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Vremea se menține în general fru
moasă. Cerul va fi parțial senin.

dimineața la prânz seara

Primăria vrea... Mintia

Dacă ești talentat și vrei să faci o cari
eră muzicală, participă la preselecția orga
nizată de National TV. /p.3 (Foto: cu

■ Consiliul Local Deva 
a aprobat preluarea în 
administrare a Termo
centralei Mintia.

Deva (M.S.) - La capătul a 
două ore și jumătate de argu
mente pro și contra, consilie
rii locali au aprobat, la limita

voturilor prevăzute de lege, 
preluarea în proprietatea 
municipiului și în adminis
trare a Societății Electrocen- 
trale SA Deva - Termocentrala 
Mintia. Argumentul forte al 
primarului Mircia Muntean a 
fost posibilitatea ca prețul 
gigacaloriei să nu mai crească 
în următorii doi ani, mai ales

că se dorește și fuziunea soci
etății Calor cu producătorul de 
energie. „Prețul Gcal este 
acum umflat, iar termocen
trala își acoperă pierderile la 
producția de energie electrică 
prin birurile puse la energia 
termică”, a afirmat Muntean. 
Proiectul de preluare al ter
mocentralei a fost contestat de

consilierii PSD, Vasile Țonea 
apreciind că prin acest lucru 
s-ar acoperi „starea de para
gină în care se află. Calor”. 
Consilierul PC, Ion Stan, care 
s-a abținut la vot, afirma că 
preluarea termocentralei ar 
trebui argumentată solid eco
nomic și supusă unei dezba
teri publice, /p.3
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Pentru participare la 
deja tradiționalul concurs off 
road “Transilvania Adven
ture Trophy”, unele echipaje 
din străinătate cheltuie până 
la 30.000 de euro. /p.3

(Foto: Traian Mânu)

Impact frontal pe DN7

06 155

■ Trei persoane au 
fost rănite, ieri, într-un 
accident produs în 
apropiere de Orăștie.

Deva (T.S.) - O depășire 
neregulamentară a fost cauza 
unui accident de circulație 
produs, ieri, la doi kilometri 
de Orăștie. Un șofer sârb care 
conducea un Citroen a intrat

în depășire, fără să se asigure, 
lovind frontal o Dacie care cir
cula regulamentar. în accident 
a mai fost implicat și șoferul 
unui Matiz care a lovit din 
spate Dacia. „Lizijus F., din 
Serbia, conducătorul Citroe- 
nului, împreună cu șoferul 
Daciei, Mihai G., de 36 de ani, 
din Timișoara, și soția aces
tuia, ocupanta scaunului din 
dreapta, au fost răniți fiind

Ambele mașini au fost distruse 

transportați la Spitalul Muni
cipal din Orăștie”, declară 
Nițu Bogdan, purtător de 
cuvânt din cadrul IJP Hune
doara.

Admiterea 2006
Deva (S.B.) - La cen

trele de admitere, din 
cadrul unităților școlare, 
se desfășoară în aceste 
zile admiterea în liceu. 
Candidații hunedoreni 
au la dispoziție un total 
de 3528 locuri în clasa a 
IX-a la licee și 2156 
locuri la școlile de arte 
și meserii. /p.3
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Mai puțini mari contribuabili
Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili 
va monitoriza, începând cu 1 iulie 2006, mai puține 
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■ Prefectura nu va to
lera manifestările care 
vor perturba liniștea și 
ordinea la miting.

Deva (M.S.) - Prefectul jude
țului, Cristian Vladu, a de
clarat că nu vor fi tolerate nici 
un fel de manifestări de 
natură să perturbe liniștea și 
ordinea publică la mitingul 
minerilor programat să aibă 
loc vineri, la Petroșani. „Eu n- 
am să ezit, nici o secundă, să 
iau toate măsurile legale în 
momentul în care ordinea și 
liniștea publică sunt afectate

în vreun fel”, a spus prefectul. 
El a precizat însă că respectă 
dreptul la opinie al sindi
caliștilor din minerit, în cauză 
fiind vorba de sindicate de la 
Petrila, Lonea și Livezeni.

Primarul municipiului 
Petroșani, Carol Schreter, a 
declarat ieri că a discutat cu 
liderii sindicatelor organiza
toare și că sindicaliștii au 
anunțat că la acțiunea de 
protest vor lua parte 5.000 de 
mineri din Valea Jiului și din 
bazinul carbonifer al Olteniei.

Protestul CNM nu este 
susținut de Liga Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului.
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• Plângere. O serie de avocați olandezi in
tenționează să depună plângere împotriva 
guvernului de la Haga și Națiunilor Unite în 
numele a 7.930 de rude ale victimelor ma
sacrului de la Srebrenița, din 1995. Circa 
8.000 de bărbați și tineri musulmani au fost 
uciși în această enclavă din estul Bosniei, pla
sată sub protecția căștilor albastre olandeze.

Noi negocieri in vederea aderării
■ România va începe azi 
negocierile în vederea 
intrării în Spațiul Eco
nomic European.

București (MF) - O delega
ție guvernamentală română 
condusă de secretarul de stat 
în MIE Leonard Orban va în
cepe, azi, la Bruxelles, nego
cierile în vederea intrării in 
Spațiul Economic European 
(SEE), în conformitate cu o- 
bligațiile asumate în procesul 
de aderare la UE.

Astfel, la momentul aderă
rii efective la UE, România 
trebuie să se alinieze politicii 
comerciale europene și să fie

parte la acordurile internațio
nale încheiate de UE, inclusiv 
la Acordul privind instituirea 
Spațiului Economic European.

SEE a fost creat în 1994, ca 
zonă de liber schimb între Co
munitatea Europeană și Aso
ciația Europeană a Liberului 
Schimb (AELS) și reunește 
statele membre ale Uniunii 
Europene și trei dintre statele 
AELS - Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein -, pe baza prin
cipiilor comune ale liberei 
circulații a mărfurilor, ser
viciilor și capitalurilor.

Format trilateral
Negocierile se vor desfășu

ra în format trilateral - cele

trei țări AELS, Comisia Euro
peană și statele în curs de a- 
derare (România și Bulgaria), 
reprezentanții Comisiei acțio
nând solidar cu interesele ge
nerale ale UE și sprijinind 
punctele de vedere ale viitoa
relor state membre UE.

Discuțiile se vor desfășura 
în cadrul unor grupe de lucru 
specializate pe dosare tehnice, 
precum dosarul agricol, cel al 
asistenței financiare și cel 
privind perioadele de tranzi
ție, care vizează extinderea a- 
plicării libertății de circulație 
a bunurilor, serviciilor, per
soanelor și capitalurilor.

In plus, Acordul SEE cu
prinde și prevederi din dome

niul concurenței, ajutorului 
de stat și achizițiilor publice, 
precum și o serie de norme 
care preiau legislația comu
nitară referitoare la politică 
socială, protecția consumato
rilor, mediul înconjurător, 
statistica și societățile comer
ciale.

Acordul SEE mai conține 
prevederi referitoare la coope
rarea în cercetare $1 dezvolta
re tehnologică, servicii infor
maționale, educație, turism, 
cultură, energie, protecție ci
vilă.

Cele zece noi state membre 
UE au semnat Acordul de par
ticipare la SEE la 14 octom
brie 2003, la Luxemburg.

Pretenții de la aliați

învingător 
în Mexic

Mexico City (MF) - 
Candidatul forțelor de 
dreapta, Felipe Calde
ron, a câștigat alegerile 
prezidențiale organizate 
în Mexic, conform rezul
tatelor oficiale parțiale, 
prezentate luni, însă au
toritatea electorală va 
aștepta o nouă numără
toare a voturilor pentru 
a proclama oficial câști
gătorul. Potrivit datelor 
prezentate de Institutul 
Federal Electoral, după 
înregistrarea rezultate
lor obținute în 95,59 la 
sută din birourile de 
vot, candidatul Partidu
lui Acțiunii Naționale 
(PAN), Felipe Calderon, 
a beneficiat de 13,8 mili
oane de voturi (36,48 la 
sută), devansându-1 pe 
Andres Manuel Lopez 
Obrador, candidat din 
partea Partidului Revo
luției Democratice 
(PRD), care a primit 13,4 
milioane de voturi (35,42 
la sută).

Felipe Calderon (Foto: epa)

Joseph Lieberman
(Foto: EPA) Ș 

Va încer
ca să can- I 

dideze
Wastagtan (MF) - 
Senatorul american 
Joseph Lieberman, 
nominalizat de Par
tidul Democrat pen
tru funcția de vice- 
președfrrte la alegerile 
cin 2000, a dedarat 
că va încerca să can
dideze ca indepen
dent la scrutinul din 
noiembrie, în cazul îh 
care nu va obține 
nominalizarea din 
partea partidului său. 
Pentru a candida ca 
independent la ale
gerile pentru Con
gres din noiembrie, 
Lieberman (64 ani) 
va încerca să strângă 
cele 7.500 de sem
nături necesare. La 
alegerile din 2000, el 
a fost nominaizat de 
Partidul Democrat 
pentru funcția de vi
cepreședinte, candi
dând alături de Al 
Gore, învins de repu
blicanul George W. 
Bush.

■ NATO a cerut aliaților 
să se asigure că trupele 
fac față valului de 
violențe din Afganistan.

Bruxelles (MF) - Coman
dantul operațiunilor din ca
drul NATO a cerut aliaților 
să se asigure că trupele sunt 
adecvat echipate astfel încât 
w................................................ .

Va B toarte important ca țările să 
înțeleagă că sunt nevoite să 

răspundă cerințelor.

Imks Jones 
................................................... M 

să facă față valului de violen
țe din sudul Afganistanului, 
precizând că Alianța nu va 
începe operațiunile în cazul 
în care nu este pregătită.

Trupele britanice, canadie
ne și olandeze sunt deja dislo
cate în sudul țării, dar NATO 
nu va prelua operațiunile

militare de la forțele conduse 
de Statele Unite până când co
mandantul suprem al forțelor 
aliate din Europa, James 
Jones, nu va aviza această 
măsură, probabil la sfârșitul 
lunii iulie.

Acesta a declarat că este 
încrezător că noul contingent 
NATO format din peste 6.000 
de militari va putea contraca
ra atacurile zilnice ale insur
genților, atâta timp cât aliații 
îndeplinesc condițiile privind 
echipamentul și instructajul 
militarilor.
Misiune dură

Jones nu a făcut referire la 
resursele pe care NATO le 
așteaptă din partea aliaților, 
dar a precizat că lucrurile 
merg în direcția dorită.

Extinderea misiunii de 
menținere a păcii ISAF con
dusă de NATO spre sudul Af
ganistanului implică alianța 
în cea mai dură misiune te-

Comandantul suprem al forțelor 
aliate din Europa, James Jones

(Foto: EPA)

restră și este un test al credi
bilității sale.

James Jones crede că vio
lențele sunt o reacție al unui 
iminent transfer de autoritate 
către NATO în sudul Afganis
tanului și și-a exprimat încre
derea că aceste atacuri se vor 
încheia în curând.

Departament 
desființat

Washington (MF) - 
CIA a desființat departa
mentul intern care timp 
de mai multe decenii a 
avut misiunea de a-i lo
caliza și încerca să îi 
captureze pe Osama ben 
Laden și adjuncții aces
tuia. Departamentul a 
fost desființat la sfârși
tul anului trecut, iar a- 
naliștii care activau în 
cadrul său au fost mu
tați la Centrul pentru 
contraterorism al CIA.

Unitatea a fost creată 
în anul 1996, când apelu
rile lui Osama ben La
den la lansarea jihadu- 
lui mondial au început 
să îngrijoreze autorități
le de la Washington, și 
înainte ca acesta să de
vină o figură celebră da
torită atacurilor de la 11 
septembrie 2001.

Ministru răpit la Bagdad
Bagdad (MF) - Un grup de persoane înar

mate l-a răpit, ieri, pe ministrul-adjunct ira
kian pentru Energie electrică, împreună cu 
19 dintre gărzile de corp ale acestuia, în ur
ma unei ambuscade produse în estul Bagda
dului, au anunțat surse din poliție și Minis
terul de Interne.

Convoiul lui Raad al-Harith se afla în a- 
propierea cartierului șiit Sadr City din Bag
dad în momentul atacului, comis de un 
grup de bărbați înarmați, purtând uniforme 
militare și aflați la bordul a șapte mașini, 
a precizat poliția irakiană.

Ministerul Energiei electrice nu a putut 
confirma informația, dar un oficial a decla
rat că Harith nu a ajuns la sediu.

Poliția a afirmat că răpirea a avut loc 
la ora locală 7.30.

Incidentul a avut loc la trei zile după ce 
persoane înarmate i-au răpit pe deputatul 
sunnit Taișeer Najah al-Mashhadani și pe 
șapte dintre bodyguarzii săi, într-un carti
er situat lângă Sadr City.

Momentul exploziei unei mașini, după ce a fost țintită de către 
trupele israeliene, în tabăra de refugiați din Jenin (Foto: epa)

Israelul nu cedează
Gaza (MF) - Israelul a a- 

nunțat, ieri, că își menține re
fuzul de a negocia cu militan- 
ții care l-au răpit pe militarul 
israelian Gilad Shalit și după 
expirarea ultimatumului pen
tru eliberarea deținuților pa
lestinieni, relatează Reuters.

Trei grupări din Gaza au 
cerut Israelului ca până la o- 
ra 06.00 să elibereze sute de 
deținuți în schimbul capora
lului Gilad Shalit, capturat la 
25 iunie.

„Nu ne-am schimbat pozi
ția. Continuăm să acționăm și 
să le explicăm celor implicați 
în acțiuni teroriste că vom 
lua măsuri împotriva lor și că 
terorismul nu va da rezulta
te”, a declarat ministrul Justi
ției, Haim Ramon.

Pe de altă parte, Israelul a 
avertizat mișcarea Hamas că 
„se va prăbuși cerul” după ex

pirarea ultimatumului stabilit 
de militanții palestinieni, iar 
cotidianul Maariv a dezvăluit 
că Guvernul a dat armatei 
undă verde pentru o incursiu
ne în Fâșia Gaza.

Statul evreu pare să evite o 
operațiune de mare amploare 
în teritoriul palestinian după 
ce Statele Unite și alte țări 
occidentale i-au cerut să dea 
dovadă de reținere.

Un purtător de cuvânt al 
grupării islamiste care l-a ră
pit pe Shalit a declarat, după 
expirarea ultimatumului, că 
nu va mai oferi nici o infor
mație despre situația mili
tarului răpit.

Refuzând propunerea 
schimbului de prizonieri, Is
raelul a lansat prima opera
țiune în Fâșia Gaza după re
tragerea din acest teritoriu în 
toamna anului trecut.
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Confimiat
Vilnius (MF) - Parla

mentul lituanian a apro
bat, ieri, numirea în 
funcția de premier a so- 
cial-democratului Gedi
minas Kirkilas, înche
ind astfel o criză care a 
durat mai mult de o lu
nă. Desemnat în funcție 
joi de președintele Val- 
das Adamkus, Kirkilas a 
ocupat funcția de minis
tru al Apărării în guver
nul precedent.
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Cererea, respinsă din nou de Iran
Teheran (MF) - Oficiali ira

nieni de rang înalt au respins 
cererea privind suspendarea 
programului iranian de îmbo
gățire a uraniului, un oficial 
occidental afirmând anterior 
că dacă un răspuns nu va fi 
furnizat până la 12 iulie, mo
ment când va avea loc reuniu
nea miniștrilor de Externe ai 
marilor puteri, Consiliul de 
Securitate va lua măsuri.

Oficialul precizase că, în o- 
pinia sa, Republica islamică 
nu va oferi un răspuns ferm

la 5 iulie.
„Ne-am anunțat poziția în 

privința suspendării și nu 
credem că este o propunere 
rezonabilă”, a precizat nego
ciatorul șef al Iranului, Aii 
Larijani, conform agenției de 
presă Mehr.

Larijani urmează să se în
tâlnească azi cu înaltul repre
zentant UE pentru Politică 
Externă, Javier Solana, pen
tru a discuta olerta.

Oficialii iranieni menționa
seră anterior în repetate rân

duri că Republica islamică nu 
își va suspenda activitățile 
nucleare sensibile, iar afirma
țiile făcute de Larijani și de 
alți oficiali sugerează că ajun
gerea la un acord nu este po
sibilă.

Grupul celor opt state in
dustrializate a declarat săptă
mâna trecută că doresc ca Ira
nul să ofere la 5 iulie un „răs
puns clar și concret” la ofer
tă, iar oficialii iranieni au 
răspuns că au nevoie de mai 
mult timp.
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• OMgație. Prefectul Cristian Vladu a declarat 
că primarii sunt obligați ca, în conformitate 
cu Legea 290/2003, completată, să treacă la 
puneri în posesie a refugiațjkx din Basarabia, 
Bucovina de Nord și Ținutul Herța, inclusiv din 
proprietatea privată a Consiliilor Locale. La ora 
actuală, în județ există 265 de asemenea cereri 
de punere în posesie. (D.l.)

Mintia - motiv de discordie

Un BAC cât o ceapă 
degerată

Tinhuu Stroia________________
tiberw-Jti ni informm ed i a. ro

Intr-o țară în care diplomele universitare 
curg pe bandă rulantă, sau în care fostul 
ministru al Sănătății, Mircea Beuran, și alți 

„doctoranzi" plagiază fără nici un pic de 
jenă, de ce s-ar chinui elevii să învețe pentru 
bacalaureat? într-o Românie în care totul este 
de vânzare, de ce nu s-ar vinde și subiectele 
la cele mai importante examene ale vieții? Cât 
de prost trebuie să meargă treburile într-o țară 
și câtă corupție poate exista, încât să poți 
cumpăra, la colț de stradă, subiectele de 
bacalaureat? Cine sunt cei care au vândut 
aceste subiecte, călcând nonșalant în picioare 
munca atâtor elevi care au învățat pe brânci 
pentru a trece acest important examen? Nu 
mai vorbesc de cum se simt părinții care au 
plătit ani grei de meditații pentru „a-și face 
copilul domn" și care se uită cum prostul cla
sei vine la examen cu subiectele ia subraț.

Știu că, de 16 ani, toți cei care s-au 
perindat prin budoarele Puterii și-au 
Datut joc de contribuabil, vânzându-i iluzia 

unui trai decent. Dar să le iei celor tineri ulti
ma brumă de demnitate, obligându-i să 
suporte aluzii de genul „a luat nouă că a 
cumpărat subiectele", este jalnic. Mai știu și 
că președintele s-a lăudat în fața elevilor că 
nu i-a plăcut școala, iar premierul era adeptul 
notelor de cinci. Dar, din nefericire, nu aveți 
la dispoziție 200.000 de posturi de președinte 
și premier. Așa că, în loc să transformați țara 
într-un loc al tinerilor semianalfabeți cu 
diplome universitare, mai bine puneți mâna și 
faceți odată reforma aia în învățământ.

Deva - Proiectul de ho
tărâre prin care Termocen
trala Mintia ar urma să fie 
preluată de municipalitatea 
deveană a stârnit ieri un lung 
șir de dispute în ședința CL. 
Primarul susține că preluarea 
termocentralei va permite 
crearea unui operator unic 
pentru distribuția energiei 
termice, ceea ce ar putea duce 
la menținerea sau chiar 
reducerea costului gigacalo- 
riei plătite de populație.

Pe de altă parte, consilierii 
din opoziție și chiar vicepri- 
marul loan Inișconi remarcau 
faptul că proiectul de hotă
râre este argumentat eco
nomic destul de „subțire”.

Preselectîe de tinere talente
o

■ Mâine începe, cam
pania: „Național TV și 
Fresh Star - te ajută să 
elevii vedetă".

Roxana Șerbănoiu

Deva (R.Ș.) - Caravana 
„Național TV și Fresh Star - 
te ajută să devii vedetă” orga
nizează la Deva o preselecție 
de tinere talente. Acest con
curs se adresează tinerilor 
care vor să urmeze o carieră 
muzicală.

