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iot Cerul va fi temporar noros. Izolat, se 
vor semnala ploi de scurtă durată.

Amreața la prânz seara

Mâine, Jurnal TV!

Cozma rămâne în detenție
Deva (M.S.) - Miron Cozma rămâne în detenție, după ce Tribunalul București a respins, ieri, ca nefondat, recursul fostului lider al minerilor împotriva deciziei referitoare la menținerea sa în penitenciar. El execută condamnările pentru implicarea în două mineriade. La audierea din 19 mai, Miron Cozma a declarat că, după mineria- da din iunie 1990, i-au fost oferite funcții importante în stat, precum cea de ministru de Interne, pe care le-a refuzat, /p.6
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Ardelean Farcaș, un „guru" din Țebea susține că deține secretul vieții prin controlul minții +++ 
Tabăra sa de la Dumbrava de Sus, localitate aparținătoare comunei Ribița, este căutată periodic de 
elitele hunedorene +++ Clisma este una din metodele sale de purificare exersată în Dubai

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pen-

■ Psihologi, filosofi, 
doctori vor să frecven
teze cursurile societății 
„Copiii Soarelui".

Dumbrava de Sus (T.S.) - Despre Asociația „Copiii Soa

relui” se aud doar zvonuri. Localnicii din Dumbrava de Sus vorbesc despre niște sectanți care umblă dezbră- cați și care iau parte la tot felul de ritualuri demonice. Se vorbește, în șoaptă, despre bogăția imensă adunată de

aceștia, o avere strânsă din nimic. Cuvântul Liber a reușit să ajungă în tabăra „Copiilor Soarelui” și să vă prezinte, în exclusivitate, amănunte despre ceea ce se întâmplă undeva în inima munților. Unul dintre organi

zatorii acestei tabere, hune- doreanul Ardelean Farcaș, un fel de guru al acestei colectivități, a declarat că, la poarta taberei, bat zeci de personalități hunedorene, notari, juriști, politicieni, medici și polițiști. Chiar și preoți, /p.3
CUI rtL tru a fi rezolvate cât mai repede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localitățiiîn care trăiești? Telefonează între orele 09.00și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe a- dresa redacției sau trimite-ne un mail laadresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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Prizonieri ai Statelor Unite
Acraonafe* o mie de persoane sunt deținute în cadrul luptei 
moorua leronsmului.

Pensionări sistate la medici
■ Reforma din sănăta
te nu va duce la con
cedieri ale angajaților 
spitalelor din județ.

Deva (C.P.) - Asistentele medicale și infirmierele din spitalele unde se vor face reduceri de paturi nu își vor pierde locul de muncă, a declarat dr. Dan Magheru,

directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. „Chiar și la spitalele din Brad și Vulcan unde se vor desființa unele secții, există soluții alternative pentru personal prin încadrarea în alte secții. La nivel de județ avem un deficit de personal, pentru că multe asistente au plecat să lucreze în străinătate în Italia, Germania”, a adăugat

directorul DSP Hunedoara, dr. Magheru.în privința medicilor cu vârsta de peste 65 de ani, care ar urma să fie pensionați, pentru moment dosarele lor au fost blocate până la primirea normelor privind modul de aplicare a legii. în această situație sunt 92 de medici, în majoritate de profesie stomatologi.

Alarmare
Deva (M.S.) - Un exercițiu de alarmare publică pentru situații de inundații va avea loc azi, în Deva, între orele 10 și 13. Exercițiul urmărește verificarea capacității de reacție la situații de criză și cunoașterea de către populație a semnalelor de alarmare.

Scandal în Micro 6
■ Trei mașini distruse 
cu toporul în urma 
unui scandal izbucnit 
în Hunedoara.

Hunedoara (M.S.) - Trei autoturisme au fost distruse de un bărbat din Hunedoara, în urma unui scandal izbucnit ieri după-amiază în fața unui bloc din cartierul Micro 6. Autorul scandalului se afla în stare de ebrietate și se îndrepta spre casă. în fața blocului, el a început să se certe cu un ve-cin care își repara mașina, susținând că este deranjat de

zgomot. între cei doi a izbucnit o altercație, după care bărbatul în stare de ebrietate s-a dus acasă și a revenit înarmat cu un topor și o sabie. Cu cele două obiecte, scandalagiul a început să lovească în autoturismul vecinului. Două persoane aflate în zonă cu mașinile au încercat să aplaneze conflictul, însă bărbatul le-a distrus, și lor, autoturismele. Autorul scandalului a fost chemat la Poliție pentru cercetări, el fiind învinuit de ultraj contra bunelor moravuri, port de armă albă și distrugere.
vitezei la condițiile de trafic, conducătorul autoturismului 
VW, Dorel B., de 37 de ani, din Deva, a lovit parapetul 
ieșind în decor. Nu s-au înregistrat victime.

ÎFcrto. Traian Mann)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


joi, 13 iulie 2006
• Instanța supremă, evacută. Sediul înaltei Curți de Casație și Justiție a fost evacuat, ieri, în jurul orei 11.00, în urma unei alarme cu bombă. în urma verificăriilor, pirotehniștii au decis că personalul își poate relua lucrul, întrucât alarma a fost falsă.

Ofensivă israeliană în Liban

Vizîta-surpriză 
în Irak

Balad (MF) - Secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld, a efectuat ieri o vizită neanunțată în Irak, pe fondul sprijinului tot mai redus acordat Statelor Unite în cadrul războiului din această țară. Rumsfeld, care a vizitat, la începutul săptămânii, Afganistanul și Tajikis- tanul, a refuzat să comenteze pe marginea numărului efectivelor a- mericane în Irak, precizând că deciziile în privința acestora trebuie a- doptate în cooperare cu comandanții militari din teren. Vizita are loc într-un moment dificil, atât pentru guvernul i- rakian cât și pentru forțele SUA din Irak, care se confruntă cu o serie de anchete privitoare la uciderea de civili nevi- novați.

Donald Rumsfeld (Foto: epa)

Atentat Un atentator sinucigaș s-a aruncat în aer, ieri, într-un restaurant din Bagdad, omorând alți șapte irakieni și rănind 15. (Foto: EPA)

OPINIA DE REZERVA

Miron Cozma
(Foto: EPA)

Rămâne
A 
in 
detenție 
București (MF) - Mi
ron Cozma rămâne 
în detenție, după ce 
Tribunalul București a 
respins, ieri, ca ne
fondat, recursul fos
tului lider al minerilor 
din Valea Jiului împo
triva deciziei instanței 
inferioare referitoare 
la menținerea sa în 
penitenciar, unde e- 
xecirtă condamnările 
pentru implicarea în 
două mineriade. în 
13 iunie, Judecătoria 
sectorului 5 decidea 
ca Miron Cozma să 
rămână în închisoare, 
el putând reveni cu o 
nouă cerere de elibe
rare condiționată 
peste șase luni, adică 
la 1 ianuarie 2007.

■ Israelul a reacționat 
după ce gruparea Hez- 
bdllah a anunțat că a 
răpit doi militari israelieni.

Ierusalim (MF) - Premierul israelian Ehud Olmert a avertizat că cei care încearcă să slăbească hotărârea Israelului vor plăti un preț greu, în timp ce amata israeliană a desfășurat atât operațiuni terestre cât și aeriene în sudul Libanului, după ce gruparea Hezbollah a anunțat că a răpit doi militari israelieni.„Avioanele noastre, tancurile noastre și artileria noastră operează pe teritoriul libanez”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei israelie- ne, subliniind că ofensiva a fost lansată după anunțul Hezbollah referitor la răpirea a doi militari israelieni.Conform unui comunicat al
Din toamnă, 
fără vize în 
Anglia

București (MF) - Ambasada Marii Britanii la București va introduce, în luna septembrie, un sistem online prentru eliberarea vizelor, dar a- cestea vor fi ridicate înainte ca România să devină membru al Uniunii Europene, a declarat ieri ambasadorul britanic la București, Robin Barnett.„Regimul vizelor va fi ridicat înainte de momentul în care România va fi membru al UE”, a afirmat Barnet, referin- du-se la declarația de luni a președintelui Traian Băsescu, referitoare la posibila ridicare a vizelor pentru cetățenii români.Barnett a adăugat că Ambasada Marii Britanii va introduce, din septembrie, un sistem online de eliberare a vizelor prin care să se elimine cozile la care trebuie să stea cei care doresc să călătorească în Anglia.

Artilerie israeliană bombardând sudul Libanului (Foto: epa)Hezbollah „cei doi prizonieri israelieni au fost transferați într-un loc sigur”.
Capturați de HezbollahLa rândul ei, poliția libaneză a afirmat că militarii statu
Suspectată de implicare în atentate
■ Lashkar-e-Taiba, sus
pectată de implicarea în 
atentatele din Bombay 
soldate cu 800 morți.

Bombay (MF) - Atentatele comise marți la Bombay poartă amprenta grupării Lashkar-e-Taiba, mișcare islamistă extremistă din Pakistan, care activează în Kashmirul indian, dar poliția așteaptă raportul experților pentru confirmare, a declarat, ieri, șeful poliției regionale.„Maniera de operare pare să fie similară (celei) utilizate de Lashkar-e-Taiba”,-a declarat P.S. Pasricha, șeful poliției din statul Maharashtra, a cărui capitală este Bombay.„Surse guvernamentale” sub protecția anonimatului au confirmat deja cotidianului The Hindu că atentatele sunt, „în mod clar, opera mișcării Lashkar”.
Gruparea neagăGruparea islamistă a respins însă acuzațiile potrivit cărora ea s-ar afla la originea atentatelor comise marți la Bombay.„Condamnăm ferm exploziile din trenurile de la Bombay și respingem (acuzațiile) 

lui evreu au fost capturați pe teritoriul libanez, în regiunea Aita al-Shaab, în apropiere de frontiera cu Israelul, o unitate de luptă israeliană pătrunzând în acest sector în cursul dimineții.
privind implicarea grupării noastre. Aceste masacre sunt inumane”, a declarat Abdullah Ghaznavi, purtătorul de cuvânt al acestei grupări.„Jihadul nostru nu vizează decât trupele indiene din Kashmir. Islamul nu permite uciderea oamenilor nevino- vați”, a adăugat el.Interzisă în Pakistan și în India, mișcarea Lashkar-e-
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La două ore după anunțul făcut de mișcarea șiită, armata israeliană continua să bombardeze infrastructura din sudul Libanului și pozițiile Hezbollah.Aviația a bombardat mai multe poziții ale grupării și un pod, iar artileria a lansat zeci de proiectile asupra zonelor limitrofe mai multor localități de frontieră.Conform poliției, avioanele israeliene au bombardat și o serie de localități din sectorul oriental al Libanului de sud, situate în apropierea fermelor din Shebaa, ocupate de Israel începând din 1967.Premierul israelian Ehud Olmert a afirmat - după anunțul Hezbollah de capturare a doi militari israelieni - că cei care „încearcă să slăbească hotărârea Israelului vor plăti un preț greu pentru actele lor”.
Taiba este activă în Kashmirul indian, regiune cuprinsă de insurecția separatistă începând cu anul 1989.Seria exploziilor produse în rețeaua feroviară din Bombay, soldată cu cel puțin 183 de morți și sute de răniți, a provocat indignarea comunității internaționale, care a condamnat din nou activitățile teroriste.
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Poziția 59: Ce meserie 
avea Bulă?
Miroh Beteg________________________________________
mi ro n beteggy a hoo .cornbuntem un popor cu umor, ce mai! Doar lipsa de criterii valorice ne depășește bășcălia. în topul „Mari români", pe poziția 59, printre atâția șefi de stat și sportivi, s-a plasat nimeni altul decât Bulă. Deasupra lui lancu de Hunedoara, să zicem, care a prins doar un amărât de loc 98. Interesant e că în dreptul’fiecărui nume apare și domeniul în care respectivul s-a făcut cunoscut. Lucian Blaga ni se spune că-i scriitor, Grigore Moisil că e matematician, Nicolae Steinhardt monah și filosof, iar Andreea Marin vedetă de televiziune. Doar în dreptul lui Bulă nu apare nimic. Bulă e Bulă, pur și sim

plu. N-are rost să te întrebi, ca americanii, din ce își câștigă el existența. N-are rost să cauți în ce domeniu s-a făcut remarcat. Pentru banalul motiv că s-a făcut remarcat în toate domeniile, că a ieșit în față în toate zonele existenței românești. Nici anul nașterii, nici anul morții nu shiW specificați. Bulă e etern, BulH e firul roșu al istoriei noastre. Bi^ă vorbește cu accent ardelenesc, moldovenesc și regățean. Bulă e cel care a votat, cu sârg, la cancur- sul „Mari români". Uitați-vă la numele apărute în clasament și vă veți simți, brusc, Bulă. Privi- ți-vă atent nevasta în ochi și veți vedea în ea un Bulă care dă ba

nii pe sutiene și rujuri de firmă. Răsfoiți ziarele și veți afla că ul tima generație de Bulă tocmai a dat bacalaureatul.Se știe că o bună parte a junimii române l-a confundat pe llie Moromete cu un intelectual. Mai mult, unii, dând dovadă de o logică de-a dreptul paralizantă, au căutat urme de intelectualitate și la Ion, personajul rebrenian. Lucrul nu e de mirare, câtă vreme Bulișorii ăștia sunt crescuți de părinți care fac și ei confuzii îngrozitoare: îl confundă pe Gîgi Becali cu un mare român, pe Brâncuși cu un investitor străin, pe Traian Băsescu cu un președinte, pe Emil Boc cu un om politic, iar pe Hărdău cu un reprezentant al școlii românești. La câte confuzii se fac în societatea noastră, una în plus ori în minus chiar nu mai contează. Mie, din tot scandalul cu intelectuali și țărani mi-a plăcut cel mai mult ar

gumentația unui dascăl, oripilat de cele citite prin lucrările de bacalaureat. Cică tinerii trebuiau să-și dea seama că Ion nu e un intelectual pentru că „un intelectual nu face dragoste pe cuptor".Nu!, drag tineret al țării noastre, intelectualul nu face dragoste pe cuptor. El e în stare să facă dragoste cu cuptorul. Ce bine că nu mai citiți! Cântarea Cântărilor, Marchizul de Sade, Tropicele lui Miller, Decameronul, Charles Bukowski, poezia arabă, chiar „droturile" camilpetrescie- ne v-ar fi dat cu totul peste cap. Memoriile lui Dali v-ar fi împrăștiat sistemul de valori. Ce-ați mai pricepe voi din viață aflând că rândul „îmi place enorm să sug sexul bărbaților" a fost scris de Catherine Millet, specialistă în artă contemporană, franțuzoaica și 'telectuală - orișicât! Să mai amintesc de Emil Brumaru, căruia destui nu i-ați ceda locul în 

tramvai? Lipsa de lectură vă salvează. Mai puteți face bani. Mai aveți acces la fițele de fițe. Aveți șansa să deveniți, fiecare în parte, un Bulă netrucat. Un Bulă autentic. Iar când fiii voștri vor scrie că llie Moromete a fost un ostrogot care s-a certat cu Vadim pentru că nu interpretau la fel un citat din Apocalipsa după Gigi Becali, sper să fiu bătrân, dar în sfârșit fericit: voi muri împăcat că țara asta are un viitor. Mă bazez pe tine, tânără bulime română! De fapt, clasamentul ăsta al marilor români ar trebui să aibă doar o singură poziție. Poziția 59. în rest, ce să vă mai spun? Bulă se simte bine, mulțumesc * de întrebare, și tocmai și-a vândut la anticariat ultimele cărți găsite prin casă, să pună de-un joint și de o pereche nouă de blugi.
»♦»

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în rubri
cile de opinii nu coincid neapărat cu 
cele ale redacției.
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MISA hunedoreană există• Majorare. Guvernul a deeis ieri majorarea punctului de pensie începând cu 1 septembrie 2006, cu 5%, a anunțat ministrul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Gheorghe Barbu. El a precizat că în urma analizei execuției bugetului asigurărilor sociale, este posibilă majorarea punctului de pensie cu 5%, și nu cu 3%, așa cum se stabilise anterior. (D.l.)
O nouă linie anticorupție

București (MF) - Cu prilejul evaluării rezultatelor campaniei anticorupție s-a ajuns la concluzia că „linia verde” (0800806806) destinată semnalării corupției în rândul autorităților trebuie suplimentată pentru a prelua mesajele date de cetățeni în perioade de vârf precum cea cuprinsă între 9:00 și 13:00. Potrivit studiului asupra utilizării acestei linii telefonice speciale, 80% dintre cei care vorbesc cu robotul refuză să- și dea datele personale. Din studiu mai rezultă că 59% dintre cei care accesează linia verde nu reclamă nimic concret în vreme ce 16% reclamă persoane, 15% reclamă instituții și 10% funcții. Peste 60% dintre apelanți sunt bărbați.
Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau. din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara
- Laborator Ar Medica, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva
- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

■ Asociația „Copiii 
Soarelui" s-a stabilit în 
Dumbrava de Sus în 
urmă cu șapte ani.

