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■ Șapte persoane din 
fosta conducere AJOFM 
sunt cercetate pentru o 
„gaură" de 7 mid. lei.Deva (T.S.) - Fostul director general al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), Marcel So-

Prefectul vrea capii mafiei
Deva (D.I.) - Cristian Vladu, prefectul județului, consideră că recentele arestări efectuate în dosarul mafiei fierului vechi de la Hunedoara nu ar trebui să reprezinte decât începutul. „Eu nu cred că s-a ajuns 

la cine trebuie. Cei care au fost arestați sunt doar cei puși în fată de alții. S-ar putea să avem mari surprize dacă ancheta va fi continuată”, a declarat ieri prefectul, /p.3

Nou stăpân la Sîntămăria

Vine canicula
Deva (C.P.) - Ministerul Sănătății a făcut o serie de recomandări pentru prevenirea efectelor temperaturilor ridicate asupra sănătății populației, în condițiile în care vor urma zile caniculare. în zilele toride este recomandabilă evitarea expunerii la soare, trebuie crescut consumul de lichide la 2-4 litri pe zi, iar alimentația să fie săracă în grăsimi. Este bine să nu fie consumate în exces cafea și băuturi alcoolice. Angajatorii trebuie să modifice programul de lucru și să distribuie angajatilor apă minerală.
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■ Tabăra școlară de la 
Orlea a fost retroce
dată nepotului 
baronului Kendeffy.

Sîntămăria Orlea (I.J.) - Una dintre cele mai rentabile tabere școlare din județ, cea de la Sîntămăria Orlea, a fost retrocedată punându-se astfel

șefi AJOFM, la DNA
A 1col, adjunctil acestuia Ha- ralambie Vochitoiu și Mariana Băcilă împreună cu alti patru angajați ai instituției mai sus-amintite sunt cercetați de procurorii DNA Alba Iulia. Cei șapte sunt acuzați că în calitatea pe care o aveau au încheiat, în perioada 2003-2004, cinci contracte de prestări ser

lacăt unui centru de atracție pentru tineret de la poalele Retezatului. Tabăra a intrat în posesia proprietarului de drept în urma unui proces început în 2001 și finalizat în urma unui recurs la Curtea Supremă de Casație și Justiție la finele lui 2005. „De când a intrat în patrimoniul taberelor, în 1987, aici au petrecut 

vicii cu societatea SC Bestjobs, în urma cărora s-a creat un prejudiciu AJOFM de aproximativ șapte miliarde de lei vechi. Practic, SC Bestjobs a încasat aceste sume de bani fără a efectua serviciile pentru care a fost plătită. Potrivit unor surse din cadrul Politiei Hunedoara, dosarul a 

vacante minunate peste 23.000 de elevi. Daranyi a primit înapoi peste 90.000 mp pe suprafața cărora se află 48 de căsuțe, camping, popicărie, bucătărie și sală de mese. Valoarea totală se cifrează la 1,550 mid. lei vechi, conform unei evaluări din 2005”, declară Lorincz Szell, director DJT Hunedoara. 

fost investigat de polițiștii de la Investigarea Fraudelor care l-au trimis spre competentă celor de la DNA. Cei șapte simt acuzați de înșelăciune și fals intelectual.Culmea este că fostul director Marcel Socol susține că habar nu are de faptul că este cercetat de DNA. /p.6

La negruDeva (I.J.) - Un control al inspectorilor ITM Hunedoara a depistat trei angajate care lucrau la negru în cadrul companiei Minvest Deva. Contractul lor de muncă, încheiat pe durată determinată, expirase în momentul controlului, /p.3
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Funcționarii, loviți din interior
■ Aurel Armioni cere 
rediscutarea hotărârii 
privind CCM al funcț >- 
narilor din Primărie.

Deva (D.I.) - Aurel Armioni, președintele sindicatului funcționarilor din administrația publică locală, și-a exprimat nemulțumirea fată de modul cum s-a procedat la Deva în privința aprobării Acordului/Contractului colectiv de muncă al personalului încadrat în aparatul propriu al CL. „Din tot ce am propus și s-a aprobat prin HCL 215/

2006, nu s-a mai menținut după modificare decât indemnizația de tinută, deoarece la intervenția unor funcționari publici, mai precis a secretarei Primăriei și a directoarei economice, Prefectura a venit cu obiecțiuni. Ședința din această săptămână a fost organizată „de îndată”, iar eu nu am fost anunțat pentru a participa. Nu am reușit să vorbesc, de două luni, nici cu primarul Mircia Muntean, cu toate că cei doi viceprimari sunt de acord cu solicitările salariaților și le susțin”, ne-a 
sdus Armioni. /n.3

U nouă lansare de carte a avut loc, ieri, la Galeriile de Artă „Forma” din Deva. Elena Morar a prezentat cartea ce-i poartă Semnătura: „Sculpturi genetice”. /p.3 (Foto: CL)
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PE SCURT• Demolate. Buldozere ale armatei israelie- ne au demolat, ieri, două clădiri din Nablus (Cisiordania) utilizate de Guvernul palestinian, dominat de Hamas, au anunțat surse palestiniene. Buldozerele au demolat o clădire aparținând serviciilor de securitate afiliate Hamas, precum și filiala Ministerului palestinian de Interne din oraș.

Ofensive fără opreliști

O nouă 
convocare

București (MF) - Președintele Traian Băses- cu i-a convocat, ieri, la Cotroceni, pe reprezentanții MAE, MAI, MApN, SRI, SIE, instituții implicate în repatrierea cetățenilor români din Liban, a declarat consilierul prezidențial Adriana Săftoiu. Reprezentanții instituțiilor implicate în operațiunea de repatriere a românilor s-au întâlnit, până a- cum, de trei ori cu președintele Traian Băses- cu, stabilindu-se planuri de repatriere a cetățenilor români și a familiilor acestora din Liban. Surse diplomatice au declarat că încă 100 de cetățeni români au depus la ambasada română din Beirut cereri de repatriere. Luni și marți noaptea, au fost repatriați a- proape 500 de cetățeni români din Liban.

Traian Băsescu (Foto: epa)

Kofi Annan
(Foto: EPA) 

ii caută 
succesori
NewYofk(MF)- 
Membrii Consiliului 
de Securitate al ONU 
se pregătesc pentru 
o primă evaluare a 
potențialilor candidați 
la funcția de secretar 
general al ONU, îna
inte de expirarea, la 
sfârșitul anului, a 
mandatului lui Kofi 
Annan. Cei 15 mem
bri ai CS vor avea 
ocazia să își anunțe 
punctul de vedere 
asupra candidaților 
(din India, Sri Lanka, 
Thailanda și Coreea 
de Sud) ale căror in
tenții au fost deja 
anunțate formal. 
Candidaturile din 
Asia par să aibă șan
se mai mari de suc
ces, după ce preșe
dintele SUA George 
W. Bush, a părut să 
accepte principiul ro
tației regionale la 
conducerea ONU și a 
anunțat că atenția se 
va îndrepta spre 
Extremul Orient.

■ Israelul decide conti
nuarea „fără limită de 
timp" a ofensivelor din 
Liban și Fâșia Gaza.