Preselecția va avea loc 
mâine, de la ora 10.00, la 
Hotelul Sarmis. Tinerii dori
tori de afirmare vor susține

Din Australia, în România
Eco Invest e de vină!

Deva (Redacție) - Ca urmare a articolu
lui apărut în cotidianul Cuvântul Liber, în 
pagina 1, în data de 1 iulie a.c., „Firme cu 
gunoiul sub preș”, vă solicităm publicarea 
acestui drept la replică: SC Eurosport DHS 
SA, cu sediul în Deva, Str. Sântuhalm, nr. 
35A, are contract cu firma de salubritate 
din Deva, care ridică gunoaiele zilnic. De 
asemenea, firma Eco Invest, care execută în 
prezent lucrări de construcții în cadrul soci
etății noastre, este răspunzătoare de orice 
resturi de materiale de construcții care ar 
putea proveni de la noi. Articolul publicat 
de dvs. lasă să se înțeleagă, pe prima pagină 
a ziarului, că Eurosport DHS SA ar fi 
responsabilă de depozitarea acestor gunoaie 
în apropierea orașului Simeria, când, de 
fapt, firma noastră are contracte cu firma 
de salubritate și cu firma de construcții Eco 
Invest.

■ Pe lângă curaj și 
abilități în conducerea 
off-road-urilor 4x4, tro
feul cere bani.

Cinciș (V.N.) - Numai cine- 
i vede pe viu, în vârf de deal 
sau de munte, își poate da cu 
părerea despre ceea ce se 
întâmplă într-o întrecere ca 
„Transilvania Adventure Tro
phy”. Numai cine-i vede con
ducând în miez de noapte 
prin codri seculari, ori 
reparând mașinile, până 
înspre ziuă, într-o tabără 
instalată în mijlocul naturii, 
poate să discute despre marea 
pasiune care se numește într-

După teste urmează înscrierile la liceu
■ Conform Ministerului 
Educației și Cercetării, 
toți candidații la liceu 
au un loc „reținut".

Sanda Bocaniciu 
sanda.bccaniciu@infarmmedia.ro

Deva - Admiterea absol
venților clasei a VIII-a în 
învățământul liceal și profe
sional de stat, în anul școlar 
2006 - 2007, se desfășoară, în 
prezent, și în județul Hune
doara. Procesul de admitere a 
început la sfârșitul lunii 
aprilie, când elevii au intrat 
în posesia documentelor de 
înscriere la probele de apti
tudini sau de limbă modernă 
și maternă, desfășurate la 
începutul lunii mai.

în aceeași perioadă au con
tinuat și activitățile de infor
mare și consiliere a elevilor

■ Consilierii locali au 
aprobat preluarea de 
către municipalitate a 
Termocentralei Mintia

Mihai Stan

Petru Bara

Directorul tehnic al termo
centralei, Victor Vaida, pre
ședinte al PSD Hunedoara, 
afirma că măsura preluării în 
administrare locală nu ar fi 
binevenită. Primele argu
mente țin de securitatea sis
temului energetic național, 
interconectările cu liniile eu
ropene de energie electrică și 
preluarea cărbunelui din 
Valea Jiului. „Hotărârea do
rește să ascundă nerealizările 
Primăriei Deva și Calor în 
ceea ce privește alimentarea 
cu energie termică a orașului.

două probe de canto, con
stând în interpretarea unei 
piese acapela și a uneia pe 
negativ.

Juriul este alcătuit din doi 
muzicieni de succes din noua 
generație și, bineînțeles, un 
critic de specialitate.
Campanie națională

Marele câștigător al cam
paniei „Fresh Star - E natu
ral să câștigi” va semna un 
contract cu una dintre cele 
mai mari case de discuri din 
București. Acest contract con
stă în lansarea și pro
movarea, timp de un an, a 
primului album al talentatu
lui câștigător. Această cam

o traducere aproximativă 
„trofeul aventurii”.

Iar această pasiune 
înseamnă o competiție cu 
sine și cu alții. Dar cel mai 
mult înseamnă o luptă cu 
natura. în care, de cele mai 
multe ori, omul iese pe locul 
doi.

Cu toate acestea, an de an, 
tot mai mulți îndrăgostiți de 
această luptă se află din nou 
în județul Hunedoara. Chiar 
dacă, bunăoară, pentru 
această aventură „unică în 
Europa” un echipaj din 
Spania cheltuie 30.000 de 
euro. Chiar dacă o mașină a 
organizatorilor zace de trei 
zile undeva într-o râpă din 

Elevii se înscriu la liceu (Foto: t Mânu)

și părinților lor pentru o cât 
mai bună alegere a rutei 
școlare și a carierei.
în luna iulie

O etapă importantă în ca
lendarul admiterii 2006 a con
stituit-o derularea Testelor

Gabriel Bodrean

Termocentrala este într-un 
program de modernizare cu 
fonduri ale Băncii Mondiale, 
iar transferul nu se poate face 
fără avizul acesteia”, a spus 
Vaida.

La rândul său, vicepre
ședintele CJ, Petru Mărgi
nean, afirma că preluarea ter
mocentralei ar fi o „incon
știență”. Cât privește fuzi
unea pentru distribuția agen
tului termic, acest lucru s-ar 
putea face în condițiile în 
care Calor ar fi cu datoriile 
la zi față de termocentrală, a 

panie cuprinde cele mai 
importante 16 orașe ale țării, 
în fiecare localitate au loc 
preselecții, tinerii fiind ju- 
rizați de personalități din 
lumea showbiz-ului, cum ar fi 
Crina Mardare, Zoii de la Sis
tem, Anna Lesko, dar și cri
tici muzicali.

Până acum au avut loc pre- 
selecții în București, Pitești, 
Ploiești, Iași, Suceava și 
Chișinău, la care au venit 
sute de tineri dornici de afir
mare.

Părerea unanimă a spe
cialiștilor a fost aceea că 
tinerii din provincie au fost 
mult mai bine pregătiți decât 
cei din București.

După o singură zi de concurs o reparație la o astfel de mașină 
poate duce și spre 10000 de euro (Foto: t. Mânu)

zona Lelese. „Adventure Tro
phy” merge înainte. Iar con- 
curenții care au străbătut

Naționale, acum încheiate, în 
urma cărora 3671 elevi și-au 
câștigat dreptul de-a alege un 
loc în clasa a IX-a la liceu, cei 
care nu au promovat exa
menul urmând să opteze pen
tru continuarea studiilor în 
școlile de arte și meserii 

precizat Mărginean, citând o 
discuție cu ministrul eco
nomiei, Codruț Șereș.
Pro și contra

Și locuitorii Devei privesc 
această problemă în mod 
diferit. Gabriel Bodrean con
sideră că preluarea Termo
centralei Mintia de către 
Primăria Devei ar fi un lucru 
benefic: „Sunt de acord, pen
tru că, în mod sigur, vor fi 
mai multe beneficii pentru 
oraș în ceea ce privește ter- 
moficarea. Mai precis, consi
der că în acest fel vor scădea 
și costurile la întreținere”. Pe 
de altă parte, Petru Bara e 
total sceptic în această pri
vință: „Nu prea cred că e un 
lucru bun. Eu lucrez de 25 de 
ani la Mintia și cunosc bine 
situația de acolo. De aceea 
consider că lucrurile trebuie 
să rămână ca până acum, iar 
termocentrala nu trebuie să 
treacă la Primărie”.

Sens giratoriu
Deva (M.S.) - Consi

liul Local Deva a aprobat 
ieri planul urbanistic de 
detaliu pentru constru
irea unui sens giratoriu 
în intersecția din Piața 
Arras (zona Lido). In
vestiția are drept scop 
fluidizarea traficului ru
tier la intersecția bule
vardelor 22 Decembrie și 
Decebal. Accesul în sen
sul giratoriu va fi posibil 
prin străzile Liliacului, 
Zamfirescu, Decebal și 22 
Decembrie, cu 2 benzi de 
circulație. Parcarea exis
tentă pe b-dul Decebal va 
fi reamenajată.

Australia și Africa sărută 
organizatorii pentru că nu au 
mai văzut așa ceva.

(SAM). în prezent, începând 
cu data de 30 iunie 2006, la 
centrele de admitere, se 
derulează - înscrierile, com
pletarea opțiunilor, introdu
cerea acestora în bazele de 
date, repartizarea computeri
zată, afișarea rezultatelor ad
miterii, pe categorii de absol
venți, din județ sau din alte 
județe, completarea și depu
nerea dosarelor de înscriere 
la școlile la care au fost 
repartizați (16-17 iulie).

Pentru candidații de etnie 
rromă au fost rezervate un 
număr de 33 locuri în licee 
și 43 la școlile de arte și 
meserii.

Oferta școlilor hunedorene 
include și locuri în clase cu 
predare în limbile materne, 
maghiară și germană, și 68 de 
locuri în clase SAM pentru 
elevi cu cerințe educaționale 
speciale.

mailto:sanda.bccaniciu@infarmmedia.ro
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1643 - Este consemnată prim» tornadă In SUA (Essex 
I Country, Massachusetts),

1811 - Venezuela este prima țară din 
America de Sud car» îșl câștigi inde
pendența față de Spania.___________ ,
1889 - S-a născut Jean Cocteau (foto), 
dramaturg, romancier eseist, cineast, 
pictor $1 coregraf francez, participant 
la ;oate Ttarfle mișcări artistice de a- 
vanqardă (m. 1963)._____________

1962 - Algeria *1  câștigă Independența, după 132 ^e 
ani de stăpânite franceză. _______________
1969-A murit arhitectul Walter Gropius, fondator al șco
lii de design Bauhaus).________________________________
1993 - A început aplicarea. In România, a Taxei pe Valoa
rea Adăugată.

Cer parțial senin. Maxima va fi de 28°C, 
iar minima de 14°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer parțial senin. Maxima va fi de 

29°C, iar minima de 15°C.
Vineri. Cer parțial noros. Temperatura 

maximă 30°C. Minima va fi de circa 15°C.

Calendar Creștin-Ortodox___________
Cuv. Atanasie de la Atos; Cuv. Lampadie.

Calendar Romano-Catolic_______________________
Ss. Anton M. Zaccaria, pr.; Filomena.

Calendar Greco-Catolic__________________________
S. Marta, mama S. Simeon Taumaturgul, c.; S. Atanasiu, 
c.; S. Lampadiu Taumaturgul, c.

J -Is -I . J 7

Energie electrică_________________ _____ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.00-18.00 în localitățile Câmpuri Surduc, Câmpuri de 
Sus, Tătflrăști, Burjuc și Tisa.

Gaut metan _________________________ •
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă în 
Deva.

Apă ___ ___________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
intre orele:
8.00 -15.00 pe Străzile Caragiale, M. Viteazul și în 
cartierul Gojdu (parțial): Al. Muncii și Str. independenței.

Salată berlineză
Ingrediente: 500 g carne de vită fiartă, 2 

ouă, 1 ceapă mică, 1-2 castraveți murați, 2 
linguri maioneză, 1 lingură bulion, sare, 
piper.

Mod de preparare: Se fierbe carnea de 
vită și ouăle, separat, în apă cu sare. Ouăle 
se curăță de coajă și se taie bucățele mici. 
Carnea se taie și ea bucățele mici. Se pune 
intr-un castron carnea, se adaugă ouăle. Se 
taie castravetele murat în cubulețe mici și 
se stoarce bine de zeamă. Ceapa se taie 
fidea. Se pune maioneza și bulionul. Se 
amestecă bine. Se lasă câteva ore la frigider. 
Se poate decora cu castravete murat, ceapă 
verde sau după imaginația fiecăruia.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integramel din numărul 
precedent: B - BUM - A - TOCA
- BASC - NOUȚ - VIA - BEC - IRE
AL - TULPAN - O - BARA - PACT I
- U - IUBI - HA - TS - RATOI - 
OP - TALPA - AMARI - TIR - BLO
CA - US - TRAP - EROI - IRITA - 
OIER

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Misterele din Sankt i 
_ Petersburg (r) (ep. 2,
43 dramă, Rusia/SUA, 

2006). Cu: Nikita 
Panfilov,

9:00 Inovații (documentar, 
O Australia, 2005) 

10:00 Ducesa din Duke
— Street (ep. 29, dramă,
H Anglia, 1976). Cu: 

Gemma Jones 
11:10 CM de Fotbal, 2006

(r)
13:00 Despre Mari Români

(r)
13:30 Desene animate: 

Club Disney (SUA) J 
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
14:30 CM de Fotbal, 2006 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Conviețuiri. Magazin 

pentru alte naționali
tăți

17:00 Cony și restul lumii 
n (ep. 3, comedie, SUA,
13 2003)

17:30 Doctor Becker (ep. 3, 
comedie, SUA, 1998) * 

18:00 Misterele din Sankt 
Petersburg (ep. 3, dra
mă, Rusia/SUA, 2006) 

19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 Neveste disperate 
(s, comedie amară, 
SUA, 2004). Cu: Teri 

Q Hatcher, James Den
ton, Eva Longoria,

21:15 Celebritățile timpului 
tău (s)

2135 Campionatul Mondi
al de Fotbal, 2006. 
Studio Mondial
(transmisiune directă) 

21:45 Campionatul Mondi
al de Fotbal, 2006 

22:00 Med semifinale.
Transmisiune directă - 
Germania 

0:05 TVR Mondial.
Talk show (live) 

1:00 Farmecul lui Steve
(comedie, SUA, 

Q 2000). Cu: Donald
Logue

235 Jurnalul TVR (r) 
Sport

335 Prințul nopții (r)
13 (dramă, SUA, 2000). 

Cu: Rudolf Martin

BOROtCOP

Berbec _ _ ____________ ____ ________
Confuzia și sensibilitatea exagerată din prima carte a zilei 
vă pot afecta relațiile cu Dr «tenii, mai ales că sunt șanse 
să nu 71 înțelegeți. Vă recomandăm să amânați oedzHle.

Taur_____ _ _ ________ ______ _____ _ _______
S-ar putea să ligi Irascibil pentED al nu reușiți să terminați 
la timp 0 taina ImgeOuâ. Ar 9 bine să nu vi mal chinuițl 
astăzi, pentru că vă lipsește simțul practic. Aveți răbdare'

Gemeni. ................ .. .....______
Relațiile cu persoana Iubită sunt foarte bune șl aveți ocazia 
să oetrecețl împreună memanfe romantice, poate Intr-o 
excursie, ■« este exclus sâ un obler ie valoare.

Rac
Dimineață sunteți din cale-afa'râ de sensibil, nu vă puteți 
concentra șl este posibil să nu luațl cele mal buni decizii 
Ar fi bine să evitați investițiile șl afacerile, nu vă ifnpfca 
în activități.
Leu _ ........ _ ____ ___ ]
Sunteți indispus pentru că nu stați orea uine cu banii. Nu 
este momentul să luați decizii Importante. Vă recomandăm 
să evitați întâlnirile de afaceri sau cu prietenii dumnea
voastră.

Fecioară ___ _ ____
Dimineață sunteți marcat de confuzie. Nu este exclus ca 
relațiile partenerlale să aibă de suferit din această cauză. 
Dacă vi se propune să vă asudați într-o afacere, nu vă 
grăbiți.

Balant*.  ___ . . ___ '
Vă sfătuim să nu vă asumați nici un risc. Se pare că nu 
sunteți în cea mai bună formă, nici fizică, nici intelectuală. 
Ar fi bine să evitați discuțiile cu o persoană mal în vârstă.

Scorpio1 _____ . ______ . _____________
Dimineață s-ar putea să intervină ceva neprevăzut și să fiți 
nevoit să vă schimbați programul. Faceți cunoștință cu o 
persoană Importantă, gata să vă ajute să porniți în afa
ceri.

SăgeMtar______________ _____________ ■ ______ :
Se pare că aveți probleme de sănătate din cauza stresului. 
Vă sfătuim să munciți mai puțin și să acoruațl mai mult 
timp odihnei. Spre seară, primiți vizita unui prieten.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_______ 929
Dispecerat gaz________ 227091:
Informații CFR_________?12725_
Urgențe jftKj
Pompieri_____  981
jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

w. f ț 
; I

Capricorn _ ____ ___ ___
S-ar putea să aveți □ neînțelegere cu prietenii. Vă sfătuim 
să vă temperați agresivitatea. După-amiază arați o stare de 
spirit mai bună și petrecețl clipe romantice cu partenerul 
de viață.

Vărr toi
S-ar părea că nu aveți spor la nimic. Ce-i dregi, astăzi vă 
cam lipsește simțul practic. Vă sfătuim să nu forțați lucrurile, 
încercați să vă destindeți și să vă bucurați de viață.

Pești .... __ S .
Aveți planuri mari și intenționați să finalizați o activitate 
importantă, începută mal demult. Un telefon de la o rudă 
vă schimbă programul: trebuie să plecați într-o călătorie.

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit 
Q (film serial, 

reluare) 
10:00 Aventură 1h Rusia 

g-j (film,
reluare)

12:00 Walker, polițist texan 
(s, r). Cu: Chuck Nor- 

0 ris, Clarence Gilyard 
Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Momentul adevărului 

(dramă, SUA 1993).
VQ Cu: Linda Gray, Jamie 

Luner, James Eck- 
house, Alanna Ubach, 
Antonio Sabato Jr.. 
R.: Chuck Bowman 

16:00 Tânăr și neliniștit
S (film serial, reluare) 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy

(film serial, reluare) 
18:15 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv.

Sport Vremea

l

1

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Știri
9fi0 In gura presei (relu

are). Revista presei, 
cu Mircea Badea. 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Sue Thomas

(film serial, polițist, 
Ei SUA 2004).

1
4

730 Experiența franceză8fi0 * 8:30 Ciocolata cu piper (s). 
CeZar și Tipar 9:00 Sărutări ' 
furate (r) 10:00 Plaja lui Mă
ruță (transmisiune directă) 
11:30 Districtul (s, r) 1230 
Dragul de Raymond (s, r) 
13:00 Școala părinților (r) i 
14:00 Spellbinder: Tărâmul [ 
Dragonului (s) 1430 Aventuri 
secrete (s) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) '

063007.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri localeCu: Murilo Benicio, Mariana 
Ximenez, Priscila Fantin 
1030 Iubirea mea, păcatul 
(s).Cu: Yahdira Carillo 1230 
Celebritate (r)13:30 înger 
sălbatic (s) 15:30 Marilyn (s) 
16:30 Visuri fără preț (s) 
17:20 Rețeta de acasă 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 
Vremea de acasă 18:30 Re- 
belde (s, Mexic, 2004) 2030 
La Tormenta (s) 2130 Tărâ- 

! mul pasiunii (s) 22:30 Cele
britate (s) 0:30 Poveștiri ade
vărate (r) 1:30 Lori (r) (diver
tisment) 2:30 De 3x femeie 
(r) (divertisment)

8:05 ăzboiul de acasă (Ep. 
21) 8:25 Sora mea (drama, 
SUA 2004). 9:50 Uite cine cu 
cine vorbește (comedie, SUA, 
1990) 11:05 Cu copiii In Egipt 
(comedie, Danemarca, 2004). 
12:25 Sindicalista (dramă, Ca
nada, 2003). 13:55 Ursulețul 
Winnle(dramă, Canada,2004). 
15:25 Madison (dramă, SUA, 
2001 ).17:00 Duplex (comedie, 
SUA, 2003). 1830 Dragă, am 
mărit copilull (aventuri, SUA, 
1992)20:00 Dansezi? (roman
tic, SUA, 2004). 21:45 Yakuza 
(acțiune, SUA, 2005). 23:20 
Ultima secvență (comedie,

I
1

i 
I

Cu: Deanne Bray, Yan- 16:30 Nunta la Bratca (II) i 
17:00 Omul între soft și moft, 

, 1735 Sărutări furate (s)1830 
Aventuri secrete (r)19fi0 Na
tură și aventură19:30 Dragul 
de Raymond (s) 20:00 Cum 
să nu ne îmbrăcăm (doc. An- 
glia)20:35 Districtul (s)21:30 
Ora de știri 2230 Hoțul de 
orhidee(comedie, SUA, 2002) 
035 Futurama (d. a.)

nick Bisson, Rick 
Peters,
Ted Atherton 

12:00 Anastasia (s, dramă,
Rusia, 2003). Cu: Ele- 

S na Korikova, Petr
Krasilov, Daniel 
Strakhov 

13:00 Observator cu Simona
Gherghe 

13:45 Divertisment (r) 
16:00 Observator 
16:45 Rezervat V.I.P. (diver

tisment) 
1730 9595-Teînvață ce 

să fed. Cu dr. Cristian 
Andrei

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

20:45 rvertisment: 
Vara la Antena 1 
(retrospectivă) 

23:00 Observator
cu Letiția Zaharia.
Sport 

24:00 Vampirii
(film artistic, 
thriller/horror, SUA, 
1998).
Cu: James Woods, 
Daniel Baldwin, 
Sheryl Lee, 
Thomas In Griffith, 
Maximilian Schell. 
Regia: John Carpenter 

2:00 Concurs interactiv 
3fi0 închiderea programu

lui, revizie tehnică

i

1

î

4

20:30 Virus mortal
(thriller, SUA, 2001). 
Cu: Michael Nouri, 

■" Marina Sirtis, Mattew 
Ewald.
R.: John Murlowski 

22:15 Vacanța Mare (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Doi bărbați și 

jumătate (ep. 11-12, 
g comedie, SUA, 2003).