Sanda Bocaniciu
Sanda.bocankiu@informmedia.ro

Dumbrava de Sus - Asociația este cunoscută mai ales pentru Centrul său de meditație Vipassana și în momentul de față are 25 de membri permanenți cu o medie de vârstă de 25 de ani. Femei, bărbați și copii trăiesc la Dumbrava de Sus după reguli de căpătâi, trasate de „profesorul” Ardelean Farcaș. Toți muncesc făcând agricultură și crescând capre.Din produsele obținute trăiesc zilnic, vară sau iarnă. Cu toții sunt lacto-vegetarieni și au ales acest mod de trai pentru că le place. Unii au venit în comunitatea „Copiilor Soarelui” în urmă cu șase ani, alții sunt acolo de mai puțin timp.Au acolo, la Dumbrava de Sus, calculator, Internet, televizor, utilaje agricole. Nu
Copiii Soarelui, neînțeleși de săteni

Dumbrava de Sus (S.B.) - Ce este Vipassana? „Gurul profesor” ne spune că este una dintre cele mai vechi tehnici de meditație din India și că a învățat-o de la mama lui, pe care a pierdut-o când avea
S.O.S. Castelul

Hunedoara (S.B.) -Organizat cu scopul strângerii de fonduri necesare pentru reparațiile binecunoscutului monument istoric, care ■’ ste Castelul Corvineș- *-cilor din municipiul Hunedoara, dar și pentru promovarea culturală a Hunedoarei, Festivalul „S.O.S. Castelul”, ce a pregătit un amplu program pentru săptămâna în curs, continuă. Astăzi, programul manifestării prezintă celor interesați, la ora 20.00, un concert live cu Bega Blues Band din Timișoara, Blue Familie din Pancevo și Bere Gratis. Mâine, la aceeași oră, se va derula concertul live susținut de Canon, Riff, Raw Hide din Beograd și Girl Deszka din Budapesta.

Kaufland
Hunedoara (M.S.) -
Lanțul de magazine 
Kaufland a deschis 
ieri, la Hunedoara, al 
zecelea hipermagazin 
din România. 
Investiția se ridică la 
aproximativ 7,5 mi
lioane de euro. Ma
gazinul dispune și de 
o parcare pentru 
dienți, cu un număr 
de 250 de locuri. 
Intrarea Kaufland pe 
piața românească a 
avut loc pe 13 
octombrie, prin 
deschiderea primului 
hipermarket la 
București. Divizia 
Kaufland face parte 
din concernul Lidl & 
Schwarz Co&KG. 
Grupul Schwarz, cu 
peste 166.000 de 
angajați în întreaga 
Europă, a înregistrat 
anul trecut o cifră de 
afaceri de peste 40 
de miliarde de euro.

Bogdan lonuț (Foto cl)

Pauză de lucru în zi de vară (Foto: t. Mânu) Oaspeții sunt conduși la plecare (Foto: t. Mânu)

Sistem computerizat la CFR
■ Un birou de infor
mații, complet informa
tizat, va fi deschis în 
maximum o lună.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - în Gara CFR din Deva funcționează, începând de ieri, trei ghișee care emit bilete de călătorie în sistem computerizat.Călătorii pot solicita în orice moment al zilei un bilet spre orice destinație și pentru orice tip de tren, inclusiv dus-întors cu rezervare, situație în care beneficiază de o reducere de 10% din costul tichetului.„în Gara Deva se înregistrează lunar un trafic de 35000-45000 de persoane. Anul acesta am înregistrat o creștere a numărului de călători cu 5% față de perioada simi

sunt rupți total de civilizație! Ionuț este de șase ani unul dintre „copii”. Are 25 de ani și a plecat de acasă, din Moldova, pentru a duce un trai care: „Să mă facă sănătos. Vreau să-mi cumpăr aici o casă și să fac agrotur- ism. „Juristul asociației, Bogdan, este la Dumbrava cu soție și copil. Alături de ei trăiesc sociologi, psihologi, doctori, profesori, care au ales „libertatea de a avea o viață cum își doresc”.
își recunoaște copiiiLa „Copiii Soarelui” se trăiește în austeritate și faptul că au un „conducător” care dictează precum un veritabil guru a ajuns și la urechile autorităților locale și județene. Reprezentanți ai Direcției Generale pentru Protecția Copilului Hunedoara au descins recent în zonă, fiind alertați că acolo s-ar practica trafic cu copii. Faptul că Ardelean Farcaș recunoaște că, deși este căsătorit, are mai mulți copii, cu mai multe femei, a dus la această supoziție. Autoritățile 
doar șase ani! Aceste meditații au ca scop eliminarea suferinței, purifică mental și conduc către arta de a trăi pozitiv. Tocmai de aceea, în perioada cursurilor predate acolo, la care participă așa-zișii stu- denți, „nu este bine să te apropii de cei care meditează pentru că nu știi apoi, după o vreme, de ce nu te simți bine sau poți păți un mare rău!” (Ardelean) Deci, nu am putut vedea cursanții. Nu ni s-a dat voie și ni s-a spus că aceștia, în perioada de purificare, se manifestă prin scene greu de închipuit!... Ardelean Farcaș se declară un expert al “terapiei” prin clismă, metoda 

Se emite primul bilet de călătorie (Foto: t Mânu)Iași și Botoșani”, a declarat Mihai Paroan, șef stațielară a anului trecut. Cele mai multe bilete se vând pentru trenurile personale, care circulă pe distanțe scurte de până la 50 de km, către Săvârșin, Lugoj și Orăștie. Un număr important de călători este înregistrat și pentru cursele de parcurs mediu și lung către Timișoara, Cluj,

(Foto: T. Mânu)Guru înconjurat de adepținu au ajuns să constate însă nimic pentru că nu este permis ca pe proprietatea privată a lui Ardelean să intre oricine. Recent, asociația a captat apă de la o distanță de peste cinci kilometri. Lumea s-a întrebat: de unde fondurile, dacă acolo se trăiește doar din munca câmpului?! Acum două zile a fost introdus curentul trifazic. Imediat, la poarta „gurului” a fost prezentă poliția. Nu i s-a permis accesul!
Aici "copiii" își prepară brânza

bucurându-se de un succes deplin în Dubai, unde gurul susține că a practicat această terapie.Oamenii locului i-au huiduit atunci când au cumpărat case și terenuri în zonă. Ceea ce îi intrigă pe aceștia mai tare este faptul că acolo se întâmplă „lucruri dubioase, se extind prin achiziționarea de case și terenuri și simt socotiți un fel de sectanți pentru că nu merg la biserică”.„Localitatea Dumbrava de Sus este un loc de pelerinaj pentru cei racolați de sectanți și va ajunge să aparțină acestora!”, spune un sătean din zonă.

Se adună fânul

Recolta se va pune în depozit

călători Deva.în județul Hunedoara, în două stații CFR există acest sistem computerizat de emitere a biletelor de călătorie, la Deva și la Petroșani, ultimul devenit funcțional în luna februarie a acestui an.

S-a furat cazanul 
de țuica

Brad (M.S.) - Trei bărbați din Brad au furat cazanul de țuică al unei femei din localitate, cu intenția să-l vândă amatorilor de chilipiruri. Cei trei au acționat în timpul nopții. După ce au sustras cazanul din cupru, 1- au depozitat într-o zonă izolată situată lângă gară. După o lună de zile de la comiterea furtului, bărbații au luat cazanul din locul în care îl depozitaseră și l-au dus la un canton, unde locuiește unul dintre învinuiți. Ei intenționau să vândă cazanul și alte componente ale acestuia, dar nu se deciseseră încă asupra cumpărătorului. Cei trei au fost propuși pentru arestare preventivă.

mailto:Sanda.bocankiu@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
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TOO Î.Ch - S-a născut Calus lullus Caesar, om politic, gene
ral. scriitor și orator roman, unul dintre cei mal vestiți stra
tegi ai Antichității.__________________________________________
1866 - A fost promulgată Constituția României, alcătuită 

după modelul celei belgiene, rămasă 
In vigoare, cu unele revizuiri fi modifi- 
cări, până In 1923.
1878 - s-a încheiat Congresul de la 
Berlin, convocat de manie puteri, ne
mulțumite de prevederile Tratatului de 
la San Stefano, congres în urma căruia

a fost recunoscută independența României.______________
1886 - 5-a născut Marla Ventura, celebritate a Comediei 
Franceze, unde a jucat începând din 1919, directoare a 
teatrului bucureștean care avea sâ-i poarte multă vreme 
numele. ____________________________________________
1932 - A murit sculptorul român DimKrle Padurea (foto).

Cer temporar noros. Maxima va fi de 30°C, iar minima de 14°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer temporar noros. Maxima va fi de 31°C, iar minima de 16°C.
Sâmbătă. Cer mai mult noros. Temperatura maximă 29°C. Minima va fi de circa 13°C.

Calendar Crețtin-Ortodox__________ ____________
Soborul Sf. Mc. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ștefan Savaitul; 
Sf. Muceniță Golinduh.

Calendar Romano-Catolic_____________________ _
Ss. Henric, împ.; Eugen, ep. și îns. m.

Calendar Greco-Catolic_________________________
S. Arh. Gavril. S. Ștefan Taumaturgul, c.

rât Lii.l

Energie electrică _____________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 
n*t>vai întFR Finala?

8.30-15.00 cartierul Gojdu, bl. K4 șl bl. A10;
J.00-18.00 în localitățile Vălișoara, Peștera, Ormindea, 
Găinelu de Sus;
9.00-14.00 în localitățile Ilia, Lăpușnic, Dobra, Lăpuglu 
de Jos, Lăpuglu de Sus, Roșeam, Răduleștl, Stâncești, 
Ohaba, Fintoag. Grind, Lăsău, lelu, Mihăiești

Gaz metan___________ ;_____________ ~
Astâzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă in 

Deva.

Apa________________________________________________________
Astăzi, furnizarea apel potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8 00 11 00 pe Aleea Moților

______________________

Pui cu sos de struguriIngrediente: 500 g pui, 25 g unt, 3 linguri de vin alb sec, 1 linguriță rasă de cimbru, sare, piper. Sos: 1 linguriță rasă zahăr, 2 linguri de vin alb sec, 15 g unt, 1 lingură de amidon, 200 ml supă pui, 1 cană cu boabe de struguri.
Mod de preparare: Se încălzește cuptorul, foc mediu. într-o tavă se pune untul topit, vinul, cimbrul, puiul frecat cu puțină sare și piper. Se lasă 30 minute la cuptor până este frumos rumenit. Atenție să nu se ardă, într-o crăticioară se amestecă untul cu amidonul, vinul și supa. Se pune la foc mic până când începe să fiarbă, amestecând continuu. Se pun strugurii și se mai fierbe 3 minute. Sosul cald se toarnă peste pui și se servește imediat.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

T55H" f f Bardul 
da himal

Genți1r
Aflate 
* W

OMIt 
h porii

t !
Cm* <li ►

T Dușmlria
Prim 

di mb

►

-k- t InHNtf

CmM* Strat 
protector

di

521
▼

f ir Fandata 
ontrtf 
&KO0

Patra cu
pit lung

deiMri*

f

A►
Scaun 
hipicR3

F3►

Fffcn»
>--«------*nMjwFTinwT♦ A doua 

te mus
ic*

topiri

FA 
EA 1

M>r»

lopttar

T
tei 

tap4dr!

•

Berber.

Dimineață s-ar pulsa să fiți acuzat de colegi că nu sunteți 
cormekmI. Vă sitalm să fiți pruddnt, pentru că astăzi

Taur
â s-a îmbolnăvit arav. VăDimineață aflați că o cunoștință s-a îmbolnăvit grav. Vă 

implicați șl, astfel, faceți mai multe drumuri scurte. în a do
ua parte a zilei clarificați niște sentimente contradictorii.

Gemeai...................... ..........................J._____________________ _____________

- £

o

&

Sosirea unor musafiri din altă localitate vă obligă să vă 
schimbați planurile pentru azi. Dacă vă roagă să îi ajutați 
cu ceva, vă sfătuim să nu îl refuzați.

Ș*
Sunteți hotărât să rezolvați 0 problemă financiară care vă 
sâcâie de mal multă wenw. Dacă vi se propune să vă aso- 
ciap ftflr-o afacere, » sfătuim să nu ezitați.

Leu

S-ar putea ce o problemă sentimentală mal veche să revină 
în actualitate șl si vl cartați cu partenerul de viață Nu 
cedați primului Impuls! Odihniți-vă mal multi

Fecioară . .........________ ... ................ ..........................

Sunteți plin de energie $1 aveți Idei originale. Vă reco
mandăm îl fiți prudent Rlscațl să depășiți anumite limite 
șl să prpugea|l discuții la contradiGtoriu.

Balanță________________________________ .-■

Se pare Ei Nu reușiți sl îndepliniți toate sarcinile de servi
ciu și bb aste exclus să aveți probleme eh șefii. Vă sfătuim 
să bu Anchetați tranzacții financiare.

