p.S

Proiectul „Clase fără fumat"
■ Un proiect de talie 
națională ce combate 
fumatul s-a derulat în 
șase localități din județ.

Deva (S.B.) - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, a acordat diplome profesorilor care au participat la proiectul „Clase fără fumat”, pentru ajutorul acordat în derularea proiectului. Instru

mentele de lucru ale profesorilor au fost desfășurate la orele de dirigenție. Cele patru teme ale proiectului „Clase fără fumat” au supus atenției elevilor claselor V-VIII fenomenul nociv al fumatului cu tot ce ține de acesta. Părerile copiilor asupra motivului pentru care se recurge la fumat au fost, în proporție de 94%, aceleași, adică „din furie, teamă și tristețe”. Următoarele răspunsuri ale copiilor au cuprins vinovăția și copleșirea. /p3
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Cuvintele 
încrucișate și- 
au desemnat 
câștigătorul 
celor 50 lei în 
persoana finei 
Silvășan Elena 
din Deva. Feli
citări, multă 
inspirație și 
noroc la 
următoarele 
concursuri!

(Foto: M. Șerhan)
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Moțiune pentru Remeș• Susținere. Portugalia, care va prelua președinția Uniunii Europene la acest sfârșit de săptămână, a anunțat ieri că obiectivul negocierilor cu Turcia este obținerea statutului de membru aJ blocului european și nu o opțiune limitată de parteneriat.
A luat la 
cunoștințăBucurești (MF) - Fostul președinte Ion Iliescu a semnat, miercuri, procesul-verbal prin care i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile din dosarul privind împrejurările în care au murit patru persoane în timpul mineriadei din iunie 1990, demnitarul respingând speculațiile conform cărora s-ar fi sustras de la audieri. Iliescu a afirmat că a mai fost de trei ori, până miercuri, la Secția Parchetelor Militare. El a spus că pentru prima dată a luat la cunoștință acuzațiile ce i se aduc, că rezoluția de începere a urmăririi penale împotriva sa poartă data de miercuri, demnitarul urmând să-și formuleze apărarea.

Moshe Katsav
(Foto: EPA)

Demisio
nează
Ierusalim (MF) - Pre
ședintele autosus- 
pendat al Israelului,, 
Moshe Katsav, îi va 
prezenta azi preșe
dintei Knessetului, 
Dalia Itzik, demisia sa 
din această funcție, 
în urma unui com
promis încheiat cu 
procurorii, privind 
eliminarea acuzațiilor 
de viol care i-au fost 
aduse. Katsav a sem
nat ieri un acord cu 
procurorii, care pre
vede că acuzațiile de 
viol formulate împo
triva sa vor fi retrase 
și nu va fi condam
nat la închisoare cu 
executare. Rechi
zitoriul va include o 
acuzație de atac 
indecent

■ Camera Deputaților a 
adoptat moțiunea sim
plă a social-democraților 
pe Agricultură.București (MF) - Camera Deputaților a adoptat, ieri, moțiunea simplă a PSD pe A- gricultură, cu 131 de voturi „pentru”, 63 de voturi „împotrivă” și 17 abțineri.Deputății au adoptat ieri moțiunea simplă cu titlul „4 milioane lei subvenție pentru fiecare hectar de teren arabil”, depusă de PSD, moțiune care a fost dezbătută marți, dar asupra căreia nu se dăduse votul din cauza lipsei de cvorum.în urma adoptării acestei moțiuni simple, propunerile social-democraților devin obligatorii pentru Ministerul A- griculturii.Pentru adoptarea moțiunii au votat deputății PSD, PD, PRM, dar și un deputat PNL,

*n Kesoi (Foto: arhivă)

zat, ieri, trupele străine din capitala afgană, soldându-se cu mai multe victi
liției. (Foto: EPA>
me, a declarat un oficial din cadrul po

Participare 
condiționată

București (MF) - Delegația română anunță că nu va mai participa la activitățile APCE până când raportorul Dick Marty nu va veni personal în România să verifice „așa-zise- le informații și probe secrete” pe baza cărora țara noastră este incriminată că ar fi găzduit centre de detenție secrete.într-un comunicat, delegația română la APCE reafirmă că în România nu au existat locuri de detenție aflate sub jurisdicția altui stat și că România nu a încheiat niciun protocol, acord sau înțelegere cu un alt stat prin care să se deschidă posibilitatea înființării unor locuri de detenție sau a exercitării unor acte de urmărire penală sub autoritatea altui stat.în opinia parlamentarilor români, demersul raportorului, însușit de plenul Adunării aduce grave prejudicii de imagine României și este de natură a pune în pericol însăși credibilitatea APCE.AP a Consiliului Europei a adoptat, miercuri, cel de-al doilea raport al senatorului elvețian Dick Marty.

Adrian Semcu. împotrivă au votat deputății PNL, UDMR și PC.Moțiunea cu titlul „4 milioane lei subvenție pentru fiecare hectar de teren arabil” a fost introdusă de deputății social-democrați sub argumentul că integrarea României în Uniunea Europeană „a surprins Guvernul Tăriceanu complet descoperit în ceea ce privește sprijinul ce trebuie acordat agricultorilor pe parcursul anului 2007”.
„Se promite și se minte”Semnatarii moțiunii afirmă că „de 900 de zile se promite și se minte” în ceea ce privește agricultura românească. PSD mai acuză, în texul moțiunii, că deficitul comercial la produsele alimentare s-a majorat în mod nepermis și nejustificat, importurile de produse alimentare în anul 2006 determinând un deficit comercial de peste 1,2 miliar

Cartierul șiit Bayaa, din sud-vestul Bagdadului, a fost scena unui atentat soldat cu peste 20 de mor
(Foto: EP)

Zeci de morti si răniți în Irak
b A □

Bagdad (MF) - Un atac cu mașină-capcană a provocat moartea a 22 de persoane și rănirea altor 40, ieri, într-o stație de autobuz din Bagdad, a anunțat poliția irakiană.Potrivit poliției, explozia s-a produs în cartierul șiit Bayaa, din sud-vestul Bagdadului. Zona este în mod frecvent ținta atacurilor cu bombă.Poliția a declarat că aproxi

de euro. PSD atrage atenția și asupra situației sistemelor de irigații, insuficienței sumelor alocate ca rente viagere, „debandadei organizatorice și legislative” din piscicultura, și asupra „jafului” din silvicultură.Ministrul liberal al Agriculturii, Decebal Traian Remeș, a declarat, ieri, după adoptarea de către Camera Deputaților a moțiunii pe Agricultură, că se aștepta ca parlamentarii să plece în vacanță și să-l lase să-și facă „temele” în liniște.Moțiunea simplă a PSD pe tema Sănătății a fost respinsă, ieri, de plenul Senatului, întrucât nu a întrunit numărul minim necesar de voturi „pentru”, în favoarea acesteia pronunțându-se 53 de senatori, 36 fiind împotrivă, iar doi abținându-se de la vot.Numărul minim necesar de voturi „pentru” era 69, astfel încât moțiunea să fie adoptată.

mativ 40 de mașini au fost incendiate în urma exploziei, care s-a produs în cursul dimineții, la o oră aglomerată.Poliția a anunțat că zona comercială Shorja, din centrul Bagdadului, a fost de asemenea ținta atacurilor cu mortiere, provocând moartea a două persoane și rănirea altor 14.Pe de altă parte, o bombă

Ordonanțe 
în vacanță

București (MF) - Camera Deputaților a adoptat, ieri, cu 156 voturi „pentru”, 53 de voturi . „împotrivă” și 3 abțineri, £ proiectul de lege privind * abilitarea Guvernului de ' a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare, în perioada 1 iulie - 1 septembrie.Prin modificările asupra proiectului de lege a- duse de deputății din Comisia juridică, Guvernul poate emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare numai în câteva domenii, din forma inițială fiind eliminate capitolele referitoare la turism, mediu și agricultură.Guvernul poate emite, în schimb, ordonanțe în domeniul finanțelor publice, putând astfel opera rectificarea bugetară.

amplasată pe o șosea a explo-1 dat, ieri, în orașul Basra, din sudul Irakului, provocând, moartea a trei militari brita nici, a declarat purtătorul dr cuvânt al armatei britanice, maiorul David Gell.Potrivit lui Gell, militarii efectuau o misiune de patrulare în regiune și coborâseră din autoturisme în momentul deflagrației.
■ BPIM1A DE BEZEBVÂ

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

Când tricolorul devine 
cămașă de forță 
Miron Beteg______
mironbe1eg@yatioo.comCineva a spus, mai zilele trecute, inspirat: „Parlamentarii se ocupă de pensionari. Pute a alegeri!" A apărut, într-adevăr, a- proape peste noapte, o competiție între partide. Câștigător va fi declarat partidul care reușește să promită cel mai mult. Concursul măririi punctului de pensie seamănă cu săritura în înălțime. Să fie în acte cât mai ridicată, chiar dacă trișăm la măsurătoare. Nu importă baza economică. Nu măi ține nimeni cont că avem un pensionar pentru fiecare salariat. S-a văzut clar, la ultimul referendum, că pensionarii votează. Că, într-un plictis general, sunt singurii care se mai înghesuie la vot. Câștigi pensionarii -

ai cîștigat alegerile. E, aci, un lucru tragic. Destinul acestei țări riscă să fie hotărât de oameni care nu mai au nici un destin. Pe viitorul României să-și pună amprenta' decisiv, oameni care nu mai au nici un viitor. Sună cumplit, dar asta e! La una dintre manifestațiile revendicative organizate de pensionari, un domn de vreo 70 de ani țipa din toți rărunchii: „Țara asta arată așa cum arată datorită muncii actualilor pensionari!" Nici nu știa câtă dreptate are. Lașitatea lor ne-a făcut să ne despărțim de comunism ultimii în Europa, doar la spartul târgului. Frica lor l-a ținut atâția ani în fruntea statului pe Ion Iliescu. Spaima lor

■1 „de schimbare ne-a pricopsit cu capitalismul experimental de tip PSD, un amestec între ciordeală și diplomație, între furtul din buzunare și pomana electorală.Pute a alegeri. Chiar pute! Sunt aduse în față cadavre politice de genul PNȚCD sau Emil Constantinescu. Partidul Național Liberal e în plină descompunere, PSD încă miroase a afaceri necurate. Țara întreagă se descompune sub acest soare năucitor. Toate gunoaiele vârâte sub preș ani de zile au intrat în putrefacție. Anul electoral ar trebui să fie, până la capăt, un an normal. Cu plictisul lui, cu entuziasmul lui. Cu glumițele ieftine și bădărăniile de mahala. însă într-o țară în care falsa delicatețe a primului- ministru (după ce a reușit să pună pe năsălie un partid important) se războiește cu grobianis- mul, incultura și mucii aruncați pe covoarele importate din Persia ale „baronilor locali" de tipul

răzgâiaților PD, alegerile sunt o chestiune de viață și moarte. Viață și moarte economică, e drept, fiindcă nu merită luați în considerare cei care au de ales între un loc în Parlament și unul în pușcărie sau la casa de nebuni.Oricât am răcni imnul de stat, oricât ne-am înveli cu tricolorul românesc ca într-o cămașă de forță, oricât am practica retorica identității naționale, oricât ne-am consuma energia construind muzee în care să expunem cioburi de oale din care a băut Decebal, miza noastră cea mare rămâne înnămolită undeva în preajma lui Boc, Vanghelie, Mazăre ori Crin Antonescu. Tocmai de aceea și anul electoral va îmbrăca hainele lui Boc, va vorbi ca Vanghelie și va fi șmecher precum Mazăre. Pentru oamenii noștri politici, un an electoral nu înseamnă decât diferența dintre detestare și devotament. Dintre

ură și periatul protocolar.Președințele Băsescu face eforturi pentru a nu fi canonizat Cu toate astea, discursul pro-pre- ședinte (la care excelează Cătălin Avramescu și Traian Ungu- reanu) nu e cu nimic mai penibil decât cel împotriva sa. Suntem foarte vioi ocupându-ne de lus- trație și pensionari. Oamenii aceștia au, într-adevăr, dreptul la o viață decentă. Cu toate astea, ar trebui să simtă când sunt min- țiți, când sunt manipulați, când sunt folosiți. Războiul punctului de pensie, în condițiile economiei românești, se poate transformi dintr-o glumă electorală într-o glumă sinistră. Atâta minciună poate scoate, cu rânjet european, chiar România la pensie.
* * * Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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Repartizarea computerizata• Expoziție cu vânzare. începând de•en și până duminică, la Sala Sporturilor dtn Deva este deschisă o expoziție cu vânzare de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, toate la preț de producător. Vizitatorii sunt invitați să participe și la tombola organizată în aceste zile, premiul fiind un televizor color. (D.l.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informniedia.ro

Inundațiile nu-s 
ca seceta!

După ce, în vremurile de demult ale 
inundațiilor, președintele Băsescu se 
călca pe cizmele de cauciuc cu premierul 

Tăriceanu, astăzi e la modă scandalul pe 
motiv de secetă. Adică nea premierul zice 
că nu e situație de criză, în timp ce 
marinerul râde de măsurile luate de 
Guvern care s-a apucat să trimită pom- 
pieru1 cu cisterna prin satele calamitate.

Acum, ținând cont de faptul că pe vre
mea inundațiilor premierul urla la 
popor „ce vreți, doml'le, să vă construiesc 

hoteluri?!", ne putem aștepta ca astăzi să le 
strige „ce vreți, mă, să vă construiesc fân
tâni arteziene?!". Cât despre președinte, el 
ne va lămuri imediat. Va schimba puțin 
registrul și ne va hăhăi la urechi cum că 
seceta nu-i ca inundațiile!