Cu: Charlie Sheen, Jon 
Cryer, Angus T. Jones, 
Marin Hinkle, Melanie 
Lynskey.

0:45 Familia Bundy (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile Pro Tv
2:15 Vacanța Mare (r) 

3:00 La Bloc (r) 
3:30 Virus mortal (film, r) 
5:00 Te vezi la Știrile

ProTv (r)
530 kstrim tivi (r)

i 
t

i i ? jl? P
,'11 , %
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11:35 Teleshopping 12:00 
Look who is winning 13:15 
A treia planetă de la Soare 
(s) 13:35 Cosby (s) 14:00 
That's 70's show (s)14:30 
Miezul problemei (r)16:00 
Naționala de bere 16:30 Tră
dată (s, Venezuela, 2003) 
1730 întreabă-l pe Gabi 
1830 Știri Național TV 19:45 
țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 20:00 Obse
dați de sex (serial) 20:30 Will 
și Grace (s, SUA, 1998)21:00 
Miezul problemei

8:00 Sport cu Florentina 8:40 SUA, 2004). 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 11:30 
Tele RON 13:00 Garito - 
partea l+ll 16:05 Dragoste și 
putere (s) 17:00 Camera 
ascunsă 17:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:00 Mariana - Prețul ino
cenței (s) 20:00 7 bAni de- 
acasă (prima ediție) 2030 
Cash Taxi 21:00 Kiss Adven
ture 22:00 Totul despre sex 
(s) 22:30 Focus Plus 23:30 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 24:00 
Mutant X (s)

10:00 Realitatea de la 10:00 
11 fiO Planeta fotbal 1130 Re
alitatea bursieră 12:00 Realita
tea de la 12:00 13:20 Deschi
de lumea 114fi0 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur
sieră 15:15 Deschide lumea! 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:45 Editorii Realității 18:00 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 20:15 100% 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:55 Prima ediție 22:00 Zece 
fix. Cu Stelian Tănase 23:00 
Politică, frate!

6:00 Apropo TV 9:00 Aventu
rile lui Sylvester și ale lui 
Tweety (s, r) 10:05 Cheers (r) 

; 11:30 Visuri americane (r)
12:30 Echipa de elită (r) 
13:30 Aventurile lui Sylvester 
și ale lui Tweety (s) 1430 Te
leshopping 14:45 Bette! (s, r) 
16:00 Ghici ce-mi place la ti
ne (s, r) 17:00 Echipa de elită 
(s) 18:00 Echipa de elită (s) 
19:00 Visuri americane (s) 
20:00 Echipa de elită (s) 
22:00 Un mafiot la Hollywo
od (comedie/dramă, SUA, 
1995) 0:15 Cheers (s)

i

i 
i

9:00 Fun X. Videodipuri 
10:00 Euromaxx (r) 1030 Eu- 
roblitz (r) 11:00 Ne privește. 
Cu Alina Stancu 12:00 Euro
maxx 12:30 Teleshopping 
13:05 Briefing (r) 14:00 Tele
shopping 14:35 Lumea căr
ților 15:00 Teleshopping 
15:35 Euroblitz: Cinema (r) 
(documentar) 16:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
(r) 18:00 6! Vine presa! Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela vești 20:00 încântare (It.) 
20:15 Toate pânzele sus j 21:00 Unchiul din America 
(partea I) (aventuri, România, ‘ (com., IC, 2002)22:35 Știri 
1987) 22:00 Nașul. Talk- 23:00 Port 23:05 Gura lumii 
show 24:00 Știri. Emisiune 23:40 Noaptea lui Epstein 
informativă (dr., coprod., 2001)

8:00 Știri 8:05 Cursa EU 8:45 
Știri mondiale 9:00 Știri 9:05 
Prismă 9:35 Matineu de va
canță 1035 Charly, maimuța 
familiei 1130 încântare (It.) 
12:45 Știri 13:05 Dedicații ' 
15:00 Port 16:00 Magazin e- 
cologic 16:30 Equator Club 
17:00 A treia planetă 17:25 
Vraja masajului 17:35 Metrul 
pătrat 18:10 Charly, maimuța 
familiei 19:00 Știri 19:45 Po-
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1 Masteratul în străinătate
www.romania-italla.net

Deva (C.P.) - Acesta este forumul româ
nilor din Italia. Aici găsiți informații de
spre munca In Peninsulă, documente, ro
mâni In Italia, permesso dl soggiorno, o- 
forte de muncă, consulat.

Âî,’ |

u
n DNM

lila - Z»m - Limită eu Județul Arad
Biela - Câlan » Bratta Români

■ Vrei un masterat? 
De ce să-l faci în 
România, dacă poți să-l 
urmezi în străinătate?

Monica-Nicolita Zdrenghea

Deva ■ Oferta de programe 
de masterat este mult diversi
ficată pe domenii in străinăta
te față de România, iar o expe
riență de acest gen nu poate fl 
decât benefică pentru CV. Stu
dentul român are de unde ale
ge. Mihai Cernătescu termină 
în această vară masteratul în

Iran, în cadrul Tarbiat Mida- 
res University din Teheran. 
Bursa i-a fost oferită de 
CNBSS, în cadrul unui pro
gram de burse bilaterale, 
lansat de România și Iran. 
Mihai a terminat Facultatea 
de Istorie, in cadrul Univer
sității de Vest Timișoara, și a 
optat pentru masteratul in 
Istoria Iranului. Cursurile 
erau însă în limba persană. 
„Am aflat micul detaliu legat 
de limba de predare abia când 
am ajuns la Teheran. Ei au cu 
totul alte reguli gramaticale. 
De exemplu, substantivele nu

în Deva aparatele radar vor fl amplasate pe 8-dul Deci
bel - Str. Horla - Str. M. Emlnescu - Calea Zarandului

Radare mal pot fl întâlnite șl pe principalele artera rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orâștla - Petroșani 
- Vulcan - Lupenl

■

Prefectura Județului Hunedoara:_________________
Aurel Dan Prlcâjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:___________________
Mlrcea Moloț, președinte 09.00-12.00

IPJ Hunedoara:_________________________________
Comlsar-șef de poliție Alexandru Drăghicl Roșloru, șeful 
IPJ 12.00-14.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:_____________
Lt. colonel Robert lullu Vîțâ, prim adjunct al inspectoru-
lui-șef 10.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:_____________________
Mircia Muntean, primar 09.00-12.00

Hiffisp araai
Societatea Preț Variație

1. SNP PETROM Chl 0,53OT8 $1

2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 2,1400 4,39
3. TLV 1,0600 6
4. BRD 16,8000 -0,59
5. BIOFARM 0,5150 0,94
6. AZOMUREȘ 0,1790 -1,1
7. ANTIBIOTICE IAȘI 1,3600 ’•
8. ROMPETROL 0,0719 2,71
9. BCCARPATICA 0,5350 0,94
10. IMPACT 0,4750 3,26
11. SIE 5 2,1600 4,85
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter 'lângă QUASAR! tel.: 221277.

V CURS VALUTAR BNR - 00.07.8008
1 euro______________________________________3,5182 lei

1 dolar american___________________________ 2,7442 lei

1 gram de aur 55,6737 lei

Reguli: în fiecare bloc junt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele 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.

Soluția jocului din 
numărul precedent
3 7 8 2 5 1 6 4 9
9 1 6 8 7 4 5 3 2
5 2 4 3 6 9 8 1 7
7 8 9 1 4 5 3 2 6
2 4 1 9 3 6 7 8 5
6 6 3 7 8 2 1 9 4
8 9 2. 6 1 7 4 5 3
4 3 7 5 2 8 9 6 1
1 6 5 4 9 3 2 7 8

Jj j jf 4 j j s *t 4 J J

1, Pe cont propriu: se plătesc din buzunar toate cheltuielile_____________
si________________ ___ _______________________ __________

■ obn Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinjtete (G4BjS)
• direct de le universitatea unde dara și t sa studieze,___________________________
* da p« NET: www.roburse.ro,wwwJurseguvorn.ro; www.aecl.es;

au genuri și număr, așa că 
propoziția «în Iran e mulțl 
cartofi» e corectă”, explică 
Mihai. învățarea limbii per
sane i-a prelungit șederea de 
la doi la trei ani. El nu are 
drept de muncă, deci singura 
sursă de venit este bursa. 
CNBSS îi dă 150 dolari pe lună 
și li asigură anual un bilet 
dus-lntors Teheran-București.
Fără Împrumuturi

Raluca Bătănoiu a obținut 
bursa de masterat prin mail 
de la universitatea la care a 
dorit să studieze. A absolvit 
Facultatea de Jurnalism și 
Științele Comunicării din 
cadrul Universității de Vest. 
Soluția a venit de pe Internet, 
când a găsit un masterat în 
limba engleză, organizat la 
Universitatea din Bremen. A 
aplicat și a fost acceptată, uni-

Mihal Raluca

versitatea plătindu-i studiile și 
oferindu-i un loc în cămin. Ca 
să se întrețină, ea lucrează ca 
Teaching Assistant la un curs 
de media din cadrul univer
sității. „Am avut noroc. Alții 
sunt nevoiți să facă împru
muturi de la universitate, pe 
care le plătesc după absol
vire”, explică Raluca.

Cu ce acte predăm „rabla"?
■ în județ, centrele de 
colectare a autoturis
melor vechi nu sunt 
complet autorizate.

Clara Păs__________________
elira,piielnformmtdla.ro

Deva - Agenții economici 
care vor să fie autorizați în 
calitate de centre de colectare

a mașinilor uzate trebuie să 
obțină avizul de funcționare 
emis de poliție, autorizație de 
la RAR și de la mediu. „Exis
tă o firmă din Hunedoara în
scrisă în program, dar aceas
ta așteaptă ultima autorizație, 
cea de la RAR”, a declarat Lu
isa Iorgovan, director adjunct 
al APM Deva.

în privința producătorilor 
ori importatorilor autorizați,

Att» wervtotal înmatriculări
■cererea de radiere tipizată;_______
-cartea de Identitate a vehiculului;
•fișa de înmatriculare a mașinii cu viza circumscripției financiare; 
-certificatul de distrugere; ________________________________
-trei exemplare ale certificatului de radiere;______________________
-actul de Identitate, în original și copie xerox;_________ __________
-certificatul de înmatriculare;_____________________________________
-plăcile cu numerele de înmatriculare ale vechiului autoturism.

- Aste ttealiî
-actul de identitate;

l«aalizată a certificatului 0 ■ înmatriculare al mașinii uzate;
-a cot,*  localizată a certiflcatului ae predare;
•tin certificat de radiere - original; 
-un act de succesiune, dacă este cazul.

nici aceștia nu dețin infor
mații legate de cotele de 
mașini noi atribuite.
Se predă pe roți

„Nu ne-a fost comunicat 
numărul de mașini. Anul tre
cut am avut 101 mașini noi 
prin acest program, iar repar
tizarea s-a făcut pe principiul 
primul venit - primul servit”, 
susține Dumitru Gherghel, 
director comercial Service 
Automobile Dacia Deva.

Solicitanții se vor înscrie 
pe lista unui singur dealer de 
mașini noi care le va înmâ

na nota de acceptare.
Predați vechea mașină la 

un centru de casare de unde 
obțineți certificatul de dis
trugere.

Autoturismul predat tre
buie să fie înmatriculat în 
România, să aibă o vechime 
mai mare sau egală cu 12 ani 
de la anul fabricației și să 
aibă componente esențiale.

La casare, mașina trebuie 
să fie în stare de funcționare.

La predarea mașinii, pro
prietarii vor primi și o sumă 
de bani, ca în cazul unei 
casări obișnuite.

Cum se obține ajutorul de șomaj?
Deva (I.J.) - Sorin Victor 

Roman, din Hunedoara, a pri
mit, din nefericire, zilele tre
cute, preaviz de la firma unde 
lucra de peste opt ani. El spe
ră ca în cele 15 zile să își gă
sească un alt loc de muncă, 
dar dacă nu reușește, este o- 
bligat să solicite ajutor de șo
maj. Nu știe care sunt condi
țiile în care poate obține aju
torul de șomaj, care este 
cuantumul acestuia și pentru 
cât timp. Răspunsul a fost ob
ținut de la AJOFM Hunedoa
ra: „Ajutorul de șomaj poate

fi obținut dacă persoana are 
un stagiu de cotizare de mini
mum 12 luni în ultimele 24 de 
luni premergătoare datei în
registrării cererii, dacă nu re
alizează venituri din activități 
autorizate, potrivit legii, mai 
mici decât salariul de bază 
minim brut pe țară garantat 
în plată și dacă este înregis
trată la una din agențiile 
noastre”, spunea Vasile Iorgo
van, director Agenția Județea
nă pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Hunedoara.

Indemnizația de șomaj se a-

cordă în 30 de zile de la data 
înregistrării în bazele de date 
ale agenției.

Bărbatul va primi ajutor 
timp de 9 luni pentru că are 
un stagiu de cotizare de cel 
puțin cinci ani. Pentru 12 luni 
avea nevoie să lucreze 10 ani. 
Va primi 75% din salariul de 
bază minim brut pe țară 
garantat în plată, la care se 
adaugă 5% calculat prin apli
carea asupra mediei salariu
lui de bază lunar brut pe 
ultimele 12 luni de stagiu de 
cotizare, a unei cote pro

centuale diferențiate în func
ție de stagiul de cotizare.
Se vor valorifica

Petru Balaj din Ilia vrea să 
știe când vor fi luate în cal
cul adeverințele cu salarii 
depuse.

Răspunsul CJP: Pentru pe
rioadele 01.11.1955 - 01.05.1956, 
26.11.1957 - 31.03.1963 și
01.01.1991 - 01.04.1991 lipsesc 
salariile tarifare de încadrare. 
Dacă ați adus adeverință în 
acest sens, ea se va valorifi
ca în cel mai scurt tinip.

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajatii Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și n.

continuă să-ți facă viața mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fl să îți 

facem noi, din nou, cumpărătu
rile?

Ce trebuie să faci?
în perioada 1-28 iulie cumpără Cuvân

tul Liber, decupează talonul participant, 
completează-1 și depune-1 la O.P.l C.P. 3 
Deva, în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 28 
iulie. Mai multe taloane, mai multe 
șanse de câștig! Iar dacă vrei să nu ratezi 
nici un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziarului, fă- 
ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 
lei.

Și de data asta îți vom da BANI!

Tu faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)
Extragerea va avea loc la sediul re

dacției, în 28 iulie, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 29 iulie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban. Mult succes!

Talon pentru concurs - 5 iulie 2006
Nume______________________Prenume_______________________
Adresă_________________
Telefon___________________Sunteți abonat?_________________

<
I

http://www.romania-italla.net
wwwJurseguvorn.ro
http://www.aecl.es
piielnformmtdla.ro
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• Amenzi. Inspectoratul de Poliție al Jude
țului Hunedoara a anunțat că, în ultimele 48 
de ore, polițiștii au constatat un număr de 
186 de încălcări ale diferitelor acte norma
tive, încălcări ce au fost sancționate cu 
amenzi de 10.070 de lei RON. (D.l.)

• Expoziție de artă. Galeriile de Artă „For
ma" din Deva vor găzdui, vineri, 7 iulie 
2006, vernisajul expoziției de artă plastică a 
artistei Rodica llincai, una dintre elevele a- 
preciatului artist hunedorean, prof. Ernest 
Kovacs. (S.B.)

• Recompense. Un număr de 40 de familii 
din Deva care au împlinit 50 de ani de căsă
torie neîntreruptă au fost premiate ieri de 
Consiliul Local cu „Diplome de fidelitate" și 
bani. Manifestarea a avut loc la debutul șe
dinței Consiliului Local Deva. (M.S.)

Hunedorenii pariază pe CM

Victor Vaida (Foto CL) 

Supărat pe 
Timiș

Deva (D.I.) - Demisia 
deputatului loan Timiș 
din rândul Partidului 
Social Democrat a creat 
nemulțumiri în rândul 
conducerii județene a 
PSD Hunedoara, preșe
dintele filialei, Victor 
Vaida, apreciind că nu e 
vorba despre o pierdere 
prea mare pentru par
tid. „Activitatea lui loan 
Timiș ca parlamentar a 
fost, oricum, una modes
tă. Consider că nu a pro
cedat corect când a pă
răsit partidul, pentru că 
nu a anunțat nici condu
cerea județeană, nici cea 
la nivel național. El nu 
s-a putut, practic, aco
moda cu intrarea PSD 
în opoziție și nici cu no
ua conducere a partidu
lui la nivel județean”, a 
spus președintele PSD 
Hunedoara.

Majorări 
de 
impozite 
București (D.l.) - De
putății din Comisia 
de buget-finanțe au 

aprobat o măsură 
prin care consiliile 
iocale ar putea avea 

dreptul să majoreze 
impozitele și taxele 
locale anuale cu 
maximum 20 la sută 
peste nivelul 
prevăzut în actualul 
Cod Fiscal. în 

prezent, impozitele și 
taxele locale sunt 
indexate anual pen
tru a reflecta rata es
timată a inflației 
pentru anul următor, 
dacă aceasta depă
șește 5 la sută. Pre
vederea adoptată de 
deputați este con
form proiectului de 
Cod Fiscal aprobat 
de Guvern. Totodată, 
noua variantă a 
Codului Fiscal sta
bilește că impozitele 
și taxele locale vor fi 
indexate o dată la 
trei ani, ținând cont 
de evoluția ratei 
inflației de la ultima 
indexare, în situațiile 
în care inflația 
depășește un nivel 
cumulat de 10 la 

sută.

■ Jucătorii hunedoreni 
pariază milioane de lei 
vechi pe meciurile de 
fotbal importante.

Roxana Șerbănoiu

Deva - Jucătorii își riscă 
banii, aproape zilnic, pe me
ciurile din campionatele eu
ropene sau americane de fot
bal, baseball, handbal, pe ju
cători de tenis sau schiori, 
curse de cai sau câini. Sumele 
care intră în joc pornesc, în 
medie, de la câteva zeci de 
mii de lei vechi și ajung până 
la câteva milioane. Cei mai 
mulți bani se pariază la fot
bal. Aproximativ 75 la sută 
din pariori mizează pe rezul
tatele meciurilor de fotbal 
pentru că aici există cea mai 
mare probabilitate de câștig.

„Se pariază mai ales la meciu
rile importante.

Cei care fac pariuri sunt 
clienți fideli, dar odată cu 
începerea Campionatului 
Mondial de Fotbal au apărut 
și jucători noi”, spune Stela 
Vlad, angajată a unei case de 
pariuri din Deva.
Ei pariază

Veniturile din mizele fotba
listice realizate de casele de 
pariuri sunt de ordinul mili
ardelor de lei vechi, săp
tămânal. „Se câștigă foarte bi
ne din astfel de firme.