Scorpion

Nu este momentul să m3 ocupați de probleme delicate, pen
tru că ie para că nu vâ puteți concentra suficient. La ser
viciu sunteți cât se poate de Irascibil.

Săgetător '_____________ _

Se pare că vă lisați prea mult călăuzit de sentimente șl ’ 
riscați să devanlțl melancolic. Nu este exclus să aveți difi
cultăți de comunitare cu partenerul de viață.

Capricorn_____________ _______________

Soluția Integramel din numărul 
precedent T - L - CON - LULELE
- AT - ȚIGARA - R - FUMA - CUBA
- NARI - ROB - AG - INS - UU - 

ES - DOR - C - ARCUI - AP - IRE
AL - RO - LEU - NOTAR - U - MP

- BUZE - PUIUȚ - ȘEFA - MORAR

- RAIA

Dispecerat apâ rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227001
Informații CFR 212725
Urgente 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitae-Veter. 221145

rit Persoana iubită vă reproșează lipsa de afectivitate și fap-S1 
tul că acordați prea nhiM Importanță afacerilor. Vă sfătuim 
să fiți mal atent cu familia, Ku neglijați odihna!

Vărsător

Nu e«e o zl bună pentru afaceri. Este posibil să fiți con
fuz și lipsit de realism, motiv pentru care riscați să luați 
decizii eronate. Călătoriile nu sunt recomandabile azi.

Pești

Nu prea vă simțiți în formă, ceea ce explică starea de ner
vozitate în care vă aflați. Vă recomandăm să nu vă asumați 
nid un risc astăzi.

PRO TV
7:00 Jurnalul TVR. Sport ( 

Meteo i
8:10 Dacă Versailles mi-ar j 

▼ 13 fi povestit (partea I) ;
(comedie, Franța, <
1954) ;

9:50 Celebritățile timpului <
B tău (s) I

10:35 50 de ani de diverts- [ 
ment Ih 50 de emisiu- ' 
ni (r) J

1130 Bucuriile muzicii.
Soprana Lili Dușescu : 

12:05 Misterele din Sankt ‘ 
I Petersburg (r) (s) 

13:00 Mic, da* voinici (r) ,
13:30 Desene animate.

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

Meteo 
1430 Corry și iestul lumii ’ 
0 (r) (ep. 8, comedie,

SUA 2003)
1530 Akzente, Emisiune în ! 

limba germană
17:00 Cony și restul lumii (

B(ep. 9, comedie, SUA, > 
2003)

1730 Doctor Becker (ep. 9, ’ 
I comedie, SUA, 1998) < 

18:00 Misterele din Sankt 
Petersburg (s)

19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 In arșița nopții
-4 [3 (dramă, SUA 1967). 

Cu: Sidney Poitier, 
Rod Steiger.

22:15 CSI - Crime și inves
tigații (serial, thriller,

B SUA, 2004). Cu:
William L.Peterson, 

23:05 50 de ani de divertis
ment în 50 de emisiu
ni. Prezintă: Medeea 
Marinescu, 
Cătălin Măruță. , 

24:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

020 Ulzana atacă (west
ern, SUA, 1973). Cu:

O Burt Lancaster, Bruce 
Davison. R.: Robert 
Aldrich 

2:10 Jurnalul TVR (r)
Sport

3:10 Aceeași soartă (r) ’
O (dramă, SUA, 1986) 

4:45 Bucuriile muzidi (r) 
5:15 CSI -Crime și investi-
B gații (s, r)

7:00 Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit
B(fllm serial, reluare) 

10:00 Scris cu sânge 
(film, reluare) 

120 Doi bărbați șl 
jumătate (film serial,

Breluare) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 S-a regăsit compania 

a 7-a (comedie, 
■* O Franța, 1975). Cu: 

Robert Lamoureux, 
Jean Lefebvre, Pierre 
Mondy. R.: Robert 
Lamoureux 

16:00 Tânăr și neliniștit
0(film serial).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile ProTv 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:15 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 0 slujbă murdară
TQ(comedie, SUA, 1998). 

Cu: Norm MacDonald, 
Jack Warden, Artie 
Lange, Traylor 
Howard, Don Rickies. 
R.: Bob Saget 

2115 Meseriașii (s) 
231» Știrile ProTv.

Sport
23d CSI: Miami (s). 

Cu: David Caruso, 
Emily Procter, Rory 
Cochrane, Khandi 
Alexander, Jonathan 
Togo. R.: Daniel 
Attias, Norberto Bar
ba, Scott Brazil, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle.

QMS Familia Bundy (r) 
1:15 Meseriașii (r) 
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
1:45 Știrile Pro Tv 
2:45 La Bloc (r) 
3:15 CSI: Miami (s, r)

6:00 în gura presei cu

Mircea Badea.
Revista presei.

7.-00 Știri 
9:00 in gura presei 

(reluare). 
Revista presei cu 
Mircea Badea.

10.-00 Concurs interactiv 
11:00 Dădaca

B (film serial)
Cu. Fran Drescher 

12:00 Anastasia 
g (film serial).

Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

13:00 Observator
cu Simona
Gherghe

13:45 Femei frumoase 
la Antena 1 
(reluare) 
(divertisment)

16.-00 Observator 
16:45 Secretul Măriei

B (film serial) 
19:00 Observator

cu Alessandra Stoices- 
cu și Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:45 Divertisment
Jocuri la Saint-Tropez.
Cu Dan Negru 

22:50 Extragerea Joker
și Super 
Loto 5/40 

23:00 Observator
cu Letiția Zaharia.
Sport 

24:00 Sub acoperire 
n (film serial, polițist, 
“ SUA, 2000).

Cu: Peter Dobson, 
Melon Hardin, 
Cameron Richardson, 
Michael Angarano 

1:00 Stagiarii 
B (film serial) 
130 Concurs interactiv 
230 Observator

(reluare)
3:30 Anastasia
B (reluare) 

4:30 Dădaca 
g (film serial, reluare) 

Cu: Fran 
Drescher

i 
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8:00 CeZar și Tipar 9:00 
Sărutări furate (s, r) 1000 Pla
ja lui Măruță (live) 1130 Cara
catița (s, r) 1230 Dragul de 
Raymond (r) 1300 Cum să nu 
ne îmbrăcăm (doc., r) 14:00 
Spellbinder (s) 1430 Aventuri 
secrete (s) 1500 împreună în 
Europal 1600 Jurnalul TVR (r) 
1630 Germania în lung și-n lat
(r) 1700 Minorități sub trei dic
taturi (documentar) 1735 ; 
Sărutări furate (s) 1830 Aven
turi secrete (r) 1900 Bugetul 
meu 1930 Dragul de Raymond
(s) 2000 înapoi la mătură (doc
umentar) 2035 Caracatița (ep. 2230 Celebntate (s) 030 Po- 
2) 21:30 Ora de știri 22:30 veștiri adevărate (r)
Goana după milioane (partea 
a ll-a) (dramă, Franța, 2001) 
0:15 Futurama (d. a.) 0:45 Jur
nalul Euronews 100 Mărâști - 
o promisiune onorată (doc., r)

630 La Tormenta (r) 7:30 
Visuri fără preț (r) 830 Cioco
lată cu piper (s. Brazilia, 2003) 
1030 Iubirea mea, păcatul (s) 
1130 Celebritate (r) 1330 în
ger sălbatic (s). Cu: Natalia 1 
Oreiro, Facundo Arana, Fer
nanda Mistral, Veronica Viey- 
ra, Lydia Lamaison 1530 Mari
lyn (s). Cu: Scarlet Ortiz, Jorge 
Reyes 1630 Visuri fără preț (s) 
17:20 Rețeta de acasă 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de acasă 1830 Rebelde 
(s) 2030 La Tormenta (s) 
21:30 Tărâmul pasiunii (s)-

06.30-07.00 Observator (r) < <

1630-16.45 Știri locale 1

■?

K >

800 Sport cu Fiorentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 11:30 
Tele RON 1300 Garito - par- 
tea l+ll 16:05 Dragoste și pu
tere (s) 17:00 Camera ascun
să 1730 Trăsniți în N.A.T.O.
(r) 18:00 Focus 19:00 Mari- ’ 
ana - Prețul inocenței (s, Ve-

10:15 Bun venit în junglăl 
(aventuri, SUA, 2003). 11:55 
Aventurile lui Ociee Nash 
(aventuri, SUA 2002). 1330 
Pe urmele fratelui meu (come
die, Canada, 2004). 15:05 Azi 
13, mâine 30 de ani (comedie, 
SUA 2004). 16:40 împotriva 

curentului (aventuri, Australia, 
2003). 1820 Jos cu dragosteal 

(romantic, SUA 2003). 20:00 
Un nou îhceput(comedie, SUA 
2005). 21:45 Bun venit în 
junglăl (aventuri, SUA 2003). 
23:25 Udgașul dinăuntru (thri
ller, SUA 2004).

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:20 Tara lu‘ Papură 
Vouă 11:35 Teleshopping 
12:00 Look who is winning 
13:15 Concurs interactiv __________ .
14:30 Fetze Fetze (reluare) nezuela^OM)"76?6d Avo- 
.cnr-,------------- --- atu| (drama, $UA lggg)

22:00 Totul despre sex (s, co
medie, SUA, 1998) 2230 Fo- 

inireaDa-i pe uaDi io;3u>uriNațional TV19:45 Tara lu' Pa- J.u? t n ?4, v

pură Vouă (divertisment
2004) 20:00 Will și Grace (s, <s> 1:00 foQ^s, P|us (r) 2:00
SUA, 1998) 20:30 Muntele Beach (s)

curajului (aventuri, coproduc
ție, 1990) 22:30 Știri Națio
nal TV

( ii.ju reicc reuc yciuaicj 
15:30 înfruntarea 16:00 Na 
ționala de bere 1630 Trăda
tă (s. Venezuela, 2003) 17:30 

Jntreabă-I pe Gabi 18:30 Știri 
' Național TV19:45 Țara Iu' Pa

pură Vouă (divertisment

11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:00 Reali
tatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realității 18:00 Realita
tea de la 18:00 18:50 Reali
tatea zilei 20:15 100% 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:55 
Prima ediție 22:00 Oamenii 
Realității 23:00 Realitatea de 
la 23:00 24:00 Realitatea de 
la 24:00

U:<* fa»»
9dX) Aventurile lui Sylvester si 
ale lui Tweety (s, r) 1005 Vi
suri americane (r) 1130 Echi
pa de elită (r) 1230 Echipa de 
elită (r) 13:30 Aventurile lui 
Sylvester si ale lui Tweety (s) 
14:45 Echipa de elită (r) 
16:00 MacArthur (dramă/ bio
grafic, SUA1977) 1900 Visuri 
americane (s) 2000 Cu sânge 
rece 22:00 Carantină în Bos
ton (acțiune, SUA 1996). Cu: 
Christopher Lambert, Natasha 
Henstridge, Norbert Weisser 
24:00 Cheers (s)

9:00 Fan X. Videodipuri 
10:00 Euromaxx (r) 1030 Eu- 
roblitz (r) 11:00 Ne privește. 
Cu Alina Stancu 1200 Euro
maxx (documentar) 1230 ________________ ____________
Teleshopping 13:05 Marș asurzitoare 14:00 Revoluția 
forțat. Cu George Mihalcea rusă în culori 15:00 Confrun- 
14:00 Teleshopping 14:35 țări și fiare vechi 16:00 Braini- 
Lumea cărților 15:35 Eurob- ac 17:00 Curse 18:00 Auto- 
litz: Jurnal european (r) 16:00 mobile americane recondițio- 
Nașul(r). Talk-show 18:00 6! nate 19:00 Mașini extreme 
Vine presa! 20:10 Capcana 20:00 Vânătorii de mituri 
(acțiune, România, 1973) 21:00 Motociclete americane 
22:00 Nașul. Talk-show 22:00 Cum se fabrică diverse 
24:00 Știri 0:15 Capcana (r) lucruri? 23:00 Big Daddy Kus- 

tomizer 24:00 Constructorii de 
motociclete 1:00 Dr. G, medic 
legist

8:00 Revoluția rusă în culor • 
9.-00 Confruntări și fiare vechi 
10:00 Planeta albastră 11:00 
Mașini extreme 12:00 Moto
ciclete americane 13:00 Curse

(acțiune, România, 1973). 
Cu: llarion Ciobanu, mariana 
Mihuț, Victor Rebengiuc
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Contabil de cursă lungă
UN SHE K U:

zMceif.y.

www.electronica.ro
Deva (C.P.) - Acesta este un site destinat celor pasionați 
de electronică. Aici se pot găsi scheme electronice, cata
loage, manuale pentru televizoare, stații radio, camere vi
deo, telefoane, sisteme audio etc.

09.00-12.00
Consiliul Județean Hunedoara: 
Dorin Păran, vicepreședinte

Inspectoratul de Jandarmi Județean:____________
Colonel Ion Bogdan, adjunct al
inspectorului-șef 14.00-16.00

IPJ Hunedoara:_______
Comisar de poliție Marcel Zaharie, 
adjunct al șefului IPJ

Primăria Municipiului Deva: 
loan Inișconi, viceprimar

■ Un număr de 57 de 
absolvenți au primit ieri 
statutul de membru al 
CECCAR.

Clara Păs___________________
clara.pas0lnfommiedia.ro

Deva - Aceștia au depus jurământul și vor dobândi dreptul deplin de exercitare a profesiei de expert contabil sau contabil autorizat. Dintre aceștia, 50 sunt femei. Din total, 
10.00 - 12.00

08.00-10.00 Pantelimon Banciu Cristina Rușeț Ramona Demeter

47% provin din Deva, 26% din Petroșani, 9% din Orăștie și Hațeg, 5% din Hunedoara și 4% din Brad. Numărul ex- perților contabili și al contabililor autorizați din județ este de 1032, a declarat Petrică Lurigoci, directorul CECCAR - Filiala Hunedoara. Decanul de Vârstă este Pantelimon Ban- ciu, care la vârsta de 93 de ani a „contabilizat” 56 de ani de activitate. „în cariera mea am efectuat aproximativ 600 de expertize contabile. Cele mai
Contabilitatea este „apanajul" femeilor (Foto: t. Mânu)dificile au fost cele din anii '90 când am fost nevoit să verific corectitudinea actelor contabile pentru gestiuni în care erau deschise dosare penale”, spune Pantelimon Banciu.
Contabil și expert„Este o profesie care se interconectează cu dreptul, dreptul administrativ, auditul. îmi place pentru că este profe

sia mea de bază”, spune Cristina Rușeț, expert contabil în cadrul DGFP Hunedoara.„Sunt liber profesionist, iar profesia mea îmi asigură resursele financiare pentru a a- vea un trai decent. Nu se câștigă foarte mult cum este cazul avocaților sau notarilor publici”, susține Ramona Demeter, contabil autorizat, Petroșani.
Primăria Municipiului Hunedoara:________________
Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

Primăria Municipiului Orăștie:___________________
losif Blaga, primar 10.00-11.00

Poliția Municipiului Petroșani:___________________
Comisar Vasile Negrea, adjunct al șefului Poliției Munici
piului Petroșani 10.00-12.00

Declarațiile notarilor

In județ____________________________ _____________
DN 7 Ilia - Bun - Uimită cu județul Arad

DN 66 Bâcia - Călan - Bretea Româna

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dra

gai -Str. Mi - Str. M. IbIbmcu - Dalaa Zarandului

Deva (C.P.) - Notarii publici au obligația de a depune la finanțe în această lună o declarație privind tranzacțiile imobiliare pe care le-au perfectat. „Notarii publici au obligația să depună, până la data de 25 iulie, la organul fiscal teritorial, o declarație informativă privind transferurile de proprietăți imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacție: părțile contractante, valoarea înscrisă în documentul de transfer, impozitul pe venitul din tranRadare mai pot fi Întâlnite și pe principalele artere luliere 
de pe raza Iscălitelor Brad - Hațeg - Orație - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

Renta viageră, pe Internet
1 euro_______________________________________ 3,5699 lei
1 dolar american___________________________ 2,8010 lei
1 gram aur 57,8061 lei

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20________________________________________________
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-> 731509.

Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

■ Biroul Județean de 
Rentă Viageră Hune
doara va fi informatizat 
în maximum o lună.

Clara PAs___________________
clara.pasenfarmmedia.ro

Deva (C.P.) - Toate dosarele încheiate vor fi arhivate și transmise prin Internet către Oficiul Național de Rentă Viageră Agricolă. Avantajul acestei metode va fi acela că hunedorenii vor beneficia de rapiditate în rezolvarea dosarelor. în acest an, în județ, un număr de 45 de persoane au solicitat acordarea rentei, în 

sferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, taxele notariale aferente transferului. Această declarație va fi depusă în format electronic, pe suport magnetic. Suportul magnetic va fi însoțit de exemplarul listat pe hârtie al declarației pentru unitatea fiscală, semnat și ștampilat”, a declarat Lucian He- iuș, directorul DGFP Hunedoara. Notarii publici au obligația calculării, încasării și virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare.

vreme ce alți trei au acest statut încă de anul trecut. Renta viageră agricolă este un program de comasare a terenurilor agricole, care se adresează persoanelor în vârstă de peste 62 de ani care doresc să vândă sau să arendeze proprietățile pe care le dețin. „Un alt aspect care va fi soluționat odată cu informatizarea va fi acela că hunedorenii, care doresc să vândă terenurile pentru a beneficia de rentă, dar care nu au găsit un client, vor putea face notificări gratuite la noi. în aceste documente vor specifica suprafața și locația pământului. Datele vor fi intro

Scade rata șomajului
Deva (C.P.) - Rata șomajului înregistrată în județul Hunedoara în luna iunie a fost de 7,88%, în scădere cu 2,86% față de aceeași lună a anului trecut, a anunțat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Textilele pe primul locîn evidența instituției sunt înregistrați 16942 de șomeri, din care 8759 sunt indemni- zați. La finele lunii trecute existau 2372 locuri de muncă vacante. Dintre acestea, cele mai multe în domeniul industriei textile, construcțiilor și comerțului.în aceeași lună, prin programul de mediere s-au ocu
duse într-o» bază de date națională ce va putea fi accesată de persoanele interesate de cumpărarea terenurilor”, a declarat Niculina Inișconi, reprezentantul Biroului Județean de Rentă Viageră Hunedoara.

Niculina Inișconi (Foto: cl)

pat 2257 locuri de muncă.Dintre acestea, un număr de 1641 au fost locuri de muncă pe perioadă nedeterminată și 616 pe perioadă determinată.
Hațeg_________________2049
Orăștie________________1985
Hunedoara___________ 1908
Petroșani_____________ 1773
Deva__________________ 1692
Brad__________________ 1670
Călan_________________ 1580
Lupeni________________ 1413
Vulcan_________________819
Petrila_________________ 801
Ilia_____________________ 653
Simeria__________________416_____
Aninoasa 246

----------------------------------------------------------------/

ScumpiriDeva (C.P.) - Tarifele la abonamentele RomTe- lecom vor fi majorate în medie cu 25,4%, din 15 august. în compensație, RomTelecom va reduce în medie cu 13,3% tarifele la apelurile locale și cu 6,4% la apelurile in- terjudețene. De asemenea, operatorul național de telefonie fixă va diminua cu 3,6% tarifele la convorbirile către rețele de telefonie mobilă. Compania va scădea cu 10,8% tarifele la apelurile internaționale pentru companii și cu 1,3% în cazul a- bonaților persoane fizice.
SUDOKU

ReguH: în fiecare bloc sunt 
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.

t 7 9
1 6 9

8 4 1 3
7 6 3 2

5
4 9 7

4
■ 1

8 4
2
3 1

9 2 7 8
—

Soluția jocului din 
numărul precedent

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

CWAIW 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 - *13 iulie 2006
Nume ______________ Prenume_____________________
Adresă_______________________________________________
Telefon_________________ Sunteți abonat?_______________

JURNAL
CONCURS

http://www.electronica.ro
clara.pas0lnfommiedia.ro
clara.pasenfarmmedia.ro
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• Cercetat. Polițiștii din cadrul Compartimentului de Siguranță Publică Petrila îl cercetează, în stare de libertate, pe P.P., de 39 de ani, din localitate, electrician la Electrica SA Petrila, care a fost depistat în noaptea de 10/11.07.2006, la locul de muncă, respectiv Stația de Transformare 20/6 KV, sub influența băuturilor alcoolice. (D.l.)
• Ședință de prevenire. Compartimentul Poliției de Proximitate Petrila a organizat o ședință de prevenire cu locatarii blocurilor 23 și 24 de pe strada 8 Martie din localitate, ocazie cu care s-au discutat aspecte privind starea de spirit de interes polițienesc în rândul cetățenilor, la acțiune participând 28 persoane. (D.l.)

Renghetul, salvat de drum
■ Satul nu se mai 
depopulează după ce 
s-a început moderniza
rea drumului.

Daniel I. Iancu
daniel.iancuginformmedia.ro

Geoagiu - Modernizarea DC 30 de pe raza orașului Geoagiu, care face legătura cu

Mircea Moloț
(Foto: CL)

Ziua Județului Hunedoara
Deva (D.l.) - Consiliul Județean Hunedoara a marcat ieri sărbătorirea zilei județului printr-o festivitate desfășurată la sediul Prefecturii. Președintele CJ, Mircea Moloț, a amintit faptul că, în urmă cu un an, județul Hunedoara inaugura, la Bruxelles, prima reprezentanță a unui județ din România la Parlamentul European. „Practic, pe 12 iulie 2005, noi am făcutprimul pas spre aderare la UE, de aceea printr-o hotărâre de consiliu s-a stabilit ca această dată să devină Ziua Județului Hunedoara”, a spus Moloț. Cu aceeași ocazie, el a mai făcut o succintă trecere în revistă a activității CJ Hunedoara în cei doi ani de mandat, a proiectelor și investițiilor aflate în derulare, menționând că în cele 26 de ședințe, consilierii au adoptat 420 de hotărâri, toate fiind apreciate ca legale de către Prefectură. Prezent la festivitate, subprefectul Attila Dezsi a apreciat că „deși semnificația acestei zile este deocamdată necunoscută pentru locuitorii județului, sperăm ca ea să devină una de referință în viitor”.

Inaugurare. Inaugurarea oficială a Servi
ciului SMURD - Salvital Hunedoara va avea loc 
pe data de 25 iulie, la Deva. La eveniment au 
fost invitate să participe mai multe per
sonalități, între care se numără șeful Inspec
toratului General pentru Situații de Urgență și 
miniștrii Sănătății și Administrației și In
ternelor. (Foto: Traian Mânu)

Tezaurul din grădină
Sarmizegetusa (M.S.) - Un sătean din comuna Sarmizegetusa a fost prins de polițiști că deținea ilegal 181 de monede din argint ce datează din perioada roihană, valoarea acestora fiind estimată la 10.000 de euro. Cercetările efectuate de polițiști, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, au arătat că A.C., de 44 de ani, a descoperit denarii imperiali în primăvara acestui an, întâmplător, în timp ce săpa un șanț de scurgere în grădina casei sale. El nu a predat însă monedele polițiștilor, în conformitate cu prevederile legale, se arată într-un comunicat al IGPR. Cei 181 de denari imperiali au fost ridicați de polițiști pentru continuarea cercetărilor și expertizare, monedele fiind depuse la o unitate specializată. învinuitul este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri.

Simion Mariș (Foto:T. Mânu)

satul Renghet, a condus la stoparea fenomenului depopu- lării acestei localități. Potrivit primarului Simion Mariș, Renghetul a ajuns să fie locuit doar de aproximativ 300 de persoane, foarte multe dintre cele 170 de gospodării fiind părăsite.„Cel mai masiv exod al populației s-a petrecut în anii ’80 - ’90, când numărul locuitorilor a scăzut cu circa 400, în special din cauza lipsei utilităților în zonă și a accesului dificil. După ce, în urmă cu trei ani, am demarat lucrările de modernizare a drumului spre Renghet, casele de aici nu s-au mai vândut, în plus, tot mai multe persoa-

Drumurile bune stopează depopularea satelor ne încearcă să cumpere terenuri pentru a-și construi case de vacanță”, ne-a declarat Mariș. El a mai amintit că zona era renumită pentru pomicultură, în special pentru cultura merilor și prunilor, și că speră ca această activitate să

(Foto: T. Mânu) fie revigorată în viitor: „Pentru dezvoltarea zonei, noi am început elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu apă a satului ,Renghet și sperăm să obținem fonduri externe pentru realizarea acestei investiții”.
/
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PARTIDUL DEMOCRAT CONDUCE DETAȘAT ÎN SONDAJE

AGENDA DEMOCRAȚILOR '■ '
k 5 .

Potrivit ultimului 1. Dacă duminica

sondaj INSOMAR, viitoare ar fi organizate 
alegeri parlamentare, dvs.

realizat în perioada
1-5 iulie a.c., pe un

cu ce partid sau alianță 
politică ați vota?

eșantion de 1134 de Alianța D.A. 47.8%

persoane cu vârsta PSD 20.5%

de peste 18 ani, PRIVI
PNG

15%
6.3%

reprezentativ pentru UDMR 4.8%
populația României, PIN 1.9%

s-au evidențiat ur- PC 1,4%

mătoarele: Altul 1.4%

2. în situația în care 
toate partidele ar candi
da independent, fără a 
mai face alianțe între ele, 
dvs. personal cu ce partid 
ați vota?

3. în situația în care 
PNL și PD ar candida 
independent, fără a mai 
face alianță între ele, dvs. 
personal cu care dintre 
aceste partide ați vota?

PD 70.2%
PD 35.6% PNL 24.9%
PSD 
PRM

20.3%
15.2% Nu sunt

PNL 13% hotărâti 4.3%

PNG 6.6% r* io m
UDMR 4.9% Organizația Județeană
PIN 2% : ___ Hunedoara a Par-

PC 2% l-;"i I X

:>■- --

. tid&lui Democrat 
Biroul de Presă

®

. Cozma - în arest
Deva (M.S.) - Miron Cozma rămâne în detenție după ce Tribunalul București a respins recursul acestuia privind eliberarea condiționată. Fostul lider al minerilor a avut posibilitatea de a cere eliberarea condiționată după ce instanța înaltei Curți de Casație și Justiție a decis, la începutul lunii decembrie 2005, contopirea pedepselor pe care Cozma le-a primit pentru implicarea în două mineriade: șapte ani și 11 luni închisoare (pedeapsă e- xecutată deja pentru mineria- da din 1991) și zece ani de închisoare (pedeapsă aplicată de instanța supremă pentru mineriada de la Costești, din februarie 1999). în 13 iunie, Judecătoria sectorului 5 decidea ca Miron Cozma să rămână în închisoare, el putând reveni cu o nouă cerere de eliberare condiționată peste șase luni. Inițial, Comisia de eliberări condiționate de la Penitenciarul Rahova amânase, cu 12 luni, discutarea cererii fostului lider de a părăsi închisoarea. în 2 iunie, cei șase membri ai comisiei speciale au luat în considerare, la amânarea eliberării condiționate a lui Cozma, gravitatea faptelor comise de acesta, lipsa dovezilor privind îndreptarea și reeducarea lui, precum și faptul că a beneficiat de clemența legii atunci când a fost grațiat.

Miron Cozma (Foto: CL)

Să ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee!1"!
Vara asta, Cuvântul Liber iii mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei si vacanța, vrei sâ te și rasfeti, dai la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, sa 
gâscsti o alia sufragerie, nu pe tea veche. 
Noi ne-am gândit la tine, iți rămân bani și 
de mare, cu siguranța!

Cum jioțLpartidpa?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da, 
ai citit bine), sau prelungește-ti actualul

uimește?

^■1' I
abonament cu încă cel puțin c tuna, până 
în 28 august 2006! Trimite-ne o copie după 
chitanta, la O.P. 1. C.P. 3, Deva, depune- 
o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs
Abonamentul pe mai multe luni îti aduce 
mai multe șanse de câștig!

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

la poștă,
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

Profită de acest concurs, 
Abonează-te acum!

Regulament:

CONCURS

daniel.iancuginformmedia.ro


la aeromodele
■ Aeromodeliștn de la 
Brad au câștigat mai 
multe titluri de campi
oni și vicecampioni.

pr IWM

• Obiectiv. Pentru sezonul viitor, obiectivul minerilor de la Lupeni este clasarea în primele 10 locuri ale clasamentului, a declarat antrenorul echipei, Dan Mănăilă. Minerul s-a întors din cantonamentul de la Herculane, iar în perioada următoare are programate mai multe meciuri de verificare. (V.N.)
IncertitudiniDeva (V.N.) - După cum se știe, pentru că spectatorii au adus injurii rapidiștilor în ultima etapă a ediției trecute a Diviziei A la fotbal, Stadionul Jiul este suspendat în prima etapă a noului sezon.Pe 29 iulie, Jiul dispută prima etapă, cu FC Argeș, dar nu se știe încă unde! Și acest lucru, deși cele două echipe s-au înțeles să joace meciul la Sibiu. De ce? Stadionul de acolo nu este omologat de FRF. A doua variantă era ca partida să se desfășoare la Alba Iulia. Cu aceasta nu este însă de acord echipa din Argeș, care ar dori Rîmnicu Vâlcea. Și acest stadion este însă neomologat. Ar mai fi varianta cu arena din Tîrgu Jiu, dar fotbaliștii din Vale nu sunt deloc agreați acolo. Cel mai probabil, oficialii Jiului se vor conforma deciziei LPF. Deocamdată însă...