■ Rezolvarea contes
tațiilor la Testele națio
nale este urmată de 
înscrierea în licee.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Elevii de clasa a VIU- a trebuie să completeze pe fișe codurile liceelor dorite. Repartizarea se efectuează în funcție de media de admitere în liceu, o medie care, pentru a asigura accesul într-o școală competitivă, este foarte bine să fie cât mai mare. Media de admitere la liceu este formată din media claselor V-VIII (50%) și cea de la testele naționale (50%). Elevii și părinții trebuie să știe neapărat cum se completează fișele cu codurile liceelor, mai ales în ceea ce privește opțiunile și clasificarea lor. De aceea, cel mai bine este ca liceele și profilele opționale să fie trecute pe o
- media de admitere
- media generală obținută la Testele naționale_______ ____________________
- media generală de absolvire a claselor V-VIII____________________________
- media obținută la Testele naționale la proba de limba și literatura română
- media obținută la Testele naționale la proba de matematică____________
- media obținută la Testele naționale la proba de limba maternă, respectiv 
nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limba maternă, în cazul 
candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în 
limba minorităților naționale.Oricum, până ies premierul și pre

ședintele din criză, ar fi interesant 
de știut unde mama naibii au dispărut sis

temele de irigații din România. Iar o parte 
din răspuns se află la prietenii noștri turcii 
care le-au achiziționat ile mult la preț de 
fier vechi. Numai că problemele astea nu 
interesează pe nimeni. Suntem o țară în 
care, atunci când e secetă, Guvernul se 
face că... plouă!

k______________ :________________________________________________________________________________

Media de admitere este egală cu:
TN+ABS

--------------- = MA
2

unde; -

TN = media generală obținută la Testele naționale (pentru absolvenții de 
până în anul 2003 inclusiv, media de la Testele naționale se înlocuiește cu 
media de la examenul de capacitate);
ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII;
MA = media de admitere.

Bacalaureatul continuăDeva (S.B.) - La proba orală a limbilor moderne a bacalaureatului, încheiată ieri, elevii hunedoreni s-au prezentat excelent. Promovabilitatea este de 100%. Dintr-un număr de 4654 candidați înscriși s-au prezentat 4590. Nu au existat eliminări. Astăzi, bacalaureatul continuă cu prima probă scrisă - limba și literatura română. Extragerea subiectului, din o sută de variante posibile, a fost stabilită pentru ora 9.00, la sediul MEdCT. Accesul elevilor în sălile de examen se face pe baza actului de identitate, fără manuale, dicționare, însemnări, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, cu cel mult 30 de minute înainte de începerea probei. Candidații pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în săli. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

alăture participând la concursul Sesti nat cititorilor de probă, luna iunie a
j fost norocoasă prin cei 50 lei câștigați 

de către dl Dan Sergiu Virgil am Deva. 
Toți cei care au participai, respectând 
regulamentul, vor primi Cuvântul

? Liber, gratuit, timp de o lună.
(Foto: M.Ș) .

Scurtcircuit
Bârcea Mare (T.S.) - în urma cercetărilor făcute de pompierii din cadrul ISU Hunedoara s-a stabilit că incendiul care a izbucnit, miercuri seară, la fabrica de cherestea din Bârcea Mare a fost provocat de un scurtcircuit. Focul a distrus în întregime un atelier mecanic și clădirea unde se a- flau birourile firmei. A fost nevoie de intervenția a cinci autospeciale ale pompierilor, în zilele următoare urmează să fie stabilită și valoarea prejudiciului.

Hoți de 
second-hand

Deva (T.S.) - Polițiștii hunedoreni au reușit, ieri, un flagrant în urma căruia au fost reținuți trei hoți de buzunare care acționau, cu predilecție, în magazinele de tip secondhand. „Am avut nenumărate plângeri din partea unor cetățeni care acuzau că au fost furați în timp ce se aflau la cumpărături în magazine de acest gen. Prin urmare, am montat camere de supraveghere și am urmărit acest fenomen. Ieri, am reușit să prindem trei hoți de buzunare care au fost înaintați Parchetului”, declară Magda Popa, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara. Din păcate însă, deși există probele atașate la dosar, judecătorul nu a impus măsura arestării preventive a celor trei. Polițiștii recomandă hunedore- nilor care intră în astfel de magazine să fie foarte atenți la buzunare și să evite aglo
merația.

în febra examenelorciornă, care va fi prezentată dirigintelui după încheierea Testelor naționale. Aceștia îi vor îndruma în alegerea codurilor. Dacă elevul va dori însă un liceu cu pofil special, unde trebuie susținută o probă de aptitudini, iar elevul nu a susținut-o, codul acelui liceu, la profilul respectiv, nu poate fi bifat. în perioada 30 iunie-6 iulie, în școli vor avea loc mai multe întâlniri între profesori, părinți și elevi pentru a se

Ai visat să-ți schimbi mobila veche cu una modernă? Tg-ai săturat șă aștepți după mijloacele 
de transport în comun? CL îți rezolvă aceste probleme. Câștigă în 24 iulie,;

sau sau

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 
și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la sediul redacției 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 iulie! Nu rata asemenea premii!

REGULAMENT

(Foto: T. Wlanu) completa fișele. Acestea vor fi trimise la centrele de introducere a datelor în calculator și vor fi returnate elevilor și părinților pentru o nouă verificare și introducerea codurilor. în cele din urmă, fișa finală va fi validată în baza de date cu note și opțiuni, iar absolvenții claselor a opta vor fi distribuiți în licee sau școli de arte și meserii.
Metodologia repartizăriiConform metodologiei oficiale de desfășurare a admiterii în licee vă prezentăm algoritmul de repartizare în licee și școli de arte și meserii2007.A. Repartizarea se face ordonând candidații din județ descrescător, după medii, 

RECLAMĂ

încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.B. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa" de opțiuni prima opțiune! validă la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată fiind luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni. Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului, curent; în cazul în care.. opțiunea este validă și maij există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece, la următorul candidat; altfel, se verifică a doua opțiune de,, pe fișă etc. Observație: o op-, țiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candi-f dat nu există sau opțiunea aleasă necesită probă la lim-; ba maternă sau modernă șir candidatul nu a susținut-o. De la Inspectoratul Școlar al,, Județului Hunedoara se precizează că numărul total de., locuri la licee și școli de artei și meserii este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați.

o %
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«tractorul Canalului Panama.
1886 - România și Franța au 
încheiat un Acord comercial 

provizoriu.________________________ ____

1900«S-a născut scriitorul 
Antoine de Salnt-Exupâry.

1969 - Jimi Hendrix a susținut 
ultimul său concert în cadrul fes

tivalului de la Denver._________________________________ __

2003 - R murit actrița americană Katharine Hepburn 

(foto) la vârsta de 96 de ani („Ghid cine vine la 
cină*, „Leul In Iarnă").

12°minim gineri 25°maxim
Prognoza pentru astăziCer parțial noros. Maxima va fi de 25°C, iar minima de 12°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer noros. Maxima va fi de 24°C, iar minima de 11°C.
Duminică. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 27°C. Minima va fi de 11°C.
Calendar Creștin Ortodox__________

Sfinții Slăviți Apostoli Petru și Pavel.

Calendar Romano-Catolic

Ss. Petru și Paul, ap.

Calendar Creco-Catolic__________________________________

Ss. Petru și Pavel, ap.

Berbec

Aveți tendința să fiți impulsiv și riscați să-l Jigniți pe cei 
din jur. Nu vă enervați, pentru că puteți avea probleme 
grave de sănătate.

promis!

Săgetător

Partenerul de viață vă reproșează că neglijați problemele 
familiei. Spre seară aflați că o afacere în care ați investit 
foarte mult începe să meargă.

Taur

Sunteți foarte tulburat de sentimente contradictorii. 
cfjătiiim să fiți mai nrnH&nt în afirmații Nn tnronati mi- .sfătuim să fiți mai prudent în afirmații. Nu începeți r 
multe treburi deodată, riscați să nu terminați nici una!

Gemeni

Puteți avea satisfacții financiare cu prilejul unei călătorii.
Este posibil să cunoașteți o persoană care vă uropune O 
afacere. Bazați-vă pe intuiție și nu dați imediat un răspuns.

Rac .... -

Se pare că amânați plecarea în concediu, din cauza unor 
probleme de sănătate. Nu vă faceți griji, este suficient să 
țineți regim!

Leu

Astăzi nu este indicat să semnați documente oficiale sau
să vă ocupați de afaceri. Cei din jur nu sunt de acord cu 
ideile dumneavoastră. Nu renunțați!

Fecioară

Dimineață aveți parte de câteva momente mai încordate, 
din cauza controverselor cu un coleg. Reușiți să lămuriți 
repede neînțelegerea. Petreceți după-amiaza în familiei

Balanță

Sunteți indispus din cauză că vi se anulează o delegație. 
Nu este cazul să vă faceți griji, este doar o amânare și ni
mic mai mult. Ocupați-vă de problemele financiare.

Scorpion

Apar neînțelegeri în relația cu un partener de afaceri. 
Păstrați-vă calmul și încercați să găsiți o soluție de com-

1NTBUDVEU
Energie electrică___________________________________________
Astăzi, furnizarea energiei l actrice va fi întreruptă, 

în vederea executării de lucrări programate, între 
orele: : <■ g g•' . C - g.’ ■

8.30-16.00 în localitatea Hondoi;
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Tudor Vladimirescu, 

str, Chizid; Ghelari, str. Transilvania (zona Grâne);
Hațeg, str. Râul Mare.

9.00-15.00 în Plopi, Bobala, Luncani, Cioclovina, 
Alunu, Târsa, Prihodiște, Grădiște.

Valea Jiului: ' I
8.00-14.00 ?n Petroșani, Str. 22 Decembrie, str.
Șt.O. Iosif; Vulcan, cătunul Tăul fără Fund; Lupeni, 

str. Gh. Șincai, str. Tudor Vladimirescu.

Gaz _ ■______________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă________________ ____________________________ _
Astăzi, furnizarea apei potabile va ti întreruptă între 

orele:
8.00-15.00 în Deva pe str. IVI. Klain, IVI. Eminescu 
(până la Bachus), Aleea Armatei și împăratul Traiăn 

pentru remediere branșament spart la biserica din 

Ceangăi. Afectează și PT17, PT40A, PT16, PT7, 

PT43.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: P - V - 0 - I - BICI
CLETA - COCA - CAI - BIPEDA - 
RA - OT - OCHI - DA - TURA - P 
-RAR - ALBA - ȘEDEA - ORT - 
T - JIND - AR - ACU - IURTA - 
ONT - DUET - MACAR - RT - 0 
- UN - DT - EROI

Direcția Sanitar-Veter. 221145

TILIFBâMK UTILE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat Electrica 929
iMt nt gaz 227091

CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981Jandarmerie 956Politie . 955

OJ.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090

750 Jurnalul TVR. Sport > 7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?

iannie de fasole
Ingrediente: 300 g fasole, 2-3 linguri ulei, 1 ceapă, 
200 g afumătură, delikat, 3 linguri bulion.
Mod de preparare: Se pune la fiert fasolea, după 
aproximativ 30 de minute se adaugă afumătura 
(dacă e ciolan afumat, se pune la fiert încă de la 
început). Se taie ceapa solzișori, se călește în ulei și 
când fasolea este aproape fiartă, se adaugă ceapa, 
uleiul și bulionul. După gust, se pune delikat. Se 
fierbe până ce fasolea e bine făcută și se amestecă 
cu grijă să nu se sfărâme boabele.

Meteo

730 TeleMatinal j
9:55 Integrame dupâ Inte- ; 

grare (r)
10:10 Surprize, surprize... j 

Anul 9... (r)
12:45 Filler Sibiu
12:50 Integrame dupâ inte- J 

grare ;
1350 Damon

0(s, SUA, 1998). 
în distribuție: 
Damon Wayans, David > 
Alan Grier, Veronica ’ 
Webb

1330 Desene animate. Club ’ 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 

1530 Tribuna partidelor par
lamentare

16:00 Parlamentul României < 
1750 Jurnalul TVR. Sport I 

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

Meteo
20:15 Agendă Sibiu 2007

20:20 Europa cântă și • 
dansează (II). Participă: 
Gabriela Tuță

2150 CSI - Crime și investi- j 

El gătii (ep. 7, thriller, 
SUA 2005). Cu: 
William L.Peterson, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan

22915 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2320 Antikiller (acțiune, 
H Rusia, 2002). Cu: luri 

Kuțenko, Mihail 
Ulianov, Victor Suko- 
rukov. R.: Igor Kon- 
cealovski

1:25 Europa cântă și 
dansează (II) (r)

250 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
350 Part-time (partea a ll- 

IS a) (film, r)
535 Cartea europeană. 