Eu pariez de un an și cred 
că sunt bani câștigați cinstit”, 
spune Mihai Peter, de 22 de 
ani. Majoritatea jucătorilor 
sunt mulțumiți. „E o sursă de 
venit suplimentară. Poți 
câștiga sume mari, dar la fel 
de ușor poți să pierzi”,

declară Pompiliu Lungu (22 
de ani) și Răzvan Gaiu (20 de 
ani).
Interzis minorilor

Afacerile caselor de pariuri 
înființate în România și-au 
dovedit profitabilitatea încă 
din primele luni. Numărul a- 
proximativ al celor care pari
ază este de 300 jucători la fie
care agenție de acest gen.

Printre clienții caselor de pa
riuri se întâlnesc oameni din 
toate categoriile socio-profe- 
sionale.

„Unii ajung pentru prima 
dată într-o agenție de pariuri 
și își încearcă norocul”, 
adaugă Stela Vlad. Singurul 
inconvenient al acestor jocuri 
de noroc este limita de vârstă. 
Pariorii trebuie să aibă peste 
18 ani.

Mihai PeterStela Vlad (Foto: cl) Pompiliu Lungu

Pagube de 10 milioane de lei
■ Prefectura cere 8,8 
mii. lei de la Guvern 
pentru refacerea stri
căciunilor inundațiilor.

Deva (M.S.) - Inundațiile ca
re au avut loc în județul Hu
nedoara în perioada 8-23 iunie 
au produs pagube în valoare 
de 10,53 milioane de lei, rele
vă datele statistice ale Prefec
turii. Ploile torențiale, urmate 
de inundații, au afectat 50 de 
localități hunedorene. Două 
persoane au decedat lovite de 
fulger în timp ce se aflau cu 
animalele pe câmp, a declarat 
ieri prefectul județului Hune
doara, Cristian Vladu.

Din cauza inundațiilor au 
fost distruse patru locuințe,

19 au fost afectate, iar 430 de 
fântâni a trebuit să fie cură
țate. Au fost inundate 662 de 
hectare de terenuri agricole.

Apele venite de pe versanți 
au afectat patru kilometri de 
drumuri naționale, 14,9 kilo
metri de drumuri județene și 
53,5 kilometri de drumuri co
munale. Au mai fost afectate, 
printre altele, nouă poduri și 
101 podețe și punți pietonale.

Prefectura Județului Hune
doara a pregătit un proiect de 
Hotărâre de Guvern prin care 
solicită fonduri de la bugetul 
de stat în valoare de 8,815 mi
lioane de lei pentru refacerea 
unor lucrări de infrastructu
ră, în special poduri și pode
țe. Potrivit prefectului Cris
tian Vladu, în județ există 189

Cristian Vladu (Foto: cl)

de poduri și podețe subdi
mensionate, care nu pot pre
lua apa de pe versanți în 
cazul unor ploi torențiale.

Solicitare
București (D.L) Călin 

Popescu Tăriceanu do
rește un proiect de act 
normativ care să inter
zică accesul la licitațiile 
pentru proiecte finanțate 
de la buget sau din fon
duri europene pentru fir
mele care nu și-au res
pectat clauzele contrac
tuale în alte lucrări. Pre
mierul a arătat că auto
ritățile au primit infor
mații că întârzierile în
registrate în derularea 
proiectelor sunt cauzate 
de incapacitatea tehnică, 
administrativă și finan
ciară a firmelor selec
tate.

Shopping pe net, între bine 
și... Doamne ferește!

| ție, polițiștii hunedoreni, în urma controalelor

■ Fraudele și piața mi
că de distribuție reduce 
oferta vânzărilor on
line la noi.

Andreea Nădăban

I efectuate în trasee în ultimele 48 de ore, au 
aplicat 160 amenzi la legea circulației, din 
care 51 la regimul de viteză, șî au ridicat în 
vederea suspendării 7 permise de conducere, 
din care 2 pentru consum de alcool, și 2 certi
ficate de înmatriculare. (Foto: Traian Mano)

—----------------- ----------------------------------

Deva - La mare căutare pe 
Internet, cumpărăturile on
line au tentă occidentală. O- 
ferta este tentantă, prețurile 
mici, produsul de calitate. 
Plus livrare la domiciliu pen
tru un comision simbolic. La 
noi, tineretul adoră să folo
sească Internetul, inclusiv 
pentru cumpărături, dar Ro
mânia este respinsă din ba
zele de date ale holdingurilor 
străine. De vină este numărul 
redus de clienți și nu fraudele 
comise din țară, cum se spu

ne, pentru că ele reprezintă 
de fapt doar 1% la nivel mon
dial. O statistică națională de
monstrează că, dacă ar fi po
sibil, 63% dintre români ar 
cumpăra on-line.
Internetul e perfect

Tinerii deveni spun despre 
colegii lor care au cumpărat 
de pe Internet că preferă căr
țile, electronicele, tricourile și 
bijuteriile. Pentru ei, Interne
tul e perfect. „Străinii sunt 
sceptici în privința seriozită
ții românului, cu toate aces
tea se poate cumpăra on-line 
din România”, spunea Silva
na. „E prea complicat să cum
peri on-line, nu toate site- 
urile au implementat plata cu 
cârdul, se poate plăti ram- 
burs, și ai mai multă siguran-

Radu

ță că produsul ajunge la desti
nație”, susține Vali. „Sistemul 
de plată pe Internet nu e bine 
pus la punct și nu m-a deter
minat să cumpăr ceva”, spu
nea Radu. „Sigur că am cum
părat on-line. Un aparat foto. 
Avea toate detaliile produsu

Vor mai mult cărbune
Deva (T.S.) - Reprezentanții Termoelectri

ca au solicitat Companiei Naționale a Huilei 
(CNH) Petroșani majorarea cantității de 
producție cu încă aproximativ un milion de 
tone de huilă. Cererea a venit după ce sto
curile de cărbune energetic de la Termocen
tralele Mintia și Paroșeni s-au redus la ju
mătate. Directorul general al CNH, Daniel 
Surulescu, crede că „această cantitate este 
exagerată raportată la potențialul compa
niei. Vom căuta o soluție pentru a găsi o 
cale de mijloc”, a declarat Surulescu. CNH 
ar trebui să livreze, în acest an, 3,4 milioane 
tone de cărbune, principalii beneficiari find 
Termocentralele Mintia și Paroșeni.

Nu cred că este 
deloc bine pentru 

români ca între preșe
dintele Băsescu și pre
mierul Tăriceanu să 
existe o relație ten
sionată, cu certuri și 
neînțelegeri.
Rusalin Lungu, 
Deva

IAn această relație 
totul este politică.

Se pare însă că în ul
tima vreme cei doi se 
ceartă mult prea mult, 
dar românii nu cred 
că sunt afectați de 
această stare.
Laurian,
Brad

Relația este compa
rabilă cu cea dintr- 

o familie formată din 
două persoane care 
trag, fiecare în parte, 
mai mult către copiii 
din căsătoriile an
terioare.
Dorin Olariu, 
Deva

Râul

lui. Știi de la început ce cum
peri”, afirmă Râul. „E comod 
să cumperi on-line. Te gân
dești ce vrei, obții informații 
detaliate despre produs, iar 
pe forum ai și părerile oame
nilor despre el”, conchide 
Dorin Roman.

și preznzer

■k ju-mi place deloc 
1N politica și aici to
tul este politică! Cred 
că între cei doi sunt 
prea multe orgolii și 
situația creată nu ne 
ajută deloc pe noi, 
cetățenii României. 
Dan Bunea,
Hunedoara

Relația dintre 
președinte și pre

mier nu este bună 
pentru noi! Din păca
te, ea există, și alegeri 
anticipate nu este 
cazul să se facă până 
nu intrăm în UE!... 
Romi SArb,
Deva



• Consecință. Portugalia nu mai este print
re destinațiile favorite ale englezilor pentru 
petrecerea vacanțelor, după ce reprezentati
va antrenată de Luiz Felipe Scolari a eliminat 
Anglia, în sferturile de finală ale Cupei Mon
diale, informează AFP.

Emerich
Jenei (Foto: J.b.)

CM văzut de Emerich Jenei
Oradea (G.N.) - Reputatul om de fotbal 

orâdean Emerich Jenei a remarcat faptul 
că semifinala de astăzi, din
tre Franța și Portugalia, pune 
față în față două echipe 
cotate cu șanse minime la 
câștigarea titlului mondial 
înaintea startului. „Micro
biștii și specialiștii acordau 
puține șanse Franței la 
momentul debutului CM 2006. 
Cred că nimeni nu se gândea, 
după meciurile din grupe, că 
Franța va ajunge printre

primele patru echipe ale Mondialului. Cu 
toate acestea, francezii au reușit să elim
ine campioana mondială, Brazilia. Astăzi, 
„cocoșii” vor trebui să învingă din nou o 
echipă „braziliană”, „Bbazilia Europei”, 
cum este supranumită Portugalia, dacă vor 
să intre în finală. De cealaltă parte, Por
tugalia este o formație redutabilă, care știe 
să păstreze balonul, să schimbe rapid rit
mul de joc sau să se apere în stil european. 
Alături de Figo, portughezii au în echipă 
staruri ca Deco, Cristiano Ronaldo, 
Maniche sau Pauletta, care le pot face viața 
grea lui Thuram și coechipierilor săi din 
apărarea Franței”, a spus fostul antrenor 
al Stelei și al echipei naționale.

Scolari
■ Franța și Portugalia se 
întâlnesc în această 
seară în cea de-a doua 
semifinală a CM 2006.

Mtinchen (MF) - Partida 
dintre Franța și Portugalia 
constituie o confruntare între 
două dintre cele mai bune 
reprezentante ale momentului 
în fotbalul european. Ca o 
ironie a sorții, cele două pro
tagoniste ale meciului de azi 
nu au fost cotate cu șanse 
prea mari înaintea startului 
CM 2006.

Cele 12 succese consecutive 
la CM obținute de antrenorul 
Luiz Felipe Scolari, șapte cu 
reprezentativa Braziliei, cam
pioană mondială în 2002, și 
acum cu Portugalia, semifi- 
nalistă în Germania, se da
torează consultării unei cărți 
de căpătâi, „Arta războiului”, 
a filosofului chinez din sec
olul V I.H., Sun Tzu.
Disciplină militară

De altfel, în biografia 
tehnicianului de origine ita
liană există ascendență mili
tară, principiile lui fiind dis
ciplină, unitate, pregătire. 
Termenii militari sunt 
frecvenți în explicațiile lui 
Scolari, dar acest lucru nu

Arbitru Uruguayan
MUnchen (MF) - Arbitrul Uruguayan Jor

ge Larrionda va conduce la centru meciul 
Franța - Portugalia, din semifinalele Cupei 

. Mondiale.Larrionda, în vârstă de 38 de ani,
va fi ajutat la cele două linii de compa- 
trioții săi Walter Rial și Pablo Fandiono. 
Cei trei uruguayeni au mai arbitrat la CM 
2006 două meciuri, în faza grupelor, Italia 
- SUA, 1-1, meci marcat de trei eliminări, 
și Franța - Togo, 2-0. Larrionda a arbitrat 
primul său meci internațional în 1999. El 
a oficiat la JO de la Atena 2004 și la me
ciuri de calificare pentru CM 2006, din zona 
Americii de Sud.

Conform site-ului FIFA, Larrionda este 
funcționar. De asemenea, la prezentarea sa 
pe site-ul FIFA, el spune că cea mai fru
moasă amintire a sa este semifinala de la

LluSE Mijlocașul Zine
dine Zidane, lidend: incon- | 
testabil al „cocoșilor”, h | 

j fost asemuit de presa 
I franceză eu un „soare 
i care nu vrea să apună”, 
j De jocul lui „Zizou” va

depinde în mare măsură | 
; și soarta semifinalei de l 
{ azi. (G.N.) (Foto EPA)

Cupa Confederațiilor din 2003, Franța - 
Turcia, câștigată de francezi cu scorul de 
3-2. Platini e cam dezamăgit

Carlos se retrage
Rio (T.B.) - Internaționalul brazilian 

Roberto Carlos și-a anunțat retragerea din 
echipa națională. „Am terminat cu echipa 

națională. A fost ultima mea 
partidă”, a declarat fundașul, 
în vârstă de 33 de ani, extrem 
de criticat pentru evoluția sa 
în meciul cu Franța, el fiind 
considerat unul dintre 
responsabili pentru golul 
marcat de Thierry Henry. 
Roberto Carlos a jucat 128 de 
meciuri pentru naționala 
Braziliei și a marcat 10

goluri. El a câștigat Cupa Mondială în 2002, 
medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 
1996 și Copa America în 1997 și 1999. Car
los este al doilea jucător care își anunță 
retragerea din națională, după Juninho 
Pernambucano, în vârstă de 31 de ani, de 
la Olympique Lyon.

Roberto Car
los (Foto: EPA)

■ Fostul fotbalist 
francez nu este prea 
mulțumit de nivelul 
meciurilor din Germania.

Berlin (MF) - „Au fost me
ciuri bune și partide mai 
puțin bune. Cred că nivelul 
fotbalului practicat nu este 
prea ridicat. Acest lucru ține 
de presiunea enormă care 
este exercitată asupra jucă
torilor”, a spus Platini. Fos
tul antrenor al Franței a făcut 
o paralelă între perioada când 
evolua și cea de acum: „Când 
eram fotbalist, de exemplu în 
1984, vorbeam doar cu un jur
nalist. în prezent, jucătorii 
sunt urmăriți de o mulțime 
de jurnaliști”. Platini a pre
cizat că brazilianul Ronaldin
ho, deși este cel mai bun fot
balist din lume, „aproape că 
nu s-a văzut la primele meci
uri ale Braziliei”, spre deose-

i „Alta

Școlari visează la un nou titlu mondial (Foto: EPA)

pare să-i deranjeze pe 
jucătorii portughezi. „Ne-a 
îmbogățit, ne-a dat încredere 
în noi înșine”, explică por
tarul Ricardo Pereira. Fost 
fundaș de fier, reputat pentru

Fotbaliștii „cariocas", primiți cu insulte
■ Selecționerul Carlos 
Alberto Parreira a fost 
numit „măgar", „merce
nar" și „laș".

l
Sao Paolo (MF) - O parte 

din lotul reprezentativei 
Braziliei, care a sosit de la 
Cupa Mondială, a fost prim
ită cu insulte de suporterii 
aflați la aeroportul din Sao 
Paulo, jucătorii fiind numiți 
„trădători”.

Potrivit TV Globo News, 
mai mulți jucători, între care 
Cafu și Roberto Carlos, au fost 
numiți „trădători” de supor
terii aflați în fața porții prin
cipale a aeroportului. Printre 
ceilalți jucători care au sosit 
la Sao Paulo se aflau Mineiro, 
Rogerio Ceni, Ricardinho, 
Cris, Fred, Cicinho și Luisao.

„Am crezut într-o fantasmă 
conform căreia Brazilia tre
buie să ajungă în finală. 
Acum, că Brazilia a pierdut, 
este normal ca echipa să fie 
criticată. în fotbal am un 
curriculum de învingător, cu 
mai multe victorii decât 
înfrângeri. Mă voi gândi mai 
mult la victorii decât la 
înfrângeri. Acum trebuie să 
ne gândim la următoarele

Michel Platini (Foto: fan)

Klose, a cărui evoluție l-a 
încântat. Michel Platini a 
menționat că arbitrii sunt o 
problemă de mai mult timp.

„Ei acordă prea ușor car
tonașele. Fotbalul este un 
sport al bărbaților, și sunt 
surprins să văd că adesea la 
prima greșeală există un 
avertisment”, a adăugat fran-

războiului"

duritate în joc, Scolari a 
evoluat în mai multe cluburi 
din statul său natal, Rio 
Grande Do Sul, ca și Ronald
inho, stat ai cărui locuitori 
sunt numiți gauchos (văcari).

Echipa Braziliei, marea decepție a CM 2006 (Foto: epa)

ediții ale Cupei Mondiale și 
să jucăm fotbal. Brazilia nu 
a reușit să-și depășească 
adversarul francez”, a 
declarat Cafu, care a disputat 
patru ediții ale Cupei Mondi
ale, câștigând două, în 1994 
și 2002.

Selecționerul Carlos Alber
to Parreira și mai mulți mem
bri ai echipei tehnice au 
părăsit aeroportul din Rio de 
Janeiro pe o ușă din spate, 
pentru a-i evita pe jurnaliști

„Ronaldinho", distrus
■ Statuia care îl 
reprezenta pe starul 
Barcelonei a fost arsă 
de fanii brazilieni.

Chapeco (MF) - O statu
ie de șapte metri înălțime 
reprezentându-1 pe Ronaldi
nho a fost distrusă într-un 
oraș din sudul Braziliei, 
după eliminarea echipei 
pregătită de Carlos Alberto 
Parreira la Cupa Mondială 
din Germania. Un purtător 
de cuvânt al Primăriei a 
declarat că statuia, din 
rășină și fier, care se afla 
în piața orașului, a fost 
arsă în noaptea de sâmbătă 
spre duminică. „Nu a mai 
rămas decât structura me
talică”, a declarat sursa 
citată. Statuia îl reprezen
ta pe Ronaldinho cu un 

Semnificativ pentru stilul său 
este declarația dată după 
meciul de pomină cu Olanda, 
când au fost acordate 16 car
tonașe galbene și patru roșii: 
„A fost un război, iar jucă
torii mei au fost niște eroi”, 
limbaj inspirat din amintita 
lucrare, tratat care inspiră și 
politica internațională actu
ală, după cum au recunoscut 
de-a lungul anilor mari 
oameni de stat, precum Hen
ry Kissinger.
Nemuritorul Zidane

De cealaltă parte, Franța se 
bazează în special pe Zidane, 
considerat drept principalul 
artizan al eliminării Braziliei. 
Cotidianul britanic 
Mail îl califică pe m 
drept „un magician”, 
a fost „într-o a patra dimen
siune” în meciul cu Brazilia, 
consideră cotidianul The 
Times, potrivit căruia 
istul francez mai are, până la 
retragere, „ultimii pași mici 
pentru a ajunge la nemurire”. 
„Zizou i-a făcut să tacă pe cei 

Daily 
(ijlocaș 
Zidane

fotbal-

care râdeau de echipa Fran
ței”, a titrat The Guardian, 
potrivit căruia „gama paselor 
căpitanului francez a cuprins 
de la simplu la uluilor, fun
dașii brazilieni fiind hipnoti
zați și umiliți total”.

și pe suporterii decepționați. 
Suporterii care au aflat că 
tehnicianul părăsise deja ae
roportul nu au apreciat ges
tul acestuia, numindu-1 pe se
lecționer „măgar”, „merce
nar” și „laș”.

Majoritatea titularilor din 
echipa Braziliei, cum ar fi 
Ronaldinho, Ronaldo și Kaka, 
au plecat duminică, de la 
Frankfurt, în orașele euro
pene în care locuiesc, tot sub 
insultele suporterilor.