Ierusalim (MF) - Cabinetul israelian de securitate a decis, ieri, continuarea „fără limită de timp” a ofensivelor militare din Liban și Fâșia Gaza au declarat surse guvernamentale.„Cabinetul de securitate s-a reunit în această dimineață și a decis continuarea fără limită de timp a ofensivelor din Liban și Gaza”, au afirmat sursele citate.Cabinetul israelian, sub conducerea lui Ehud Olmert, s-a reunit la Ierusalim pentru a hotărî formatul viitoarelor etape ale ofensivei israeliene împotriva militanților Hezbollah, din Liban, și Hamas, din Fâșia Gaza. Olmert a afirmat, în timpul reuniunii: „Operațiunile din Liban trebuie să continue până când armata își va atinge obiectivele. Nu vor exista negocieri asupra unui eventual schimb de prizonieri oferiți pentru militarii răpiți de Hezbollah”.Comunitatea internațională nu exercită presiuni asupra Israelului și așteaptă, chiar, ca acesta să-și atingă obiecti-

Bombardarea Libanului continua pe toate căile (Foto: epa)vele, a mai spus Olmert. El a precizat că Statele Unite susțin Israelul „fără rezerve”.
Hezbollah avertizeazăMișcarea Hezbollah poate continua să atace nordul Israelului „timp de mai multe luni”, iar statul evreu nu a putut distruge rutele sale de aprovizionare, a dat asigurări Mohammad Qomati, membru al Biroului politic al formațiunii șiite libaneze.„Continuăm tirurile cu rachete asupra Israelului și vom putea folosi arsenalul câ teva luni, nu zile sau săptămâni. Armata israeliană a întrerupt toate drumurile și a

bombardat camioane pentru a încerca să oprească transportul armelor, dar nu a reușit să distrugă rutele noastre de aprovizionare cu armament”, a avertizat Qomati.O nouă serie de opt rachete lansate de Hezbollah au lovit ieri orașul Haifa, al treilea ca mărime din Israel, rănind cel puțin două persoaneGeneralul Alon Friedman, responsabil în cadrul comandamentului israelian din regiunea nordică a țării, a afirmat, ieri, că de la începerea ofensivei în Liban, armata israeliană a distrus circa 50 la sută din stocurile de rachete ale Hezbollah.

în căutarea lui 
Omar Hayssam

București (MF) ■ Omul de afaceri de origine siriană Omar Hayssam nu este de găsit, membrii familiei sale nu cunosc locul în care acesta s-ar afla, însă au indicii că este împreună cu mama ultimului său copil. Recent medicii i-au co- ,.s municat lui Hayssam că ’; nu mai are decât șase luni de trăit, morhpentru care s*a  supăr&tr^|-a lăsat telefonul mobil acasă și a plecat prin țară cu Violeta, mama ulti1 mului său copil, susțin apropiați ai sirianului.Ieri, intanța a decis e- miterea unui mandat de arestare pe numele lui Omar Hayssam, după ce acesta nu s-a prezentat, iar avocații săi nu au putut dovedi faptul că e internat într-un sanatoriu, așa cum susținuseră în urmă cu o săptămână. De atunci, de fapt, instanța a vrut să ia o măsură împotriva lui Hayssam, dar pledoariile convingătoare ale a- vocaților l-au deteminat pe judecător să le ceară să aducă dovezi privind internarea acuzatului.

întâlnire Iliescu - Năstase
București (MF) - Senatorul BSD Ion Iliescu și fostul președinte executiv al formațiunii social-democrate, Adrian Năstase, au avut, marți, o întrevedere. Discuția a avut loc la biroul senator ial al lui Ion Iliescu din strada Atena.Cei doi au preferat să fie discreți în privința întâlnirii. Nici Iliescu și nici Năstase nu au dorit să dea detalii asupra subiectelor discutate.în ultimele zile, Adrian Năstase a avut câteva apariții publice, după o perioadă de absență din prim planul vieții politice.în schimb, luni. Adrian Năstase le-a transmis procurorilor Departamentului Național Anticorupție că nu va mai accepta să dea nici o declarație în dosarul Zam- baccian, întrucât îl consideră un dosar instrumentat politic.Șeful DNA, Daniel Morar, a declarat, săptămâna trecută că ancheta în dosarele care îl vizează pe Năstase sunt prioritare și că, în cazul Zambaccian, crede că dosarul va fî trimis în instanță în luna septembrie.

Ion Iliescu și Adrian Năstase (Foto: arhivă)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Alertă în Coreea de NordSeul (MF) - Coreea de Nord a instituit starea de alertă în rândurile armatei sale, după efectuarea testelor cu rachetă, la 5 iulie, a declarat, ieri, un oficial sud-coreean, citat de AFP.Reprezentantul Ministerului Unificării, care a solicitat să nu i se dezvăluie identitatea, a dezmințit informațiile din presa de la Seul, potrivit căreia regimul comunist și-a mobilizat întreaga populație.Liderul nord-coreean Kim Jong-Il a ordonat, la 5 iulie, ca armata să intre în stare de alertă. Phenianul a lansat, în

acea zi, un tir de șapte rache-1 te, provocând îngrijorarea comunității internaționale și a- doptarea unanimă a unei rezoluții ONU, care cere suspendarea programului balistic nord-coreean. ' ,Starea de alertă ar putea avea legătură cu tirurile de rachete sau cu continuarea manevrelor militare desfășurate la începutul lunii iulie, a precizat oficialul sud-coreean.Coreea de Nord a ordonat mobilizarea națională în 19^3, j în timpul conflictului cu Sta-- tele Unite, referitor la program șmul său nuclear.
Se opun amplasării bazei antirachetă
■ Majoritatea cehilor sunt 
împotriva amplasării unei 
baze de apărare antira
chetă pe teritoriul țării.

Fraga (MF) - Marea majoritate a cetățenilor cehi se pronunță împotriva amplasării unei baze de apărare antira chetă pe teritoriul țării, con- foim unui sondaj publicat de cotidianul Mlada fronta Dnes, citat de agenția CTK.în total, 83 la sută dintre cei intervievați se declară împotriva acestui plan, numai 17 la sută fiind de acord cu el, potrivit sondajului realizat de

agenția Median, pe un eșantion de 354 de persoane.Principalul motiv invocat pentru opoziția față de amplasarea bazei este teama pentru securitatea țării. „Cei mai mulți dintre ei nu au suficiente informații despre ce ar însemna prezența permanentă a trupelor americane. Acesta este motivul pentru care simt teamă sau chiar teroare”, a declarat Jaroslav Hadrava, reprezentant al agenției Median.Majoritatea celor care se pronunță împotriva amplasării unei baze americane simt persoane în vârstă de peste 50 de ani, iar susținătorii aces

tei măsuri sunt în majoritate tineri cu vârste sub 30 de ani.Cehii care se opun instalării bazei americane se tem că aceasta ar putea atrage a- tenția grupărilor teroriste a- supra Cehiei, dar invocă și amintirile din perioada în care în Cehoslovacia au fost staționate trupe sovietice, după invazia din 1968.începând de luni, în Cehia se află o echipă de experți militari americani, care evaluează posibilele amplasamente pentru baza antirachetă. în a- fara Cehiei, baza ar mai putea fi amplasată în Polonia sau Ungaria.
Semnături pentru retragerea din Irak

București (MF) - Campania PNL de strângere de semnături pentru retragerea trupelor românești din Irak va începe azi, a declarat, ieri, pentru MEDIAFAX, liderul PNL București, Ludovic Orban.Orban a precizat că, azi, la ora 16.00, în Piața Universității, va începe campania de strângere de semnături inițiată de PNL pentru retragerea

trupelor românești din Irak.Purtătorul de cuvânt al PNL, senatorul Varujan Vos- ganian, a anunțat, luni, la finalul Biroului Permanent Central al formațiunii, că liberalii vor începe o campanie de strângere de semnături „pentru a dovedi suportul popular pentru retragerea trupelor românești din Irak”. El a precizat, totodată, că aceas

tă acțiune se va baza pe implicarea filialelor partidului.„Acest concept se referă la implicarea filialelor PNL într- o campanie de strângere de semnături de susținere a retragerii și, ulterior, înaintarea unei petiții către președintele României și către Parlament prin care să fie cerută retragerea acestor trupe”, a anunțat senatorul liberal.

Secretarul de stat % mcrican, Condoleezza; Rice, urmează să se de plaseze, mâine. în Orien tul Mijlociu, după convorbiri pe care le va a- vea la sediul ONU din New York cu secretarul general ai ONU, Kofi Annan. Ea s ar putea consulta și cu memorii echipei de mediatori ONU trimisă în Orientul Mij loeiu. (Foto: EPA)i - ...
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Statul tentat de...stat• Melottrapl*.  în zilele de 21-23 iulie, pe terasa Casei de Cultură din Deva se vor derula concerte de muzică terapeutică, susținute gratuit de Gheorghe lovu. Concertele sunt cuprinse în programul Conferinței Internaționale de medicină populară și remedii naturale ce va demara mâine, cu începere de la ora 10.00. (S.B.)
■ Minvest a fost a- 
mendată de către ITM 
pentru că a angajat 
personal la negru.