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.roBrad - în perioada 4 -10 iulie a.c., la Salonta s-a desfășurat Campionatul National de Aeromodelism, zbor liber. Județul Hunedoara a fost reprezentat de echipele de seniori și juniori ale CS Armata Aurul Brad. La întreceri au participat 18 echipe, de fapt, echipele care formează Divizia Națională.
Campioană naționalăProfesorul Maxim Adrian, antrenorul brădenilor, ne-a precizat ieri că și de data aceasta sportivii pe care îi pregătește au reușit să se situeze pe primele locuri. Iată rezultatele reușite de ei.
Corvinul a sosit la Sovata

Stadionul minerilor este suspendat
(Foto: T.Manu)

■ După ce a pierdut cu 
5-0 la Jiul, Corvinul a 
învins ieri, cu 3-0 pe 
CSM Sibiu.

Valentin Neagu
valentin.neaguinformmedia.roHunedoara - A fost ultimul meci de verificare înainte de plecarea echipei în cantonament, pentru 10 zile, la Sovata. Ieri a fost și ziua în care, în parte, s-a închegat noul lot de jucători al Corvinului.Deși nu toți au semnat noile contracte, la Sovata s-a deplasat întreg lotul de jucători.Președintele clubului, Dorin Nicșa, ne-a dezvăluit și numele acestor jucători. Așadar, este vorba de Opric, Pascal, Băieșu, Irina, Vișan, Păcurar, Pribac, Dăscălescu

Brădenii Andrei Maxim, Râul Graur și Călin Bekeși, alături de Mihail Zanciu, secretarul Federației 
de specialitateJuniori A2, medalie de argint Ia individual și de bronz pe echipe - Ion Alexandru; juniori Al, medalie de aur, Râul Graur, iar medalie de bronz, Călin Bekeși.La această clasă de con

Lotul „Corvinului" la primele antrenamente din acest sezon
(Foto: T. Mânu)(venit de la Astra Ploiești), Iacob, Bunea, Tarcea, Cristian Robert, Mondea, Călugăru, Tătaru (venit de la Cîmpina), Mihu, Radu (venit de la Dinamo II).în cele 10 zile de cantonament, hunedorenii au programate, deocamdată, două meciuri de verificare. Primul 

curs, echipa din Brad a devenit campioană națională; propulsoare Bl - campion national, Călin Bekeși, iar echipa a câștigat medalia de argint; Seniori A2 - juniorul Ion Alexandru a câștigat me- 

este cel cu Gloria Bistrița, iar al doilea, cu Gaz Metan Mediaș. Din cele spuse de președinte, rezultă că, probabil, în zonă vor fi găsite și alte e- chipe pentru disputarea unor meciuri de pregătire.De asemenea, Nicșa a mai spus că și de acum încolo vor apărea nume noi în echipă.

(Foto: arhivă) dalia de bronz, iar echipa tot medalia de bronz.Pe echipe, locul I a fost ocupat de Metalul Salonta, locul al II-lea, de Artechim Pitești, iar locul III, de CS Armata Aurul Brad.
Hotoboc 
rămânePetroșani (V.N.) - Portarul formației Jiul Petroșani, Dumitru Hotoboc, a declarat, miercuri, că a refuzat oferta venită din partea grupării Oțelul Galați la insistențele patronului Alin Simota, renunțând astfel la 15.000 de dolari. „Patronul Jiului a insistat mult să revin la echipă și am făcut acest pas în ciuda faptului că am pierdut cel puțin 15.000 de dolari pentru că ceea ce mi-a oferit Jiul este cu mult sub ceea ce primeam la Galați”, a spus Hotoboc. Portarul Jiului speră ca și în timpul mandatului lui Florin Marin să-și păstreze postul de titular.

f Refuz categoricPetroșani (V.N.) - îndeobște, se știe că unul dintre consiliile locale din Valea Jiu- -- lui care fac mari eforturi pentru a susține o echipă de fotbal în Liga a IlI-a este cel de Ia Lupeni. în sezonul trecut, Minerul a beneficiat de un buget de 24 miliarde de lei, ceea ce nu-i de ici de colo. în asemenea condiții, Alin Simota, patronul Jiului Petroșani, a propus fuziunea dintre cele două echipe. Recent, Cornel Resmeriță, primarul Lupe- niului și președintele onorific al echipei, a declarat că s-a discutat această posibilitate, dar a fost refuzată de oficialii Minerului, pentru că nu ar fi favorizat deloc echipa. Este clar că în cazul unei fuziuni, o parte din banii publici din Lupeni ajungeau la Petroșani, acolo unde Consiliul Local alocă mai puțini bani pentru Jiul. Așadar, o decizie cât se poate de naturală și corectă.

La sfârșitul„Festivalului Soarelui” de Ia Riccione, Italia, care s-a încheiat recent, gimnastele de la CS Cetate Deva au fost invitate și primite la Primăria din loca- £ litate, unde s-au I întâlnit cu oficialități italiene. Al fost singura dele- | gație care a avut f această onoare.
(Foto: Codruț». 

Vaida, Italia!

Testează GRATUIT Cuvântul Liber! M
AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă 
la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: economic, 
social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în flecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 
de firme din diferite domenii, care își prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job- 
ul potrivit, oferindu-ți o listă completă a ofertei locurilor de 
muncă din județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

Completați, decupați și depuneți taloanele in cutiile speciale 
Cuvântul liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa 
SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. Pentru 
informații suplimentare sunați la 0254/211275, int. 8806, persoană 
de contact Magdalena Șerban.
ITalonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului!
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• Selecționer. Olandezul Leo Beenhakker a fost numit în funcția de selecționer al Poloniei, de către Federația Poloneză de Fotbal (PZPN), în locul lui Pawel Janas, a anunțat, marți, 11 iulie a.c., președintele forului fotbalistic polonez, citat de AFP. (MF)
• Accidentare. Jucătoarea de tenis Amelie Mauresmo, numărul unu mondial, nu va juca în meciul de baraj din Fed Cup pe care Franța îl va disputa, sâmbătă și duminică, pe teren propriu, cu formația Cehiei, din cauza unei accidentări. (MF)
Pavel în turul doi, la Gstaad

București (MF) - Tenismanul român, Andrei Pavel, s-a calificat în turul doi al turneului de la Gstaad, dotat cu premii In valoare totală de 421.250 de euro, informează site- ul oficial al competiției. Pavel a trecut în primul tur, cu scorul de 6-4, 1-6, 7-6 (7/4), de elvețianul Stanislas Wawrinka. în turul doi al competiției, Andrei Pavel va juca în compania bielorusului Max Mirnâi, care l-a învins, cu scorul de 6-3, 7-5, pe argentinianul Carlos Berloq. Pentru calificarea în turul doi, Pavel va primi 15 puncte ATP și un cec în valoare de 7.025 de euro.

Rapid și Dinamo, în UEFA
București (MF) - Rapid București va întâlni, astăzi, cu începere de la ora 20.30 (ProTV), formația Sliema Wanderers, în manșa întâi a turului preliminar al Cupei UEFA la fotbal. Răzvan Lucescu, îi va trimite aproape sigur pe teren pe nou-veniții Săpunaru și Griffiths, iar în poartă va reveni Dani Coman, refăcut după o accidentare. Tot astăzi, Dinamo va evolua în deplasare, în compania formației malteze Hibernians Paola, în aceeași fază a competiției. Partida, care va începe la ora 22 (TVR1), va fi arbitrată de o brigadă din Rusia, care va fi condusă de Igor Zaharov, ajutat de asistenții Mihail Novokșonov și Aleksei Monahov. Jucătorii Cornel Predescu și Dan Codreanu nu au făcut deplasarea în Malta din cauza unor probleme medicale, în schimb s-a alăturat lotului fostul portar de la Unirea Urziceni, Mircea Oltean, care a devenit al treilea goalkeeper al dinamoviștilor.

Record. Sportivul chinez Liu Xiang a stabilit un record mondial în proba de 110 metri garduri, cu performanța de 12 secunde și 88 de sutimi, marți, 11 iulie a.c., la Lausanne, în timpul reuniunii de Super Grand Prix.
 (Foto: EPA)

■ O parte dintre jucătorii 
italiei, l-au vizitat pe Gian- 
luca Pessotto la spital, du- 
cându-i și Cupa Mondială.

București (M.F.) Campionii mondiali Fabio Canan- varo și Gianluca Zambrotta i-au dus, marți, 11 iulie a.c., trofeul cucerit în Germania, fostului lor coechipier de la Juventus Torino, Gianluca Pessotto, internat în spitalul Le Molinette, după ce a încercat să se sinucidă, informează Gazzetta dello Sport.
Vizită fulgerCannavaro și Zambrotta, alături de secundul Ciro Fer- rara și de preparatorul fizic Claudio Gaudino, au intrat pe o poartă din spate a spitalului,
Fotbalul italian, la ora adevărului?
■ Astăzi s-ar putea 
decide soarta echipelor 
Juventus, Milan, 
Fiorentina și Lazio.

Roma (MF) - Tribunalul Disciplinar al Federației Italiene de Fotbal (FIGC) ar putea anunța joi decizia în scandalul meciurilor trucate din fotbalul italian, vizând patru cluburi prestigioase amenințate cu retrogradarea în a doua sau chiar a treia divizie, a anunțat un purtător de cuvânt al FIGC.„Cu siguranță nu va fi marți, și, se pare, nici miercuri. Probabil că sentința va
Lippi și Klinsmann, decizii definitive
■ Selecționerii Italiei și 
Germaniei, nu s-au lăsat 
convinși să mai antreneze 
cele două naționale.

Roma (MF) - Antrenorul Marcello Lippi a anunțat, marți, 11 iulie 2006, că nu își va prelungi înțelegerea cu Federația Italiană de Fotbal, renunțând la funcția de selecționer al Squadrei Azzurra, după ce a câștigat Cupa Mondială din Germania.
Final de contract„Rolul meu la naționala Italiei s-a încheiat. Am avut parte de o extraordinară experiență profesională și umană. Trebuie să le mulțumesc jucătorilor, colaboratorilor mei și conducerii federației. Am a- nunțat că doresc să plec de la națională la finalul contractului și acest lucru se va întâmpla. Am demonstrat în acești doi ani că suntem un grup
Arsenal, stadion nou

Londra (MF) - Clubul londonez de fotbal Arsenal a stabilit termenii ofertei de obligațiuni în valoare de 260 milioane de lire sterline (478 milioane de dolari), prima emisiune publică de titluri de acest tip din Europa, care vor fi răscumpărate cu venituri obținute din activitățile sportive, transmite Reuters. Arsenal a stabilit termenii unei oferte de obligațiuni în valoare de 478 mii. Veniturile obținute sunt destinate rambursării unei datorii bancare, contractată pentru construcția noului stadion al clubului, Emirates, situat în nordul Londrei, a declarat o sursă apropiată situației. Noul stadion va deveni funcțional în această toamnă.

Bucuria succesului, transmisă și iui Gianluca Pessotto.pentru a evita întâlnirea cu jurnaliștii și cu cei 500 de suporteri aflați în fața intrării 

fi dată joi, 13 iulie a.c.“, a declarat purtătorul de cuvânt. Dintre cei 23 de jucători ai Squadrei Azzurra, câștigătoare a Cupei Mondiale, 13 evoluează la Juventus Torino, 

Marcello Lippi (Foto: epa) Jurgen Klinsmann (Foto: epa)puternic și am realizat o performanță care va rămâne în istoria fotbalului italian și în inimile tuturor suporterilor", a declarat Lippi.
De neînduplecatPe de altă parte, selecționerul Germaniei, Jurgen Klinsmann l-a informat pe președintele Federației Germane de Fotbal (DFB), Theo Zwanziger, și pe managerul general Oliver Bierhoff că nu va mai continua la echipa națională. Klin-

Ciclism. Rutierul spaniol al echipei Rabobank, Oscar Freire, a câștigat etapa a IX- a a Turului Franței, disputată, marți, 11 iulie a.c., între Bordeaux și Dax, pe o distanță de 169,5 kilometri. Freire, campion mondial în trei rânduri, a înregistrat al doilea succes la Turul Franței. (foto: epa)

Mondială

principale, Cupa Mondială fiind dusă într-o sacoșă neagră. Medicul Pierpaolo Donadio a
AC Milan, Fiorentina sau Lazio Roma, cele patru cluburi bănuite că au obținut favoruri de la arbitri sau asistenți, în mai multe meciuri din sezonul 2004-2005.Sentința procesului, prevăzută pentru luni, apoi amânată pentru marți, va fi anunțată, joi, potrivit presei, care a menționat activitatea dificilă a magistralilor însărcinați să evalueze poziția în acest scandal a echipelor și a celor 25 de arbitri, patroni de cluburi și lideri ai FIGC amenințați cu suspendarea.Președintele tribunalului, Cesare Ruperto, în vârstă de 81 de ani, anunțase, vineri, în 

smann, care s-a clasat cu e- chipa Germaniei pe locul trei la Cupa Mondială, nu a fost convins să continue la națională. Principalul candidat pentru preluarea postului de selecționer al Germaniei este Joachim Low, secundul lui Jurgen Klinsmann. Klinsmann, în vârstă de 41 de ani, a fost numit în funcția de selecționer al Germaniei în august 2004 și a reușit clasarea pe locul trei la Cupa Mondială și la Cupa Confederațiilor din 2005. 

declarat că Pessotto a fost foarte încântat de vizita foștilor săi coechipieri și a înțeles că lipsea Alessandro Del Piero. însă, imediat a sosit la spital și căpitanul echipei Juventus Torino. „Gianluca Pessotto, aflat alături de soția sa, a reacționat cu mari emoții, între râs și plâns, vederea Cupei Mondiale. la
Vizită fulgerDin motive de precauție, el nu a putut atinge trofeul, dar bucuria a fost la fel de mare, deși vizita nu a durat mai mult de cinci minute. Medicul Dona- dio a spus că Pessotto știa de victoria Italiei la Cupa Mondi- 

(Foto: epa) ală“, scrie Gazzetta dello Sport. La plecarea din spital, campi-onii mondiali au fost aclamați de aproximativ 3.000 de persoane, între care mulți pacienți.
ziua încheierii dezbaterilor de pe stadionul Olimpic din Roma, că juriul va avea nevoie de o perioadă cuprinsă între „trei -și 15 zile pentru a delibera". Nici un jucător nu a fost deferit justiției, dar 25 de persoane sunt vizate de cereri de suspendare.
Nume sonoreRând pe rând, de la Luciano Moggi, fost director general al grupării Juventus Torino, la Adriano Galliani, vicepreședinte la Milan, trecând pe la omul de afaceri Diego Della Valle, președinte de onoare la Fioanti- na, marile nume din Calcio au fost implicate în acest caz.

Zidane, fără 
Balonul de aui?