Ronaldinho, o decepție
(Foto: EPA)

balon în mână și a fost 
inaugurată în urmă cu doi 
ani, când jucătorul for
mației CF Barcelona a fost 
desemnat cel mai bun fot
balist din lume de către 
FIFA. Câștigător al Balonu
lui de Aur în 2005, Ronal
dinho a fost una din mar
ile decepții ale Braziliei la 
Cupa Mondială.
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Limba și titentiwa englezi - o limbi fi literaturii străini tgermuii.fiancrii)»«« Limba șl literatura rmulttif- •WuKlOeuri mgetăte:
BOdeloct^icuraxă: 

și liiennurt tMOrt tefieA ftiuterii) w» tllftbtt fi tiferantra romM <36 de tocuri bt«ctate.
I - ■ ............ T--ui —< <-~» 50 de locuri cu taxă;

Limba fi literatura franceti ■ âlimbi fi lilerallOf ruini (enfieti, germani) him Lbaba șl Itlmnurs nmini 15 tari R^țuue: S3 & tatilg gș 

Criterii de selecție: Media la Limbași literatura _ 7. . 2 7.......7 f........  7 7__ . .. A- 1 U _______
engleză, germană/fomeeză din tgtii de liceu (sau rificatul international recunoscui pentru engleză. gcmudgMu l’rifcesă): 186,(6) SSi 

Media la bacalaureat: 33.(3)% ; ”

Specializarea: Limba fi literatura români • Bibliologic ți bibUotecomtmie • 15 tocuri bugetate; 30 de locuri cu taxă: 
Criterii deseleeție: Medialal.ilibași literaturatj>m|nădm aniide liceu: 66.(6)%; Media la bacalaureat: 33.(3)% . s

Domrainl de Hreață: Limbi Modeme Apliote 
Specializări: Limba englezi - limba francezi sdfi Itintba germani ■ 20 de locuri bugetate; 50 de locuri cu taxă: 
Limba germani - Limba efigie# sau Limba francezi - 20 de locuri bugetate: 50 de locuri cu taxă; 
Limba francezi - Limba germană sau Limba engleză ■ 20 de locuri bugetate; 50 de locuri cu laxă;
Criterii de selecție: Media la Limba și literatura ârăăia A din anii de liceu (sau calificatul internațional recunoscut) ■ *ttedi  1H Limba și 
literatura străină B din anii de liceu (sau ccrtilicatul btemalional pentru engleză, franceză sau germană): 66,(6) %;

Media la bacalaureat; 33.(3)% <

Domeaial de Heențfc Stndii Cnrtarata Specializări: 2 
Criterii de selecție: Media la Lifoba și literatura oigfcză 
Media te bacalaureat; 33,(3)% {
Domeaial de licență: Trains Specializarea: Ariile tpeci 'aiului de 
PmbedeapttludmL- 2S iulie 20^6; 29 iulie 20061. Jâiulle 2006 
Criterii de «lecție;Viata medici probă eBmiâawie

-Actorie - etapa I -probă elinpnatorie*  proba va consta în recitarea unei poezii»lBprezeiUarea a 1-2 povestiri și a două monoloage 
repertoriul propriu, la alegerea tandidotului. Se acorda calificativul Admis sau R^i|to>Probă de aptitudini - etapă a |Au - gro“ 
prezentarea unor poezii, a unei dovrsuri șt a unuțmonotog din repertoriul crnxluw^^ alegerea Comisiei de conȘ, i, 
Specializarea: Teatrologie - management dmril-Mi \oal-------- "" ^71 «».. ... .. k.»

Limba fi literatura germani-o limbă

Admiterea se îace pe bază de concurs dosare: - 2054, media bacalaureat • Sl>% media anilor de studii. Perioada dti imerieri: ) 7 - 24 iulie 2006
FACULTATEA DE MEDICINĂ „VICTOR PAPILIAN" '

j50/66‘Sfhttt. 3tr. Pampcfu Ottofâiu fit. 2-4 Tel.: ^40/269143^777; Fax.' tâl4(l/269721232/1 e-mail: m^cin^aitibxibiu.ro

Domeniul (k Iwefiț»; Sănălak
Speeializân: Vlcdicbitl^enerulâ - 85 de lacuri bagetafe’; 4(J clp lovuri ca uxă; Medicmâ dentară ■ 20 de locnri bugetate; 30 dc locuri cu uxă;
Concursul ama doar dimr-o singura proba scrisa (test grila): Biologic (dasa Xl-a) BKM sau Chimia Organica (clasele XJ-a si a Xlt<Q 100 %< 

c«a ta’ Media mb II 5 locuri bugetate; 40 dc tairi cu taxă:Cwumd consta doar dimr-o singura proba scrisa (test grilHBiotogie 100 XI-a
h BB laai h ’ ttmdwdă anulH' (a/ntinuarestudii} - 30 de locuri cu taxă: Media de absolvire al Colegiului de Medsduă W%

Tehnicii dentară 25 Mucuri eu taxă .tehiență dentară - 35 de focuri cu taxă - Media Bacateureat î00%

< tk in&i > iL-Tt. /i ri22 iuh& 2(106: Proba scrimă: 24 iulie 2006 ora

FACILTăTEaDE ȘTIINȚE
teliiirf Uri

âmtkăi ciigleză/germană/frarKezâ din anii de liceu + media lâ l.raft și litetalfta imriMI

I

i: Studii americane - 30 de locuri cu taxă;
1 din anii dc liceu (sau calificatul internațional recunoscut): (/’.(6)ȚȚ;'

teatru (Actorie) -10 locuri bugetare J0 locuri d'

It-u-graba consiS to

Specializarea: Teatrologie - m^agement dmral -10 locuri bugetate; 10 locuri fttâ^-. Gri.erii de selecție: M.-nta generală din IM9 

Limba și literatura română: ftbjfy fa Media la bocalăuresc: 33Ț3)% 
Perioada de înscrieri: 20 -27 iilie 2006 țl-7seLedtbrie 2006)

FACULTATEA DE JURNALISTICĂ
MO291-Sfau Sir Brutarilor nr 1-3 til: 0040264 2!bÂ' tai OtUOl^llSIU-iKiu )i>Hud,M,tirnUrib<a.ni

Doraraiol de Ikali: Științe «ta Coasonicării
Specializări: Jmatism -21 de locuri bugetate; ®0 ft locuri cu taxă; 100 ID

Comunicare și ReMrii Publice - 21 |de jocuri bugetate; 100 de locuri

Doamiol de lierață: FBosoiir Specializări: Ftosefie -16 locuri bugetate; 50 de 
Condiții ft admitere: Media de te examenul dc bac-rlauțeal - 50% Malta anilor ftl 
FACULTATEA DE INGINERIE wHER$g|N OB 
iSOO’FXibm. Sr EmdCiomnnr. At: 21 '^4: fax '

Domeaial de Hcrațl: Inginerie IndnMrială 1 ft j 
Specializări: Trimoiogm censtritatRor de mașui; Mașinitetegfgfn

STO-Si.%. Sir. fh InnSigmțțMla ««IWmtar Wl )6V ItMI' .-mail uibngp.lbMlm 

■amffltei de licență: Mntemgtieă Specializări: Matematici; Matematică Informatici; Matematici aplicai; ■ 40 de tocuri biigetate;
60 de locuri bugetate; 100 ID

Font» de n&witere: ■ /, .
1. Ponderat mediei de la Hacatamai 20%

2. Pondere 60% in media finala
M gmttra aHtaafasntii plaselogj® prM® Matetnatica-lnfonnatica salt Informatică ta alegere nota obținute la bac la disciplina “Informatica" sau la 
dtaipllna’îâatematidg’’

bl pentru atfcolwntiî claselor cu nrofil Mncmatica-Fizica si Metrologie care au susținut Bacalaureatul inainte de anul 2002 (inclusiv) si pentru 

absxilîeniii care ;m suStimdBacMmtaialfttip^ll ingmHWB ■ -005.: - npftobtinrejgbacatapa.ladisciplina "Matematica”
c) patina al^olventii șare ou i -udream la puuctclc a) și bj. nota obtinuta ta luxataureal ta dixipluu "Matematica" înmulțită cu 0.8 
i.fiSsfihEîOft in media lipsi*  ' ■ |

a) penii u abăolt entii cteșeidr <g| proiil MBJ,3Wlw?lnformaiica sau htlbrmatîcă la alegere: med» obtinuta in cei 4 anr ne studii la disciplina 
“lijii matiea" «au ladiwi^itia'WMematică’';
S goni» Bwlv adiataiD|Nffl Matenin pecari Metrologie care au «uatimit Bacalaureatul inainte de and 2ȘO2 (inclusiv) si gentra 

aroolie rate au susținut Bacalaureatul ft .p Ml In mii 2003 ■ 2005: media obtinuta in cei 4 ani de studii la discipHiuș<“Matematieă” J 
ti pentru absohenlg mre anse încadrează ta pînnsgte gț țp b>:- media obtinuta in cei 4 ani de studii la disciplina “Magmatica" înmulțită cu 0,9; 
DBS, Bena® cai®fe|il săra iun stajta >h»b®S®isiM®sau IntforitwticjS ta bacalaureat se consideră ponderea mediei de la bacalmtcat 20% și 

cu pondera de 80% 
inteiju&ieBe de matematici sau informatica li se 

Domeniul de Scenes laMrmulică Specializâii 
Domeniul de lîc^^^Mstică și Informatică

Forma ft admiiens ș
1. Pontaa mediei ft iă tțâfttaiireat 20%
2. pondere BW*  in IM*  0rjF j
a) pentru abwilxemu utaseîw cu profil Mmemttric- -.. - — -u -au Informatica la alegere: nota obtinuta la hacalaureat ta disciplina “Informatica” 

sau ta dișcipIîna’-MmsmM^'

' ld5so v elini eftftor
absolvenții care au
- nota obținute la bsoMreat la dLscî^lna-'^IataniwM.

c) pentru absolsentlî

- nota obținute la I:

.ttfftaMfa &^»c«lia |#ta*tică  înmulțită cu 0,75. Candidațitor care au obținui premiile!, II. Ill la concursurile 

acordă un punct la media ce admitere.
aplicați

ializari: informatici economică- 45 de locuri bugetate; 175 de locuri cu taxă;
250 ID

de faSCrieUt 2®

cu profit Matemaiica-Fizîca ri Metrologie care m susținut Bacalaureatul inainte de anul 20021 inclusiv) si pentru 
BacalaureatoLe^p Wt«P"« 2|gl200fcî

»■
mu se încadrează la jnssăele a) și b): ,

scala r sat la uissjțșlfrta "MalematfaT înmulțită cu M
3. pondere 2W-. iu media fmaia:

a) pentru abv>lvct®f>efasc!or eu
"InformatitX' sttțtadiswpiina Matematică"
M penii® absolvmm claselor 14 grafii Mttawetîra-Mr iu*  Metrologie care au susținut Bacalaureatul inainte or anuț2002 (inclusiv) si pentru 

«fttotaan i care au susținui BactEtomfttal fttioMOnanii 2003 - 2005:
- media ohttata in cei feni de studii la dis^nlin» |Ratematică"
e) pemn. Asp.lventiiMpnu se w drează WfflRele a) și b)media obrirota in cei 4 ani de studii la disciplina '‘Matentaiica" înmulțită «u 0.9. 

(JBS t «niidaplur.uareau obțintețjejmifidl,!!. III b cancursarîîiî imqjadBlcne de magmatica sau infoanatica li se acppdă ua punct !a media 

ftadr.ileie
Dgmeniiil decență: Biuiogie S®fetlizâri Biologie - 5 locjMbugelati’; 45 de Ifturi cjț <£■’

mari doua note obținute in cursul Ecoului la disciplinele

I I i
Maem&«#aBfcffi«WiSău Informatică la alegere: media obtinuta in cei 4 ani dc studii la disciplina

JsS
fet:.. de ateftre: Ponderea mediei fc ta,bsc^aa SO9/» - media celor mm mari doua n& obținute in cursul liceului la disciplinele

biologice și eeologicc
Domeninl ft licență: Știința mediutot Specializări; Ecologie și Protecția Vatelui - 30 de tocuri bugetate; 70 de lomuri cu taxă: 
Tom'gft ndmitere:Ponderea meftșȘK lâ bacalaureat 20%; 80% - media cdtor mai mari doua note ofițimnein cursul liceului la disciplinele 
ccolȘfes biokig® 7i ' ,,

Domeniul de licență: Culturt t izicțl și Sport Specializări: Educatw iîtică fi Spori: Spart fi Performanți mumei 40 ft locuri bugetate;
■ ; ‘ ,, 25jelocuricut»ă-

MriMt»aiStitare:.î*MfereBacălaure;'':  20%.; Probă praetică: pondere in media finală de 80%; proba ft capreitateauOncă: alergare ft viteză -. 

W m, sărituri in *tnggpe  de pe loc. an. zoaatingK de oină dc pc loc; ioe sportiv opțional: baschet, volei, handbal. fbtftLproba dc mMcdric 

gimnastică sportivă, tiag. tamfle. judo, culturism, volei, baschet, handbal, fotbal. «îs de câmp.
_ Domeniul de liceu®: Psih<>logiyij^WfcW Psihologie ■ ,30 de locuri bugetele: 75 de locuri eu taxă 

Wtai de admitere Ponder^|S&eat: 75%. Pondere în media finală de 25% (media generata a anilor deliceu) 

OMfimtiil de licență: SMWogie Specializări: Sociologie - 20 de locuri bugetate; 60 de locuri bugetate. 
ifem de admitere: Bdniferea mediei de 1, bacalaureat "100% ;
Domeniul delfcențî: Studii culwBle Snecialsâri: Emdla#e -‘45 ft loturi cu taxă. FontmdeadmiteretPondeasagiedieide la bacalaureat =100% 
Domeniul ft Ifecnță: .Asistență socială Speci^btan: Asiștenft^oeialS -10 locuri bugetate; 75 de locuri cu taxi 
han# na aftralcre:h>nderaa mediei ft la bacaiăuteat- lfio% K . ■ 
InvăjSinâniâui la Distanță / / /

Domeniul ft licență: Matematică flatemgțică Infornmtiță - I(|Qde locuri cu taxă

Domeniul de lirență: Statistică și Informatică econmnieli Specăd|dri: It^nrumtici a ommică - 250 <ta lopun quM
' âdmiscrferiy? ■ 2.3 iulie 2006

k /

, OAxi DaaAriMl w. 34 W: n4>t‘2»:42Ib’O; Rsr. M4it269'42M4e.4nml JupttiulMhiu m
Domeniul de licență: Drept Specializâri.Drepr ■ 90 de locuri bugetate: 200 de locuri cu taxă, (.vlMUty 

Domeniul dc licență; Științe administrativa Specfcjizări: A®itiistn4ieRubiift-. 35 de tocuri Mtgmste * 

Poliție lomuaitaiă - 24 ft tocmi ftfițaate; 130 de tocuri cu taraf 
iffCTA GENERALĂ DL /WMfteR&șe dlculeâă asllel:...'

i

Domeniul de ftrațfc Inginerie Electrică Specializări: SwMMhpttf - 4he locuri bugetate: 30 de locuri cu laxă: 681K 
Domeaial de Bcrață: lagmerâ Mediului Speciali ' l^neria fiprittecțiu mediului in industrie ■ 20 de locuAftgela' e

\ 40 de locglîft tsxă

Domeniul de licență: Ingineria Tramfn or Spec -tM ngitteria transporturilor fi•traficului - 20 i 
\ \ ’• • de locuri cu taxă

Attoiiterea se face pe fina mediei pond te dfalHt Media de la bacalaureat (25%) și nota obținută la Iwcaițpțsăt 8a muici

informatică (75%), Perioada de imurieriif? - 2 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
55®2ASWa Cafco Dweărfrn m. 34 el tieimtl ^l l 4 ’2^9
Domeniul de ficați: Științe politice Specialbare ȘtSte poltiicd- !0..de locuri bugetate; 75 dg

.ShL... dr tacnrirere 50 de locuri cu taxă ,
Domeniul de breață: Reb|â mterMțioeile și Studii Europene
Spccialuarea: Rdafii buenufionsk și Studii Eurvpene-SIde locuri bugetate: IdO de tasuri cui

Media generală de admitere se calculează după cum urmeaz^5țyțMi anilor de «®im Hceu ta disciplina Limba româita.
anilor de studiu din liceu b disciplina Iporic, 50% media gencrsjfiftlb.hagaMuic«. rodnn * uattwri /c ■«»/« 2&>6

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
5»»ax*m  St !k loa Hain ar.:
Domainl de Sceeță: Admiebtnirea Afacerilor
Specializări: fdenenw namrrfnft» turismului și serricidoe-W deIncuri 

fMwmm cnanerpdw ntristmdui p serviciilor (Huși) ■ 9 tocuri
Domeniul de fierati: Frunte Specializări: Finanțe și bănci - 40 de locutit ,
Demteiel de fierari: Ceaiabditate
Specializări; CmmaMfinar fi infonmttici de gestinne - 20 de tocmi bugetate; 40 dergcttri cu 

Domeniul de fierari: Management Specializări: Management - 20 de tocuri bugetate: 40 de locari of taxă. 300 IU 
Dnmenml de Kcrață: teenemie Specializări: Ectmnmie generali - 7 locuri bugetate. 25 deTtaun eu laxă v. 
Dam temi de fierari: Eeraomit și Atneeri hleraattoeale Specializări. Afaceri internuțUmale (tete ramStes

- j . . . , . . .. .. . . , T7 ..... . Tmx^i^unipimnujwooitus-a ntrtw*iirn>uua«umi.B-uiMru«|iAvuuwuiAS»AL  număr ae repetări m.«1 secunde - 44;
ST^ati ~ O®^a’ - ««“tari-1 - locttMsigetate; Wft lo^^ta# SĂRIT®' BS LUNGIME DE Pg-MK -180 cm: ALERGARE DE REZISTENȚĂ - 800 m plat - 4 00’ Nesusținerea tuturor probelor echivalez3: ge"nl C5< * nOte,°f °WnUtefesan<;u^i P™**  eu retmgereu din eonc«<dedare. -PROMOVAT" candelul care a realizat baremul minim la fiecare urobâ; candidatul care nu realized

rin ECONOMIE) p a medrade 1a bacalaureat după formula: 0.8-nma prota*0.2-med la tac. U forma de învățământ ID: Media garam» de |a uoa dl^afa «țț privvș(e încetează '

adratere ae caknleoză pe bua merirade ta bmutaurent p a mediilor din anii de liceu, după formularO.S*™*.  bacM).5‘media mediilor liceu Perio„iade fi t6.3t Mie Puli(io „munteâ A?? itdie 2006
Perioada de înscrieri: 17 2S iulie 2006 lS-21 septembrie 2006) Dac conars: 27 iulie 2006:22 septembrie 2006 

/// 79 septembrie 2006)

«LI AȚll INTERNAȚIONALE

i ■ &B»ftadt..ttele: identiocuftmaft uaălăiiiățRri. Facultatea de drift„simiqn b>nvtîW i„

DE SECURITATE

fi

' . ? ăto*fe c» «xfc 3001D

• * '
5-" Td. <tn4»26KK37Ș: Fas: oom .ta» ,'P ;?s . *.  ■/ „ Mw

in hogea*:  80 ft tocuri cu taxă. W tt) 

i bugetate; 30 de locuri CU taxi 
bugetare: 10(1 ft locuri, -tu taxă; 3001D

rusă-. 2
8- media d: la baralaureai(pondere 50%S: B- Media “Limba și literatura română*  (studiată m’țtii agtceal; CzMedia ‘'Istorie’' (studiată în anii 

ț ite liceul

BHNEHXII SPEEIABE BE,ADMITERI PENTRU SPECIALIZAREA WK.IȚ1E C(Mtt«KÎMA

Etmdiții iuserienstla cmtafs: cetățenia nrmână și domiciliul in ,ară;atSoh irea. cu dir^h«i Ctomaotanat a unei forme de îmațamânt liceal; vârsta 

perioada studiilor liceale ft minim 8; să nu aibă 

i^jrile iajiftpun sau condamnat pentru tâpte penale: 
iițălfeoi minimă de 1,65 m bărtxiții și IcmoîÎB I,H M; să Se deatați tpți 5m ptȘSg 1 medical și fise Condiții preliminare admiterii:
Condiții de sătataîeSMunarea radicală coasMKvaltdMea/invalidardl f ișei Mediale constituire ta Central Medical Sibiu. Calea Dumbrăvii 

w.W7 Candiastii vor prezenta un emltllcat de sănătate mina*  eliberat ft Iffl medie spp aibt psihiatru Apreeserea se tace tain calificativ 

iriX Ai’I Condiții privind aptitudinile fizice: vetifis
PROBE BĂRBAȚI: Al EROARE DE V®zM 50 