Deva (I.J.) - în urmă cu aproape două luni, inspectorii ITM Hunedoara au depistat trei angajate care munceau la negru la laboratorul stației de epurare de la Mina Boița Hațeg din cadrul Minvest Deva. Cazul a fost făcut public ieri de către prefectul județului, Cristian Vladu. Reacția
Gonvins probabil de Leana că va fi dat 

jos de pe tron când va face plopul 
mere, toașu1 Nicolae Ceaușescu nu s-a prins 

de șmecherie nici măcar atunci când l-a văzut 
pe nea Nelu (devenit Cotrocelu) umblând, în

■ plină iarnă, prin București, în pulovăr.. Și 
apoi, prins într-un simulacru de proces, fără 
să se gândească că deja se împărțiseră 
cartușele (câte 30 per căciulă de soldat), nea 
Nicu se arăta dispus să răspundă pentru 
faptele sale doar în fața Marii Adunări 
Naționale. Eheei, dragii moșului, dar asta este 
o poveste de pe vremea comuniștilor.

A.

In vremea capitalismului balcanic, care 
zburdă de vreo 16 ani prin România, nu 
s-a născut încă instituția în fața căreia foștii, 

rămași actuali mahări, să răspundă. ANAF-ul 
este o glumă bună pentru șmecherii cu datorii 

- de miliarde la stat, iar DNĂ-ul este un fel de 
•' mic copil cu mucii-n freză, dacă ar fi să-l 

parafrazez pe grizonatul Tăriceanu. Așa se 
explică, probabil, gestul lui Adrian Năstase 
(ăla de umbla cu bicicleta pe culoarele Parla
mentului) care s-a cam săturat să tot fie pipăit 
pe la termopane de DNA. El care, pe vremea 
când era prim-ministru, oferise poporului 
șansa de a-i număra ouăle, să fie acum pus în 

,v situația de a da cu subsemnatul în fața unui 
rC*  amărât de procuror DNA. Drept pentru care a 

refuzat să șe mai prezinte la instituția sus- 
amintită. Mă întreb însă ce s-ar întâmpla dacă 
mâine un oricare nene X ar refuza să se pre
zinte la o audiere a Poliției. Păi, ar primi 
atâtea mandate de aducere că și-ar putea 
tapeta apartamentul! Și câteva pulane pe 
spate ca să înțeleagă contribuabilu1 că nu te 
poți juca cu Coana Justiția.

Doar poștașul aduce pensia
■ Toți pensionarii din 
județul Hunedoara vor 
primi pensiile la adresa 
de domiciliu.

Clara Pâs
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Aceasta deoarece cele două bănci - CEC și BancPost - au denunțat unilateral contractul cu Casa Națională de Pensii, prin care pensionarii aveau posibilitatea să le fie virați banii în conturile curente personale. Cele două unități bancare nu mai deschid astfel de conturi, iar pensionarii care aveau conturi la aceste bănci trebuie să solicite închiderea lor. Pentru a nu exista sincope în

Anumite cabinete și birouri individuale 
vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic.

„Hydra" din spatele mafiei fierului vechi
■ Prefectul cere anche
tatorilor să meargă pâ
nă la capăt în dosarul 
fierului vechi.

Deva (D.I.) - Prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, a declarat ieri că se așteaptă ca ancheta începută în cazul furturilor de fier vechi de la combinatul Mittal Steel Hunedoara să continue „până la capăt”. Prefectul a afirmat că cele 27 de persoane arestate în dosarul „Hydra” sunt doar
Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți 
GRATUIT Cuvântul Liber:

■ Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hune
doara
r 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 Râceanu Ileana, din Hune

doara
- Farmacie veterinară Mira Vet Impex SRL, Hunedoara
- Cabinet medical doctor tosan Elisabeta, din Eleva
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Eleva

■ '•

Funcționarii publici (nu 
prea) își vor drepturile

Restart - o nouă șansă
Brad (I.J.) - Șomerii care doresc recalificarea în meserii cerute pe piața muncii vor fi ajutați și în județul nostru de către Uniunea Europeană. Prin proiectul „Restart - o nouă șansă”, brădenii aflați în căutarea ^unui loc de muncă, însă fără calificări în rțlomeniu, le pot dobândi. Calificările oferite ’prin programul Phare 2003 - dezvoltarea resurselor umane - măsuri active pe piața muncii sunt de constructor structuri, operator calculator, lucrător comercial, automatizări, electromecanic și lucrător în electronică. „Cursurile se vor finaliza cu o diplomă recunoscută în țară și în străinătate. Pe lângă cursuri, proiectul prevede și înființarea unui centru de inițiere antre- prenorială care să dea poșibilitatea șomerilor să devină independenți”, declară Simona Cojocărescu, manager de proiect.

Deva (D.I.) - Liderul sindicatului funcționarilor din administrația publică, Aurel Armioni, ne-a declarat că este posibil să se recurgă și la forme de protest mai vehemente dacă funcționarii publici din Primăria Deva nu vor beneficia de drepturile prevăzute de lege. „Aș scoate oamenii în stradă, dar până acum nu am purtat discuții decât cu o parte dintre ei. Din păcate, celor mai mulți le este frică de șefi și se tem că își 
Genetică în versuri

Aspect de la lansare (Foto: t Mânu)

conducerii Minvest a fost promptă. „Amenda va fi contestată în instanță. Femeile aveau contracte de muncă pe durată determinată. Cu puțin înainte de finalizarea contractului, una dintre angajate a sesizat ITM Hunedoara că ar fi lucrat fără forme legale. Nemulțumirea ei vine de la faptul că nu i-a fost prelungit contractul individual de muncă din cauza restructurărilor din sistem. Când salariatele au fost anunțate de măsura luată, și-au luat
plata pensiilor, persoanele care au avut astfel de conturi bancare și care și-au schimbat și adresa de domiciliu trebuie să comunice de urgență acest fapt la Casa Județeană de Pensii Hunedoara. Acești 
n-........ -

această 
sffsaffe singura 
iiiodalifefe de 
plaH rarnâne vxa 
prin poștă, la 
rloziicriiu,,
lOAN LUPȘA, 

DIRECTOR ADJ................ .................  H pensionari vor întocmi și depune la Casa Juțeană de Pensii o cerere în care vor specifica noua adresă unde să le fie achitate drepturile de 
niște „peștișori” și că este posibil ca ancheta polițiștilor și procurorilor să scoată la iveală surprize majore.„Nu s-a ajuns, încă, la cine trebuia. Prefer să nu comentez prea mult pentru a nu influența ancheta. Aștept să se meargă până la capăt. Solicit celor în drept să continue ancheta. O să vedem unde se ajunge, pentru că de la fier vechi s-a ajuns deodată la droguri”, a spus prefectul. El a menționat că în ultima perioadă furturile de fier vechi 

pierd locul de muncă”, a afirmat Aurel Armioni. El a mai spus că deocamdată solicită doar repunerea pe ordinea de zi a viitoarei ședințe de Consiliu Local a proiectului de hotărâre privind aprobarea respectivului Acord/Contract colectiv de muncă: „Nu vrem decât să negociem. Ca negociator nu pot să impun nimic ilegal, dar nu pot nici să renunț la niște prevederi pe care le au toți ceilalți funcționari din țara asta”.
Deva (S.B.) - Un volum de poezie cu o prefață ce tratează genetica drept obiect de studiu științific este un unicat. Sau poate că este o noutate la care nu am ajuns. Volumul Eugeniei Morar, „Sculpturi Genetice”, lansat ieri la Deva, apărut la Editura Emia, ne-a stârnit curiozitatea și am căutat să înțelegem ideea. Autoarea spune că „paginile cărții sunt structuri genetice”. De ce nu am fi de acord!?... Poezie am văzut că este... 