Roma (MF) - Președintele FIFA, Joseph Blatter, a lăsat să se înțeleagă că Zinedine Zidane ar putea pierde titlul de cel mai bun jucător al Cupei Mondiale, după ce l-a lovit cu capul pe Marco Materazzi, în finala pe care Franța a pierdut-o în fața Italiei. Blatter a lăsat să se înțeleagă că lui Zidane ar putea să-i fie retrasă această distincție, dar a precizat că „înainte de a lua o decizie, trebuie așteptat finalul anchetei". Câștigătorul acestui premiu nu este desemnat de FIFA, ci de o comisie internațională a jurnaliștilor. Insă Comitetul Executiv al FIFA are datoria de a interveni dacă observă un comportament contrar eticii sportului.



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, 2 balcoane, bucătărie tip living, 
amenajat modern, 65 mp, etaj 3, zona Decebal, 
Deva Tel. 0747/490290. (T)
• Deva, zona Liceului auto, mobilat, contorizări, 
preț 710 milioane lei, negociabil. Tel. 
0743/204069. (T)
• parter, decomandate, centrală termică, 
îmbunătățiri, vedere în 2 părți, bun pentru priva
tizare, Deva zona gării, preț 95.000 ron, nego
ciabil. Tel. 217888,220211. CD
r

ta/iLon

• dec, idtracentral, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar, 
contorizări, parțial mobilat, totul nou, st 64 mp. 
Preț 1,250 mii. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)
• 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.  (A3)
• zona Dada, etaj intermediar, parchet, 
cotorizări. Preț 600 mii., tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• 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. (A3)
• dec, zona Bejan, etaj 1, contorizări, bine 
întreținut. Preț 550 mii. Tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări, 
preț 1,230 mid. lei. Tel. 223336. (D
• vând apartament 2 camere, zona OM, etl, 
zonă foarte liniștită, relații latei. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• Gojdu,ST-48mp + centralătermicâ+tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• 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. (A6)
• parter, contorizări, bine întreținut, Al. Straiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)
• etaj I, bloc de cărămidă, balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere în față, Al. Păcii, 
preț 98.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, parchet, gresie, faianță, contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfirescu, preț 85.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0724/005228. 
(A5)
• etaj 1, gresie, faianță, contorizări, Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• decomandate, balcon închis, parchet, gresie, 
faianță etaj 2, zona Bălcescu, preț 880 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, etaj 2, ultracentral, parchet, 
balcon, 55 mp, contorizări, preț 115.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică, aer 
condiționat, mobilat complet, zona Lido, preț 
31.000 euro, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, decomandate, etaj 4, Bdul Decebal, 
contorizări, balcon închis, preț negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent, decomandate, centrală termică 
mobilat și utilat complet, zona Lido, preț 31.000 
euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

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. (A3)

• 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. (A3)
• dec zona I. Creangă contorizări, bine 
întreținut, parchet. Preț 1,250 mid., neg., tel. 
211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• luliu Manîu, semidec., et 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 1, circuit centrală termică faianță 
+ gresie, parchet preț 125.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Scărișoara et. 1, contorizări, balcon, preț 
70.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Creangă, et 4, dec., contorizări, izolat, preț 
135.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Bălcescu, et. intermediar, bloc turn, dec., 
CT, faianță gresie, parchet, preț 93.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• bd. Bălcescu, et intermediar, dec., CT, gresie, 
faianță parchet, preț 128.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona Dada, bloc de cărămidă cu intrări sepa
rate, balcon închis, contorizări, parchet, preț 
87.000 ron, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• aproape de Sc. Gen. Nr. 4, 50 mp, centrală 
termică mici modificări, parchet, balcon închis, 
se acceptă și credit preț 90.000 euro, negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• ultracentral, decomandate, bucătărie mare, 
debara, balcon, 54 mp, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 30.000 euro, negociabil, tel. 232808, 
0723/251498 (A4)
• str. Zamfirescu, bloc de cărămidă balcon 
mare, contorizări, bine întreținut preț 86.000 ron, 
negociabil, urgent tel. 0723/251498 0745/302200. 
(A4)
• zona Dorobanți; decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, bloc nou, centrală termică gresie, 
faianță bucătărie modificată + boxă ocupabil 
imediat, preț 120.000 RON, negociabil, tel. 
0745/302200. (A4)
• zona licee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet interfon, zonă liniștită, ocupabil pe loc, 
preț 80.000 ron, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• str. Zamfirescu, 60 mp, etaj bun, centrală 
termică termopan, modificări, superamenajat 
parchet nou de stejar, gresie, faianță balcon 
închis, bucătărie modificată se acceptă și credit 
preț 42.000 euro, neg, ocupabil repede, tel. 
0745/302200,0723/251498 232808 (A4)
• zona Bălcescu, etaj 2, balcon mare, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet, faianță, bine 
întreținut, ocupabil repede, preț 110.000 RON, 
neg, tel. 0254/232808,0723/251498 (A4)

PETROȘANI

• zona Decebal-Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent, preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702.  (A4)
• zona Decebal, etaj 1 din 4, cu balcon mare, 
vedere în 2 părți, centrală termică parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut, bloc de 
cărămidă ocupabil azi, preț neg, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Enfinescu, deasupra magazinelor, 54 mp, 
cu balcon, etaj intermediar, fără modificări, 
parchet, contorizări, urgent preț 100.000 ron, 
neg, tel. 0723/251498,232808. (A4)

apă gaz, balcon închis, etaj intermediar, 
garaj zidit, zona Trident, preț 1,150 mid. lei. 
Tel. 0729/055645,0742/290024,0254/225923. 
(14/12.07)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• urgent, zona Decebal, blocurile M, N, P, R, S 
sau zona Ion Creangă etaj 1,2,3, cu balcon, și 
bloc turn maxim etaj 5, se oferă plata pe loc, tel. 
0745/302200,0723/251498,232809. (A4)

• urgent, decomandate, centrală termică 
termopan, balcon 16 mp închis, parchet, gresie, 
faianță etaj 2, zona Uzo Balcan, preț 1,150 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică parchet gresie, faianță zona I. 
Creangă, preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• Deva, Gojdu, etaj 2, parchet, balcon, 
contorizări, bloc de cărămidă preț 112.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 100 mp, fără îmbunătățiri, 2 băi, 
3 balcoane, luliu Maniu, preț 1,850 mid. lei. Tel. 
0745/253413,0354/104765. (D
• decomandate, In vilă centrală termică 
parchet, gresie, faianță 2 balcoane, terenul 
aferent 200 mp, Deva, preț 45.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0726/043786. CD

• 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. (A3)
• dec, zonă ultracentrală 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet, uși interioare din lemn, 
centrală termică ocupabil imediat Preț 1,400 
mid., neg. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(A3)

• semidecomandate, Deva, zona Gojdu, 
etaj 1, bloc de cărămidă parchet, 
contorizări, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
preț negociabil. Tel. 222327, 223132. 
(2/10.07)

■ semidecomandate, In spatele cinematogra
fului Patria, Deva, preț 1,2 mid. lei. Tel. 
0745/253413,0354/104765. (D
• dea, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• etaj 3, parchet, contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128000 RON, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat, fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358. (A6)
• dec, CT, parchet, gresie, faianță zona 
Creangă preț 1,4 mld„ neg., tel. 0742/019418 (Al)

• zona Lido, 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. (A3)
• urgent zona Gojdu, et. 1, fără îmbunătățiri, 
preț 110.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona I. Creangă balcon, 2 băi, 2 
balcoane, amenajări modeme, CT, preț 145.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)
• str. Zamfirescu, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare închis, beci, modificări, 
centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
negociabil, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• str. Zamfirescu, etaj 1. bloc de cărămidă 
balcon mare, modificări, parchet gresie, faianță 
preț 42.000 euro, neg., tel. 0745/302200,232808 
(A4)
• zonă ultracentrală piață decomandate, 2 
balcoane, centrală termica, termopan, gresie, 
faianță parchet, amenajat boxă acces 
uscătorie; preț 140.000 RON, neg., tel. 
0723/251498,0254/232809. (A4)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântu 
Liber pot fi depuse în 
cutiile speciale instalate 
în următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin; 
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă Stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison (Gen. nr.l 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia“ 
Geoagiu - Casa de 
Cultură
Dobra ■ la Cooperativa 
de Consum;
Dia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică pu
blicitate sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
CENTRUL DE ÎNVĂ TĂMÂNT DEVA
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Nr. 
crt.

Domeniul de studii de licență, 
forma de învățământ și durata 

studiilor
Specializări

Cifre de școlarizare pe
Universitate

CRCTERB DE SELECȚIE

1 Media generală de absolvire
a ttceuit» - cu o pondere de 5tm ■ 
în media finali s ©mcustiui de 
admitere
2 Media examenului de 
bacalaureat - cu o pondere de 30 
ta in media finală a concursului 
de admitere
3. Media la matematică in toii 
anii de teeu in care s*a studiat 
această disdpinâ - oi 0 pondere 
de 20 % in media firaatl a 
concursului de admitere
* ta loc de medba la 
matematică se ta fa considerare 
mediala socioiogteeconomie 
din toi arm de Iceu in care s-a 
stud at această disdptal. - cu a 
pondere de 20 ta în media finală 
a concursului de adratere

finanțate

w
cu taxă 

zirtD

1 Caic oiatoare și tehnologia 
informatei zi 4 ani Calculatoare 40 301

2 ingmerieenergetrcă z» 4 am Mgigeua sistemelor etectroenergettee 30 207-
3 Ingineria ftansportortor. zi. 4 ani ingineria transporturilor și a traficului 40 30/-
4 inginerie geologică zl 4 ara Geotoga neswsetor mfoiere 25 15A
5 ingineria. meUiuluL zl 4 ani inosnena « proiecte mediu iui In industrie 60 30/-
6 inginerie șf management zi 4 ani inginerie economică In domeniul mecanic 25 20/-
? Mine Petrol și Gaze zi 4 ani Ingmene minieră 70 407-

Topoqrafie minieră
8 Finanțe. iO 3 am Finanțe și hăncî - 7250
9 Contabilitate. IO. 3 ani CortaMftate și informatică de gestiune - 7100

Management © 3 ani Management - 7250
11 afarenior ID. 3 am Economia comerțului turismului și servOlor - 7120
12 Sociologie" iD 3 ani Soc blwe - 750
13 Asistentă socială*. IO 3 ani Asistentă socială - 780

-14 șwme administrative to,3 am Aflmwsțrațte publică - 7100

17 - 23 iulie - înscrierea candidaților O 25 iulie - afișarea rezultatelor £ 25 - 27 iulie - depunerea 
contestațiilor # 27 iulie - analiza contestațiilor 26 * 30 iulie - depunerea documentelor 

originale de către candidații admiși pe locurile finanțate de la buget, care doresc să beneficieze de 
acestea și care au în dosar copiile documentelor de concurs; - plata taxei de înmatriculare și înmatricularea 

tuturor candidaților admiși; - plata a 300 lei din taxa de școlarizare (numai pentru candidații admiși 
cu taxă); - restituirea dosarelor candidaților respinși £ 31 iulie - afișarea rezultatelor finale ale concursului.

NOTĂ; Activitatea de învățământ la Deva se va 
organiza numai pentru domeniile la care au fost 

declarați admiși un număr minim de 20 de 
studenți, în funcție de opțiunile candidaților.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
LA URMĂ TOARELE ADRESE 

I Șl NUMERE DE TELEFON

înscrierea candidaților pentru admiterea 
și desfășurarea activităților de învățământ vor fi la: 

- Colegiul Tehnic Energetic „Dragomîr Hurmuzescu” Deva 
pentru domeniile prevăzute (a pozițiile 1*7 (cursuri de zi);

* Grup Școlar “Grigore Moisil” Deva 
pentru domeniile prevăzute la pozițiile 

8*14 (cursuri la forma de învățământ la distanță);
(56535)

RECLAME
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Cumpăr ap. 3 camere (06)

• i — <ament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, etaj 1,2,3, în zonă bună, se oferă 
140.000 ron, la vedere, urgent, tel. 0723/251498, 
32808.(44)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică, superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
■ decomandate, 4 camere, zona Piață, etaj 1, 
C.T„ 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• iițoit, Deva, etaj 1, zona Gojdu, centrală 
termică, termopane, renovat occidental, 100 mp, 
preț 49.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• to zona Banca Transilvania, dec, et2, parchet 
gresie, faianță, CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 2061X3,230324. (A7)
• zonă centrală, ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță, parchet în camere, saună, modificat, 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358. 
(A6)
• ta Dorobanți, parter înalt dec., bucătărie 
modificată, 2 bai, CT, fără îmbunătățiri. S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg, tel. 206.003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebai, et 2, S 100 mp, amenajat 
modem, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică, 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj L dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (AȘ)
• dac, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/W5228 (A5)
• wgent zona Dorobanți, st = 110 mp, 2 băi, hol 
central, amenajări, CT, preț 46.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)

M W n.

ÎMPREUNA in afacer

XIJ im ATI!

Vând spațiu comercial
B-dul luliu Maniu, bl. I, ap. 9, parter, 

informații la tel. 213.226.