! SARtrURAiNU OtMEDEMLOC î»-.ajAL 
ș? Jnfcw50|ri plattm^dsgiîs 8 ft M3KII ffifiOMlN.Al E DIN POZIțlA CULCAT DORSAL număr de repetări în 31) secunde - 24;

până Ia H ani împliniți fc anul SMfc capacițate deplină ft exemițiu: media gei 

MMtauaftgMuto sau st nu fi' «hm de MSfifrt» penală ori drfuftead 
inălțimci minimăft 1,65 m bărtații și femeile 1,55 rit;să Sedeatați apji dm ptȘ

tailor fizice «ftce pe baza următoarelor haremuri; 
stSde <us - 7 4; FLOTARI număr de repetări in 30 secunde 2(1;

DE REZISTENȚĂ - 1000 m plat -3 ‘48". PROBE FEMEI; ALERGARE DE

556S7)
I

http://www.ulbsibiu.ro
aitibxibiu.ro
0..de
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Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671,. 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)
• decomandate, parter, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, bun și pentru 
birouri, fără asociație de proprietari, zona gării, 
preț 95.000 ron, negociabil. Tel. 217888. T'

• semidecomandate, 58 mp, bloc de 
cărămidă, baie amenajată, instalații 
sanitare noi, gresie, faianță, balcon, 
bucătărie mare, 2 holuri, vedere în 2 părți, 
izolat, etaj 4, preț 820 milioane lei. Tel. 
232528,0724/669070. (8/3.07)

• urgent, Deva, zona Miorița, confort 1, 
contorizări apă, gaz, preț 1,230 mid. lei. Tel. 
0254/223336.
• vând apartament 2 camere, zona OM, et.l, 
zonă foarte liniștită, relații latei. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• AL Straiului, etaj intermediar, decomandate, 
parchet lamelar, gresie și faianță, modificări 
interioare, recent modernizat și zugrăvit, 
ocupabil imediat Preț55.000 ron neg. Tel. 211587, 
0745/235662. (Evrika)
• urgent! Aleea Armatei, amenajări interioare, 
parchet marmură, faianță, contorizări, otupabil 
imediat, parter cu posibilitate de balcon. Preț 
71.000 ron. Tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• decomandate, zonă centrală, 2 balcoane, 
super amenajat, centrală termică, modificări 
interioare, termopane, parchet lamelar, gresie, 
faianță, et. 3, ocupabil în 2 ore. Preț 139.000 ron 
neg. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• 2 apartamente cu 2 camere, zona Dacia, et. 1 și 
et 2, parchet gresie, contorizări. Preț 62.000 ron. 
Tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• urgent!, zona Bălcescu, et 2, dec., hol mare, 
amenajări interioare, bucătărie modificată, 
spoturi, parchet, balcon mare, ocupabil în 2 ore, 
preț 87.000 RON, neg., tel. 211.587,0723-660.160. 
(Evrika)
• Gojdu,ST-48mp + centralătermică+tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208, 0724/620.358. 
(Ag.Rocan3000)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(Ag.Rocan3000)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zonă liniștită etaj 2, balcon, contorizări 
■implete, ST 42 mp, preț 680 milioane, telefon

26/710903. (Prima Invest)
• zona Annatel, 2 camere, parchet, gresie, 
faianță balcon, apometre, preț 70.000 lei, neg., 
tel. 0745/786.578 (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Gojdu, etaj bun, 2 camere dec., parchet, 
gresie, faianță termopan, CT, foarte frumos, 
preț 115.000 lei, neg., tel. 0745/788578 (Agenția 
imobiliară Morellia)
• b-dul DecebaL 2 camere dec., 2 balcoane, etaj 
bun, parchet gresie, faianță contorizări, foarte 
frumos mobilat ocupabil imediat preț 127.000 
lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția imobiliară 
Morellia)
• zona Dada, circuit, gresie, faianță gaz 2 
focuri, balcon, apometre, preț 85.000 lei, neg, tel. 
0746/779.288 (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Dada, sdec., 2 holuri, et I, gresie, faianță 
tavan fals, uși interioare noi, lavabil, termopane, 
instalații sanitare noi, ușă metalică preț 90.000 
lei, neg, tel. 0746/779.288. (Agenția imobiliară 
Morellia)
• zona Dada, parchet, instalații sanitare noi, 
gaz, ușă metalică preț 75.000 lei, neg, tel. 
0746/779.288 (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Progresul, circuit et. 3, parchet, gresie, 
faianță balcon mare, CT, instalații sanitare noi, 
preț neg, tel. 0746/779.288 (Agenția imobiliară 
Morellia)
• parter, contorizări, bine întreținut, Al. Straiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
'742/005228. (Casa Betania)

• etaj intermediar, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizam 
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, tel'. 
223400,0742/005228 0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 1, bloc de cărămidă balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere în față Al. Păcii, 
preț 98.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• dec, parchet, gresie, faianță, contorizări, , 
repartitoare, termopane, Zamfirescu, preț 85.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0724/005228 
(Casa Betania)
• etaj 1, gresie, faianță, contorizări, Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (Casa Betania)
• dec, zona piață etaj intermediar, centrală 
termică, termopan, gresie, faianță parchet, 
parțial mobilat, balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid, neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, ultracentral, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar, 
contorizări, parțial mobilat, totul nou, st 64 mp. 
Preț 1250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (Mondial Casa)
• zona Bălcescu, bloc de cărămidă etaj 2 din 4, 
dec., parchet, gresie, faianță centrală termică 
termopan, bine întreținut, preț 1,250 mid, tel. 
211075, 0726/679557, 0745/666447. (Mondial 
Casa)
• zona Dada, etaj intermediar, parchet, 
contorizări. Preț 600 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, zona 22 Decembrie, 65 mp, centrală 
termică gresie, faianță parchet, vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, zona Bejan, etaj 1, contorizări, bine 
întreținut. Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, zona Zamfirescu, centrală termică 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 . 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (Mondial Casa)
• dec, 2 balcoane, CT, parchet, gresie, faianță 
et 3, zonă centrală preț 875 mii, neg, 
0742/019418 (Agenția imobiliară Prima Invest)
• zonă liniștită et3, CT, îmbunătățiri, preț 780 
mii, tel 0726/710903. (Agenția imobiliară Prima 
Invest)
• dec, st 70 mp, CT, 2 balcoane, bloc Lido, preț 
neg, tel. 0740/210780. (Agenția imobiliară Prima 
Invest)
• arcuit CT, parchet, gresie, faianță balcon 
închis, et 3, zona Dacia, preț 90.000 Ron, neg, tel. 
0745/639022, 0726/316796. (Agenția imobiliară 
Prima Invest)
• luliu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893, (Garant Consulting)
• Bd. Bălcescu, et. 2, dec, centrală termică 
amenajat, preț 128.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• L Corvin, et 2, dec., centrală termică balcon 
închis, parchet preț 103.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)

• Gojdu, drcuit et. 2, centrală termică balcon 
închis, parchet, gresie, faianță termopan, inst. 
sanit. noi, preț 110.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, dec, centrală termică 
faianță gresie, izolat preț 130.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Bd. L Maniu, etaj intermediar, semidec, 
balcon, contorizări, preț 100.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• urgent, zona Dorobanți, st=58 mp, etaj inter
mediar, preț 33.000 euro, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zona Gojdu, 50 mp, semidec, parchet gresie, 
faianță, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
accept credit ipotecar, preț 88000 ron, neg, tel 
232808 0723/251498 (Fiesta Nora)
• DecebaL etaj intermediar, dec, apartamenttip 
standard, balcon, parchet, faianță, contorizări, 
urgent preț 120.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, dec, 60 mp, 2 balcoane, bloc 
nou, centrală termică gresie, faianță bucătărie 
modificată + boxă Ocupabil imediat preț 
120.000 ron, neg, tel. 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Astoria, etaj 1, balcon, contorizări, bine 
întreținut ocupabil repede, preț 72.000 ron, neg, 
tel. 232808,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Mărățti, transformat în dec, centrală 
termică parchet, gresie și faianță bine 
întreținut, preț 67.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Emnescu, deasupra magazinelor, 54 mp, 
cu balcon, etaj intermediar, fără modificări, 
parchet, contorizări, urgent, preț negociabil, tel.. 
0723/251498 232808 (Fiesta Nora

Cumpăr ap.2 camere (04)

• In Deva, de preferință et. intermediar, cu 
balcon, zonă liniștită Se oferă plata pe loc, tel. 
211.587,0745-253.662. (Evrika)
• urgent ap.2 cam. Deva, plata imediat, tel. 
215212. (Agenția imobiliară Prima Invest)
• urgent apartament 2 camere, zona Dacia, 
Micro 15 și Dorobanți, bloc tum - maxim etaj 5, 
tel. 0745/302200,232809. <Fiesta Nora)

vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, etaj 1, Deva, Dacia, 
contorizări, 2 focuri gaz, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță balcon închis, 
interfon, lavabil, 70 mp, confort 1, mobilă 
preț 50.000 euro. Tel. 228168,0744/607074.

• decomandate, parchet lamelar, termopane, 58 
mp, fără balcon, zona Minerului, preț 1,180 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0729/055645. (T)

• Deva, AL Neptun, zona I. Creangă etaj 1, 
ocupabil imediat, toate facilitățile: 
termopane, centrală termică pereți exte
riori izolați, tâmplărie interioară schimbată 
ușă metalică parchet, lavabil; nu sunt 
agent imobiliar. Tel. 0722/227153. (13/30.06)

• st 130 mp, zona A. lancu, et. 1, ocupabil 
imediat, centrală termică termopane, 2 băi, 
terase mari, loc parcare. Preț 58000 euro nego
ciabil. Tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent! zona I. Creangă frumos amenajat, 
tâmplărie interioară nouă 2 băi moderne, 
parchet în camere, centralătermică ocupabil în 
2 ore. Preț; 150.000 ron. neg. Tel. 211587, 
0723/660160.(Evrika)
• urgent!, zona I. Maniu, et 3,2 terase mari, 
centrală termică ocupabil imediat, vedere la 
bulevard, preț 43.000 euro, tel. 211.587, 0745-
253.662. (Evrika)
• zona Bejan, dec., parchet laminat gresie, 
faianță CT, instalații sanitare noi, ocupabil 
imediat, preț 74.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. 
(Agenția imobiliară Morellia)
• zona Dada, 3 camere, parchet, gresie, faianță 
CT, preț 70.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. 
(Agenția imobiliară Morellia)
• zona DecebaL parchet gresie, faianță balcon, 
apometre, gaz, bucătăria mobilată la comandă 
merită văzut, preț 40.000 euro, neg., tel. 
0746/779.288 (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Bălcescu, parchet apometre, reparti
toare, vedere 3 părți, locuibil, ocupabil imediat, 
preț 40.000 euro, neg., tel. 0746/779.288. (Agenția 
imobiliară Morellia)
• dea, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în 
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• etaj 3, parchet, contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128.000 RON, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358 (agenția 
imobiliară Rocan 3000)
• dea, zonă ultracentrală, balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare, preț 
1,380 mid., neg., tel. 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• dea, zonă ultracentrală 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet, uși interioare din lemn, 
centrală termică Preț 40.000 euro, neg., tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona Udo, centrală termică gresie, faianță 
parchet, amenajat, bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid., tel. 211075, 0745/666447, 0726/679557. 
(Mondial Casa)
• dea, CT, parchet, gresie, faianță zona 
Creangă preț 1,4 mid., neg., tel. 0742/019418. 
(Agenția imobiliară Prima Invest)
• et 2, zona Gojdu, parchet, 2 balcoane, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 110.000 RON, 
0726/316796. (Agenția imobiliară Prima Invest)
• sdeo, contorizări, parchet, gresie, faianță et. 
1, zona Uzo Balcan, preț 88.000 Ron, neg., tel. 
0745/639022, 0726/316796. (Agenția imobiliară 
Prima Invest)
• zona Gojdu, dec., bloc de cărămidă centrală 
termică, termopan, balcon mare închis, 
modificări, parchet, gresie, faianță preț 140.000 
ron, neg., tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• zonă ultracentrală - piață dec., 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg., tel. 0723/251498 232809. 
(Fiesta Nora)

vând ap. 4 camere (07) Cumpăr casă (14)
• Deva, central, str. I. Creangă 2 băi, centrală 
termică parchet, boxă preț 49.000 euro, nego
ciabil. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0721/065788
• zona L Traian, cu garaj și boxă et 2, st 100 mp, 
2 băi, hol mare, central, centrală termică 
ocupabil în timp scurt. Preț 70.000 euro. Tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• ocaziei, zona I. Maniu,în L-uri, et 2, amenajări, 
suprafață 110 mp, preț 70.000 euro, tel. 211387,

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najât preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (Ag.Rocan 3000)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358. (Ag.Rocan 3000)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat, 
foarte bine amenajat merită văzut, et interme
diar, preț400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358, 
(agenția imobiliară Rocan 3000)
• In zona Banca Transilvania dec., et.2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (Mimason)
• In Dorobanț, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268330. 
(Mimason)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 hn.p, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (Mimason)
• urgent decomandate, etaj 2, hol pătrat, mare, 
2 băi, zona Mihai Kogălniceanu, balcon mare, 
parchet centrală termică preț 155000 ron, 
telefon 0726/710903. (Prima Invest)
• urgent decomandate, centrală termică 2 băi, 
2 balcoane, ST 100 mp, etaj 1, zona Romsilva, 
preț 1450 miliarde, negociabil, telefon 
0742/019418 (Prima Invest)
• etaj 1, dec-, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• dea, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228.  (Casa Betania)
• dec, zona Miorița, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică gresie, faianță, parchet interfon, 
acoperit cu tablă, preț 39.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557.  (Mondial Casa)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• urgent, dec, CT, balcon închis, et. 2, zona 
Kogălniceanu, preț 1,5 mid, neg, tel. 
0742/019182. (Agenția imobiliară Prima Invest)
• urgent, zona Gojdu, centrală termică, 
amenajări, preț 40.000 euro, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ugent, zona Dorobanți, dec, centrală termică 
st * * 110 mp, preț 46.000 euro, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• urgent zona Mărăști, dec., 3 balcoane, 2 băi, 
fără îmbunătățiri, preț 155.000 RON, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent, zona I. Creangă etaj intermediar, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 49.000 euro. tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)

• intravilan, Hondo!, parcelabil, ideal pentru 
casă de vacanță preț negociabil. Tel. 
0742/332112.
• pe DN 7:16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748/303744. (T)
• vând teren intravilan, 4.600 mp, apă gaz, 
canalizare la poartă posibilități parcelare și 
racordare la calea ferată Simeria-Petroșani, tel. 
0729/055585,0254/212803,0747/490353.
• zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 m, utilități, loc 
drept. Preț 36 euro/mp. Tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• teren intravilan, 2.500 mp, fs =20 m, zona 
Ceangăi, toate utilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 
211.587,0745-253.662. (Evrika)
• vând teren extravilan în zona liberă Curtici - 
Arad, S = 2 ha, preț = 1.800 euro/ha Tel. 213.050, 
0746/225.726. (Casa Majestic)
• teren extravilan la Orăștie, S = 100 ha, arabil, 
cat.ll, cernoziom, semicolinar, preț = 1.200 
euro/ha. Tel, 213.050, 0746/225.726. (Casa 
Majestic)
• teren extravilan la Orăștioara de Jos (satul. 
Bucium), S = 90 ari + S = 9 na (parcelat în trei) și 
fâneață S = 34 ari, preț = 10 euro/mp (valabil la 
toate). Tel. 213.050,0746/225.726. (Casa Majestic)
• teren extravilan, loc. Mihăileni, S = 5.500 mp 
(lângă pădure), preț = 15 euro/mp. Tel. 213.050, 
0746/225.726. (Casa Majestic)
• teren extravilan I a DN7 (Tu rd aș), S = 13 ha, fs = 
100 m, preț = 70 milioane ROL/na. Tel. 213.050, 
0746/225.726. (Casa Majestic)
• vând teren extravilan la 6 km de Luncoiu de 
Jos, S = 10 ha, apă și curent electric, preț = 05 
euro/mp. Tel. 213.050, 0746/225.726. (Casa 
Majestic)
• vând teren intravilan în Geoagiu, toate 
utilitățile, S = 2.000 mp, preț = 15 euro/mp. Tel. 
213.050,0746/225.726. (Casa Majestic)
• vând teren intravilan, Orăștie, S = 8600 mp, L = 
315 m, fs = 24 m (față-spate), preț = 15 euro/mp. 
Tel. 213.050,0746/225.726. (Casa Majestic)
• vând teren extravilan, Tg.Mureș (zona Aero
port), S = 10 ha, fs = 380 m, preț = 10 USD/mp. 
Tel. 213.050,0746/225.726. (Casa Majestic)
• vând teren intravilan, Sântuhalm, vizavi de 
vechiul Petrom (3 parcele), SI = 3.000 mp, S2 = 
3.000 mp, S3 = 1.830 mp, fs = 10 m, toate 
utilitățile, preț = 12 euro/mp. Tel. 213.050, 
0746/225.726. (Casa Majestic)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, scară interioară 2 băi, 6 balcoane, CT, 
st 130 mp, preț 240.000 RON, neg, tel. 
0722/564004 (Aaenția imobiliară Prima Invest)

vând case, vile (13)

• casă tn Brad, Str. Zefirului, spre releu, 
pomi fructiferi, curte, grădină 3 ha teren 
arabil și 1,86 ha pădure. Tel. 0723/224923.

• casă In Simeria, st 1100 mp, preț 1,6 mid. lei, 
negociabil. Tel. 220393,261596. T
• vând/schknb casă în Deva, 4 camere, cu 
apartament 3 ■ 4 camere plus diferență; vând 
mobilă de bucătărie; exclus intermediari. Tel. 
219588 (T)
• zona Elena Văcărescu, din cărămidă 4 
camere, bucătărie, baie, curte și grădină aprox
imativ 300 mp, construcție solidă poate fi ridicat 
încă un nivel, toate utilitățile, st construită 130 
mp. Preț 90.000 euro. Tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Călugăreni, 3 camere mari, bucătărie, 
baie, încălzire centrală finisaje moderne, garaj, 
beci mare, curte și grădină 520 mp. Preț 115.000 
euro neg. Tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• apartament foarte spațios, în vilă 3 camere 
mări, st = 100 mp, zonă ultracentrală loc liniștit, 
pază Preț negociabil în funcție de interes, tel. 
211.587,0745-233.938. (Evrika)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (Ag.Rocan 
3000)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208, 0724/620.358. (Ag.Rocan 
3000)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358. (Ag.Rocan 3000)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (Mimason)
• Deva, P+M, living, bucătărie, 3 dormitoare, 3 
băi, constr. 2006, teren 600 mp, suprafața utilă 
190 mp, zonă bună preț 105.000 euro fix, tel. 
0745/786.578 (Agenția imobiliară Morellia)
• casă, 2 camere, bucătărie, baie, beci, 
bucătărie de vară centrală termică proprie pe 
lemne, gresie, faianță curte și grădină în 
suprafață totală de 4.400 mp, preț 100.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)
• casă, tn Deva, zona Mărăști, 2 camere, 
bucătărie, baie, centralătermică gresie, faianță 
termopan, st 400 mp, preț 65.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (Mondial Casa)
• nouă Deva, zona Pietroasa, R+E+M, sc 240 
mp, 2 intrări, 5 cam., 2 băi, 2 garaje, CT, teren 400 
mp, tel. 0722/564004. (Agenția imobiliară Prima 
Invest)
• ăi RăduiețtL 2 cam., anexe, teren 1000 mp, preț 
50.000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Agenția 
imobiliară Prima Invest)
• Deva, zona Dorobanți, D + P + M, 3 dormitoare, 
bucătărie, living, 3 băi, 2 camere nefinisate, 2 
terase mari, centrală termică, toate 
îmbunătățirile, 2 garaje, st = 1100 mp, fs = 30 m, 
sc = 330 mp (110 mp pe fiecare nivel), preț 
350.000 euro, tel. 232808 0788/165702. (Fiesta 
Nora)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, tel. 215212. (Agenția imobiliară 
Prima Invest)

Vând case la țară (17)

• casă 5 camere, bucătărie, hol mare, 
grădină în localitatea Vălișoara (Fînație), 
preț negociabil. Tel. 0740/789612. (3/4.07)

• casă curte și grădină în Fizeș - Băița. 
Informații latei. 0723/367110.