concedii medicale imediat după expirarea contractului de muncă. Suntem firmă de stat și nu ne permitem să angajăm la negru”, declară Nicolae Diniș, director economic în cadrul Minvest Deva.
Amendă justificatăîn urma controlului inspectorilor ITM s-a constatat că cele trei angajate aveau expirate contractele individuale de muncă de o zi. „Amenda pentru cele trei angajate fără 

Pensionarii trebuie să anunțe, 
primească baniipensie. La cerere vor anexa și un cupon de pensie, a declarat loan Lupșa, direc torul adjunct al Casei Județene de Pensii Hunedoara.
au scăzut la jumătate, dar ele se situează totuși la valori mari. La începutul acestei săptămâni, 27 de persoane au fost arestate, la capătul unei acțiuni complexe, ele fiind învinuite de constituire în grupuri infracționale organizate pentru furturile de fier vechi din incinta combinatului din Hunedoara.Membrii celor două grupuri furau fierul vechi din combinatul hunedorean, după care îl predau firmelor de colectare cu care aveau relații de cola

mod inedit sau în cel mai simplu mod. posibil și faceți fotografii, 
vă rugăm să participați cu cea mâi tușită dintre ele la concursul 
nostru, fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru.
iar autorul ei va fi premiat pe măsură! Trimiteți fotografiile pe 
adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact Sanda Bocankiu 
- redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834, 
0720/400437.

lacob Horea Rațiu (Foto: cl) forme legale de muncă este de 4500 lei și este justificată”, declară lacob Horea Rațiu, inspector-șef al ITM Hunedoara.

borare. Societățile în cauză revindeau, apoi, deșeurile metalice către Mittal Steel Hunedoara.
AmânareMagistrații de la Curtea de Apel din Alba Iulia au amânat pentru vineri, 21 iulie, judecarea recursului în acest caz, deoarece apărătorii celor 27 de persoane inculpate au solicitat un nou termen, pe motiv că nu au putut să studieze în totalitate dosarul, constituit din 36 de volume.

JURNAL

mailto:clara.pas@informmedia.ro
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Ziua aviație)____________________________________
Ziua energetlclanulul_____________________________
1304 - S-a născut Francesco Petrarca, poet, istoric și arhe

olog italian, primul mare umanist al 
Renașterii [na. 1374)._________________
1514 - Gheorghe Doja a fost execu-

1MB - Pe Câmpia de la Filaret - 
.Câmpii Libertății” - a avut loc mani
festația de protest a locuitorilor 

Bucureștlului față de Încălcarea teritoriului țării de către 
armata otomană. 

1919 - S-a născut alpinistul și exploratorul Edmund Hillary, 
primul om care a ajuns pe Everest.______________________
1927 - A încetat din viață Ferdinand I (foto), rege al Ro
mâniei intre anii 1914-1927. Nepotul său, Mihai, este pro
clamat rege; până la majoratul acestuia este Instituită o
regență. ________ __ _ ____________
1938 - S-a născut actrița americană Natalie Wood (m. 
1981).___________________________________________ __
1969 - Astronautul american Neil Armstrong, membru al 
echipajului Apollo-11, este primul pământean care coboară

VREMEA
18°minim 33°maxim

mult senin. MaximaCer mai33°C, iar minima de 18°C. va fi de
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 33°C, iar minima de 18°C.
Sâmbătă. Cer parțial senin. Temperatura maximă 32°C. Minima va fi de circa 17°C.

Calendar Creștin-Ortodox__
Sf. Slăvit Prooroc ilie Tesviteanul.

Calendar Romano-Catolic
Ss. Apolinar, ep. m.; Ilie, profet; Aurel, ep.

Calendar Greco-Catollc_____
S. Ilie Tesbiteanul, pf.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.30-15.0Q în Deva, cartierul Gojdu, bl. E5.

Gaz metan_________________ ____________ _____
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 15.00 pe str. M. Eminescu, bl. 31A, sc. C.

Apă __________ __ ___________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Sos chinezescIngrediente: 6 linguri ulei, 2 linguri făină, 2 linguri muștar, pastă de roșii, 3 linguri zahăr, supă, sare, piper, o crenguță busuioc, o crenguță cimbru.
Mod de preparare: Se face un rântaș din ulei și făină, care se stinge cu o ceașcă de supă. Se adaugă muștarul și bulionul, amestecând mereu și zahărul, care s-a ars într-o tigăiță separată. Să nu se uite sarea, piperul, busuiocul și cimbrul. Se mai toarnă supă, până ce sosul capătă consistența unei smântâni. Se lasă să dea câteva clocote. Acest sos se servește ca garnitură la aproape orice fel de mâncare.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

CUVÂfflW.

&
Berbec
Ar fi bine să puneți în practică Ideile de afaceri care vă «in 
dimineață Dacă aveți nevoie de bani, nu ezitați să vă împru
mutați de la o rudă mal în vârstă I

4*

&

Taur
VI «I

mul $1 acceptați participarea la • petrecere.

Gamanl

Planurile dumneavoastră de afaceri încep să si materia- , 
Uzeze. Nu este exclus să începeți o activitate noul, 
mari șanse de reușita. Se întrevede o călătoriei

Rac ____ _____ _

Este o zl bună pentru a vă consolida relațiile sociale șl de 
afaceri. Relațiile cu persoana Iubită sunt favorizata în mod 
special. Faceți câteva Investiții Inspiratei

La ■ întâlnire cu prietenii, faceți cunoștință cu o parsoană 
deosebită care vă va ajuta să Intrațl în afaceri. VI puteți 
îndeplini visele mal repede decât credeațll

Fecioară
O cunoștință vă propune să colaborați într-o ataca». 
Acceptați, pentru că sunt șanse să sclpațl de prablemeie 
financiare. Ocupațl-vă șl de familia dvs.

Balanță ___
O întâlnire neașteptată vă dă programul pesta cap. Uiți 

W- face cunoștință cu o persoană cu care veți putea faci afa
ceri. Ar fl bine să vă abțineți de la speculații.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: C - B - SOL - PATURI 
-UP - NANI - ANI - MAC - MIRAJ
- PUI - DC - A - CETATE - LM - 
LI - REȚEA - CE - LE - PA - U - 
SINE - GU - ISON - LEAT - AC - 
PERNA - OL - El - TETE - LENEȘ
- AERE

7.00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:05 Guvernanta (partea I) 
v 13 (comedie, SUA 1999) 

Cu: Gregory Harrison
945 togeri filă arțx 

1035 50 de ani de divertis
ment Iri 50 de emisiuni 

1130 Bucuriile muzidi. Mez- 
zo-soprana Magana 
Lipovsek

1205 Misterele din Sankt 
Petersburg (r) (ep. 13)

1300 Mic, da*  voinic! (r) 
1330 Desene animate. CU>

Disney (SUA)
1400 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Cony și restul lumii (r) ț 
□ (ep. 12)

1530 Akzente. Emisiune In 
limba germană

1700 Cony și restul lunii 
(ep. 13, comedie, SUA 

S 2003). Cu: Ben Sav
age, Rider Strong

1730 Doctor Becker (ep. 14) 
1800 Misterele din Sankt 

Petersburg (ep. 14)
1900 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

2020 Contesa desculță
(dramă, SUA 1954).

-MBCu: Humphrey Bogart, 
Ava Gardner, Edmond 
O'Brien, Marius Gor
ing. R.: Joseph L 
Mankiewicz 

2235 HoBywood star (docu
mentar, Canada, 2003) 

2305 50 de ani de divertis
ment til 50 de ernisiu- 
re. Prezintă Gianina 
Corondan

2400 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

020 Atracție udgașă 
jg (thriller, SUA 2004).

Cu: Peter Herstgaaid, 
Marta Caserta, Michell 
Cowell, Alyssa Cowell. ; 
R.: William Cowell