CU)27(r)
6c10 Ahnd și Acum 

(reluare)

9:10 Omul care aduce > 

cartes

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Martor orb (film, r) ’ 
1145 Zâmbifi, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri

Ei de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: > 
Elisabeth Estensen 

1350 Știrile ProTv 
1330 La Bloc (r) 
14:00 Triunghiul morții

(3 (partea a ll-a) (dramă, ! 
România, 1998). Cu: . 
Sergiu Nicolaescu, llin- > 
ca Goia, Emest Maftei 

1650 Tânăr și neliniștit (s). ;

0Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- j 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea ■ 

17945 Obsesia (partea a ll-a) ;
«(dramă, SUA, 1996). •

Cu: Victoria Principal 
18:50 Știrile sportive 
1950 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 După miezul nopții
«(thriller, Statele Unite 

ale Americii, 1992). 
în distribuție: 
Rutger Hauer, Natasha 
Richardson, Clancy 
Brown. Regia: 
Jan Eliasberg 

22:45 American ninja 2 

«(acțiune, SUA, 1987).
Cu: Michael Dudikoff, 
Steve James, Larry 
Poindexter. R.: Sam 
Fistenberg 

O?I5 Diță miezul nopții 

«(film, r) 
2:45 Dave Chappelle: Se 

fiîhgroașă glumal (stand 
up comedy, SUA, 
2000). Cu: Dave Chap
pelle. R.: Stan Lathan 

3-45 American ninja 2 

«(film, r)
S3L Obsesia (partea a ll-a) 

(film, r)
630 Emmadale - Afaceri 
BdeMfe(r)

5:00 în gura presei cu 
Mircea Badea. Revista 
presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 In gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 V.I.P. (s, acțiune, SUA, 
01998). Cu: Pamela 

Anderson, Molly Cul
ver, Shaun Baker 

12:00 Vocea inimii (serial).
0Cu: loan Isaiu, Toma 

Dănilă, Olga Delia 
Mateescu, Cezara 
Dafinescu

13:00 Observator 

cu Simona Gherghe 
13:45 Jurnalul (polițist, SUA, 

02002). Cu: Emma 
Samms, Hannes, 
Jaenicke, Beau Starr, 
Carolyn Dunn

16:00 Obseivator 

17:00 9595, te învață ce 
să fad

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

2030 Slăbiciuni
. (thriller, SUA, 1998). 

Cu: Julia Stiles, Louise 
Myrback, William R. 
Moses, Chelsea Filed. 
R.: Michael Steinberg 

22:%) în mâinile dușmanului 

«(război, SUA, 2004).
Cu: Til Scweiger, 
Thomas Kretschmann, 
Connor Donnoe, Matt 
Lindquist, Jeremy Sisto. 
R.: Tony Giglio

Capricorn

Este posibil ca persoana iubită să vă înțeleagă greșit dorința 
de libertate. Exprimați-vă clar, ca să evitați un scandal. 
Prietenii insistă să petreceți mai mult timp eu iei.

Văsător

Este o zi bună pentru a pregăti planuri de afaceri. Aveți 
șanse mari să vă îmbunătățiți situația financiară. După- 
amiază s-ar putea să intârziați cu prietenii la cumpărături^

Pești

Dacă reușiți să vă temperați spiritul critic, astazi puteți avea 
succes pe plan financiar. Aveți mai multă răbdare cu 
partenerul de viață, ca să nu ajungeți la certuri.

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

8:00 ABC... de ce? (r) 830 
Spellbinder: o lume nouă (r) 
9:00 Mistere și mituri ale sec. 
al XX-lea (doc.) 930 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:40 Campionatul de come
die (r) 10:15 Aventurile lui 

’ Rocky și Bullwinkle (corn.)
12:00 Poirot (r) 13:00 Spell
binder: o lume nouă (s) 13:30 
ABC... de ce? 14:30 Tenis 
15:00 împreună în Europa! 
Mag. interetnic 16:00 Oră
șelul nostru drag (s) 16:30 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 18:00 Jurnal regio
nal 18:35 Replay 19:05 Bazar 
1935 Campionatul de come- 

. die 20:05 D’ale Iu' Mitică 
21:00 Ora de știri 22:10 
Week-end B'estival 23:20 
Escrocii (ep. 14, acțiune/com.) 
020 Ce bine e!

6:00 dona (r) 7:00
Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 

.Căpșune cu zahăr (s, Portu
galia, 2003) 10:00 Gitanas-(s) 
12:30 Inocență furată (s) 1330 
Prizoniera (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 15:30 Răzbunarea 
Victoriei (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 1830 Betty cea 
urâtă (s). Cu: Ana Maria Oroz
co 19:30 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 20:30 Iubire ca în 
filme (s) 2130 Zorro (s) 2230 
Clona (s) 0:30 Prizoniera (r) 
1:30 Poveștiri adevărate (r) 
2:30 Iubire ca în filme (r) 330 
Rețeta de acasă (r) 4:15 Pere
grina (film serial)

7:00 Denver, ultimul dinoza
ur (s) 8:00 Mr. Bean (s) 8:30 
Poftă bună cu Jamie Oliver 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 

' Dani 11:00 Marker (s) 12:20
Look who is winning 14:30
Miezul problemei (r) 16:30 

, Furtună la Ceraco (partea a V-
a) (dramă, coproducție, 1996) 
1830 Știri Național TV 20:00 
țara Iu’ Papură Vouă (diver
tisment) 20:15 Un bucătar cu 

> gust (comedie, SUA, 1997).
22:15 Visul unei fete (come- 

; die, SUA, 2000) 0:30 Emma
• nuelle (s erotic)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:25 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 Quizzit - emisi
une interactivă 14:05 Dra
goste și putere (s) 14:40 
Născut să joace (dramă, SUA, 
1991) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Umor... din greșeală 
18:00 Focus 1930 Camera de 
râs 20:00 CSI - Investigații (s) 
21:00 Anchetă militară (s) 
22:00 Delta Force II: Filiera 
columbiană (acțiune. SUA, 
1J90) 24:00 Plăcerile păcatului 
(dramă erotică, SUA, 2001) 
2:00 Sunset Beach (s) 330 
Anchetă militară (r)

10:45 Felicity (dramă, SUA, 
2005). 12:1 OVradul din junglă 
(aventuri, SUA, 1992). 13:55 
Yu-Gi-Ohl (animație, Japonia, 
2004) 15:25 în America 

(dramă, Irlanda, 2002). 17:10 
rrnnirilo din Narnia* leu!, 
vrăjitoarea și dulapul (aventuri, 

SUA, 2005). 1930 Cinema, 
cinema, cinema 2050 Studn 60 

(Ep. 9, dramă, SUA, 2006). 
20:50 Vă găsesc fermecători 

(dramă, Franța, 2005). 2230 

Pus pe jar (acțiune, SUA, 
2004). 0:55 In vino veritas 
(dramă, SUA, 2004).

10:00 Realitatea de la 10:00 
: 11:15 Deschide lumea 1250

Realitatea de la 12:00 13:15 

EU, România 1450 Realitatea 
! de la 14:00 14:50 Realitatea 

bursieră 15:00 Realitatea de 
la 15:00 15:15 Fabrica 1750 
Realitatea de la 17:00 1745 
Editorii Realității 18:50 Reali
tatea zilei 20:05 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Ziarul Realității 
22:00 Tănase și Dinescu 
23:00 Ultima oră 24:00 Rea 

j_ I- TA.nn jTO

9:30 Succesul (film, r) 12:00 
Teo(r) 13:15 Prăjiturică (s) 
1345 Droopy, maestrul detec
tiv (s) 14:15 Ruleta destinu- 

(r) 15:15 Walker, polițist

030 Lege și ordine: Bnga- 

EJda specială (s, SUA, 
1999). Cu: Christopher 
Meloni, Mariska Hargi- : lui 
tay, Richard Belzer

130 Concurs interactiv

230 Moștenirea Răului

•"3 (thriller, Canada, 
1995). Cu; Phylicia 
Rashad, Stephen Lang, 
Sheila McCarthy, 
Michael Riley

415 Vwere (s) 
4945 9595 (r)

texan(r) 16:15 Entertainment 
News (r) 16:30 Doi bărbați și 
jumătate (r) 17:00 Joe Kidd 
(western, SUA, 1972) 19:00 
Terapie intensivă (s) 20:00 
Entertainment News 20:20 
Ruleta destinului (s) 2130 Doi 
bărbați și jumătate (s) 2250 
Crime în lanț (thriller, SUA, 
1998)

7:00 Matinal 710 1050 Euro- 
maxx (r) 10:30 Fabricat în Ger
mania 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale 12:00 
Știri 13:05 Emisiune-concurs 
1335 Fabricat în Germania (r) 
14:35 Lumea cărților 15:40 
Misiune imposibilă (reluare) 
1650 Esentze (reluare) 17:00 
Hobby Mix. Cu Irene Pârvu 
17:30 Pasul Fortunei 19:006! 
Vine presa! Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 20:00 Trenul 
vieții. Cu Liana Stanciu 22:00 
High Life. Cu Monica Stan 
23:00 Vedetele se întreabă 
(reluare) 2330 Autentic live 
030 Emisiune-concurs

7:00 Confruntări și fiare vechi 
8:00 Jafuri imposibile 950 Au
tomobile americane recondițio
nate 1050 Vânătorii de mituri 
11:00 MGB GT 12:00 Cea mai 
înaltă cale ferată din lume 
13:00 Confruntări și fiare vechi 
14:00 Jafuri imposibile 1550 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
16:00 Curse 1750 S-a născut 
un elicopter 1850 Motociclete 
americane 1950 Vânătorii de 
mituri 2050 Cum se fabrică di
verse lucruri? 2150 O altă 
planetă 2250 Fenomene stra
nii 2350 Criza microbuzului 
2330 Criza broscuța



Miniștrii, iluștri necunoscut
■ „Ei, și ce?! Nici el 
nu știe cum mă 
cheamă pe mine!" 
(anonim)
Dama Ioan _____________
dana,|o an@lnformmedla.ro

1 euro
2,3515 lei1

1 gram de aur 48,8316 lei

3,1661 lei
Deva - De departe cel mai cunoscut ministru al actualului guvern este Eugen Nicola- eseu, ministrul Sănătății. La câte scandaluri au cuprins a- cest minister, mediatizate intens de la începutul mandatului său, era puțin probabil ca cineva să nu-1 cunoască. Nominalizat a fost și Gheor- ghe Barbu, rar însă recunoscut ca „fost’’. în rest, dirigui

torii economiei, culturii, învățământului mai ales nu au lăsat nici o urmă în memoria hunedorenilor. „Da, cum să nu-i știu, îi știu pe toți”, spune Cecilia Muntean, dar se pierde în fața detaliilor: nume, prenume, minister. „Asta e, ei se mănâncă între ei, și pe noi nu ne prea ajută", oftează ea. „Sigur, în afară de Tăriceanu, îl știu pe Adom- niței, de la povestea cu numărul de steluțe de pe steagul UE. Bun, și pe Nicolaescu, de la Sănătate. Barbu știu că a fost ministrul Muncii, dar nu știu cine i-a luat locul. Dar eu nu prea am timp să mă uit la televizor”, spune Mariana Băleanu. Fără monumentala

Mariana Băleanu Mihai Prodan

I7:-1 ii Ufa - Tătărăjtl - Zam;* HI 66: Cilan - Hațeg;.* ON 881 Hunedoara;
- Bea: Bulevardele Decebal, 22 Decembrie, Nlcolae 
Bilcescu, Calea Zaraindulul ;l str. Mihai Emineseu. r

HUNEDOARAFarmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu,_nr 14, ©-» 717659.Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33©-» 748080.
DEVAFarmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl.
5. ©-» 231515.Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr, 29. ©-» 211616, 224488.

+3,79 ____________________0,00JhMati «te SVMIFB FINWEST SA Deva, b-dul Decebal, W.R. palter, Telefon 221277.
2,740046,5000

variape 
I (%)

F2 3,6400 +4,304,2400 +3,670,8250 +2,489,7800 +3,85LS 0,1900 +46,15BRD 27,7000 +0,739,0500 +3,04

ÎNCEPĂTORIRegull:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători
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6 2 4 9
3 9 8 7
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3 8
1 5
4 6

4 3 5 8 7 16 9 2
7 9 8 2 6 3 1 5 4
1 2 6 9 4 5 8 7 3

Cecilia Muntean Maria Bilian

gafă a steluțelor, Adomniței ar fi rămas un ilustru necunoscut, chiar dacă conduce un minister ale cărui probleme actuale au implicații serioase în viitor. Mihai Prodan îi știe pe toți. „Le urmăresc activitatea, dar se află în- tr-o poziție slabă, lucrează sub presiune”. „îl știu doar pe Tăriceanu, pe restul nu reușesc să-i țin minte”, răspunde Elena Sicoe. Nicolaescu e primul nominalizat de Maria Bi- lian. „Mă uit la televizor, îi văd pe toți acolo”, recunoaște ea. Numărul persoanelor întrebate ieri în Deva a fostmult mai mare. Unii au re-
Părerea lor contează
■ Hunedorenii sunt 
invitați să-și spună opi
niile privind dezvolta
rea orașului.Hunedoara (D.I.) - Sub mesajul „Imaginea Hunedoarei - imaginea ta!”, hunedorenii sunt invitați să își spună părerea față de problemele comunității. Sondajul reprezintă una dintre componentele pe baza cărora se va concretiza Strategia de Dezvoltare Locală pentru următorii ani. „Elaborarea acestei strategii este o necesitate, pentru că doar pe baza ei se pot obține fonduri structurale. Pentru orice proiect este nevoie de bani, și noi dorim să știm cum văd hunedorenii viitorul orașului pentru a putea face planurile în funcție de dorințele lor”, spune Suzana Ricea, coordonatoarea Compartimentului de Integrare Europeană (CIE) din cadrul primăriei hunedorene.Pe site-ul primăriei, urmând link-ul „Strategie de dezvoltare locală”, se găsesc trei formulare care conțin

întrebări legate de mediul de afaceri, servicii comunitare, sănătate, învățământ, protecția mediului. Acestea, completate, urmează să fie trimise pe adresa CIE, pentru a fi centralizate. Chiar cei care nu au posibilitatea să acceseze intemetul pot să-și spună părerea în mod direct: la același serviciu se găsesc formularele pe care orice hune- dorean le poate completa. Suma tuturor părerilor va fi luată ca bază de lucru în ana- liza-diagnostic a strategiei, alături de alte informații: rapoarte de evaluare și de audit, situații financiare, statistici, expertize, studii etc.