• casă grajd, curte, grădină livadă 3 ha teren 
agricol, in satul Păclișa, comuna Totești. Tel. 
770064. (T)

• casă in satul Lunca, la 12 km de Deva, 
anexe, beci, fântână grădină pomi, viță de 
vie, recent renovată, Deva. Tel. 217825, 
0742/333505.(4/4.07)

• casă deosebită în Boholt, poziție bună cu 
garaj, termopane, amenajări interioare, complet 
renovată baie, living, 3 camere, încălzire 
centrală curte și grădină preț 170.000 RON, neg., 
tel. 211.587,0723-660.160. (Evrika)
• Șoimuș, zonă bună 2 camere, bucătărie, apă 
gaz, curent, teren 4000 mp, preț 200.000 lei, neg., 
tel. 0745/786578. (Agenția imobiliară Morellia)
• la 27 km de Deva, 2 dormitoare, un living, 
bucătărie, hol, baie de 8 mp, termopane, 
bucătărie de vară cămară 20 mp, cocini porci, 
atelier lucru (betonieră compresor etc.) ■ 80 mp, 
viță de vie, grădină f. mare, curte betonată 100 
mp, centrală pe lemne, 2 fântâni cu pompe elec
trice, dotare sistem alarmă și 4 camere video, 
mobilată și utilată suprafață totală 37.000 mp, 
preț 57.000 euro, neg., tel. 0746/779.288 (Agenția 
imobiliară Morellia)
• vând casă zona Vețel, construcție 2002, living 
mare, 2 dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 
mp, teren 1700 mp, gresie, faianță parchet 
lamelar, centralătermică preț 1,200 mid. Tel. 
211075, 0740/232043, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• in apropierea Devei, 2 corpuri, 4 camere, 
bucătărie, cămară anexe, st = 3600 mp, fs = 
50m, preț85.000 ron, sau schimb cu apartament 
2 camere, în Deva + diferență tel. 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând garsoniere (19)

• garsonieră zona I. Maniu, suprafață 36mp, cu 
centrală termică, bloc de cărămidă et 1, 
amenajări interioare, balcon închis, complet 
mobilată ocupabilă imediat Preț 85.000 ron. Tel. 
211587,0745235662. (Evrika)
• Societate comercială vinde garsonieră Deva, 
str. M. Viteazul, bl. 40, et. III (zona Piață) 
amenajată și mobilată Tel. 0254/213.226, 
0722/921.110. (Casa Majestic)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358 (Ag.Rocan 3000)
• in zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (Mimason)
• tn zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230324. 
(Mimason)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324. (Mimason)
• urgent garsonieră dublă parchet laminat, 
gresie, faianță contorizări, et. 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Prima Invest)
•’ urgent garsonieră semidecomandate, parter, 
cu balcon închis, parchet, gresie, faianță în 
Deva, preț 62000 ron, telefon 0745/639022. (Prima 
Invest)
• zona Decebal, etaj bun, dec., suprafață mare, 
bine amenajată complet utilată gresie, faianță 
parchet preț 89.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. 
(Agenția imobiliară Morellia)

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din 
Deva, Strada 22 Decembrie, numărul 
37A;
- la poștă;

• zona Zamfirescu, dec., st 52 mp, 1 cameră 
Iiving + bucătărie, gresie, faianță ct, mobilată și 
utilată preț 89.000 lei, neg, tel. 0745/786.578. 
(Agenția imobiliară Morellia)
• zona M. Eminescu, etaj bun, dec., parchet 
laminat gresie, faianță, balcon închis, termopan, 
ocupabilă imediat, preț 65.000 lei, tel. 
0745/786578 (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Dadă 2 camere, parchet apometre, uși 
noi interioare, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0746/779288 (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Dadă etaj bun, vedere Poliția Județeană 
parchet contorizări complete, preț 60.000 lei, 
neg., tel. 0746/779.288. (Agenția imobiliară 
Morellia)
• zona Mforiță bale, bucătărie, parchet faianță 
totul conorizat, preț 80.000 lei, neg., tel. 
0746/779.288. (Agenția imobiliară Morellia)
• dea, mare, st 40 mp, etaj 4, neamenajată 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896. (Casa Betania)
• etaj , intermediar, balcon, parchet gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Devă preț 75.000 lei, 
tel.224300, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• AL Romanilor, gresie, faianță parchet, ușă 
schimbată instalații noi, preț 56.000 RON, neg., 
tel.224300, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228, 
0721/436384. (Casa Betania)
• dea, gresie, faianță parchet, contorizări, 
repartitoare, AL Crinilor, preț 72.000 RON, neg, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• zona Dadă compusă din cameră bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță bine 
întreținută Preț480 mii. Tel. 211075,0747/779751, 
0726/679557. (Mondial Casa)
• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (Rocan 3000)
• dea compusă din 1 cameră balcon, zona 
Dacia etaj 3, contorizări, parchet gresie, faianță 
mobilată Preț 615 mil. fix, tel.211075, 
0745/666447,0726/679557. (Mondial Casa)
• Dadă contorizări, parchet gresie, faianță et 
3, preț 600 mii, neg, tel 0740/210780. (Agenția 
imobiliară Prima Invest)
• contorizări, cu îmbunătățiri, mobilată 
complet, et 1, Deva, preț 520 mii, tel. 
0745/639022;0726/316796. (Agenția imobiliară 
Prima Invest)
• confort 1, dec, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, ocupabilă imediat, Bd. Decebal, tel. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting)
• semideo, bucătărie cu faianță + gresie, baie 

cu faianță + gresie, zona Mărăști, preț 60.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (Garant 
Consulting)
• dea, bucătărie cu faianță + gresie, baie cu 
faianță + gresie, balcon, contorizări, str. M. 
Eminescu, preț 55.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (Garant Consulting)
• confort 1, dec, bucătărie cu faianță + gresie, 
baie cu faianță + gresie, contorizări, zona Banca 
Transilvania preț 27.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara (Garant Consulting)
• cameră baie, contorizări, zona Gojdu, preț 
43.000 RON, tel. 0741/154401, 227542, seara 
(Garant Consulting)
• zona lido, dec., etaj intermediar, 30 mp, 
contorizări, parchet, ocupabilă imediat, accept 
credit ipotecar, preț 68.000 ron neg., tel. 
0745/302000,232809. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 3, cu balcon închis, acces la 
uscătorie, contorizări, parchet de stejar, gresie, 
faianță, preț 75.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Șc. Gen Nr. 6, etaj 2, cu balcon, 
contorizări, parchet, ocupabilă imediat, preț 
52.000 ron, neg., tel. 0788/165702,232809. (Fiesta 
Nara)

Cumpăr garsoniere (20)

• wgenL garsonieră în zona pieței, blocurile: 40, 
30, preferabil fără etaj 4, cu sau fără amenajări, 
ofertă bună cu plata pe loc, fără credit, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• urgent, garsonieră în zonă centrală parter 
sau etaj 1, în suprafață de 30 - 40 mp, nu ezitați 
plata imediat, preferabil fără amenajări, tel. 
0723/251498 232808 (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)

• 80 ari teren agricol, facilități curent, gaz, 
apă Boholt nr. 50. (7/30.06)
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• Mdetate comercială vinde spațiu comercial 
amenajat, cu CT proprie, parter, bloc I (zona 
Gării), Deva, Bd. luliu Maniu. Tel. 0254/213.226, 
0722/921.110. (Casa Majestic)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (Ag.Rocan 3000),

găsiți ceea ce câutați! svâ așteptăm! |

• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (Ag.Rocan 3000)
• intravilan, Z000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (Ag.Rocan 3000)
• teren, intrare Deva, zonă rezidențială 6 
parcele 740 mp/parcelă FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Prima Invest)
• intravilan, zona de locuințe Zăvoi, st 1.000. 
front stradal 10 metri, toate facilitățile, preț 35 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• teren intravilan, cu toate facilitățiile, st=1.350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (Câsa Betania)
• intravilan, 3 părcele cu st între 520 și 780 mp, 
utilități în zonă Zăvoi, preț 40 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravian, st 605,9 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, st 1.218 mp, cu toate utilitățile la 
poartă Zăvoi, în spatele bisericii, preț 75 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• teren pe DN 7, la ieșirea din Deva spre Mintia, 
st 5000 mp, fs 25 m, preț 12 euro /mp, tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (Mondial Casa)
• teren In Retezat, st 300 mp, fs 13 m, curent, 
zonă deosebită preț 11 euro/mp, tel. 211075, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• teren intravilan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 9 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,07456/66447,0726/679557. (Mondial 
Casa)
• două parcele de teren, zona Sântuhalm, 1200 
mp și 2250 mp, vizavi de Petrom, pe stânga, preț
9 euro/mp, tel. 211075,0726/679557,0745/666447. 
(Mondial Casa)
• Intravilan, zona Trident, suprafețe 400 ■ 1200 
mp, 1650 mp, toate utilitățile, front stradal mare, 
preț negociabil, nu se parcelează tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• Intravian, Deva, zona 700, st=6800 mp, fs=32 
m, acces din 2 părți, poziție foarte buna, preț 12 
euro/mp negociabil, tel. 0788/165702,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Agenția imobiliară Prima Invest)
• teren Intravilan, zona Trident, suprafețe 400 - 
1200 mp, 1650 mp, toate utilitățile, front stradal 
mare, preț negociabil, nu se parcelează tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• teren Intravilan, Deva, zona 700, st = 6800 mp, 
fs = 32 m, acces din 2 părți, poziție foarte bună, 
preț 12 euro/mp, negociabil, tel. 0788/165702, 
23280- ■ Fiesta Nora'

Cumpăr teren (22)

• S hectare Intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurări, plata imediat, tel. 215212. (Agenția 
imobiliară Prima Invest)

Vând spații comerciale (25)

• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(Mimason)
• vând spațiu comercial transformat din apart 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230324. (Mimason)
• vând ki zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413,(Mimason)
• Deva, 80 mp, occidental, termopane, intrare 
Bulevard, 55000 euro, negociabil, telefon 
0722/564004. (Prima Invest)
• zona Deva, 80 mp, vad f.bun, amenajat occi
dental, intrare stradă preț 55.000 euro, tel. 
0722/564004. (Agenția imobiliară Prima Invest)

Vând alte imobile (27) *

• clădire cu centrală termică 1000 mp, 
pretabilă construcție hotel sau vilă cu 
utilități, facilitate SAPARD, în stațiunea 
Geoagiu- Băi. Informații tei. 0746/348789. 
(1/4.07)

• hală 726 mp, Str. Depozitelor nr. 1, și 1000 mp 
teren, zona Căorioara. Deva. Tel. 0722/233421.

Imobile chirii (29)

• închiriez apartament, 3 camere, în Orăștie, în 
spatele poștei. Tel. 0729/585350, orele 12 ■ 14. 
(5457577/3.07)
• tnchlriez/vând casă 4 camere, P+1, living 45 
mp, scară interioară, centrală termică garaj 
încălzit sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, 
curte, grădină ideal sediu firmă Tei. 249047, 
0721/192684.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, ocupabiI imediat, pe termen lung, zona 
Dacia ■ Bălcescu, pentru 2 persoane 
nefumătoare, preț 90 euro plus garanție. Tel. 
211547,0729/412550,0745/233944. (T)
• ofer spre închiriere chioșc alimentar situat în 
Deva, G. Enescu, lângă căminul IRE, preț 300 
ron/lună Tel. 0254/225284,0742/866925. (T)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2-3 camere (semi)mobilat, pentru 
termen lung, plata în avans, tel. 211.587,0745-
253.662. (Evrika)
• ofer do închiriat garsonieră și un apartament 2 
camere, zonă ultracentrală mobilate, pe termen 
lung, tel. 0723-660.160,211.587. (Evrika)
• ofer de închiriat spațiu (garaj), st = 60 mp, 
zona Horiă ideal spălătorie auto, depozit, atelier 
etc., preț 250 euro, neg., tel. 211587,0745-253.662. 
(Evrika)
• ofer de închiriat spațiu comercial, zonă 
centrală (B-dul Decebal), st = 78 mp, punct 
sanitar, vitrină ideal pentru diverse activități, 
preț 20 euro/mp, tel. 211.587, 0745-253.662. 
(Evrika)
• zona BcL Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.351 (Ag.Rocan 
3000)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, St 190 
mp, zona I. Maniu, grup sanitar, acces din 
stradă vitrine mari, vad comercial, doar sediu 
de bancă asigurări, birouri. Preț 18 euro/mp + 
TVA, negociabil. Tel. 235.208, 0724/620.358. 
(Ag.Rocan3000)
• ofer spre închiriere ap2cam.et 2,zonaGojdu, 
nemobilat, preț 80 euro/lună tel. 0721/985.256; 
0724/620358 (agenția Imobiliară Rocan 3000)

• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (agenția imobiliară 
Rocan 3000)
• ofer spre închiriere 2 case una mobilată CT, 
garaj, grădină preț 350 euro/lună și o casă 3 
camere, curte, nemobilată preț 230 euro/lună, 
tel. 0721/985.256; 0724/620.358. (agenția 
imobiliară Rocan 3000)
• ofer pt închiriat sp.com., zona piață clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557.  (Mondial Casa)
• garsonieră Deva, complet mobilată, preț 80 
euro/lună tel. 215212. (Agenția imobiliară Prima 
Invest)
• In regim hotelier, cameră mobilată în Deva, cu 
baie și TV, preț 70 RON/zi, tel. 0722/564004. 
(Agenția imobiliară Prima Invest)
• garsonieră Devă zonă centrală mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 0726/710903. 
(Agenția imobiliară Prima Invest)
• spațiu comercial, Deva, 60 mp, zonă centrală 
2 intrări, amenajat, preț 400 euro/lună tel 
0722/564004. (Agenția imobiliară Prima Invest)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidec., C.T., 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 euro/lună și 
garanție, tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• luliu Maniu, et. 9,3 camere, dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• Dorobanți, garsonieră dec., mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție pentru 
cheltuieli, tel. 0745/367893. (Garant Consulting)?
• AL Streiuhri, garsonieră mobilată, utilată 
convertor, cheltuieli mici iarna, et. 4, izolat, 
zugrăvit, pe termen lung, preț 80 euro/lună + 
garanție pt. cheltuieli, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• Intennedlem închiriere garsoniere, mobilate, 
utilate, contorizări, în diferite zone ale Devei, la 
prețul de 100 euro/lună tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• Intennedlem închiriere apartamente, 2 
camere, mobilate, utilate, contorizări, în diferite 
zone ale Devei, la prețuri între 100 și 250 
euro/lună tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora) .

Auto strâine (37)

• vând Golf 4 TDI, af 2001, unic proprietar, 116 
CP, climatronic, 6 trepte, interior culoare crem, 
sau schimb cu autoturism mai ieftin plus 
diferență Tel. 0723/270348 T
• vând urgent Opel Omega, af 1992, jante 
aluminiu, geamuri electrice, închidere centra
lizată oglinzi electrice, trapă electrică numere 
Germania 2 ani, preț 1360 euro, negociabil. Tel. 
229256,0720/677035,0721/329064,0721/250297.

Camioane, remorci (39)
• vând camion Mercedes Benz 814, af 1990, 
stare impecabilă preț negociabil. Tel. 
0722/208075.
• vând tractor U650, stare perfectă cu plug 
nemțesc, arte la zl, CI, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând phM noi Dacia 1300, fețe uși spate și 
față arbore cotit cota „0”, planetară Dacia 1300 
import, suport fuzetă planetară Renault 12. Tel. 
216255.T
• vând tractor 36 CP și plug, preț 80 milioane lei. 
Tel. 0745/806670.
• vând tractor U 650 înmatriculat, cu remorcă și 
utilaje agricole. Tel. 241727. (5457578/3.07)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de spălat automată combină fri- 

’ gorifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045.  T

-    - ,, j, , —.—

Prinde momentul cu
îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii de seară, modele diferite, cu acce
sorii fiecare, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/58WW Ț

Materiale de construcții (53)

• cumpăr țigle și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.

• vând lemn pentru construcții: grinzL 
scândură lațuri, diferite lungimi și grosimi, 
preț avantajos, transport gratuit TeL 
0721/051164.

Electrocasnice (56)

MDKIA

6111
Un telpfon mic, deștept, elegant. 
Mia 6111 oferă tQinblhăjia ideală între 
fum Iile multimedia, conectivitate și 
ușurință în utilizare.

Surprinde momentele într-o 
fotografie sau filmează până ia o oră.

• vând frigider Arctic 240 litri, preț 100 ron, nego
ciabil. Tel. 216255. T
• vând ladă frigorifică Arctic cu 5 sertare, stare 
ireproșabilă, preț 230 ron. Tel. 218582, 
0724/631216. (T)

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

• producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici. Tel. 0726/434097.
• vând Iapă semimurană vârsta 3,5 ani, talie 
mare, culoare șârgă, coamă albă analize la zl, 
Deva, str. Călugăreni, nr. 38 (T)

Altele (61)

• vând țuică calitate superioară Informații 
Deva, teî. 212512,0744/637809. (14/30.06)

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Susan Beniamin Alexandru. Se declară nul. 
(5457579/3.07)

EURO GSM C el m.n tare din sish-m
! «F UKO GSMDrv,, 

tllpi.i Shopping Centri 
www.cufoqsm.ro _ r-. ,-r -*«  .. .1 •njROGSMHuncdoatd

✓ B-dul Dat ia, iu. (iA
«- B-dul Corvm, nr. 8, Ap. 1 1
• FURO-GSM PdroMm
✓ Bdui 1 Dmembne 1918, bl. W
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ÎMPREUNA îN AFAtlRI
• vând tractor U 650 șl utilaje agricole, 
comuna Brănișca, satul Boz, nr. 200. Tel. 
0740/247192,0740/241316. (4/3.07)

Piese, accesorii (42)

• tabla zincată import
• tablă laminată la rece

FLORIDA IMPEX 
PVC JI ALUMINIU PROFILA REHAU 

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
•10%REDUCERE .

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA,

B-dul Dacia, bl. E 3, parter I DEVA,

str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

• cumpăr urgent rriotor VW 1,2 ■ 16 CC, model 
boxer-broscuță răcire pe aer. Tel. 0254/777001 
sau 0726/810645. (T)

CRIOTI 1 STR. MARASTI BL m
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Și CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere

Tel/Fax:0254/231552 MobiltO721/032271 @

WfowsffoAfcDonaW»
Tel. 0254/234717, 

0742/030201,0724/697859

etrodus
euro dusîntors-15 zile ~
wro<biîntors-90Al

Primăria orașului 
Simeria,

titular al Planului Urbanistic 
Zonal - Realizarea de locuințe 
pentru tineret în intravilanul și 
extravilanul localității Săulești, oraș 
Simeria, aduce la cunoștință 
publicului că decizia etapei de 
încadrare din procedura de regle
mentare conform HG nr. 
1076/2004 este cea de adoptare a 
planului fără aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare ale 
deciziei se vor transmite în scris, în 
termen de 10 zile calendaristice, la 
sediul A.P.M. Hunedoara, muni
cipiul Deva, str. Aurel Vlalcu, nr. 25.

(55846)

Calculatoare si accesorii 
(51)

o
fi H

Șith

••iii

i

tablă laminată la cald
tabla aluminiu:.
profile laminate
țevi pătrate și dreptunghiulare
țevi negre sudate longitudinala f
țevi zincate sudate longitudinal
țevi de construcții

• țevi trase
* bară pătrată

Meiînda-lmpex Steel S.A. vâ așteaptă zilnic 
între 08.00-17.00 și sâmbătă între 08:00-14:00

TIMIȘOARA • Str. ion ionescu de la Brad nr. 29 • tel/fax: 0256-400773 • e-mail: steeltrrt@melinda.ro

sp.com
http://www.cufoqsm.ro
mailto:steeltrrt@melinda.ro
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SC BOROMIR PAN SA HUNEDOARA 

angajează contabil cu experiență, 
din Deva sau din Hunedoara.