135 Jurnalul TVR (r) Sport 
mieliBO

300 Chariy (r) (dramă SF,
EJ SUA 1968)

430 Bucuriile muzidi (r)
530 Hollywood star (r)

iir
981

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apa caldă 212225"
Dispecerat Electrica 929 
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725 “

______________________ 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

7.-00 Știrile ProTv
910 Omul care aduce 

rartog
915 Tânăr și neHștit 
B (film serial, reluare) 

1000 țestoasa Mei 
(aventuri, SUA 1998),

* 13Cu: Ernest Borgnine, 
Julie Hagerty, Greg 
Evigan, Jack Scalia, 
Bug Hall. R.: Joey Tra
volta

1200 Doi bărbați și
B jumătate (s, r) 

1300 Știrile ProTv 
1400 Compania a 7-a sub 
▼ Q dar de lună (comedie,

Franța, 1977). Cu: 
Jean Lefebvre, Pierre 
Mondy, Henri Guybet 
R.: Robert Lamoureux 

1600 Tânăr și neiniștit (s).
□ Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son,

1700 Știrile ProTv 
1745 FamKa Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
1900 Știrfe ProTv. Sport 

vremea

2030 CA de viespi
*!3(acțiune/thrilfer,

Franța, 2002). Cu: 
Samy Naceri, Benoât 
Magimel, Nadia Fares, 
Pascal Greggory, Sami 
Bouajila. R.: Florent 
Emilio Sin 

22:15 Meseriașii (s) 
2300 Știrile ProTv. Sport

Vreau să fiu mare 
2350 CSI: Miami (s). Cu: 
g David Caruso, Emily

Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos 

045 Familia Bundy (r) 
1:15 Meseriașii (r) 
140 OmJ care aduce 

cartea (r) 
1:® Știrile ProTv 
245 La Bloc (r) 
3:15 CSI: Miami (s, r) 
415 Apropo Tv (r)

Scorpion
Aveți un spirit practic deosebit șl prindeți iln zbor o ■lasere 
profitabilă In plus, s-ar putea să «I se propună o colabo
rare. Hu luați Nici □ decizie Importantă.

Săgetător
Nu începeți nimic nou până nu terminați treburile urgente. 
Camunicațl cu multă ușurință șl aveți posibilitatea si vă 
faceți prieteni noi. Aveți succes în tot.

Capricorn
Sunteți într-o formă deosebită, profitați. Este □ zl bună pen
tru investiții, dat șl relațiile sentimentale sunt bune. Pe plan 
financiar se pare că nu aveți probleme.

Vărsător
Intuiția vă poate ajuta să rezolvați probleme importante, 
dar ar fl bine să țineți seama șl de părerile partenerului de 
viață. Nu neglijați nici o problemă casnicii

Sunteți hotărât să începeți □ viață nouă șl Intenționați să 
vă apucați de afaceri. Puteți fl optimist, pentru că aveți 
șanse mari de reușită Slați bine cu sănătatea

6.00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

700 Știri
900 în gura presei 

(reluare). 
Revista presei 
cu Mierea Badea 

1000 Concurs interactiv
} 1100 Fete și băieți

B (film serial, 
episodul 1, dramă, 
Italia, 2004) 

1100 Anastasia (s). Cu: Ele
na Konkova, Petr

B Krasilov, Daniel 
Strakhov

< 1300 Observator
; cu Simona 

Gherghe 
13:45 Farse la Antena 1

(reluare) 
(divertisment) 

16.00 Observator 
16:45 Secretul Măriei

B (film serial)
1900 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Ludan 
Mândruță.
Spoit Meteo

20:45 Noroc chior
, Jcomedie, SUA 1991). 

Cu: Martin Short, Dan
ny Glover, Sheila Kel
ley. Sam Wanamaker, 
Scott Wilson R.- Nadia 
Tass
Undeva pe Riviera 
Mexicană, o frumoasă 
și bogată moștenitoare 
este dată dispărută și 
toate eforturile de a o 
găsi nu dau nid un 
rezultat. Numai un sin
gur om poate so 
găsească.

2250 Extragerea Joker și
Super Loto 5/40 

23.00 Observator cu Letiția
Zaharia. Sport 

2400 Sd> acoperire (serial, 
g polițist SUA 2000).

Cu: Peter Dobson
1O0 Stagiarii (s)
130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
330 Anastasia (r)

i

5

730 Visuri fără preț (r) 830 
Ciocolată cu piper (s, Brazilia, 
2003) 1030 Iubirea mea, pă
catul (s) 1130 Celebritate (r) 
1230 Minciuna (s). Cu: Kate 
del Castillo, Guy Ecker, Karla 
Alvarez, Salvador Pineda 1330 
Inger sălbatic (s) 1530 Mari
lyn (s) 1630 Visuri fără preț (s)

700 Spellbinder: Tărâmul Dra
gonului (r) 7:30 Lecția de 
engleză 800 CeZar și Tipar 
900 Sănjtări furate (s, r) 1000 
Plaja lui Măruță (transmisiune 
directă) 1130 Caracatița (s, r) 
1230 Dragul de Raymond (r) 
1300 Cum să nu ne îmbră
căm (doc., r) 1400 Spellbin
der: Tărâmul Dragonului (s), 1730 Poveștiri adevărate 

1825 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s, Mexic, 2004) 
2030 La Tormenta (s) 2130 
Tărâmul pasiunii (s) 2230 Băr
batul visurilor mele (s) 2330

i

1430 Aventuri secrete (s) 
15:00 împreună în Europa! 
1600 Jurnalul TVR (r) 1630 
Lecția de engleză (r) 1700 Mi
norități sub trei dictaturi (doc) 
1735 Sărutări furate (s) 1830 I Celebritate (s) 030 Poveștiri 
Ulița spre Europa 1900 Buge
tul meu 1930 Dragul de Ray
mond (s) 2000 înapoi la mă
tură (documentar) 2035 Cara
catița (ep. 6) 2130 Ora de știri 
2230 Byron (dramă, Anglia, 
2003) 105 Jurnalul Euronews

adevărate (r) 130 Lori (r) (di
vertisment)

12:00 Look who is winning 
13:15 A treia planetă de la 
Soare (s) 1335 Cosby (s) 
14:00 That's 70'j show (s) 
14:30 Miezul problemei (r) 
1600 Naționala de bere 1630 
Trădata js, Venezuela, 2003) 
17:30 intreabă-l pe Gabi 
1830 Știri Național TV 1945 
țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment 2004) 2000 Obsedați 
de sex (s) 2030 Will și Grace 
(s) 21:00 Miezul problemei 
2230 Știri Național TV 2300 
Banii sau viața (serial) 2400 
Poltergeist

800 Sport cu Florentina 805 
Teleshopping 840 Mariana - 
Prețul inocenjei (r) 940 Sun
set Beach (s) 1040 Dragoste 
și putere (r) 1130 Tele RON 
13:00 Garito - partea l+ll 
1605 Dragoste și putere (s) 
1700 Camera ascunsă 1730 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 1800 
Focus 1900 Mariana - Prețul 
inocenței (s, Venezuela, 2003) 
20:00 Amos și Andrew (co
medie, SUA 1993) 2200 Totul 
despre sex (s, comedie, SUA 
1998) 2230 Focus Plus. Pre
zintă: Cristina țopescu 2330 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 2400 
Mutant X (s)

i

900 Marcelino, pan y vino (s, 
r) 1005 Visuri americane (r) 
1130 Cheers (r) 1230 Echipa 
de elită (r) 1330 Marcelino, 
pan y vino (s) 1445 Echipa de 
elită (r) 1600 Echipa de elită
(r) 1700 Madigan (dramă, 
SUA 1968) 1900 Visuri ame
ricane (s) 2000 Cu sânge rece
(s) . Cu: Kathryn Moms, John 
Finn, Thom Barry. R.: Mered
ith Stiehm 2200 Pentru o cau
ză nobilă (SF, SUA 2000). 
2400 Cheers (s) 1O0 Pentru 
o cauză nobilă (film, r)