Orașul Hunedoara

fuzat, politicos, să dea răspuns. Au motivat ( dezinteresul. Neștiința, unul: „Ei, și ce?! Nici știe cum mă cheamă p ne!”, a răspuns, grăbit gubăț, un bărbat. Aces putea să fie însă, dinco gluma voită a interlocu lui, răspunsul real: nii domnii miniștri, nu știu ne cheamă pe fiecare d noi. Ne spun generic „el rat”, din patru în patru „contribuabili”, periodic ne încadrează în grupuri prea mari, statistice, pe ca să ne dea măcar sen:că le pasă de fiecare.
Sărbătoarea Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel

Deva (S.B.) - Sfinții Apostoli Petru și Pavel se bucură de o cinstire deosebită din partea Bisericii, fiindcă au fost „căpetenii apostolilor” și „lumii învățători”, contribuind, prin râvna lor, la răspândirea cuvântului evanghelic în multe părți ale lumii. Amândoi au fost încununați cu cununa martiriului în aceeași zi, 29 iunie, a- nul 67. De ce sunt ocrotitorii penitenciarelor? în penitenciare ajung oameni care știu foarte puțin despre Dumnezeu, deci trebuie propovăduită, cu timp și fără timp, Evanghelia lui Hristos; Sfinții Apostoli Petru și Pavel au greșit mult în fața lui Hristos, Petru s-a lepădat de El, iar Pavel i-a prigonit pe creștini, dar după căință puternică au fost iertați, deci pot fi un exemplu de iertare și încredere în

bunătatea lui Dumneze pentru cei care greșesc Amândoi au fost închiși nu pentru că au făcut cev. rău, ci pentru vina d< „a-L fi predicat pe Hristo: ca Fiu al lui Dumnezeu ș Mântuitorul oamenilor” Au fost considerați cei ma potriviți ocrotitori ai sis ternului penitenciareloi din România.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Diplome pentru „Clase fără fumat"
R La proiectul euro
pean „Clase fără 
fumat" au participat 
887 elevi din județ.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.roDeva - Pentru contribuția lor la realizarea proiectului derulat în 2006, în unități școlare din Deva, Simeria, Hunedoara, Călan, Orăștie și Brănîșca, au fost apreciați prin acordarea de diplome 38 de profesori. Manifestarea a

avut loc, ieri, la Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, unde a fost prezentată și evaluarea implementării acestui proiect în județul Hunedoara. Cu acest prilej, reprezentantul Centrului Antidrog Hunedoara, Luiza Mara - specialist în educație - învățământ, a precizat că „unii părinți au manifestat reticență vizavi de tematica proiectului la care participau copiii lor. în plus, aceștia chiar s-au opus derulării unor astfel de teme în școli, iar acasă nici nu vor să audă de dis- Premierea profesorilor participanți la proiect (Foto: c.b >

Sonia Coster Constantin Popa

cuții despre fumat”. Profesorii Sonia Coster (Brănișca) și Constantin Popa (Călan) au precizat, însă, că „elevii au participat cu interes la acțiunile organizate în clasă pe tema proiectului. A fost foarte interesant din punct de vedere didactic, tema fiind chiar captivantă. La prezentarea materialelor expuse elevilor au par

ticipat și psihologii școlari iar orele de dirigenție au fost bine primite de elevi”. Proiectul s- a derulat în 18 țări europene, cuprinzând 7296 școli cu peste 12.000 de clase. în județ, clasele a Vil-a au fost vârful de acțiune, cu predilecție, pentru că elevii acestor clase sunt foarte predispuși să se apuce de fumat.

mailto:an@lnformmedla.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
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• Contravenienți. Un număr de 11 pietoni, căruțași și bicicliști au primit sancțiuni contravenționale de la polițiștii Biroului Poliției Rutiere Hunedoara. Valoarea totală a sancțiunilor este de 663 lei. (C.P.) Ce se întâmplă, 
doctore?

Polițiștii nunedoreni au aplicat 171
amenzi fia legea circulației, din care 14 
la regimul de viteză, s-au ridicat in
vederea suspendării 7 permise de con
ducere și s-au reținut 4 certificate de 
Înmatriculare. (Foto: T.Manu)

Cereri de plată
Deva (C.P.) - Cererile de rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin programul SAP ARD se vor depune, începând cu luna iulie, la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Hunedoara (OJPDRP). Și beneficiarii programului Sapardul Românesc vor putea .depune cererile de plată tot la OJPDRP. „Această modificare va avea ca efect reducerea la 30 de zile a timpului scurs. între depunerea cererii-de rambursare și plata efectivă. Noul sistem va fi implementat și pentru proiectele care vor fi finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, nu numai pentru cererile de plată, ci și pentru depunerea pro- priu-zisă a proiectelor”, a declarat Artur Kovaci, directorul OJPDRP Hunedoara.

întâlnire
Deva (C.P.) - Membrii 
Asociației Crescăto
rilor de Ovine din 
Certej organizează 
astăzi, de la ora 9, la 
căminul cultural din. 
localitate, o întâlnire 
cu reprezentanții 
instituțiilor din dome
niul agricol. Crescăto
rii de ovine au solici
tat această întreve
dere pentru a le fi 
prezentate informații 
legate de accesarea 
fondurilor europene 
nerambursabile, 
prevederile politicilor 
agrare comunitare și 
tehnologii moderne.

Deva (C.P.) - La 1 iulie va începe implementarea programului național de evaluare a stării de sănătate a populației.
reporter: Populația va ben

eficia de analize gratuite în 
cadrul acestui program. 
Practic, cum se va derula?Dan Magheru: începând de săptămâna viitoare vor sosi la domiciliul fiecărei persoane taloanele cu care populația trebuie să se prezinte la medicul de familie. Cetățenii se vor adresa medicului de familie înainte de începerea lunii în care sunt născuți, pentru a fi programați la consult. Unul dintre taloane va rămâne la medic, iar cu al doilea oamenii se vor prezenta la laboratoarele medicale pentru efectuarea analizelor. Doctorul va indica laboratorul. Rezultatele analizelor vor fi transmise direct medicului de familie, care trebuie să le comunice pacientului.

Țurcana românească

Ban Magheru

Data nașterii: 10.03.1954

Studii: Facultatea de Medicină și Fai- 

macie Cluj-Napoca

prof^tonafâ: directorul 
•Autentăflide Sănătate PuMtca Hune- 

' doara, medic primar de. mediană 

internă și specializare în hematologie

Atenție la cumpărături
București (MF) - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor recomandă consumatorilor să fie atenți la produsele alimentare pe care le cumpără, în special la cele cu grad ridicat de perisabilitate, care ar putea fi alterate din cauza căldurii. Consumatorii trebuie să fie precauți atunci când cumpără produse lactate (la care schimbarea temperaturii determină începerea procesului de fermentație), preparate din carne (precum produsele din gama celor cu pastă fină - crenwurști, parizer, paste în membrane), carne proaspătă, pește proaspăt, înghețată, unt (din cauza căldurii se poate topi accelerându- se procesul de oxidare). în cazul produselor congelate, consumatorii să utilizeze ambalajele puse la dispoziție de magazin pentru astfel de produse, care diminuează transferul termic și păstrează o perioadă de timp produsul sub formă congelată. Reprezentanții Autorității recomandă cumpărătorilor să fie atenți la modul de prezentare a produselor, (culoare, miros, aspectul ambalajelor), atrăgând atenția că, în cazul în care ambalajul este bombat, înseamnă că a început procesul de fermentare. în același timp li se recomandă să nu cumpere alimente din locuri neautorizate.

Prețurile cresc, dar mai lent
■ în construcții și co
merț vor mai fi creșteri 
de prețuri, dar nu atât 
de accentuate.

Clara Păs___________________
clara.pas@informniedia.ro

Deva - Managerii din domeniul construcțiilor și comerțului cu amănuntul prog- nozează pentru această vară noi creșteri de prețuri, la fel ca în celelalte domenii, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Național de Statistică. Nu va exista un salt spectaculos în privința creșterii prețurilor lucrărilor de construcții. în activitatea de construcții se va înregistra în continuare o tendință ascendentă a volumului producției, corelată cu cea a stocului de contracte și comenzi. Referi
Verificarea clasei energetice

Consumul de produse alterate poate produce 
toninfecții alimentare

Deva (D.I.) - Tot mai mulți oameni aleg să-și monteze în locuințe aparate de aer condiționat, pentru a alunga căldura excesivă din ultima perioadă. Odată cu răcorirea promisă de reclamă, clientul ar trebui să știe cât de tare i se va „încinge” buzunarul la primirea facturii de energie electrică. Pentru aceasta este necesar să verifice în primul rând datele cuprinse pe eticheta produsului. însă nu toți comercianții de aparate de climatizare afișează la vedere astfel de informații Tin mn.

REP.; Care este numărul 
analizelor care se vor efectua , 
gratuit? JD.M.: Numărul total este 9, 1 însă medicul de familie va fl stabili dacă pacientul său tre- buie să le facă pe toate sau numai o parte dintre ele. Spre exemplu, cei care au efectuat în ultimele trei luni o parte din analize- le incluse în program nu Dr. Dan Magheru, directorul Autorității de Sănătate Publică Hunedo. le vor repeta. Analizele de sânge sunt structurate astfel încât să permită determinarea riscului de afecțiuni renale, hepatice, cardio-vascu- lare sau anemii. Evident, după aflarea rezultatelor analizelor, tot medicul va decide dacă simt necesare investigații suplimentare sau tratament. Dar acestea din urmă nu vor mai face obiectul programului național de evaluare. Se preconizează însă ca, în paralel, să se introducă și un al doilea program național de evaluare: cel privind riscul de cancer de col uterin.

tor la numărul de salariați, se preconizează o tendință de creștere, atât pe ansamblul sectorului, cât și pe grupe de mărime a întreprinderilor.
Manoperă scumpă„în construcții, în lunile de vară se lucrează cu motoarele turate la maximum. Creșterea valorii lucrărilor nu va fi dată de costul materialelor, ci de cel al manoperei. Majoritatea clienților doresc să lucreze cu materiale din import. Pentru că am văzut că moneda națională s-a. apreciat față de euro, nu putem spune că prețul materialelor va crește, din contră va rămâne stabil, pentru că de ieftinire nu se poate vorbi încă. Spuneam că manopera ne va da bătăi de cap. Mulți dintre beneficiari au fost pe dincolo și nu mai acceptă orice, vor 
trol al filialei devene a Agenției Române pentru Conservarea Energiei (ARCE) a evidențiat faptul că agenții economici care comercializează astfel de produse sunt indiferenți la buna informare a cumpărătorului.Lipsa etichetării corespunzătoare a produselor, lipsa fișelor tehnice ale acestora, neevidențierea clasei de eficiență energetică au făcut ca, după controlul a 25 de agenți economici, ARCE - FT Deva să aplice o amendă și 20

REP.: Persoanele care nu 
vor intra, din varii motive, 
în posesia taloanelor ce tre
buie să facă?D.M.: Cei care nu primesc taloanele nu vor fi excluși din program, dar trebuie să se prezinte la medicul lor de familie, care va întocmi liste cu aceste persoane, liste ce se vor centraliza la Casa de Asigurări de Sănătate sau la ASP.REP.: Există și oameni care 
nu sunt asigurați Cum se 
reglementează situația lor?D.M.: Această categorie a populației este asigurată prin efectul legii. Deci vor beneficia de analizele gratuite din program, cu condiția să se a- dreseze medicului de familie, în situația neasiguraților poate să apară o problemă după ce se vor primi rezultatele analizelor, pentru că ele pot indica prezența unei afecțiuni ce trebuie tratată. Astfel, în cazul cetățenilor fără venit, medicul de familie îi va îndruma spre serviciile sociale pentru a beneficia de asigurare în conformitate cu legea privind ajutorul social.
lucru de calitate. Problema e că nu avem muncitori calificați. Unii au plecat în Italia și Spania, alții lucrează pe cont propriu. Când ai găsit un meșter bun trebuie să-l plătești, altfel pleacă și nu mai ai cu cine lucra”, spune patronul unei firme din domeniul construcțiilor din Deva.
Servicii mai scumpeDouă treimi dintre managerii firmelor de comerț estimează un ritm de creștere a prețurilor mai puțin accelerat decât până acum. Angajatorii prognozează și o tendință de ușoară creștere a numărului de salariați din acest domeniu. în sectorul de servicii se estimează pentru următoarele trei luni menținerea creșterii numărului de salariați. După opinia managerilor, prețurile de vân-

REP.: La sate, unde se șt 
că numărul medicilor de G 
milie este redus, cum se vi 
pune in practică acest pro
gram?D.M.; Și aici populația se prezenta la medicul de fami pe bază de programări. K dicul de familie are datoria a le spune locul, ziua și o când se vor recolta probele sânge. Recoltarea se va face I de asistenta medicului de 1 milie, fie de asistenta laboi torului care se va deplasa localitate în acest scop. M dicii de familie din medi rural vor trebui însă să aut rizeze un punct de recoltare probelor biologice, ceea ce r este foarte greu.REP.: Care este scopul ace. 
tui program de evaluare?D.M.: Este pentru prima' d tă când în România se fac așa ceva. Vom avea o situați exactă asupra afecțiunilor d care suferă populația. în aces fel, Ministerului Sănătății î va fi mai ușor să stabileasci pe viitor, care simt priorității sistemului sanitar și cum s vor aloca eficient banii.