CV-urile se trimit la fax: 218.963 sau 
email:office.deva@boromir.ro

(65566)

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

Oferte locuri de muncă (74)

• pierdut legitimație de transport local pe 
numele Popa Florantin. Se declară nulă. (2/4.07)

Matrimoniale (69)

■ tânăr 28 de ani, din Simeria, doresc cunoștință 
cu domnișoară 18 - 32 ani, din Simeria, pentru 
prietenie. SMS 0727/688393. T

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

• SC DANIELLE COMPANY SRL, cu sediul în Deva, Str. 
Rândunicii nr. 6, angajează: confecționeri textili, tel. 
0746/031026; tricoteri pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867; agenți comerciali pe zona București, tel. 
0724/230642. Alte relații la sediul societății. (7/21.06)

Prestări servicii (72)

• execut la comandă goblenuri pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• transport mobffler cu auto de 1,2 tone și 14 mc; 
asigur și demontare rapidă pentru mutări. Tel. 
0254/225578,0726/551701,0744/934462. T

Administratorul judiciar desemnat in dosarul nr. 5256/2006 al 
Tribunalului Hunedoara, potrivit prevederilor art. 75. din Legea 64/1995 

republicată,
NOTIFICA TOȚI CREDITORII 

cu privire la faptul că prin sentința nr. 211/ F/31.05.2006 pronunțată în 
acest dosar, s-a deschis procedura prevăzută de Legea 34/1995 

republicată împotriva
5.C. SIMOREM S.A.

cu sediul în Mintia, Str. Șantierului, nr. 5, jud. Hunedoara, înmatriculată la 
ORC sub nr. J20/1594/1994, CUI 6592858.

Astfel că:
1. Termenul limită pentru înregistrarea creanțelor la grefa Tribunalului Hune
doara este data de 21.07.2006;
2. Termenul limită de verificare a creanțelor, întocmire, afișare și comunicare a 
tabelului preliminar al creanțelor este data de 28.07.2006;
3. Termenul limită de definitivare a tabelului creanțelor este data de 
01.08.2006.

(55835)

Societate de producție cu sediul in Mintia 
caută în vederea angajării:

ASSISTENT MANAGER (secretară)
- studii de specialitate

Se cer:
- cunoștințe operare PC (Word,

* Excel)

- cunoaștere limba franceză (și 
engleză)

- carnet de conducere categoria B

- cunoștințe în domeniul resurse 
umane

RESPONSABIL CALITATE

Se cer:
- experiență în domeniu

- cunoștințe operare PC (Word, 
Excel)

- cunoaștere limba franceză (și 
engleză)

- dinamism, seriozitate.
Persoanele interesate sunt rugate 
să trimită un CV prin fax la nr. 
0254/234068.

(55859)

Consiliul Local al municipiului Hunedoara
cu sediul în B-dul Libertății, nr. 17, scoate la licitație publică, 

în vederea valorificării, sobele de teracotă care urmează a fi 
dezafectate din clădirea Primăriei Municipiului Hunedoara.

Documentația poate fi studiată la sediul instituției.
Ofertele și garanția de participare vor fi depuse la sediul 

Consiliului Local al municipiului Hunedoara, până la data de 
07.07.2006, ora 13.

Licitația va avea loc în data de 10.07.2006, ora 11, la sediul 
Consiliului Local al municipiului Hunedoara, situat în B-dul 
Libertății nr. 17. Plata se va face în contul 
R030TREZ36724510220XXXXX, deschis la Trezoreria Hune
doara.

(55746)

angajează:
- Conducători linie tehnologică
cerințe: experiență ca așchietor, cunoștințe operare pc
■ Ingineri prolectanțl Catla
cerințe: Ing. mecanic sau electromecanic, cunoștințe proiectare Catla
■ Ingineri responsabili de proces
cerințe: ing. mecanic sau electromecanic, experiență în prelucrări mecanice, cunoștințe PC
■ tehnicieni calitate:
cerințe: Ing. cu experiență în domeniul calității, de preferat în Industria auto, cunoștințe PC
■ electrician
cerințe: experiență în mentenență electrică, de preferat cu cunoștințe PC
- lăcătuș
cerințe: experiență în mentenență mecanică, de preferat cu cunoștințe PC
- reeponeebll logistică
cerințe: studii superioere, experiență în domeniu
■ asistent manager
cerințe: cunoștințe operare calculator, limba engleză, limba franceză

CV-urile se trimit la: Fax: 0254/219340, Email: offlceaumeromfflvahoo.com
Deva, Str. Zambilelor, nr. 2. (55440)

PENTRU TINE

MBfM IMOIIUMâ MIHUtlM 
vi «jteiptl In DfflVffl -sg Alaaa Salcâmilor, 

il. il, parter (lingi Lk. ftuțo)
Tel. 230111,MHL

• 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 tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga,

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

(32135)

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL 
„ALEXANDRU BORZA" Geoagiu 

>rgtmixează, fa data de 24 iulie 2006, ora ISJH, la 
w aiul unitSfii, concurs pentru ocuparea um “ 
posturi:

* îngrijitor curățenie - 1 post

SC EUROCONSULT SRL 

DEVA
LICHIDATOR AL S.C. PRO 

FOREST INTERNATIONAL 
S.R.L ILIA - ÎN FALIMENT

ORGANIZEAZĂ UCfTAțlE

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII 

URMĂTORULUI BUN DIN 

PATRIMONIUL SC PRO FOREST 

INTERNAPONAL S.R.L.:

■ Transformator de curant 

Amplificator*  - preț de 

pornirea 

licitației 13.800 lei +TVA 

Licitația va avea loc în data de 

18.07.2006, ora 10, la sediul 

lichidatorului din Deva, 

str. M.Kogălniceanu, 

nr.4, cam. 18, et. 1.

Informații la tel. 0254-

231279; 0745.068.763.

(55785)

CONSUMCOOP 
BRAD 

închiriază următoarei» 
spații comerciale inclusiv 
mobilierul:

- Restaurant INTIM, din 
Brad, Str. Liceului, bl. 2 - 
8;

- Popas Turistic 
Mesteacăn, lângă DN 76;

- Magazin Vălișoara 2 
(Comuna Vălișoara, 
Dealul Luncoiului), lângă 
DN76.

Informații la fel. 
0744646783.

(55742)
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• SC ROYAL HOLDING SRL Călan angajează 
personal calificat și necalificat (numai femei) în 
domeniul confecții. Relații la tel. 0254/734110, 
0745/112419. (3/23.06)

APM HUNEDOARA și S.C. LPH CONF
PROD SRL ORÂȘTIE, S.C ELECTROCASNICE 

NOR SRL ORASTIE,
titulari al proiectelor ^Cabana pentru ciclaluriim - 2 «apari*,  anunțe 

dapuHOMe documentației tebffi*  neceeare bl vederea obfin- ii acordului du 
madia pentru obiectivul propus: «bana panta cicloturism - 2 corpuri, 
amplasata în satul Cinciș-Cema, zona du agrement Lac Cinci», Str. Lacului, f.n.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului ol obiectivelor 

propus*  pot fi consultate la sediul APM Hunedoara, din Deva, sir. A. lancu, nr. 
2^ zibiic, între «alo 08-16.

flbaoamgHIo publicului so jriawK, zilnic, la sediul MM 8» . «i w, în 

temea de 10 sie lucrătoare de L doi ‘apariției anunțului.

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic 
și de Vânătoare Timișoara

cu sediul în Timișoara, str. M. Kogălniceanu, nr. 6, solicită oferte în . 

vederea atribuirii contractelor de întocmire a documentațiilor cadas

trale și de expertizare valorică a terenurilor, pe care urmează să se 

înființeze perdele forestiere de protecție a căilor de comunicație, în 

vederea exproprierii acestora pentru cauza de utilitate publică.

Caietul de sarcini și lista cu localizarea suprafețelor se pot procura 

de la sediul instituției. Suprafețele sunt localizate în județele Hune

doara, Timiș și Caraș-Severin (majoritatea în Hunedoara).

Termenul de depunere a ofertelor este 19.07.2006.

Data deschiderii ofertelor este 20.07.2006, 6ra 10.00, la sediul 

instituției.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0256/294897.

(55795)

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE Șl EXTRAORDINARE A 

ACȚIONARILOR SC SARMISMOB SA
Cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, județul Hunedoara, înmatriculata la ORC Hunedoara sub nr. J20/356/1991, 
CUI 2117288, atribut fiscal R
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. SARMISMOB S.A., în temeiul art. Ill, art. 113, atr. 117 din Legea nr. 31/1990 
privind societățile comerciale, republicata, și conform prevederilor art- 12 din actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea 
Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor societății pentru data de 20.07.2006, ora 10.00, la sediul societății S.C. 
SARMISMOB S.A. indicat mai sus, cu următoarea ORDINE DE ZI PROPUSĂ:

1. încetarea calității de auditor intern a S.C. CONTAUDTT EVALEX S.R.L., ca urmare a ajungerii la termen la data de 31.12.2005 
a raporturilor contractuale.
2. Numirea societății EVEXCOMT EVALUĂRI EXPERTIZE CONTABILE SRL, cu sediul în Deva, Str. Crizantemelor, bl. M2, ap. 5, jud. 
Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr. J20/1792/1993, CUI 4945473, atribut fiscal R, reprezentată prin ILEA GHEORGHE, 
cu domiciliul în Deva, str. M. Eminescu, bl. H, sc. E, et. 1, ap. 44, posesor al Cărții de identitate, seria HD, nr. 000944, eliberat 
de Pol. Mun. Deva, CNP 1550907201016, ca auditor intern, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2006 până 
la data de 31.12.2006.
3. Completarea obiectului secundar de activitate cu următoarea activitate: 8042 - furnizor de formare profesională.

4. Diverse.
în cazul în care nu se va întruni majoritatea ceruta de lege pentru deliberări sau pentru adoptarea unei hotărâri, următoarea 
convocare este pentru data de 21.07.2006, în aceleași condiții privind ora și locația.

(55797)

Pentru detalii vizitează www.rcs.ro sau sună la 031 400 4321.

RCS te trimite într-o 
vacanță de vis!
La Barcelona sau în Creta!

Ai televiziune prin cablu de la RCS? E timpul să te apuci de 
împachetat! Vara asta vizitezi unele dintre cele mai frumoase 
destinații din lume!
Fie că vizionezi programele pachetului Bază sau pe cele ale 
pachetelor Bază Plus, Extra sau Extra Plus, poți câștiga una 
dintre cele 10 excursii la Barcelona și în Creta.

mailto:office.deva@boromir.ro
offlceaumeromfflvahoo.com
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
http://www.rcs.ro
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• Proces, o fostă angajată 
a actorului Marlon Brando îi 
dă în judecată pe executorii 
testamentari ai starului de
cedat în 2004, afirmând că 
a fost exclusă de la moște

nirea pe care actorul i-o promisese. Despă
gubirile cerute sunt de 2 mii. dolari. (MF)

Trei zile de doliu în Valencia

Fotografii fără 
succes

Sydney (MF) - Nicole 
Kidman și Keith Urban 
au oferit publicațiilor 
mondene o fotografie de 
la nunta lor, cerând în 
schimb ca reprezentanții 
acestora să facă donații 
unei fundații pentru aju
torarea copiilor din Syd
ney, dar nu au obtinut 
rezultatele scontate. 
Cuplul a oferit această 
fotografie la câteva ore 
după ce a luat sfârșit 
nunta care a avut Iod la 
Sydney, Australia, pentru 
a scăpa de curiozitatea 
paparazzilor. în loc să 
vândă fotografiile în 
exclusivitate unor publi
cații mondene, cuplul a 
cerut reprezentanților 
media să utilizeze foto
grafia în schimbul unor 
donații pentru Children's 
Hospital Foundation din' 
Sydney. Potrivit spuselor 
repre-zentantilor spitalu
lui, s-au primit „șase sau 
opt donații” cu o valoare, 
de 550 de dolari fiecare.

J.K.Rowling
(Foto: EPA)

J.K. Row
ling, criti
cată
Londra (MF) - J.K. 
Rowling a fost ata
cată de fanii lui Harry 
Potter care sunt 
furioși pentru că scri
itoarea a decis să 
omoare două dintre 
personajele principale 
în ultimul roman al 
seriei care II are ca 
protagonist pe 
ucenicul vrăjitor. Scri
itoarea britapică 
Joanne Kathleen 
Rowling, în vârstă de 
40 de ani, a sugerat 
acest lucru într-un 
interviu pentru postul 
de televiziune Chan
nel 4. Ea a spus că 
două dintre perso
najele principale vor 
muri în capitolul 
final, dar a refuzat să 
indice care vor fi 
acestea..

■ Autoritățile spaniole 
au declarat că vor urma 
trei zile de doliu în 
memoria victimelor.

Valencia (MF) - Autoritățile 
din regiunea Valencia. Spania, 
au anunțat că în urma gravu
lui accident de metrou petre
cut luni, se vor tine trei zile 
de doliu. Deraierea a două din 
vagoanele unui tren de 
metrou s-a soldat cu moartea 
a cel puțin 41 de persoane și 
circa 40 de răniți. Vagoanele 
au deraiat și s-au răsturnat 
într-un tunel de lângă stația 
Jesus, aflată în centrul 
orașului Valencia. Oficiali
tățile spaniole au exclus ra
pid ipoteza unui atac terorist. 
Potrivit primelor evaluări, 
viteza excesivă și o roată 
defectă ar fi fost cauzele acci
dentului. S-a formulat și ipo-

Primul interviu după ce a 
învins cancerul

Londra (MF) ■ Cântăreața 
australiană Kylie Minogue 
vorbește pentru prima dată 
într-un interviu televizat 
despre șocul pe care l-a trăit 
când a fost anunțată de medic 
că are cancer la sân. „Am 
simtit că mă prăbușesc când

Nicole și Keith
Kylie Minogue (Foto: epa)

Falsificator de date
Seul (MF) - Sud-coreeanul Hwang Woo-suk, 

fost „pionier al donării” umane, căzut în diz
grație după ce s-a descoperit că rezultatele 
cercetărilor lui sunt false, s-a recunoscut 
vinovat de fraudă, dar a negat că ar fi ordo
nat echipei sale să falsifice datele muncii lor. 
Hwang s-a prezentat pentru a doua oară la 
un tribunal din Seul pentru a declara că „nu 
a dat ordine concrete” echipei sale de 
cercetători. Cercetătorul, rămas fără titlurile 
pe care le avea, a fost acuzat în luna mai de 
fraudă, deturnare de fonduri și violarea 
legilor care privesc bioetica.

Protest contra războiului

Dhundhun, o maimuță de un an din 
specia macac, primește un trandafir cu 
ocazia primei sale aniversări, în Grădina 
Zoologică Guwahati, dm nord-estul Indiei.

(Foto: EPA)

■ Sean Penn este unul 
dintre multele vedete 
care militează împotriva 
războiului din Irak.

Los Angeles (MF) - Mai 
multe vedete de la Hollywood, 
printre care Sean Penn și 
Susan Sarandon, se vor 
alătura unui grup de protes
tatari care militează împotri
va războiului din Irak ținând 
greva foamei, informează 
BBC News Online. Fiecare 
protestatar va face greva 
foamei timp de 24 de ore, în 
cadrul unei manifestări care 
va dura mai mult timp, orga
nizată în vederea Zilei inter
naționale a păcii, marcată pe 
21 septembrie.

Creierul se poate regenera

Astmul și alergiile
Washington (MF) - Expunerea la anumite 

animale, precum rozătoarele, ar putea pre
veni astmul și alergiile, arată concluziile 
unui studiu apărut în SUA. Laboranții care 
lucrau frecvent cu cobai au manifestat mai 
puține reacții alergice la animale, a remar
cat o echipă de cercetători. Profesorul Meinir 
Jones și echipa sa de cercetători sunt de 
părere că este foarte important timpul de 
expunere la animale. Expunerea la infecții 
și microbi apărute natural este esențială pen
tru dezvoltarea sistemului imunitar în lup
ta cu alergiile și astmul.

■ Specialiștii neurologi 
au descoperit capaci
tatea de regenerare a 
creierului uman.

Londra (MF) - Victima unui 
accident rutier, care s-a trezit 
după 19 ani de comă, i-a aju
tat pe specialiștii neurologi să 
descopere capacitatea de re
generare a creierului uman. 
Această descoperire a stârnit 
iar dezbateri aprinse în legă

O victimă a accidentului

teza că unul dintre pereții 
tunelului s-ar fi prăbușit. Unii 
pasageri au fost prinși în 
vagoanele trenului deraiat. 
Spitalele din Valencia au fost 
puse în stare de alertă. în jur 
de 150 de persoane au fost 
evacuate de la locul acciden
tului.

mi s-a spus că am cancer”, a 
spus Kylie Minogue. „în 
momentul în care medicul mi- 
a spus acest lucru, am amutit. 
Mama și tata erau cu mine. 
Și apoi toti ne-am prăbușit”, 
a adăugat Minogue, precizând 
că primul ei gând a fost să se 
urce în avion și să plece, dar 
aWst oprită de tatăl ei. Inter
viul va fi difuzat pe 16 iulie, 
pe Sky News, împreună cu 
extrase din jurnalul pe care 
Minogue l-a ținut în perioa
da în care a fost operată și a 
urmat chimioterapie. Kylie a 
declarat că a trebuit să par
curgă „un drum dificil și 
lung” pentru a învinge boala.

Sean Penn protestează (Foto: epa)

Protestul a fost organizat nistă anti-război care își 
de CodePink, o grupare femi- exprimă astfel îngrijorarea

tură cu o idee mai veche: dacă 
pacientii aflati în comă ar 
putea fi ajutați mai mult. 
Cercetătorii cred că celulele 
din zonele care nu au fost 
afectate ale creierului lui Te
rry Wallis au refăcut conexi
unile dintre ele, pe toată 
perioada când acesta s-a aflat 
în comă. în urmă cu 3 ani, pa
cientul a reușit să vorbească 
puțin și a fost capabil să miște 
partea stângă a corpului. 
Totuși, acesta crede că se află

Andreea Născută 
în zodia Berbec. îi plac 
psihologia, pictura 
și muzica.

Votează „Fata lunii iulie" la v 
www.hlbrand.ro, secțiunea „Concurs", serie 

ne ta Redacția Cuvântul liber. Str. 22 
Decembrie, nr. 37A sau depune-ti votul la 

cutiile speciale Cuvântul liber.

încă în 1984, anul accidentu
lui, când el avea 19 ani și când 
s-a născut și fiica lui, Amber, 
într-un recent studiu, ei arată 
că în creierul lui Wallis au 
început să se restabilească 
conexiuni care să permită 
manifestarea unor funcții pre
cum cea motorie sau vorbirea. 
Medicii au indicat că, deși 
regenerarea axonilor nu are 
loc la toti pacientii aflati în 
comă, cercetările lor ar putea 
să fie de ajutor. 

pentru pierderile de vieți 
omenești de partea ambelor 
părți implicate în război.
Protestul vedetelor

La protest, care $ început 
marți dimineață în fata Casei 
Albe, se vor alătura și alte 
celebrități, precum Willie Nel
son și Danny Glover.

Câștigător al unui premiu 
Oscar, actorul Sean Penn este 
una dintre personalitățile de 
la Hollywood foarte implicate 
în chestiunea războiului din 
Irak.

Actorul a vizitat această 
tară în 2002 și 2003, s-a întâl
nit cu numeroși politicieni, a 
vizitat o centrală de filtrare 
a apei și un spital pentru 
copii.

cărămizi in stilul tradi
țional, în apropierea ma
usoleului Xianling din 
dinastia Ming, în orașul 
chinezesc Zhongxiang, 
din provincia Hubei.

(Foto: EPA)
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