• 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 1400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ugent, zona Gojdu, 2 băi, balcon, amenajări, 
CT, preț 40.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Ion Creangă, decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă, sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală, plus diferență, 
tel. 0723/251498,232809. (A4)

• cu 5 camere, garaj, centrală termică, grădină 
700 mp. Tel. 215487. (T)
• In Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică, 400 mp teren. Tel. 0722/564004.
• urgent, cată, în Rădulești, 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț 4&000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• vlă P+E+M, superamenajată, 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, video in- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208 0721/985.256. (A6)
• Hmedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• 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. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)

• 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 (A5)
• to Deva, zona Mărăști, 2 camere, bucătărie, 
baie, centrală termică, gresie, faianță termopan, 
st 400 mp, preț 65.000 euro, tel. 211075, 
0745/666^7,0726/679557. (A3)

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
oiata imediat, telefon 21521? (Al)

Vând case la țara (17)

• 2 case, în aceeași curte, în Pan Săliște, nr. 
40, casă la câmp, 13 ha teren cultivat cu 
grâu și 65 ari cultivat cu cartofi; 2 cai și 1 
mânz, 2 vaci și 1 vițică fân. Relații la adresă 
(5/12.07)

• casăto Bretea Mureșană, zonă centrală posi
bilități de privatizare, și fereastră nouă în 2 
canate, 130/1,20 m. Tel. 0254/215795. CT)

• casă In Cina stare foarte bună 3 
camere, bucătărie, bale, garaj, pivniță apă 
canal, (pădlnă preț negodabă Tel 
0722/227588(4/7.07)

• casă bi Pricaz, 3 camere, 2 cămări, 2 bucătării, 
baie cu fosă septică gresie, faianță gaz metan, 
cablu tv, șură grajd, șopru, grădină, preț nego
ciabil. Tel. 240473,0744/391866. (T)
• casă și anexe, 2 ha teren, în special livezi cu 
pruni, în Stâncești ■ Dobra, preț 52.000 ron, nego
ciabil. Tel. 733028 (T)

• casă la M km de Deva, satul Lunca, 
Șoseaua principală nr. 13, 2 camere, 
urcai baie, | MMnța, tutui inu,

rial ă tavan fata, parchet laminat, 
tămpUWe nouă 2 sobe teracotă noL 
culoare albă antenă Dlgl Tv, garduri noi 
Tei 0722/471368 (5/1L07)

• la 10 km de Deva, apă gaz, telefon, cablu tv, 
garaj, încălzire centrală anexe, beci, grădină cu 
pomi, viță de vie, drum asfaltat preț negociabil. 
Tel. 214640. CT)

• sau închiriez casă mare, anexe, curte, 
grădină Spini, 90, Turdas DN, 1800 mp, 
acces balta pește, centrală termică gaz, 
puț, fosă fără Intermediari. Vizitare: 
sâmbăta, duminica, după ora 14. Tel. 
0722/249528, 0254/220559, 0254/247148. 
(13/12.07)

• urgent, casă 3 camere, beci, baie, bucătărie, 
anexe, fântână la 24 km de Deva. Tel. 
0726/072275. (T)
• zona VețeL construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătăne, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid., tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557 (A3)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Mărăști (lângă Poliția nouă), 
parter, preț negociabil. Tel. 213476,223736, 
0749/247799. (3/10.07)

• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată, ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358 (A6)
• In zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
• In zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003, 230324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230.324. (A7)
■ urgent garsonieră dublă parchet laminat 
gresie, faianță contorizări, et 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• urgent garsonieră semidecomandate, parter, 
cu balcon închis, parchet, gresie, faianță în 
Deva, preț 62000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• dec, mare, st 40 mp, etaj 4, neamenajată 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896. (A5)
• etaj intermediar, balcon, parchet gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, 
tel.224300,0742/005228,0724/169303. (A5)
• AL Romanilor, gresie, faianță parchet, ușă 
schimbată instalații noi, preț 56.000 RON, neg., 
tel.224300,0742/005228, 0724/169303. (Ă5)

• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228, 
0721/436384. (A5)
• dec, gresie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, Al. Crinilor, preț 72.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• zona Dada, compusă din cameră bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță, bine 
întreținută Preț 480 mii. Tel. 211075,0747/779751, 
0726/679557. (A3)
• zona Progresivul, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• dec compusă din 1 cameră, balcon, zona 
Dacia, etaj 3, contorizări, parchet gresie, faianță, 
mobilată Preț 615 mii. fix., tel.211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• Dada, contorizări, parchet, gresie, faianță et 
3, preț 600 mii., neg., tel 0740/210780. (Al)
• contorizări, cu îmbunătățiri, mobilată 
complet et. 1, Deva, preț 520 mii., tel. 
0745/639022:0726/316796. (Al)
• Deva, zona M. Eminescu, balcon, contorizări, 
mobilată complet utilată preț 520 milioane lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent dublă parchet gresie, faianță 
contorizări, instalații sanitare noi, cartier Dacia, 
etaj 3, preț 60.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• dec, bucătărie, baie, balcon, ocupabilă 
imediat zona Ulpia, tel. 0741/154401, 227542, 
seara. (A2)
• Gojdu, 2 camere, parchet ușă metalică 
contorizări, preț 64.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• cameră bucătărie, baie, faianță + gresie, gaz 
contorizat, balcon, Dacia, preț 60.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
semidec., cameră bucătărie, contorizări, Dacia, 
preț 53.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara 
(A2)
• cameră baie, faianță gresie, parchet ușă 
metalică contorizări, Progresul, preț 52.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• urgent zona Dacia modernizări, preț 60.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)

• zonă idtracentraH, decomandate, etaj 2, cu 
balcon închis, baie mare, gaz 2 focuri, parchet 
de stejar, ocupabilă repede, urgent preț 85.000 
ron, neg., tel. 0723/251498 232808 (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, 42 mp, cu 
balcon, fără modificări, contorizări, parchet, 
multiple avantaje, posibilitate de mărire a 
spațiului, preț 79.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
232809. (A4)
• zona Șt Gen. Nr. 4, Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută preț 76.000 ron, neg., sau schimb cu 
apartament 2 camere, în zona Gojdu, piață 
Progresului, se oferă maxim 50.000 ron, la 
vedere, tel. 0723/25149R. 232809. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsoniera sau 2 cam., zona Eminescu, Bejan,
Dacia, gresie, cu sau fără îmbunătățiri, ofer 470 
mii., tel. 211075,0745.666447,0726.679.557. (A3)

Vând terenuri (21)

• intravilan, Hondol, parcelabil, ideal pentru 
casă de vacanță preț negociabil. Tel. 
0742/332112.
• brtravfian, In Șoimuș, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 
euro mp. Tel. 220269,0746/029058 (T)

■ intravilan, zona Zăvoi, 1100 mp (în 
spatele magazinului Trident) utilitățL 
Împrejmuit, preț negodabiL TeL 
0722/442789,0721/328835. (7/7jOT)

• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită Hășdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• pe DN 7:16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fesă septică instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748/303744. <T)
• 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.
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, toate facilitățile, preț 20.000 
euro parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan, 4A00 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208 
0724/620358. (A6)
• intravilan, 2JI00 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. (A6)
• teren, Intrare Deva, zonă rezidențială 6 
parcele 740 mp/parcelă FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• intravilan, zona de locuințe Zăvoi, st 1.000, 
front stradal 10 metri, toate facilitățile, preț 35 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• teren intravlan, cu toate facilități ile, st -1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)
• intravlan, 3 parcele cu st între 520 și 780 mp, 
utilități în zonă Zăvoi, preț 40 euro/mp, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• intravlan, 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 (Â5)

• 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. (A5)
• zona rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren intravilan, zona Archia, st 6000 mp, fs îl 
m, preț 8 euro/mp, neg, posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren intravilan, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075; 
0/26/67955/. 0745/666447. (A31

Cumpăr teren (22)

• 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. Diata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, zona Astoria, 280 mp, toate 
uHitățBe, preț negodabiL TeL 072^442789, 
0721'328835.0,7.07)

• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6).
• 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. 
(A7)
• spațiu comercial transformat din apart.' 2 
camere, grup sanitar, S 48 mp, zona Zamfirescu. 
Preț 36.000 euro, neg, tel. 206.003,230324. (A7)
• in 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. (A7)
• Deva, 80 mp, amenajat occidental, intrare 
strad, nret 55.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

imobile chirii (29)

• închiriez spațiu comercial, în Hațeg, 72 mp, 
lângă viitorul Magazin Plus. Tel. 0722/547301. 
(1984345/12.07)
• IndAtez/vând casă 4 camere, P+l, living 45 
mp, scară interioară centrală termică, garaj 
încălzit sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, 
curte, grădină ideal sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer spre închiriere casă zonă ultracentrală 
Deva, 2 camere, bucătărie, hol central, baie, 
cămară curte pentru parcare auto, centrală 
contorizări, preț 250 euro. Tel. 215244, 
0740/315050. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată și 
utilată zona Mărăștiul Nou, preț 120 euro/lună 
Tel. 0722/836123. (T)
• ofer spre închiriere, în Hunedoara, casă 
mobilată și utilată zonă bună preț 3000 euro, 
negociabil. Tel. 0749/275105. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 30 mp, 
intrare din stradă grup sanitar, ideal pentru 
ABC, zona Dacia, preț 120 euro/lună Tel. 
0729/055645. (T)
• zona Bd. Decebai, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, St 19L, 
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. 235.208,0724/620358 (A6)

OFER SPRE SUBÎNCHIRIERE
spațiu comercial în suprafață de 18 mp, 

vad comercial bun, situat pe 
str. I. Creangă, bl.25, ap.2.

Relații la telefoanele: 230.553, 
0745/584499.

Societate comercială

angajează secretară.
Condiții: cunoștințe PC, contabilitate primară, aspect fizic plăcut.

Relații la telefoanele: 230.553, 0745/584499.

imobile chirii (2)

• SC COMAT DEVA SA închiriază depozit cu rampă 
în suprafață de 432 mp. Informații latei. 0254/216582 
sau 0744/572948. (2/7.07)

• GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
■* 10% REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA. ■ DEVA,
B-dul Dacia, bl. E 3, parter H str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

îi'CRIOna bwuwimi
SERVICII DE CURĂȚENIE

/ H
il Com S.R.L. Orăștie
cții metalice, industriale și pentru terți, 
ii de ridicat,

Sri prin așebiere, instalații electrice,
• și de gaz, aer condiționat, 
autorizați 1SCIR, PTA 1 și PTC 9.

d 0254-243335aFax 0254- 243334

• găsiți ceea ce căutați! s 
Ol Vă așteptăm! g

ATLflSSIB
|O POARTĂ DESCHISA SPRE EUROPA j

GRECIA
THESSALONIKI KATE Rl NI LARISSA ATENA

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere-

Tel/Fax:0254/231552 Mobîl:0721/032271 g

1 *

TRANSPORT PERSOANE 
România Ws a vis tie AfcDoncW s

M. 0254/234717, 
0742/030201,0724/697359

euro dus 

euroAjs-flfcn- ÎSzfle„ 

auro dus-taon-W zfeâ

ama deiinstalații recepție satelit
RaKv; Max TV; Focus TV 

instalații recepție fără abonament 
Toată gama'de produse PANASONIC: 
■L xaifdio?video, foto 

I uhreduceri de prețuri la produsele 

efckelertrocasnice
[2TS196J INFORMAȚII la telOOO1O1OO1OO

(număr apelabil din orice județ fara suprataxa) (3
89

06
)
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Noi aducem 
soarele 

rjntraw1

» ,?«Vă gândiți cum să vă petreceți 
’•intr-ur mod căt'mai plăcut această vară? 
—. ’"® . Va oferim noi jiolutia: 

ComplexubȘtrand din Geoagiu-Bâi!
Aici, copiii se pot juca in spații special amenajate,• V 

in timpje.dumneavoastra v . \
*vâ'bucurațilbejâBa termala din cele.trei bazine 

t’JJU '•J "iȘfatati cuun’musaj'Q JBjjJ ' I 

jSerile’putetițâJgustațrdin plăcerea dansului _ 3
la’renumita'discotecâ din incinta ștrandului, 

■ uîncepând*»'tor.j 21 — <'

informații si rezervării ajteP^0254/249211 ?jO727/228456

ANUNȚ PUBLICITAR

Spitalul Județean Deva, cu sediul în Deva,
Str. 22 Decembrie, nr. 58, telefoane: 0254/214616 (secretariat), 
0254/228711 (aprovizionare) vă invită șă participați la cererea 
de oferte pentru produsele:

- Pâine albă fără sare - 350 kg
- Pâine albă cu sare - 600 kg
Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 

24.07.2006, ora 12.00, la Spitalul Județean Deva.
Documentația de atribuire poate fi achiziționată contra sumei 

de 20 RON de la Biroul de Achiziții Publice al Spitalului Județean 
Deva.

(56795)

• 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. (A6)
• ofer spic închiriere ap 2 cam. et 2, zona Gojdu, 
nemobilat, preț 80 euro/lună, tel. 0721/985.256; 
0724/620358. (A6)
• 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. 0721/985356; 0724/620358. (A6)
• 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. (A3)
• ganonterâ, Deva, complet mobilată, preț 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• In regim hotelier, cameră mobilată, în Deva, cu 
baie și TV, preț 70 RON/zi, tel. 0722/564004 (Al)
• garsonieră, Deva, zonă centrală, mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 0726/710903. 
(Al)
• spațiu comercial, Deva, 60 mp, zonă centrală, 
2 Intrări, amenajat preț 400 euro/lună, tel 
0722/564004. (Al)
• ofer spre închiriere garsonieră, în Deva, 
mobilată complet preț 80 euro/lună. Tel. 215212. 
(Al)
• ofer R>re Închiriere spațiu comercial, în Deva, 
60 mp, zona piață, parter, intrare stradă, preț 400 
euro/lună. Tel. 0722/564004. (Al)
• ap. 2 cam. dec., mobilat zona Bălcescu, 
amenajat utilat contorizări. Preț 200 euro, neg., 
tel.211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• 2 cam. dec., mobilat zona Aleea Jiului. Preț 100 
euro, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• de Miktat sp. corn., zona piață, clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă, st 40 mp, preț 200 euro. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona AL Patriei, parter, 2 camere semidec., 
C.T., mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 
euro/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)

• zona IuRu Maniu, et 9, 3 camere dec., CT, 
mobilă nouă, amenajări deosebite, datări, preț 
250 euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Dorobanți, garsonieră dec., mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție pentru 
cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• zona AL Straiului, garsonieră, mobilată, utilată, 
convertor, cheltuieli mici iarna, et. 4, izolat, 
zugrăvit pe termen lung, preț 80 euro/lună + 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)

Imobile schimb (30)
• apartament 2 camere, Deva, cu similar Cluj, 
ofer diferență. Tel. 232249. (T)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 Berlină, af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună, 
radio, închidere centralizată, alarmă, piese 
rezervă, preț 7300 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (T)
• vând SuperNova Rapsodia, af 2002, luna VI, 
unic proprietar, vopsea originală roșu-imperial. 
alarmă, asigurare casco valabilă; 20.000. km, 
carte service. Tel. 0723/270348 (T)

Auto străine (37)

• vând Daewoo Cielo, culoare verde-metalizat 
stare perfectă, af 1996, import Coreea, radio- 
casetofon, jante aliaj, anvelope noi. Tel. 
0726/191907. (T)
• vând VW Pasat 1, D, 1500 cmc, 4+1 uși, 5 
trepte, motor rodaj, VT 2008, taxe la zi, multiple 
piese rezervă, chiulasă defectă, preț 800 euro, 
negociabil sau variante. Tel. 0720/575832. (T)
• vând VW Vento Diesel, închidere centralizată, 
alarmă, stare foarte bună, 1860 cmc, preț 5600 
euro, negociabil. Tel. 0254/611255,0740/775984. 
CT)

Suntem numărul 1 în 
județul Hunedoara!

ADMITERE 2006
- sesiunea iulie, 2006 -

FACULTATEA DE INGINERIE DIN 
HUNEDOARA

componentă a Universității Politehnica din timișoara, instituție 
de stat, acreditată, organizează CONCURS PENTRU ADMITERE în 

anul universitar 2006/2007 la următoarele 
domenii/specializări:

A. STUDII UNIVERSITARE DE UCENțĂ (4 ani, cursuri de zl)

Domeniul / specializarea

Număr 

de locuri

fără 

taxă

CU 

taxă
INGINERIE MECANICĂ/AUTOVEHICULE RUTIERE 40 •

INGINERIA MATERIALELOR/INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR METALICE 30 •

INGINERIE ELECTRICA/ELECîROMECANICA 55 ♦

ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE/INFORMAT1CA INDUSTRIALA 60 *

INGINERIE Șl MANAGEMENT/INGINERIE ECONOMICA 40 «

* Numărul de locuri cu taxă va fi comunicat ulterior șl se poate suplimenta la cerere

■ înscrierea candldaților la Concursul de admitere PE BAZĂ DE DOSARE se va 

organiza Tn perioada 17.07.2006-21.07.2006

■ Studenții vor beneficia de burse (Inclusiv în străinătate). în conformitate cu 
reglementările în vigoare, cazare intr-un cămin ultramodern, facilități de transport, o bază 

materială la standarde modeme, Iar cursurile sunt ținute de cadre didactice competente, 

proprii și din străinătate.