Cea mai mare cerere de forță de muncă este în construcțiizare sau de facturare ale prestațiilor vor înregistra o creștere în această perioadă a anului.

mailto:clara.pas@informniedia.ro


Succes la CM de Culturism

• Goluri. După două etape parcurse din „Cupa Primăriilor” la fotbal, cele mai multe goluri le-au marcat fotbaliștii de la Voința Ilia. Aceștia au înscris 11 goluri și au primit doar unul. (V.N.)

1

Zona I, Vata de Jos
Baia de Criș • Tomești 2-2; Vata - Luncoiu de Jos 2-4

1. Baia de Criș 1 1 0 5-2 4
2. Avântul Tomești 2 1 1 0 4'2 4
3; Luncoiu de Jos 2 1 0 1 4-5 3
4. Ponorul Vata 2 0 0 2 2-6 0
Zona a ll-a, Crișcior
Bucureștii Bradului - Buce; 3-0; Băița - Criscior 4-2
Clasament
1. Șoimul Bâița 2 2 0 0 9-2 6
2. Bucureștii B. 2 1 1 0 4-1 4
3. Zarandul Crișcior 2 0 1 1 3-5 1
4. Moții Buces II 2 0 0 2 0-8 0
Zona a lll-a. Certeiu de Sus
Certeiu de Sus - Hărâu 1 -0; Vâlisoara - Soimus 0-4
Clasament
1. Venus Soimus 2 2 0 0 7-1 6
2. Aurul II Certei 2 1 0 1 2-2 3
3. Voința Vâlisoara 2 1 0 1 2-5 3
4. Silva Hărâu 2 0 0 2 1-4 .0
Zona a IV-a, lila
Burjuc - Gurasada 1-5; Ilia - Zam 5-0
Clasament
1. Voința Ilia 2 2 0 0 11-1 6

.2. Real Gurasada 2 2 0 0 10-5 6
3. Unirea Zam 2 0 0 2 4-10 0
4. Burjuc 2 0 0 2 2-11 0
Zona a V-a. Dobra
Vețel - Lăpuqiu 2-4; Brănișca -1JSbrăi (2-5)
Clasament
1. Brănișca 2 2 0 0 5-1 6
2. Lăpuqiu 2 1 0 1 5-4 3
3. Unirea Vețel 2 0 1 1 4-6 1
4. Victoria Dobra 2 0 1 1 2-5 1
Zona a Vl-a Mcla
General Berthelot - Turdas 1-3; Rapolt - BăoaO-5
Clasament
1. Petito Băcia 2 2 0 0 6-0 6
2. Turdas 2 2 0 0 7-2 6
3. General Berthelot 2 0 0 2 1-4 0
4. Rapolt 2 0 0 2 >••1-9

■ Deveanul Viorel Ris- 
tea a fost unul dintre 
protagoniștii concursu
lui de la Miami.

Valentin Neagu_______________
valentln.neagu@lnformmedla.ro *

Deva - De puțină vreme, la Miami, SUA, s-a desfășurat Concursul Mondial de Culturism, „Muscle Mania World”, întrecere la care au participat sute de sportivi de pe toate cele cinci continente ale globului. Pentru prima oară, de la Clubul Bady Gym Deva a participat un concurent care a reprezentat România peste Ocean. Este vorba de Viorel Ristea, care s-a înscris la categoria plus 100 kg. După mai multe zile de întreceri și comparații,
Mai dificil decât în 
sezonul trecut
■ După ce Corvinul 
2005 a renunțat la 
mulți titulari, Alexoi o 
ia de la început.

Valentin Neagu
valen1ln.neagu@infornimedia.ro

Deva - Au mai rămas trei zile până la reunirea fotbaliștilor de la Corvinul 2005 Hunedoara și începerea pregătirilor pentru sezonul 2007-2008. Cu toate acestea, lotul cu care va începe tehnicianul pregătirile este încă sub semnul incertitudinii. Mai ales că de la echipă au plecat în ultima vreme mai mulți titulari. Ne referim la Furdean, Crușoveanu, Pepenar, Dăscă-

Devenii vor să confirme și la Campionatele Naționale (Foto: cl)deveanul a reușit să intre în finala la această categorie, 

lescu și Pribac, oameni care au dus Corvinul pe locul 10 la sfârșitul sezonului trecut. Mai trebuie spus și faptul că tot nesigură este și continuarea la Hunedoara a portarului Adrian Pascal și a fundașului Daniel Ambruș.Cei doi se află la final de contract cu echipa. Una dintre cele mai importante pierderi pentru hunedoreni poate fi considerată însă internaționalul de juniori Alexandru Iacob. El l-a refuzat pe patronul Florin Uscatu de a negocia un nou contract și a declarat că dorește să plece de la gruparea din Hunedoara.Contactat în legătură cu această situație, antrenorul Titi Alexoi, care se află încă 

unde au fost înscriși mai bine de 200 de concurenți. De fapt,

Puțini dintre cei din ediția trecută au mai rămas (Foto: cl>în concediu, a declarat că va trebui s-o ia de la început și să construiască la Hunedoara o altă echipă. Mai mult, el crede că noua ediție de campionat va fi mai grea decât cea 

Viorel Ristea s-a situat pe locul șase în lume la această categorie. Iar dacă ne gândim că la Miami s-au prezentat cei mai buni și mai cunoscuți sportivi de pe mapamond, ne dăm seama de importanța acestui succes. în luna noiembrie a.c., tot la Miami, se va desfășura o altă ediție a acestui concurs, ediție pentru care se așteaptă invitații și pe numele altor sportivi de la clubul devean.Până atunci însă urmează o perioadă de pregătiri intense pentru Campionatele Naționale de Culturism unde de la Bady Gym Deva vor participa Felicia și Petrișor Popa, la individual și perechi, precum și Viorel Ristea. Obiectivul devenilor este obținerea a trei medalii, dintre care două de aur.

trecută, dar de mai bine de 10 ani s-a obișnuit cu această; situație. Deocamdată, certă este doar orientarea clubului spre achiziționarea jucătorilor tineri și foarte tineri.
Economisești la timp și câștigi mai mult!

dobândă fixâ pe toată perioada depozitului

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

•depuneri ulterioare de bani, în orice moment 
dorești

•0% comision de retragere în ziua expirării 
depozitului

Dobândă promoțională 

8% pe an pentru 

depozitele în RON 

4,5% pe an pentru
depozitele în EUR

www.otpbank.ro
0800 88 22 M

Avem încredere
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Chelsea vrea bani de la Mutu• La București. Meciul dintre campioana 
Dinamo și câștigătoarea Cupei României 
■Rmișoreana, Rapid, contând pentru 
Supercupa României, ediția 2007, se va disputa la 25 iulie, de la ora 20.45, pe 
Stadionul Național din Complexul Sportiv „Lia Manoliu".

închisoare
Frankfurt (MF) - Fostul patron al grupului 

Nici, Ottmar Pfaff, producătorul mascotei oficiale a Cupei Mondiale din 2006 - Goleo - a fost condamnat de justiția germană la șase ani și jumătate de închisoare pentru escrocherie.
Pleacă

București (MF) - Mijlocașul stelist Sorin Pa- raschiv va fi transferat la gruparea italiană Rimini, din Serie B.Paraschiv va ajunge săptămâna viitoare in Italia pentru a semna contractul ce va aveadurata de trei ani.

Dan Petrescu 
(Foto: EPA)

Ajutor
Varșovia (MF) - Coti
dianul polonez Ptzeg- 
lad Sportowy a scris, 
joi, că tehnidanul 
echipei Unirea Urzi- 
ceni, Dan Petrescu, 
care a pregătit în tre
cut și pe Wisla Cra
covia, i-a dat refe
rințe bune antrenoru
lui stelist Gheorghe 
Hagi despre fundașul 
Pawel Golanski de la 
Korona Kielce.
Pe lângă Steaua și 
câteva cluburi din 
Italia, de transferul lui 
Golanski este intere
sată și gruparea 
Anderlecht Bruxelles.

■ Clubul englez speră și 
acum că ar putea fi 
despăgubit de inter
naționalul român.

București (MF) - Cazul Mu- tu-Chelsea va fi analizat, la data de 4 iulie, în cadrul congresului Diviziei Europa a FIFPro ce va avea loc la Vie- na, de către Camera de Soluționare a Disputelor.La Congres vor participa reprezentanți a 25 de sindicate ale fotbaliștilor din Europa, inclusiv președintele executiv al Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori, Dumitru Costin. Printre invitați se numără și președintele UEFA, Michel Platini.Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a cerut, la mijlocul lunii mai, FIFA să stabilească suma pe care clubul Chelsea o va primi drept compensație de la atacantul Adrian Mutu, pentru că acesta a încălcat clauzele contractuale, ceea ce a dus la concedierea fotbalistului român.

bSoifa Paraschiv (Foto: epa)

Petacchi - suspendat
Roma (MF) - Rutierul italian Alessandro Petacchi, vizat de un control pozitiv la ulti- majpdiție a Turului Italiei, a fost suspendat cu Bfi®fc<®iu.
„Această suspendare nu estb oficială, Încă codul etic al Pro Tour prevede o suspendare automată în acest caz. Sperăm ca Alessandro să fie absolvit de orice vină luni, pentru a putea participa la Turul Franței, de la 7 iulie”, a explicat purtătorul de cuvânt al echipei Milram.

Doi adversari
■ Steaua ar putea întâl
ni pe Beitar Ierusalim ori 
Zaglebie Lubin, sau echi
pe mai slab cotate în CLNyon (MF) - UEFA a anunțat, joi, componența urnelor pentru tragerea la sorți a primelor două tururi preliminare ale LC, vicecampioana României, Steaua, care va fi cap de serie în turul 2 preliminar, putând întâlni echipele Beitar Ierusalim, Zaglebie Lubin și alte formații calificate din faza precedentă.Tragerea la sorți a primelor două tururi preliminare ale Ligii Campionilor va avea loc vineri, la ora 13.00, la Nyon.

Turul 2 preliminar: Capi de serie: Steaua București (România), Glasgow Rangers (Scoția), Șahtior Donețk (Ucraina), Beșiktaș Istanbul (Turcia), Levski Sofia (Bulgaria), Slavia Praga (Cehia), Rosenborg Trondheim (Norvegia), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), FC Copenhaga (Danemarca), câștigătoarele meciurilor 1 și 2 din turul 1 preliminar, KRC Genk (Belgia), Debrecen VSC (Ungaria), FC Salzburg (Austria)
Oltchim contra Byassen
■ Campioana Româ
niei va întâlni, din 
nou, handbalistele 
norvegiene.București (MF) ■ Oltchim Râmnicu Vâlcea va juca din nou în compania formației norvegiene Byassen Trondheim, de data aceasta în grupa a treia a turului doi preliminar al Ligii Campionilor, după ce cele două echipe s-au Întâlnit și în finala Cupei Cupelor, unde elevele antrenate de Gheorghe Tadici au cucerit trofeul. în urmă cu câteva săptămâni, formația română a câștigat Cupa Cupelor după ce s-a Impus in Norvegia, cu scorul de 30- 24, șl a remizat pe teren propriu, scor 29-28.Alături de Oltchim și Byassen, din grupa a treia a turului doi preliminar al

Chelsea a încercat să obțină compensații financiare de la atacantul român încă de la ruperea contractului acestuia, în octombrie 2004. în 2005, clubul Chelsea ’a solicitat compensații în valoare de opt milioane de lire sterline. Federația Engleză de Fotbal (FA) a decis atunci că oficialii londonezi sunt îndreptățiți să-i ceară compensații financiare lui Adrian Mutu, însă FIFA și-a declinat competența, în octombrie 2006, privind stabilirea unor despăgubiri pe care jucătorul ar fi trebuit să le plătească grupării Chelsea pentru faptul că înțelegerea dintre cele două părți a fost ruptă.Chelsea l-a achiziționat pe Adrian Mutu de la AC Parma contra sumei de 15,8 milioane de lire sterline și a renunțat la serviciile acestuia în octombrie 2004, după ce jucătorul a fost depistat pozitiv la un control antidoping. Mutu a fost suspendat șapte luni de FA pentru consum de cocaină. Clubul englez susține că, prin comportamentul său,

Căpitanul Rădol (stânga) și colegii săi nu pro-bleme pentru turul doi preliminar (Foto: EPA)
Echipe care nu sunt capi de 

serie: Beitar Ierusalim (Israel), Zaglebie Lubin (Polonia), câștigătoarele meciurilor 3-14 din turul 1 preliminar.Primul tur preliminar va avea loc la 17/18 iulie și 24/25 iulie, în timp ce al doilea tur
Ligii Campionilor mai fac parte Madeira Andebol SAD (Portugalia) șl o formație care va veni din primul tur preliminar al competiției.Componența celor două grupe din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, conform tragerii la sorți care a avut loc, joi, la Viena, este următoarea:Grupa A - SPES Kefalov- risos (Cipru), UMF Stjar- nan (Islanda), BNTU-Belaz Minsk (Belarus) și Edil- cinque Sassarl (Italia).