655 Viața dimineața 900 Fan 
X. Videoclipuri 1000 Euro- 
maxx (r) 1030 Euroblitz (r) 
11.OO Ne privește. Cu Alina 
Stancu 1200 Euromaxx (docu
mentar) 1230 Teleshopping 
1305 Marș forțat Cu George 
Mihakea 1400 Teleshopping 
1435 Lumea cărților 1535 
Euroblitz- Jurnal european (r) 
(documentar) 1600 Nașul (r). 
Talk-show cu Radu Moraru 
1800 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2000 Film 
artistic 2200 Nașul. Talk
show. Cu Radu Moraru 2400 
Știri. Emisiune informativă 
0:15 Film artistic (r)

1 DEV.1 ta
063007.00 Observator (r)
16301645 Știri locale

935 Bobby Jones: 0 sdipire 
de geniu (biografic, SUA 
2004). 1140 Lovftin (come
die, SUA 2004). 13:15 Regi și 
regina (dramă. Franța, 2004). 
1545 Ocolul Pământiii *180  
de zie (aventuri. SUA 2004) 
1745 Bătăfia de la Alamo (a 
venturi, SUA 2004). 2ttOO 
Răzbunare top. jamafe (corne
lie, SUA 2004). 2130 Obsesie 
misterioasă (dramă, SUA 
2004). 2305 Lovitiia (come
die, SUA 2004). 035 Război
nicii cerului și pământului 
(aventuri, China, 2003).

1320 Deschide lumeal 1400 
Realitatea de la 14:00 1450 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 1700 Rea
litatea de la 17:001745 Edi
torii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:001850 Reali
tatea zilei. Cu Răzvan Du
mitrescu 20:15 100% 2100 
Realitatea de la 21:00 2155 
Prima ediție 22:00 Oamenii 
Realității. Cu Cornel Nisto- 
rescu 2300 Realitatea de la 
23:00 24:00 Realitatea de la 
24:00

800 Mașinăriile de război ak> 
secolului XXI 900 Confrunt1"1-1’ 
și fiare vechi 1000 Planei 
albastră 1100 Mașini extreme 
1200 Motociclete americane 
1300 Spionii 1400 Mașinăriile ' 
de război ale secolului XXI 
1500 Confruntări și fiare vechi 
1600 Brainiac. Maniaci ai 
științei 1700 Curse 1800 Au
tomobile americane recondiți
onate 1900 Mașini extreme 
2000 Vânătorii de mituri 
2100 Motociclete americane 
2200 Cum se fabrică tfiverse 
lucruri? 2300 Big Daddy Kus- 
tomizer 2400 Consauctorâ de 
motoadete
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AUDIENTE 101
Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Pâran, vicepreședinte 09.00-12.00

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

IPJ Hunedoara:
Comisar de poliție Marcel Zaharle, 
adjunct al șefului IPJ . 10.00 - 12.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă 
Siguranță Bîrcea Mare
Inspector-șef principal Emanoil Bota, 
director 08.30-11.00
Inspector-șef principal Viorel Mic, 
director adjunct 11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Deva: 
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:
Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

www.testeauto.

■ Persoanele cu veni
turi mici vor primi sub
venții la încălzire și 
după aderarea la UE.

Deva - Familiile racordate la sistemul centralizat de încălzire vor primi subvenții și după 1 ianuarie 2007, în funcție de venituri. în cel mult zece zile, vor fi stabilite principiile potrivit cărora vor fi acordate subvențiile. Există două variante în discuție. Prima vizează acordarea directă a subvenției persoanelor cu venituri foarte mici și a doua

Deva (C.P.) - Slte-ul cuprinde chestionare auto, întrebări 
din legislația auto, noul cod rutier, acte pentru înmatri
culare, teste auto.

f ........ - 7

CURS VALUTAR RNR - X0.S7.S0M
1 euro 3,5942 lei
1 dolar american 2,8743 lei
1 gram aur 57,8474 lei
1 franc elvețian 

S..m_... ........ nniwM...j.:.LL^^
2,2901 lei

în județ______________________________________
DN 7 Mir tla - Ilia - Zam - Limită cu județul Arad
DJ 689 Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat

k______________ ;_____________ :_________ 4
HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ©-<■ 717659.
Farmacia .Green Line’, non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.©-» 
748080.
Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-> 713045. 

DEVA
Farmacia .Bella Farm’, non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
©-» 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia’, non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ©-*  211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humamtas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949
ORĂȘT1E

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976. 
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia „Remedia*,  sâmbătă și duminică, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. ©-• 612887

———......................„„ ■.j.m,n......... 1 ■ LI.AUJIlMi.iJ

Mlnodora Cânda Lavinica Bogdansoluție susține subvenționarea costului de achiziție a combustibililor de către termocentrale. Oficialii MAI susțin că primăriile se vor ocupa de subvenționarea directă a persoanelor în dificultate, în vreme ce statul ar urma să se ocupe de acoperirea unui procent din factura de energie termică.

Acest urma national de referință la energia termică și înlocuirea lui de la 1 septembrie cu prețul local de referință.
Opinii

Mlnodora Cânda, Păuliș - „Cred că cea mai bună soluție pentru oameni ar fi să se

Eugenia Irimiesistem s-ar impune în desființării prețului

găsească o modalitate astfel încât prețul la gigacaloria consumată să fie mai mic”.
Lavinica Bogdan, Deva - „Am centrală termică pe gaz, iar iarna trecută cel mai mult am plătit două milioane de lei. Personal cred că pentru cei care sunt în sistem centralizat i-ar avantaja un preț mai mic la gigacalorie”.
Eugenia Irimie, Deva - „Locuiesc la casă. Am folosit gazul pentru încălzire, dar acum am trecut pe lemne. La pensiile pe care le avem supraviețuim cu minimum de încălzire. Am cheltuit șapte milioane de lei pe lemne și dacă fac economie îmi ajung cam șase luni de iarnă”.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Ce oredefl de faptul că s-au folosit copii fin securitate?

Copiii, în orice caz, nu trebuiau să fie folosiți ca informatori. Așa se lucra atunci și, din păcate, copiii aceia au fost îndoctrinați cu lucruri rele și murdare!...
Tisu,
Deva

Nici nu pot spune nimic. Se pare că securiștii nu aveau nici un fel de scrupule. Puteau să se rezume la adulți că au fost destui folosiți să facă pe informatorii. 
Faur,
Deva

Nu a fost corect!Copiii nu trebuiau atinși cu astfel de lucruri! Eu am lucrat în armată și știu ce înseamnă să dai rapoarte dar nu știu că se proceda cu copii. 
Gavrilă.
Tg.Mureș

Consiliul Local al municipiului Brad
cu sediul in Brad, Str. Republicii, nr. 18, județul Hunedoara,organizează negociere 

directă pentru concesionarea Serviciului de transport public local de călători.

Pot participa la negociere directă operatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiții:
a) depun ofertă eligibilă in termenul stabilit prin prezentul anunț
b) posedă licență de transport călători și licență de execuție pentru autovehicule eli
berate de ARR - Filiala Județeană și autorizate de comisia de autorizare constituită 
conform art. 22 din OG 86/2001;
c) dețin mijloace de transport de tipurile cuprinse in anexa 1 la Caietul de sarcini și 
care vor avea licență de execuție, inspecție tehnică periodică valabilă, aspect estetic, 
instalație de încălzire funcțională;
d) dispun de personal deservent corespunzător din punct de vedere profesional, me
dical și psihologic;
e) fac dovada unei rezerve de capacitate de transport de minimum 30%;
f) achită, până la data limită de depunere a ofertelor, contravaloarea caietului de 
sarcini, care este de 250 ron și garanția de participare la licitație de 1000 RON. 