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
(MASTER -1 an), In specializările: Optimizarea proceselor metalurgice; Metode șl mijloace 
avansate tn proiectarea sistemelor mecanice; Sisteme avansate de conversie a energiei 
electrice

C. STUDII DOCTORALE: specializarea - Știința șl Ingineria materialelor

D. CURSURI POST-UNIVERSITARE Șl DE SPECIALIZARE prin Departamentul de Educație 
Permanentă: Calculatoare - Informatica (4 semestre); Management, Marketing șl Resurse 
Umane (2 semestre); Mlcrocontrolere și Automate Programabile (2 semestre); Eco- 
Management (2 semestre); Metode Modeme de Construcție șl întreținere a Drumurilor (2 

semestre); Geodezie, Cadastru General șl Cadastru Agtool (2 semestre); Educație Tehno- i 
logică (4 semestre); CISCO ■ Certtfled Networking Associate (Administratori Rețele de Calcu
latoare - 4 semestre); ECDL, ECDL CAD, ECDL AVANSAT (European Computer Driving 
License); Alte specializări, la cerere.
Informații suplimentare, calendarul completai admiterii etc.: la secretariatul facultății,

(50264)
tel. 0254/207502,0254/207506 
și pe pagina web http://www.flh.upt.ro

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând strong SN 320, mașină de găurit cu 
coloană, în stare perfectă de funcționare. Tel. 
221470,224754,0722/341439. (T)
• vând tractor U650. stare perfectă, cu plug 
nemțesc, acte la zi, Cl, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648.

• vând tractor U 650, cu sau fără plug, două 
pluguri cu 2 Mzdare, un plug reveraM cu 
2 brăzdare pentru tractor U 460 sau U 563, 
im plug cu 3 brăzdare de Severin, preside 
balotat, lise pentru tractor mic, 7 gape, 
prăsitoare pe 5 rânduri. TeL 625V246342, 
seara, 0745/468766,0721/934631. (5/1607)

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
• vând urgent măsuță cu 2 fotolii, masă mare 
cu 4 scaune, biblioteca mică și mare, birou mare 
cu scaun, frigider, dulap, covor persan, fond 
vi^iniu, 33/43 m. Tel. 0723/851439, după ora 16.

• vând vitrină cu oglindă, covor persan 3/2,5 m, 
canapea 2 persoane, extensibilă, nouă, mobilă 
bucătărie, masă bucătărie. Tel. 224891. (T)

Televizoare (48)

• vând tv color Grundig, diagonala 37 cm, tele
comandă, stare excelentă de funcționare, preț 
245 ron. Tel. 0744/116494. (T)

Materiale de construcții (53)
• cumpăr țigle și coame tnu patent). Relații la 
tel. 260651.
• vând scândură de brad, uscată, tivită. 
Informații tel. 0254/242007. CD

Electrocasnice (56)

• vând mașină de cusut electrică, pentru 
piele, preț bun.Tel. 213476, 0749/247799. 
(3/10.07)

Plante și animale, agroalr 
mentare (57)

• vân ovăz, cultura anuhri 2005, prețuri 
foarte avantajoase, cantitate cca 20 tone. 
TeL 0254/246342,0745/468766,0721/934631. 
(5/104)7)

• vând turmă de 300 oi, satul Spini, nr. 23, 
comuna Turdaș, preț la vedere. TeL 
0722/148460,0720/483370.0/10417)

• vând vacă bună de lapte, cu sau fără 
vițel, preț negociabil, satul Săcămaș, nr. 74. 
Tel. 282969. (8/7.07)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

• vând antenă Dlgi TV sau Max TV In 
custodie, preț informativ 250 ron. TeL 
0723/481776. (15/1L07)

• producător legumicol vând castraveți, prețuri 
mici. Tel. 0726/434097.
• vând orzoaicâ. preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. CD
• vând porc Marele alb, 130 ■ 150 kg. Tel. 
0729/050315. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon LG 3 G, cameră foto, cameră 
video, rotativă, preț 120 euro, negociabil; cd 
filme, muzică, 30.000 lei (3 ran). Tel. 0744/116494. 
CT)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochi de seară, modele diferite, cu acce
sorii fiecare, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808. T

ANUNȚ/
Se deschide TÂRGUL 

DE ANIMALE, la Cristur 
„Fosta Bălțata 

Românească". Târgul 
se desfășoară 
sâmbăta, în 

săptămâna a doua și a 
patra a lunii.

155839)

Comemorări (76)

Au trecut 6 luni de la despărțirea de blânda noastră mamă, 
bunică, soție

MINODORA BĂȚ
Pomenirea creștinească va avea loc duminică 16 iulie, ora
12, la Biserica Sf. Vasile de pe str. Eminescu, Deva.

(7/12.07)

Se împlinește un an de tristețe de la moartea celui care a 
fost

IOAN VELCHEREAN
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Copiii

(7/12.07)

Altele (61)

• vând cântare-basc - românești, 500 ■ 1000 kg, 
stare perfectă de funcționare. Tel. 221470, 
224574,0722/341439. (T)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.

Pierderi (62)

■pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Amihăiesei Filica. Se declară nul. (6/12.07) 
•pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Biriș Felicia. Se declară nul. (4/12.07)
•Pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Costina Ioana Viorica. Se declară nul. (12/12.07) 
■pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Tofan Laur Mihai. Se declară nul. (10/12.07)
•pierdut legitimație de nevăzător pe numele 
Breica Liță. Se declară nulă (2/12.07)
•pierdut ștampHâ rotundă cu inscripția SC 
Benteu și Palko SNC. Se declară nulă (11/12.07)

Prestări servicii (72)

• ofer întreținere unor persoane în etate, din 
Deva sau apropiere, seriozitate. TeL 0723/025648. 
(T)

• efectuez lucrări de tencuieli, zugrăveli, 
gleturi, gresie, faianță, la prețuri avanta
joase. Rog și ofer seriozitate. Tel. 
0744/174341.(9/12.07)

• transport mobller cu auto de 1,2 tone și 14 mc; 
asigur și demontare rapidă pentru mutări. Tel. 
0254/225578,0726/551701,0744/934462.T

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• mamă a 2 copii mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase. 
Tel. 0723/851439, după ora 16. (T)

Cititorii Cuvântul liber: 
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!

Informația te privește!

Oferte locuri de muncă (74)

• Societate comercială cu profil producție anga
jează inainer sau tehnician pentru coordonare acti
vitate; domiciliul în Deva și carnet auto cat B, obli
gatorii. Informații tel. 0722/223189. (3/12.07)

• Reprezentant Muster & Dikson caută în vederea 
colaborării firmă de distribuție din județul Hunedoara, 
pentru produse cosmetice profesionale și dotări 
complete saloane de înfrumusețare. Relații la tel. 
0351/424983. (55876)

corinitinolwm

" 10 excursii acordate 
prin tragere la sorți, 

numai pentru 
\ abonațil RCS. <

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

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.

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

sp.com
http://www.flh.upt.ro
http://www.rcs.ro
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• Prima participare. Azerbaidjanul și Kârgâzstanul au fost pentru prima dată invitate să intre în competiția pentru premiul Oscar la categoria „cel mai bun film străin", alături de alte 81 de țări, au anunțat organizatorii.
•Avea cancer. Milan 8 Williams, membru fondator al trupei de soul/ funk Commodores, a decedat din cauza cancerului, la vârsta de 58 de ani, în Texas.

Dela o agraf J la o casă
Un canadian, In vârstă de 26 de ani, care s-a hotărât să transforme o agrafă de 
hârtie într-o casă făcând comerț prin Internet, declară că este pe cale să își atin
gă scopul. Intr-un an de trocuri, Kyle MacDonald a făcut o serie de schimburi, 
tot mai mari, până când i s-a oferit o casă cu trei camere în Saskatchewan.

Cea mai lungă
1 cravatăZagreb (MF) - Croația va purta în curând cea mai lungă cravată din lume, o panglică roșie care va fi întinsă de-a lungul celor 400 de kilometri de frontieră, într-o acțiune de promovare a valorilor culturale și a identității țării unde a fost inventat acest accesoriu vestimentar.Proiectul „O cravată pentru Croația” a fost lansat, marți, de asociația Academia Cravatica, cu sediul la Dubrovnik, un simbol al istoriei croate și totodată un oraș turistic celebru situat pe coasta mării Adriatice. După ce vor întinde panglica roșie de-a lungul frontierei, acțiune care va dura 60 de zile, patru alpiniști și trei jurnaliști vor reveni la Dubrovnik pentru a face nod cravatei.

Congres Peste o sută de clovni s-au întâlnit, marți, în San Salvador, la primul lor congres. (Foto: EPA)

Acuzați de plagiat
Los Angeles (MF) - Scenaristul american Royce Mathew a dat în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor companiile Walt Disney Co., Buena Vista Home Entertainment, Jerry Bruckheimer Films, Touchstone Home Video și alte 24 de firme care au obținut profituri de pe urma superproducției „Pirații din Caraibe: Blestemul Perlei negre”.în plângerea sa, Mathew a declarat că povestioare despre o navă de pirați ce poartă numele Black Pearl, cât și niște rezumate de scenariu despre un pirat trăznit au fost înregistrate la Oficiul american pentru drepturi de autor. Mathew a adăugat că el a creat cele două personaje, Will Turner și Elizabeth, împreună cu excentricul căpitan de navă și cu echipajul blestemat. Dorește să obțină despăgubiri și orice formă de expunere a filmului să fie interzisă.

Etosha, un pui de rinocer, se plimbă cu mama sa, Rebecca, în Serengeti-Park Hodenhagen din Germania. (Foto: epa)

O Stilou în formă de pește

□ Aragaz pentru
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electric

Mick Jagger
(Foto: EPA)

Iar în 
turneu 
Milano (MF) - Trupa 
Rolling Stones a de
monstrat încă o dată 
că știe să realizeze 
spectacole explozive, 
marți seara pe stadi
onul San Siro din Mi
lano. A fost primul 
concert european din 
cadrul turneului 
mondial „A Bigger 
Bang", care a fost 
amânat mai mult de 
o lună din cauza fap
tului că Keith Ri
chards (62 ani) a su
ferit o operație la cap 
în Noua Zeelandă. Ce
lălalt chitarist, Ron 
Wood (59 ani), s-a 
internat în urmă cu 
o lună într-o clinică 
de dezintoxicare din 
Londra.
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Topul celor mai fericite stateLondra (MF) - Republica Vanuatu, din sudul Pacificului, și Cuba se află în fruntea unui clasament publicat la Londra, realizat pe baza calității vieții, legat însă și de impactul asupra mediului, în timp ce Franța, Marea Bri- tanie și Statele Unite se regăsesc în partea de jos a listei.Centrul de studii New Economics Foundation (NEF) a realizat această listă numită Planeta fericită”, care clasează 178 de țări analizând
Evacuați din calea flăcărilor

A
■ Peste o mie de per
soane au fost evacuate 
în urma unui incendiu în 
California.

Los Angeles (MF) - Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din patru localități situate într-o zonă deșertică, din apropiere de Los Angeles, din cauza unui incendiu care a cuprins, marți seară, o suprafață de teren de peste 2.400 de hectare, conform pompierilor. Patru persoane au fost ușor rănite iar mai multe locuințe au fost distruse ca rmare a incendiului.Aproape 750 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge incendiul, izbucnit duminică
A deraiat și a luat focChicago (MF) - Sute de persoane au fost evacuate, marți, la Chicago, după ce ultimele două vagoane ale unei garnituri de metrou a deraiat într-un tunel, la o oră de vârf, luând foc, potrivit unor surse din cadrul societății de transport în comun din metropola americană. Un strat gros de fum s-a răspândit în tunel.„Nu există indicii privind comiterea unui act criminal”, (Foto: FAN)
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consumul lor de resurse naturale, speranța de viață a populației și gradul de bunăstare. Bunăstarea economică națională a fost mai puțin luată în considerare în realizarea clasamentului. Studiul scoate în evidență faptul că oamenii pot fi fericiți fără să consume foarte multe lucruri. România este clasată pe poziția 110, înaintea Ungariei (132), Bulgariei (114), Ucrainei (117) și Moldovei (115).

din cauza trăsnetelor. Focul s-a extins marți, când temperaturile au atins 38 de grade Celsius, iar umiditatea a scăzut la doar 10 la sută.
a afirmat Kevin Smith, purtător de cuvânt al serviciilor de intervenție ale primăriei din Chicago. Peste 50 de persoane au primit îngrijiri medicale la spital, după ce au suferit intoxicații cu fum de gravitate diferită. Nimeni nu este în stare gravă, a explicat Smith. Accidentul s-a produs marți, la ora locală 17.10 (miercuri, 01.10, ora României).

Loredana Născut^ în zodia Capricorn, îi plac sportul, lectura și | arta culinară.
Votează „Fata lunii iulie” la 

www.hlbrand.ro, secțiunea „Concurs", ' « 
aerie ne la Redacția Cuvântul liber. Str. 22 . 
Decembrie, nr. 37A sau depune-țl votul la fjj 

cutiile speciale Cuvântul liber.

„Vântul este atât de puternic încât mijloacele aeriene sunt ineficiente”, a afirmat un purtător de cuvânt al pompierilor, Jesse Estrada. Ser

Intoxicați cu fum

viciile de urgență au mobilizat 19 avioane-cisternă, 11 elicoptere și 27 de camioane pentru a încerca să controleze flăcările, fără însă să facă progrese notabile, conform unui comunicat. Patru persoane au fost rănite ușor, doi pompieri și doi civili, iar un număr de 800 - 1.000 de locuitori din regiune au primit ordinul de a părăsi zona, fiind instalați în adăposturi, într-o școală din Yucca Valley, la circa zece kilometri de zona calamitată.Incendiul, primul de amploare din California, a devastat o regiune muntoasă situată la 200 de kilometri est de Los Angeles, nu departe de Parcul Național Joshua Tree.
JurăminteTokyo (MF) - Cuplurile japoneze își pot lansa și păstra în spațiu jurămintele de iubire începând cu 2007, cu condiția să cumpere verighete de platină, în cadrul unei campanii de promovare pentru biju- terii.Proiectul a fost pus la punct de filiala japoneză a Platinum Guild International (PGI).- Promoția se desfășoară între lunile august și decembrie. Mesajele scrie pe un site vor fi stocate pe un DVD împreună cu fotografii ale cuplurilor, urmând a fi lansate în spațiu cu ajutorul unei rachete Soyuz în martie 2007.

http://www.hlbrand.ro