Grupa B: IK Savehof (Suedia), ZRK Knjaz Milos (Serbia), Milli Piyango SK (Turcia) și Van der Voort Quintus (Olanda).Meciurile din primul tur se vor desfășura între 7 și 9 septembrie. Echipa clasată pe locul doi în grupa A va deveni adversara Oltchi- mulul în grupa a 3-a a turului doi preliminar.

Pentru Mutu se anunță, din nou, vremuri tulburi (Foto: fan)Adrian Mutu a provocat grupării o pierdere de 13 milioane de lire sterline.AFAN împreună cu FIFPro 

preliminar se va disputa la 31 iulie/1 august și 7/8 august.Campioana României, Dinamo, este calificată direct în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, meciurile din această fază urmând a fi stabilite la 3 august.
După Abidal vine Chivu?

Barcelona (MF) ■ FC Barcelona și Olympique Lyon au ajuns, joi, la un acord pentru transferul fundașului stânga Eric Abidal la gruparea catalană, suma de transfer fiind de 14 milioane de euro, informează Marca, publicația susținând că următoarea achiziție ar putea fi cea a românu- lui Cristian Chivu. scrie Marca.

îl vor susține pe fotbalistul român Adrian Mutu în litigiul pe care acesta îl are cu clubul Chelsea Londra.
Capello, demis

Madrid (MF) - Directorul sportiv al grupării Real Madrid, Pedrag Mi- jatovici, a confirmat, joi, demiterea tehnicianului Fabio Capello, la încheierea Consiliului Director al clubului madrilen, a anunțat cotidianul Marca.Mijatovici i-a mulțumit lui Capello pentru serviciile prestate, soldate cu câștigarea campionatului, după „trei ani fără niciun titlu”.Pedrag Mijatovici nu a dorit să confirme că Bernd Schuster va fi noul antrenor al echipei, dar a dat asigurări că germanul îndeplinește condițiile cerute de Real Madrid și așteaptă rezolvarea contractului său cu Getafe.

FabiO CapellO (Foto: EPA)

„Fundașul stânga francez va juca la FC Barcelona în următoarele patru sezoane. FC Barcelona a realizat al treilea transfer după cele ale lui Henry și Yaya Toure. Următorul ar putea fi fundașul central român de la AS Roma, Chivu, pentru care negocierile sunt foarte avansate”,
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Vând ap. 2 camere (03)

• isgert, cantori 1 zona Miorița, contorizări, 
apâ-gaz. preț un miliard patru sute milioane lei, 
tel. 223336. (T)
• ocazie, Zona Pieței, et 3, bloc de cărămidă, 
semidec, st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 ron, neg., în funcție de ofertă tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat,

«
torizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
1/660160, (A0)

ma Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată, preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• semidecomandate, centrală termică parchet, 
gresie+faianță, balcon ST 54 mp, et. 2, zona 
Miorița, preț 42000 euro neg., tel. 0742/019418. 
(Al)
• zonă centrală parchet, centrală termică 
balcon, ST 51 mp, instalații noi, preț 136000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• 56 mp, centrală termică, parchet, gresie, 
faianță balcon, et. 3, P-ța Victoriei, preț 145000 
lei, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• Dada, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului, et. 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. lullu Maniu, semidec.. faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• urgerr, ircuit jcătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara (A2)
• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet, gresie, 
faianță, bine întreținut, preț 160.000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498,0788/165702,232808.  (A4) 

ț> urgent, apartament 2 camere decomandate, 
p>2 mp, zona pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut, contorizări totale, vedere la stradă, 
fără modificări, preț 139.000 lei negociabil, tel. 
0788/165703,232808,0745/302200.  (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, tip logie, vedere 
la bulevard, bine întreținut, contorizări, fără 
modificări, igienizat, preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808. (A4)
• urgent, apartament 2 camere bid. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808 
(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. 231300. (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: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
^754/613.36 <4/040.490.0788/158.487 (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, apartament 2 camere în zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, se 
oferă de la 120.000 lei până la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață tel. 
0730/474275,0740/535095,232808. (A4)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
,740/31/314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• amenajat modem, etaj 2, ultracentral, 60000 
euro, tel. 0745/253413. (T)

• central termopan, parchet laminat, 
semidecotnandate, cartier Gojdu, preț 
negociabil, informații la telefon 
0722/371229. (nr. 11/25362007)

• circuit, balcon, parchet, gresie+faianță ST 70 
mp, et 3, Kogălniceanu, preț 164000 ron, neg, tel. 
0742/019418. (Al)
• zonă liniștită etaj 1, balcon închis, centrală 
termică parchet preț 128000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță 2 băi, balcon, boxă et. 1, zona 
Dorobanți, preț 185000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• CarpațL dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)

• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• LibaduL et 4, amenajat temiopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, P, semidecom, baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• Dorobanți et 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț: 65.000 euro neg, tel 
:0745/367893.(A2)
• zona Dorobanți etaj 2. decomandate, izolat 
termic și fonic centrală termică frumos 
amenajat și modificat zonă liniștită preț 82.000 
euro negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702, 
232808. (A4)

• zona Mărăști decomandate, modificat 
contorizări. parchet, gresie, faianță preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).
• etaj 1, bid. Decebal ■ Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808 (A4)

• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,232808. (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, bale cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși Interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231800, (A9)

• semidec, contorizări, etaj 2, zona Daciă Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

• dec,2 băl, 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, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privatizare, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• +garal circa 600 mp, zona centrală tel. 
0254/613366; 0788/040.490; 07W158483. (A101

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent, apartament 3 camere în zonele: bid. 
Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se oferă 
de la 160.000 lei, până la 230.000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232808. (A4)
• dec sau semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Dorobanți etaj 2, parchet 2 băl, 
balcon, centrală termică boxă preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)

• decomandate, centrală termică 2 băi, balcon, 
boxă et 2, Dorobanți, preț 250000 lei, tel. 
0726/316796,0745/639022. (Al)

• decomandate, centrală termică et 2, zona
Bejan, preț 48000 euro, tel. 0740/210780. (Al)

• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet gresie, faianță bine întreținut 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702, 0745/302200,232808 (A4)

• decomandate, etaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet, fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703, 0254/232808 (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Caroati. Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)
• + garai cu scară interioară, Deva, 150 mp, 
centrală termică, termopane, amenajat occi
dental. nonon euro. tel. 0722/564004 (Al)

Vând case, vile (13)

• casă bi Deva, construcție nouă D+P+l, sc 
700 mp, teren 530 mp; de văzut pe 
www.casasuper.home.ro. Tel. 07681/340262. 
(8/31.05)

• vând casă str. Horea (zona Progresul), 2 
camere, baie, bucătărie, cămară posibilitate 
mansardă ocupabilă imediat, preț 99000 ron 
(30000 euro), tel. 0721/985256. (T)
• casă absolut deosebită în Simeria. zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, balcon, teren 1600 
mp, apă, gaz, canalizare, ocupabilă imediat tel. 
0722/564004. (Al)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/6133660788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• 4 camere, 2700 mp. corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șută, grădină 2 ha teren, Hertești. preț 
atractiv, telefon:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• curte, garai încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• in Dealu Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, telefon: 
0254/613366. 07811/040.490 0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

~ramimo.ro

Dt VA:
Str 12 Decembrie, 
bl.4, parter
(1-ângâ Stame# transilvania»)

(98617)

SIMERIA? 

•Gara»

Case de vacanță (15)
• vând cabană de lemn si 2000 mp teren pe str. 
Roci (prelungirea Vulcan) în Deva, tel. 

0720/400439. (T)

Vând case la țară (17)
• dn cărămidă 3 camere, baie, hol, cărămidă 
beci, gresie, faianță parchet, anexe, garaj, 
grădină 2000 mp, apă gaz, canalizare, TV cablu, 
Vețel, inf. la tel. 0744/999094. (T)
• vilă deosebită în Șoimuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)

• In Săcărâmb, 2 grădini, pădure, informații la1 
telefon 222991 sau 221514. (nr. 1/27.06.2007)
• urgent, casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină, sc 90 mp, st -1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808. (A4)
• Casă lemn, ST-1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483.  
(A10)

romunaro
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SOCIETATE DE MICROF1NANȚARE
AURORA I.F.N, S.A

acordă I.M.M. și persoanelor fizice autorizate excelente oportunități de 

demarare și finanțare a afacerilor prin: 

CREDITE IN CONDIȚII AVANTAJOASE

- împrumuturi și pentru firme nou înființate și fără activitate

- Valoarea creditului, până la 25.000 euro

- Operativitate în acordarea creditului

- împrumuturi de refinanțare

- Formularistică simplificată

- Dobânzi reduse pentru împrumutul standard g

■ Dobândă zero pentru credite pe termen foarte scurt 

Informații: tel. 0254/219.112,0254/219.580,0726/118.355 sau 0726/223.889 

Deva, str. M. Kogălniceanu (vis-a-vis de Ulplța), nr. 4

AURORA I.F.N. S.A.
Ofertă pentru societăți comerciale șl persoane fizice autorizate, 
o Demararea unor afaceri ■ Capital da lucru «Investiții |

Po beneficia de credite șl firmele nou înființate șl fără activitate I

wn 0726/118355 M

biv

I Numele__________________________________

Prenumele______________________________

Adresa: Str._____________________________

Nr.____ Bl._____________ Sc.____Ap._____

, Localitatea______________________________

Telefon___________________________________

I DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

TALONUL or Tf STĂRI GRATUITA FSTI VALABIL DOAR PENTRU CU 
< ARI IN UI TIMF1 T h I I INI Nil AU I OST ABONAȚI LA "( LJVANTUI 
LIBUC SI NIC I ( ITITORI I» PROBA TA| ONUL NU IMPLIC A NIC t UN 
III |)l ()R| «.ATU I INAN< IAR! DIN PARTI A ( ITITORiJLIJI

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber iți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOD
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru 
că prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
rămas același, pe rețeaua proprie de distribuție!

■ J'1

I
PROI!«llună=8,91ei• 2 luni= 17,8 lei3 luni-253 lei• 6 luni- 48,9 lei• 12 l1,Tni=89 IbI

13
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http://www.casasuper.home.ro
ramimo.ro


vineri, 29 iunie 2007 cuvAgy.

COMPANIE INTERNAȚIONALĂ
Htnrt—aa. pentru Deva:
1. reprezentajvt de vânzări credite.
2. MANAGER ECHIPĂ DE VÂNZĂRI.
CV-urile pot fi trimise până la data de 04.07.2007, la nr. de tax: „ 
0264/431.937 sau la adresa de mail: mihaela.rosianuacii inroun <- >m.
Vărugăm să faceți mențiun pe CV-url pentru care dintre job-url

(101M

•CONTABILI

•VÂNZĂTOARE

•OSPĂTARI
S.C ANGAJEAZĂ URGENT SECRETARĂ

- cunoștințe de limba italiana (scris și citit).

Cei interesați sa se prezinte cu CV la sediul 
firmei din Piața Victoriei (sediul IPH), et. 3, cam. 
309, în data de 02.07.2007, între orele 16-19.

(101276)

A, W

ÎMPREUNA in afaceri

• CALCI .ZII )ARE NOI 
Șl SECOND IN ORICE 
CONFIGURAȚIE
• IMPRIMANTE - COPI

ATOARE Șl CONSUMABILE
• MONITOARE Șl COMPONENTE 
CALCULATOR
• REȚELE DE CALCULATOARE, INTER
NET Șl TELEFONIE *
• SERVICE CALCULATOARE, IMPRI
MANTE, REȚELE DATE
• ÎNCĂRCĂRI G RȚUȘE IMPRIMANTE 
LASER Șl CERNEA A
• „ INSTALAȚII RECEPȚIE SATELIT CU Șl 
FĂRĂ ABONĂMENT

RELAȚII LA TEL 0720.048.271 
sau 224.422 CLĂDIREA CEPROMIN 

ETAJ 6 CAM. 600 l

rprpa
Aveți nevoie de noi!