Durata concesiunii - 5 ani, cu drept de prelungire pe câte 5 ani.
Ofertele se vor depune până în data de 8 august 2006, ora 15,30, la registratura 
Primăriei Municipiului Brad (cam. 2)
Deschiderea ofertelor se va face in data de 9 august 2006, începând cu ora 9, la se
diul Primăriei Municipiului Brad, sala de ședințe, de către comisia de evaluare, in prezența 
reprezentanților împuterniciți ai ofertanților.
Termenul de valabilitate a ofertei negociate este de 30 de zile.

(57440)

RegulamentTrimiterea 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.

Nu este deloc, corect ca pentru astfel de lucruri să fie folosiți copiii sau studenții, și ca aceștia să-și toarne colegii, profesorii sau părinții.
Ancuța, 
Tg. Mureș

Copiii sunt ușor influentabili și pe asta s-a bazat securitatea. S-a folosit orice pentru a se putea urmări cât mai multi oameni și face cât mai multe dosare. 
Lucia Bretea,
Deva

Consiliul Local al municipiului Brad
cu sediul in Brad, Str. Republicii, nr. 18, județul 

Hunedoara, organizează negociere directă pentru 
concesionarea următorului bun:

Imobil compus din teren în suprafață de 1437,00 
mp, proprietate privată a municipiului Brad, identi
ficat prin CF nr. 951 Brad, nr. Cadastral 5449/X/2/2, 
situat în municipiul Brad, zona gării CFR de pe str. 
Avram lancu, în vederea construirii unui supermar
ket.

Preț minim de pornire a negocierii - 10.245,81 
lei RON/an

Garanția de participare - 1000 lei ron
Durata concesiunii - 25 ani
Ofertele se vor depune până în data de 8 august 

2006, ora 15,30, la registratura Primăriei Munici
piului Brad (cam.2)

Deschiderea ofertelor se va face în data de 9 
august 2006, începând cu ora 11, la sediul Primăriei 
Municipiului Brad, sala de ședințe, în prezența 
reprezentanților împuterniciți ai ofertanților și a 
comisiei de evaluare.

Termenul de valabilitate a ofertei negociate este 
de 30 de zile.

(57438)

CUW» îți face viata mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fi să îți 
facem noi cumpărăturile?

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 (data poștei). Mai multe taloane, 
mai multe șanse de câștig! Iar dacă vrei 
să nu ratezi nici un talon și să econo
misești 4,1 lei față de cumpărarea zilnică 
a ziarului, fă-ți un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

De data asta îți dăm chiar BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

RECLAME

• 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 - 20 iulie 2006
Nume_____________________Prenume_________
Adresă_____________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?____

CONCURS

http://www.testeauto


joi, 20 iulie 2006 cuvw nifi /v

• Situație clarificată- IPJ Hunedoara a comunicat că polițiștii din cadrul Formațiunii de Investigații Criminale Uricani au clarificat situația minorului P.B., de 16 ani, fără ocupație, din localitate, care poseda sentință penală. Acesta a fost internat la Centrul de Minori Buziaș. (D.l.)
• Activitate preventivă. Compartimentul Poliției de Proximitate Petroșani a efectuat o ședință de prevenire la Asociația de Proprietari nr. 1, din cartierul Nicolae Titulescu, unde au fost prelucrate prevederile Legii 61/1991 și O.U.G. 97/2005, la acțiune participând 8 persoane. (D.l.)

Invinuitii neagă acuzațiile

Testare pentru 
glicemieDeva (D.L) - Tatiana Vasilescu, consilier județean din partea PC, a a- nunțat ieri că organizația județeană a partidului va demara în această săptămână o testare gratuită a glicemiei populației din județ. Prima acțiune va începe sâmbătă, la ora 8.00, în fața Casei de Cultură din Hunedoara. „Urmează ca peste o săptămână o testare similară să fie organizată în Micro 15 din Deva, apoi încă una în Valea Jiului. Am ales să facem această testare a glicemiei deoarece diabetul este cea mai răspândită boală în județul Hunedoara”, a spus Tatiana Vasilescu. La ora actuală sunt în evidență un număr de aproximativ 12.000 de bolnavi de diabet, din care 1554 sunt dependenți de insulina.

Zilele 
Hațegului 
Deva (S.B.) - Zilele 
orașului Hațeg se vor 
derula în acest an în 
perioada 4 - 6 au
gust. în programul 
oferit de organiza
tori, derulat sub titu
latura de Festival cul
tural-artistic „Ha- 
țegana" ediția a VII- 
a, sunt cuprinse târ
gul meșterilor po
pulari, inaugurarea 
halei agroalimentare 
a orașului (în prima 
zi), o paradă a por
tului popular, Festi
valul internațional de 
folclor pentru copii și 
tineret „Carpatica", 
expoziții și sim
pozioane. Toate 
aceste manifestări 
sunt completate zil
nic, la zona de agre
ment a orașului, cu 
spectacole de 
demonstrații sportive 
și artistice, cu muzică 
pe gustul tuturor, 
populară și disco, 
susținute de ansam
bluri și soliști invitați 
din județ, din țară și 
din străinătate.

■ Marcel Socol, fostul 
șef AJOFM, susține că 
nu a dat nici o decla
rație polițiștilor.

Tiberiu Stroia 
tiberiu.5traia@informmedia.ro

Deva - Dosarul instrumentat de polițiștii hunedoreni din cadrul Serviciului pentru Investigarea Fraudelor conține acuzații foarte grave la a- dresa fostei conduceri a AJOFM. Mai mult, pentru că dosarul a depășit zona de competență a IPJ Hunedoara, acesta a fost înaintat procurorilor DNA Alba-Iulia. Cu toate
AGENDA DEMOCRAȚILOR ■

k. .» - X.II. Politica Partidului Democrat în domeniul economic
Creșterea economică și dezvoltarea 

durabilă sunt dezideratele permanente 

ale oricărei societăți moderne. Partidul 
Democrat, ca partid aflat la guvernare, 

va încuraja dezvoltarea IMM-urilor 

pentru a fi capabile să contribuie 

esențial la creșterea economică, în pro
porție de cca 70% din PIB, și va spri

jini eficientizarea sau eliminarea soci
etăților comerciale păguboase.

în viziunea noastră, IMM-urile sunt 

cel mai mare generator de stabilitate 

în economia românească. Cea mai 
mare parte a PIB nu este generată de 

giganții de stat, ci de IMM-uri 
aparținând sectorului privat. Cea mai 
mare angajare de forță de muncă o 

găsim tot în zona IMM-urilor, la fel și 

capacitatea de export. De aceea, aces
te întreprinderi reprezintă unul din seg

acestea, Marcel Socol, fostul director general, face o serie de afirmații șocante.„Acum aflu că am un dosar la DNA. Nu am fost înștiințat de nimeni. Știu că exista un dosar la Poliția Hunedoara, dar nu am fost chemat niciodată acolo. Vă asigur că nu am dat nici o declarație în acest caz! Deci nu știu cum a fost trimis acest dosar la DNA Alba Iulia”, a spus Marcel Socol.
„E o lucrătură!”în privința acuzațiilor, fostul director general a declarat că nu există nici o dovadă că este vorba de vreo formă de

mentele cele mai importante ale eco

nomiei.
Ca direcție generală, PD va acționa 

pentru reducerea la un minim strict ne
cesar a reglementărilor activităților 

economice și a înființării de noi între
prinderi.în acest scop, vom utiliza 

instrumentele propuse de Comisia Uni
unii Europene, în special cele referi
toare la reducerea birocrației și a cos

turilor de lansare a inițiativelor.
Drept urmare, PD dorește crearea 

unui mediu antreprenorial prietenos, 

prin:
* realizarea de campanii de 

conștientizare asupra spiritului și 
acțiunii antreprenoriale;

* promovarea spiritului între
prinzător în rândul femeilor și al tine
rilor;

Marcel Soco! (Foto: T.Manu)fals. „Licitațiile prin care SC Bestjobs a câștigat dreptul de a folosi acei bani au fost organizate conform legii. Există dosare întregi privind monitorizarea modului în care s- au folosit banii. Mai mult, în

* susținerea întreprinderilor cu 

creștere rapidă;
* abilitarea microîntreprinderilor în 

recrutarea de cadre bine pregătite;
* reducerea complexității și faci

litarea accesului IMM-urilor pe piețele 

publice;
* reducerea costurilor și eforturilor 

pentru începerea unei afaceri;

* facilitarea accesului la finanțare al 
noilor starturi în business;

* promovarea spiritului antrepreno
rial în sectoarele sociale.