InS'GNE orăștie, Str.Auret Vlaicu,
-d<am.S6n»mcuec nr.4 Tal. 0788/371537;
- dlam.18,13x21,1Sx1S mm, cupin Tatfax-0254/241246

COLOR COPY CENTRE

- multiplicări digitale laser color
• ecusoane, legitimații, etichete
■ cărți de vizită, liste meniu
- invitații de nuntă, diplome, afișe
- îndosarlerl, laminări 

TIPOGRAFIE mic tiraj

e-mall:office®emma.ro |

EDITURĂ

- cărți, broșuri, pliante, proiecte
• cataloage publicitare

ȘTAMPILE- orice dimensiuni fi forme 

CUTTER- firme și reclame

• OPERATOR
CALCULATOR

• BARMANI

•MUNCITORI
NECALIFICAȚI

• CONDUCĂTORI 
AUTO 
DISTRIBUȚIE

Aștepțtoi CV-urile la FAX:0254.219.300, 
sau e-m»t|: iipenjomOagercom.ro

INTERBRANDS Marketing & Distribution SRL, partener 
al celor mai mari producători de bunuri de larg consum din lume 

cum ar fi: British American Tobacco, Proctcr&Gambie, 
Nestle. Kotanyl, Orkla Foods, Fanibac, Vodafone 

te invita sa te alaturi echipei pe poziția

Reprezentant vanzari (Pre Seller) 
_ ________ Locație; BRAP_______ __  Daca al...
• experiența sau potential de dezvoltare in domeniul vânzărilor
• excelente abilitați de comunicare si negociere
• inițiativa si Ingeniozitate in rezolvarea problemelor
• studii medii șau superioare
• permis auto B
• domiciliul in BradSI vrei o cariera Intr-o companie de renume, așteptam CV-ul tau...
• pana la data de 06.07.2007 ș
• la adresa Str. Avram lancu, nr. 442-446, Comuna Floresti, & 
Cluj Napoca, fax: 0722 112 287 sau
email: florina.horhat@interbrands.ro

JoBțejiplicațlilș^unț^țncț^onțițiențialejNumaicanțM^^

• 2 caia, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158/483. (A10)

• 2 camera, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040490,0788/158.483.  (A10)

• cată ii teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,078^040490,0788/158483. 
(A10)

• 5 camera + dependințe, corn. Rlblța, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

• da lemn, cu 2 cam.+l ha teren, corn Buceș, 
teL 0254413366; 07884X0490:071-VB UAW)

• urgent zona Dacia, etaj intermediar, 2 camere 
dec, modernizări, gresie, faianță, parchet geam 
termopan, preț 83.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• zona Dorobanți, confort 1, decomandată, 38 
mp, termopan, centrală termică parchet gresie, 
faianță, modificări, se dă mobilată utilată, preț 
122.000 lei negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702,232808. (A4)
• zona KogăHcețuw, stare bună termopan, 
ușă metalică gresie, faianță contorizări, repar
titoare, bloc nou de cărămidă ocupabilă foarte 
repede, pfeț 90.000 lei negociabil, tel.

“TO2,232806, t,’4)

Vând garsoniere (19) Cumpăr garsoniere (20)

■ imprimate tipizate pentru firme, 
cabinete medicale, asociații

• facturi, avize, chitanțiere, 
monetare autocopiative

• registre
- formulare

http://www.emma.ro 
http://www.edituraemma.ro 
http://www.insigna.eu
http://www.e-catalog.ro 
http://www.design-web.ro

• zonă ultracentrală, et 1, Bulevardul 1 Decem
brie, ST 34 mp, superamenalată, mobilat occi
dental, Ideal pt străini, preț 36000 euro, tel. 
0721/985256. (T)
• zona Dada, parter, cu balcon, parchet gresie, 
falanfă, convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• legeni, Deva, Bulevardul lullu-Manlu, 34 mp, 
balcon închis, parchet gresie, faianță, 78000 ron, 
tel. 215212. (Ăl)
• decomandate, balcon închis, parchet 
gresle+falanță, contorlzărl, zona Opera, ST 38 
mp, pre( 93000 ron, negociabil, tel. 0742/019418 
(Al)
• urgent lemldecomandate, contorlzărl, 
ocupabllă Imediat B-dul lullu Manlu, preț 78000 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• țigani zona ștrano, balcon incnis, contonzan, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• ugent, zona Mărăștl.etaj Intermediar, balcon, 
contorlzărl, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)
• levent zona Bejan, etaj Intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent zona Miorița, etaj Intermediar, balcon 
închis, contorlzărl, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)

• urgent, garsonieră în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
^^suprafață tel. 0740/535095, 0730/474275,

• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
• 1 ha, lângă Restaurantul Pacific de pe DN7
(drum), toate facilitățile, tel. 0767/048633. (T)

• 88 ari, cu ieșire la strada principală 
Intravilan, preț 2,5 euro/mp, informații la 
tel. 648908 Bârsău. (nr. 8/27.06.2007)

• In Băda, Ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)
• In Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, 
utilități, preț 40 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)

• pentru casă de vacantă pe Valea Căoiului 
(comuna VeW), suprafață 800 mp, 
Informații la telefon 0722/371229. 
(nrJLOUOOT)

Centrul de Afaceri MASTER 
Organizează cursuri de:

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

•Achiziții publice 
înscrieri zilnic, între orele 9-16. Tn 
limita locurilor disponibile. pMnft la 
data de: 30.06.2007

cwt«ui oa «mtcem

. Adresa contact: Deva, Bdol 22 Dacdmbrfe NttMIA ‘ R ■faMhnu 9*S4 »<lHi E-mali, mMtar^aoftd^W, ■
Avoți nevoie da o bonă p«ntnu rapiini 

il unt naavoast r H?
Vă putem uf uri smKii tier frrtaitnwtbaru § 

In următoarele rtomcrni.
îiwrîiiiua >i »ui::av*ftj»etea copilului 

nearinnăl sau permanent, week «ml.
-hijutjhe C4HHI CtdC; 
sugwwvogtmre șcetiar,

Vfi ilXm fiAetiellltetoe de a atcjțe tis» 
bunj t* punutanjl 
teatatE pailtalaBSc ța să tie adaptabila 
cerlwteler tumaeaveutră.
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sc fares trading srl orăștie ’
ANGAJEAZĂ I

3®ăj3i)!JkijpLi șo asaoaEiLia]
CERINȚE

1. studii superioare, de preferat economice

2. cunoștințe operare PC
3. abilități în domeniul administrare acte - contabilitate Mi

4. domiciliul stabil în Orăștie sau în localitățile învecinate ’ Z

SE OFERĂ:

1. posibilitatea dezvoltării profesionale într-o echipă dinamică

2. angajament pe termen lung

3. pachet salarial motivant

CV-urile:

Se pot trimite fax la nr. 241.942, e-mail: fares@frs.ro sau se

pot depune la sediul societății din Str. Plantelor, nr. 50, până în
data de 06.07.2007.

<101239)

SC « ARCOOM » SCM
Firma producătoare de confecții pentru femei angajează
CONFECTIONERE

Pentru secțiile de producție din: 9

■ ARAD str. Cloșca nr. S, Calea Aurel Vlaicu Bl. Z 28
- CURTICI str. Cloșca nr. 20

Oferim:
e»

- prime tauri ie preiuați ie
• lecții dotate cu instalație le aer 10%

condiționat -tldwteisMMi
-lucrul intr-un singur schimb - ietMrtsrM toMtpcrtsta sritM

■ salarimo atractivi țl 1
* :■ l

-cmMIMMli.taeerera

Informații la sediul societății din ARAD, 
str. Cloșca nr. 8 telefoane; 256919, 255889. <

• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcelă, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al) -
• teren In Deva, zona Eminescu ■ Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la zi tel. 
0723/251498 0788/165702,0254/232808. (A4)
• teren intravilan în Deva, zona Service 700, 
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m, 
utilități, apă gaz, curent, canalizare, poziție 
deosebită, preț 30 euro/mp, tel. 0740/535095, 
0788/165702,0254/232808 (A4)
• in Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212141 231300, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, p.e ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan în Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)

• urgent, intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități; preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• 03 ha, DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.48-. Aim

• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi dd 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tei. 
0745/511.776. (A9)
• hală te Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg, tel. 231.800, 
0745/511.778 (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040490, 
0788/158483. (A10)

Cumpărări spatii comercial 
(26) ’>

• In Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• in Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/si 1.776. (A9)

Vând alte imobile (27)
• vând cabinet medical stomatologle-inteme, 
complet utilat, situat la parter, în zonă centrală 
dotat cu centrală termică gresie, faianță ieșire 
la stradă prin spațiu tampon și rampă oe acces, 
situat în Hațeg, Str. Independenței nr. 7, telefon 
0724/129217. (3005478/28062007)

Imobile chirii (29)
• am o elevă îm gazdă primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007, telefon 212865. (f)

• am o elevă în gazdă primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007, informații la telefon 
212865. (T)
• apartament 2 camere, nemobilat, C.T, M. 
Eminescu, preț 100 euro/lună tel. 0721/985256.
(T)
• închidem suprafață de 75 mp, pentru spațiu 
firmă sau locuință localitatea Simeria (zona 
parc dendrologic). Relații la telefon: 260234. (nr. 
4/28.06.2007)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al'

Vând spații comerciale (25)
• urgent, Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă 
amenajat, 50000 euro, tel. 0722/564004. (Al).
• hală In Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren 5-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)

romimo.ro
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• OPERATOR 
INJECȚII MASE 

PLASTICE.
ii ormufr supli

mentara la tok/fax: 
0254/236.522 

Mobil; ~
0751/060.657

(100142)

mall:office%25c2%25aeemma.ro
iipenjomOagercom.ro
mailto:florina.horhat@interbrands.ro
http://www.emma.ro
http://www.edituraemma.ro
http://www.insigna.euhttp://www.e-catalog.ro
http://www.design-web.ro
mailto:fares@frs.ro
romimo.ro
http://www.top-job.li


vineri, 29 iunie 2007 " ’"LIBER PUBLICITATE /11

UHIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei 

Și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

S.C. INFOMIN S.A. DEVA
organizează la DEVA următoarele 

cursuri gratuite: 

MANAGEMENT MODERN ÎN 
IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 

DE COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE 
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 
2004 - Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Promovarea Capitalului Uman 
Grupurile țintă:
- Toate nivelurile manageriale din lMM-uri

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN SA din:

DEVA STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A
TELEFOANE: 213915,214718,0744524480
Pentiu mal multe InfbimațH despre relațiile dintre România și Uniunea Europeană, vizitează:

www.infeeuMpa.ro

• închiriez hală cameră refrigerare 60 mp, 
respectiv congelare 45 mp+birou, 
hală+blrou 120 mp. Informații la telefon 
0744/841645 șl 0721/201429. (12062007)

• închiriez casă de vacanță Ptl cu terasă în 
stațiunea Geoagiu Băi și vând poartă metalică 
3,60/2m uși, geamuri și parchet stejar, inf. la tel. 
241044, după ora 17. (T)
• oforspre închiriere apartament 2 camere, mobilat, 
Gojdu, et. 2, aragaz, frigider, preț 90 euro, tel. 
0721/985256. (T)
• Deva, zona Piață, 50 mp, parter, occidental, 
centrală termică, termopane, pt birou, cabinet sediu 
firmă, 500 euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat, contorizărl, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 1 cameră mobilat, preț 400 ron, tel. 
0740/210780. (Al)
• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 euro 
+ garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, preț 
300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, frigider, 
mașină de spălat TV, CT, preț 250 euro + garanție, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)

• M. Miescu, 2 camere, dea, nemobilat preț 120 
euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, bucătărie, 
amenajat și mobilat ultramodern, preț 650 euro. 
neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)

• re kichiriază, - urgent - casă în Deva zona Horia 
construcție nouă, P+E, 100 mp, pe nivel, curte, acces 
direct din stradă, amenajat 2 băi, 2 terase, ideal pt 
firmă, depozit en gros, sediu firmă, preț 1600 euro 
neg., tel. 0723/251498,0788/165703,0254/232808  (A4)

• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• 600 mp hală în Brad, tel. 0254/613366; 
07ha/040.49u: 0788/158.483. (A10)

Alteie (61)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în
Spini, inf. la tel. 0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, AF1990, stare foarte bună de 
funcționare, radio casetofon, închidere central
izată, preț negociabil, tel. 0724/012735. CT)
• vând Dada Pick-Up (Papuc), an 2004, motor 1.9 
Diesel, motor de Renault, Km 45000, tracțiune 
4x4 sau schimb, variante, preț 153 milioane, tel. 
0723/270348 (T)

Auto străine (37)
• Opal Agia 1,01 AF 2001, stare ireproșabilă ABS, 
ESP, servo, CD player, recent adus. Euro 4,62 000 
km, motor 1000 cmc, preț 4800 euro neg., tel. 
0743/001467. CD
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OPERATOR CALCULATOR 
pentru introducere anunțuri
- punct de lucru Hunedoara -
Cerințe:
■ rapiditate tn Introducerea datelor po calculator
■ cunogtlnța de limba romană
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• vând Audi A4 an 2003, model limuzină, roșu 
Ferrari, motor 2000, benzină, euro 4, extrase full, 
preț 12 800 euro. tel. 0723/270348. (T)

• vând motorete, scutere cu sau fără pedale, 
preț avantajos, negociabil, informații la telefon 
0726/114378 (T)

Comemorări (76)

• vând Opel Ascona Diesel, AJ. 1985, motor 
IA consum 5%, stare foarte bună, taxe la 
zi, preț negociabil - 43000 lei, telefon 
0724/198806. (nr. 12/27.062007)

• vând Opel Astra, an 2001, model limuzină 
motor 1,6, benzină-extrase full-Km 67000, carte 
service, ireproșabil, preț 7200 euro negociabil, 
tel. 0744/125690. (T)
• vând Opel Corsa, an 2002, euro 4, adus de 10 
zile în România,. opțiuni ABS+EPS+airbag4 
+turelă+ radio CD comenzi pe volan, 5150 euro, 
tel. 0751/861056. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând 2 autobasculante 16t (IRAK, SCAFA) 
stare ireproșabilă Ilia, teL 0254/282879, 
0726/107086. (nr. 6/204162007)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor 11445, remorcă monoax, grapă 
plug cu 2 brăzdare, container pt. tiranți, placaj 
marmură Rușchița 300x300x10, mașină de cusut 
Ileana, inf. la tel. 0722/502995. (T)
• vând tractor U650 stare bună de funcționare, 
car, plug, disc, prășitnare, semănătoare, preț 
negociabil, tel. 245936. (T)

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. (T)

calculatoare si accesorii 
(51)

• vând sistem: AMD Duron, 850Mhz, HDD 80Gb 
(în garanție); 256 Ram; CD Rom; TNT 64; Monitor 

' 15 Philips; tastatură Floppy; mouse Windows XP 
instalat preț 490 lei, tel. 0722/798070. (T)

Electrocasnice (56)
• vând șina de cusut Singer, mașină de 
spălat Albalux 10. tel. 216036. (T)

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

• vând legume, preț negociabil, telefon 
0726434097. (T)
• vând papagal rosella și agapomis, frumos 
colorați, preț negociabil, tel. 0720/400440.
• vând pui ciobănesc Carpatin, vaccinați și 
foarte frumoși, tel. 210900,0744/611145. CD

• vând BCU și BCA, Informații la telefon 
0723/889196 sau 0723/620970. (nr. 
6/254)62007)

• vând lapte de vacă, proaspăt, cu grăsime
3,5%, la preț avantajos, sub prețul pieței, 
informații la tel. 0724/316174, Deva. (T)

Pierderi (62)
• pierdut legitimație de călători, eliberată de 
Comisia de Handicap Deva, pe numele Boticean 
Anamaria. Se declară nulă (nr. 3/2806.2007)

Matrimoniale (69)

• elvețian, sportiv, prezentabil, 50 ani, L80, 
nefumător, antlalcool, caut o româncă 
prezentabilă, siluetă, până tn 45 ani, pt o 
prietenie de lungă durată. Contact: o poză 
întreagă la adresa: Harții Pater, Garten 
strasse 11-8102, Oberengstringen, Elveția, 
(nr. 16/254)62007)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, modeme. TeL 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/24J15)

• caut femele pentru menaj (vOă), program
3 zile pe săptămână, teL 0729/939949. 
(4/22062007)

• eectuez transport marfă, până In 500 kg, 
Informații la telefon 0745/642500. (nr. 
2/254)63)07)

• 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

• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel'în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel: 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

• ofer umfeițl engleză și franceză orice nivel la 
domiciliul clientului. Preț avantajos. Experiență 
10 ani în Canada și America. Deva, telefon 0254- 
223451.CD

• Organizări evanfroenle: nunti, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, flmâri, 
DVINuri penonalzate, fotopafl, aJbume, 
transfer de pe casetă p* DVD, reiațl la teL 
0721/747411 sau 072V6144K (nr. 
13/234)52007)

• reparație generală, acordaje, orice tip de 
acordeoane, telefon 0723/933201sau 
0752/845613. CD

Oferte locuri de muncă (74)
• SC Curiere angajează pt. jud. Hunedoara 
curier auto cu permis conducere cat B, vechime 
minim 2 ani și casier. CV-urile se trimit pe e-mall 
hr.deva@curiero.ro. (nr, 7/27.06.2007)

• vând urgent cântar 100 kg, cu ac indi
cator ceas, preț foarte avantajos, Deva, tel. 
0752/206785. (nr. 7/26.06.2007)

PORTAL NATIONAL ™'OC JRIO€

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

Ești 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:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la fel. 
211275, int. 8813.
Persoană de contact: Radu Mureșan, 

tel. 0723/501260,
E-mail: radu.murestui@infoniimedia.ro

Astăzi se împlinesc 6 luni de când s-a despărțit de noi, iubitul nostru soț și tată
colonel (rez.)

ȘERBAN ȘTEFAN
Te vom păstra veșnic în amintire. Ana și Florin.

(nr. 2/27.06.2007)

Cu aceeași durere în suflet părinții Roman și Eugenia anunță că s-au scurs 6 săptămâni de lacrimi, tristete și dor de la trecerea în neființă a iubitului lor fiu
RESIGA IONEL EUGEN

(38 ani)Ai plecat pentru totdeauna de lângă noi. Cât ai trăit te-am iubit, cât vom trăi te vqb» plânge. Eugen, tu ai plecat, părinți în vârstă tu ai lăsat, mama te plânge cu dor, lacrimile fac izvor, mama te plânge cu jale, lacrimile îi curg vale. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 30 iunie 2007, ora 9, la Catedrala Sfântul Nicolae din Deva. Dumnezeu să-i dea pacea și liniștea veșnică.Părinții și mătușa Lucreția.

(nr. 2/28.06.2007)

Cu durere și respect, amintim celor care l-au cunoscut că se împlinesc 5 ani de când a trecut în neființă
BEDEA PETRUNe vom ruga pentru sufletul său ales, sâmbătă 30 iunie, ora 10.00, în Biserica Ortodoxă din Simeria și la mormânt.

Odlhnească-se în pace! 
Familia.

• angalăm șoferi categoriile D șl Dl, transport 
persoane. Relații la tel. 0254-231394, Intre orele 
06.00 și 16.00. (nr. 7/18.06.2007)

• IC bontele Company SRL cu sediul In Deva. 
Str. Rândunicii, nr. 6 angajează tricoteri, 
mecanici pentru mașini de tricotat tel

(nr, 1/28.06.2007)
• «dotate, angajăm din zona Certe): femele de 
serviciu, muncitori necalfflcați, șofer pt 
distribuție, barman. Angajăm vânzător magazin 
Săldva. Relații latei. 237577. (nr. 5/264)52007)

■angajez vânzătoare cu carte de muncă, 
salariu atractiv, bonusuri vânzări, se cere
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Incendii generate de caniculă

•Onorată. Cântăreața și actrița americană Barbra Streisand a fost decorată de președintele Franței, Nicolas Sarkozy, cu cea mai mare distincție acordată de țara acestuia, ' Legiunea de Onoare, în cadrul unei ceremonii care a avut loc ieri seara, la Palatul Elysee.

GCZâr așa a fost botezată barza care și-a făcut cuib în Toszeg, Ungaria, și cafe are mania de a ateriza pe mașini, lovindu-le CU Ciocul. (Foto: EPA)

Usher va 
deveni tată

Los Angeles (MF) - Cântărețul american de R&B Usher a anunțat că el și logodnica sa, stilistul Tameka Foster, așteaptă primul lor copil, care se va naște în toamna acestui an. Usher și Foster au o relație de un an și jumătate. Tameka a fost stilistul personal al lui Usher. Va fi primul copil pentru Usher și al patrulea pentru Foster.
A câștigat 
procesul

Londra (MF) - Cântărețul britanic Elton John a câștigat procesul intentat proprietarului unui magazin de antichități din Paris, Jean Renon- court, care i-a vândut patru statuete contrafăcute. Sir Elton John a câștigat peste 499.000 de dolari drept despăgubiri din partea proprietarului magazinului care i-a spus artistului că statuetele aparțin unui sculptor italian din secolul al 18-lea.

. Crowe (Foto: EPA)

■ Incendiile continuă să 
se extindă în Grecia, 
provocând moartea a 
două persoane.

Atena (MF) - Două persoane au murit, miercuri, într-un incendiu de pădure izbucnit în apropierea orașului Larissa situat în centrul Greciei, a anunțat, joi dimineață, serviciul elen de pompieri.Corpurile carbonizate ale celor două victime, cu vârste de 36 și 42 de ani, au fost recuperate. Serviciile de pompieri au deschis o anchetă pentru a determina împrejurările în care s-a produs incidentul.Grecia se confruntă cu un val de căldură de peste opt zile și a cerut ajutorul UE pentru a lupta împotriva incendiilor declanșate din cauza caniculei. Franța și Italia au anunțat că vor trimite câte două avioane- cistemă, potrivit servicului de pompieri.
Cântă pentru copiii bolnavi

Vânează 
un tero
rist

Moscova (MF) - Cântărețul George Michael va dona o parte din încasările unui concert pe care îl va susține pe 6 iulie, la Moscova, în cadrul turneului său aniversar „25 Live”, unei fundații caritabile care se ocupă de copiii bolnavi de leucemie. Promotorul celor
Los Angles (MF)-
Actoiul neo-zeelandez 
Russell Crowe și 
actorul american 
Leonardo DiCaprio vor 
juca împreună în 
„Body of Lies", inspirat 
din romanul cu același 
titiu scris de David 
Ignatius, sub bagheta 
regizorului Ridley 
Scott,. Scenariul filmu
lui produs de stu
diourile Wamer Bros, 
va fi realizat de 
William Monahan 
(„Cârtița"). Filmările vor 
începe în toamna 
acestui an. Crowe îl va 
intrerpreta pe Ed Hoff
man, șeful manipula
tor al CIA care face 
ech^ră cu detectivul 
Roger Ferris (DiCaprio).

George Michael (Foto: epa)

Pe listă Patrimoniului UNESCO

Edyse este o corcitură între un cal și o zebră și aparține Zoo Safaripark din Stukenbrock, Germania. (Foto: epa)

■ UNESCO a inclus pe 
Lista Patrimoniului Mon
dial 12 noi situri natu
rale și culturale.

Paris (MF) - Printre siturile intrate, joi, pe lista UNESCO se numără zona Iwami Ginzan din Japonia, fortăreața de la Nisa, Turkmenistan, Opera din Sydney, complexul Fortul Roșu din India și orașul arheologic Samarra din Irak.Opera din Sydney, inaugurată în 1973, proiectată de arhitectul danez Jorn Utzon, este compusă din trei grupuri de „cochilii” înlănțuite și, potrivit UNESCO, este „una dintre marile opere arhitecturale ale secolului al XX-lea”. Complexul Fortul Roșu, din Delhi, cu-

Celule sușă de șoarece
Paris (MF) ■ Cercetătorii britanici au descoperit că embrionii de șoarece conțin celule sușă similare celor care se găsesc în embrionii umani, fapt care ar putea elimina problemele de etică și accelera dezvoltarea tratamentelor pentru boli incurabile. Cele două studii publicate în revista științifică Nature, realizate de specialiști de la universitățile britanice Oxford și Cambridge, trag aceleași concluzii: celulele sușă prelevate din embrionii de șoarece și din cei umani sunt mult mai asemănătoare decât s-a crezut până acum. Cercetătorii și-au dat seama că celulele embrionare de șoarece trebuie prelevate mai târziu, după aproximativ o săptămână de la conceperea embrionului, pentru că abia în această etapă prezintă similarități mari cu cele embrionare umane.

Mitul „french lover-ului",
■ Grecii au primit cele 
mai multe voturi în to
pul celor mai buni 
amanți din lume.

Paris (MF) - Mitul „french lover-ului” a fost demontat de amanții greci, potrivit rezultatelor unui studiu realizat în 26 de țări. Doar 57% dintre francezi consideră că sexul este un lucru important, față de

Larissa, Grecia (Foto: epa)Autoritățile au lansat, joi, o alertă cod roșu în Peloponez, Halkidiki și în insulele din Marea Egee în urma buletinelor meteorologice care anunță rafalele de vânt puternice.Peste 120 de focare de incendii au fost identificate, majoritatea fiind însă stinse. Alte opt incendii majore afectează în continuare o serie de regiuni ale țării, autoritățile declanșând starea de urgență în departamentul Magnezia.
două concerte pe care starul britanic le va susține la Moscova, pe 5 și 6 iulie, a declarat că o parte din încasările obținute vor fi donate fundației Podari Zhizn (Give a New Life).Alexander Mironenko a mai spus că Michael a donat deja 25.000 de dolari necesari tratamentului unui băiețel rus în vârstă de 3 ani, bolnav de leucemie.George Michael, a cărui mamă a murit de cancer în 1997, a rezervat 100 de bilete gratuite pentru personalul medical de la spitalele de oncologie pentru copii din Moscova.

Opera din Sydney, proiectată de danezul Jorn Utzon (Foto: epa)prinde palatul lui Shahjahan- abad, construit sub Shah Jahan (1628-1658), al cincilea împărat mongol al Indiei, și
80% dintre greci și 79% dintre polonezi, potrivit studiului realizat de Harris Interactive. La sondaj au participat 26.000 de persoane din țări de pe cinci continente. Francezii au declarat că au, în medie, 120 de raporturi sexuale pe an, adică mai mult de două pe săptămână, față de 103 raporturi pentru media generală pe țări. Grecii s-au situat pe primul loc în topul numărului mediu de

fortul învecinat Salimgarh, construit de Islam Shah Suri în 1546. în Japonia, mina de argint de la Iwani Ginzan și
demontatraporturi sexuale anuale, cu 164, fiind urmați de brazilieni (145). Doar 25% dintre francezi spun că sunt satisfăcuți de viața lor sexuală, față de 67% dintre nigerieni. Nigerienii fac parte dintre cei care au cele mai lungi partide sexuale (24 de minute), față de francezi, cu 15 minute, în timp ce media generală este de 18 minute. Japonezii sunt cei mai puțin activi (48 de raporturi sexuale pe an). 

peisajul său cultural sunt situate pe un ansamblu de munți bogați în minereu de argint, care se ridică la 600 de metri ' altitudine în sud-vestul insulei Honshu. Fortăreața de la Nisa din Turkmenistan constituie „unul dintre cele mai vechi orașe importante ale Imperiului părților, o mare putere militară și politică în perioada cuprinsă între mijlocul secolului al IlI-lea î.C. și secolul al III-lea d.C.”, potrivit UNESCO.Orașul arheologic Samarra din Irak a fost inclus pe listă și imediat clasat pe lista monumentelor aflate în pericol. Mausoleul de la Samarra, care este unul dintre locurile sfinte cele mai venerate de șiiți, a fost lovit de un atentat pe 13 iunie.

NlSip Olandeza Mari- aeele Heessels face ultimele retușuri la sculptura sa din nisip, „Leonadro da Vinci”, realizată pe plaja Pri- wall din Germania.
(Foto: EPA)