Partidul Democrat consideră impor

tant rolul statului în reglarea meca
nismelor economice fără a interveni, 
însă, în mod discreționar în economia 

de piață. Avem, încă, nevoie de o mai 

mare stabilizare macroeconomică, 
chiar dacă, acum, vorbim de o inflație 

i
Haralambie Vochițoiuacea perioadă, am fost verificați de Curtea de Conturi. Deci nu se poate pune problema vreunui fals. Totul a pornit din momentul în care nu am fost de acord să „cedez” postul de director.”

cu o singură cifră, de o creștere eco
nomică constantă și stabilă. România 
mai are, încă, nevoie de schimbări 

importante și acestea reprezintă un alt 
set de obiective ale PD.

Aceste obiective includ trecerea de 

la o creștere economică de tip canti
tativ, exprimată în nivelul și evoluția 

PIB, la o corelare între economie și 

dezvoltare umană, între economie și 
gradul de libertate umană; ieșirea din 

era industrializării, pe măsură ce va
loarea adăugată și bunurile de consum 

devin elemente dominante, precum și 
regândirea rolului diferitelor macro-^ 
sectoare economice. Ș

Organizația Județeană 

Hunedoara a Partidului 

Democrat
Biroul de Presă —

FII 0 MAMĂ 
BUNĂ!

Alex nu ratează torturile aniversare
■ Mama, tata și micuțul 
Alexandru trăiesc în De
va și se bucură, mai ales 
la aniversări.

Suzetele pot fi periculoase
Sanda Bocaniciu.
sanda, bocaniciu@informniedia.ra

Deva - Nici o aniversare nu 
Deva (S.B.) - Când bebelușii au împlinit câteva săptămâni, folosirea suzetei cauzează mai puține probleme atâta timp cât aveți grijă de unele aspecte. Niciodată să nu înlocuiți o masă de la sân cu suzeta și niciodată să nu încercați să țineți îndepărtat copilul între mese cu ea. Copilul are nevoie de laptele matern pentru a-i crește creierul și corpul. Câteva studii arată că bebelușii care au folosit suzeta au tendința de a se înțărca mai devreme decât cei care nu au folosit-o. Bebelușii care folosesc suzete se pot decide să renunțe la alăptarea naturală mai repede decât dacă n-ar fi folosit suzeta. Ei sunt mai predispuși la ciuperci în cavitatea bucală, care pot fi transferate mamei. Un număr însemnat de studii au arătat o legătură între folosirea suzetei și numărul crescut al incidentelor de infecții. Suzetele pot fi periculoase, în cazul în care o suzetă se sparge sau șnurul suzetei se înfășoară pe gât.

scapă în familia Gibulescu, din Deva, fără ca micuțul Alexandru să nu sufle peste toate torturile și să stingă cel mic am mai aflat că îitoate lumânările, oricât de

La aniversări, Alex suflă in lumânările de pe torturi

Să mâncăm frumos!

Copiii alăptați natural sunt sănătoși (Foto: cu

Deva (S.B.) - Copiii ne pot da bătăi de cap când suntem invitați la masă împreună cu ei. Nu putem ști niciodată dacă nu se vor juca cu mâncarea ca acasă, dacă nu vor 
1) Luați partea bună a lucrurilor. în loc să subljniați întotdeauna tot ceea
ce copilul greșește, arătați-i ce anume face bine._________________________
2) Nu transformați masa într-o neplăcută oră de morală.____
3) Aveți grijă de felul cum mâncați dumneavoastră. _
4) Nu vă criticați copilul prea aspru. In loc să-i spuneți că e neîndemâna- 
tic pe un ton enervat, mai bine îi dați explicații practice pe un ton neutru.
5) Abordați bunele maniere ca pe un joc. O dată pe săptămână încercați
să aveți o cină mai formală._______________________________________________
6) Includeți-vă copilul în tradițiile casei. Când aveți musafiri, lăsați-vă copilul
să vă ajute la servit.________________________________________________________
7) Dați explicații. Dacă auziți un râgâit, explicați-i că în unele tradiții aces
ta este un semn de apreciere a mesei, dar că la noi e considerat nepoliti- 
cos.________________________________________________________________________
8) Luați masa în oraș din când în când. Prin asta nu înțelegem fastfood- 
urile pentru că acolo nu sunt solicitate tocmai manierele frumoase.

gerea micilor flăcărui aniversare este deja o pasiune! „încă de la vârsta de 1 an Alexandru suflă în lumânărele. Nu a pierdut momentul acesta festiv al nici untii membru dinfamilie. Unchi, bunici, părinți, nași l-au lăsat întotdeauna pe Alex să inaugureze torturile aniversare!” spune tatăl,Romeo Gibulescu. Pe tată și copil i-am întâlnit în părculeț, la tobogan. O așteptau pe mama lui Alexandru. Despre 

începe să bată în pahare cu tacâmurile sau dacă nu cumva își vor răsturna pe haine conținutul farfuriei. Vă propunem opt pași pentru a remedia acest aspect.

Alex cu tatăl său la distracție (Foto: t Mânu)fân, printre cei care lucrează, îi place cel mai mult să alerge, să alerge mult, cât mai mult... Apoi, acolo, la bunici, la munte, este prietenul tuturor animalelor. Caii și iepurașii simt preferații lui.La cei doi ani și opt luni, Alex este deja o persoană care, din câte am observat, este cam
Când copiii nu pot avea 
ceea ce își dorescDeva (S.B.) - Cum să procedezi atunci când dorințele părinților sunt altele decât dorințele copiilor reprezintă una din Marile întrebări ale meseriei de a fi părinte. Lucrurile decurg foarte bine atunci când și părinții și copiii doresc același lucru - probleme a- par dacă aceste dorințe sunt diferite. De aceea este de preferat ca părinții să găsească alternative pentru ca toată lumea să fie împăcată. Cea mai bună metodă de a oferi alternative este să confirmi copilului că știi care 

răsfățat. Asta pentru că toată lumea care-1 cunoaște îl iubește foarte mult.Familia a făcut numeroase fotografii și are un album ce cuprinde cele mai diverse aspecte, mai ales de când s-a născut băiețelul. Am constatat că este o familie fericită...O familie fericită din Deva!

este dorința (problema) lui. Aceasta va permite copilului să știe că ceea ce a comunicat el a fost recepționat (de altfel, un principiu general foarte bun!) și că alternativa pe care o s-o oferi nu vine din cer. Comunică sau „controlează” înainte de a oferi alternativa (de exemplu, ia-i cuțitul din mână înainte de a-i oferi lingura).O altă metodă este aceea de a angaja activ copilul în alternativa pe care i-o oferi, eventual jucându-te tu însuți cu el.

mailto:tiberiu.5traia@informmedia.ro
mailto:bocaniciu@informniedia.ra


An bun pentru înotători

• Despărțire. Trei dintre jucătorii care au constituit lotul de bază al Minerului Lupeni în sezonul competițional trecut nu mai sunt i acum fotbaliști ai echipei. Antrenorul principal, Dan Mănăilă, a precizat că aceștia suntMoga, Mandi și loader. Tehnicianul speră ca nou veniții să se integreze cât mai repede. (V.N.)
Sprijin, dar când?Deva (V.N.) - începerea Campionatului din Liga Națională de handbal feminin este tot mai aproape, dar Cetate Deva își duce existența încă sub semnul incertitudinii. Spunem acest lucru, întrucât, deși handbalistele trebuiau să fie mai de mult în cantonamentul de la Albac, ele se pregătesc pe coclauri din împrejurimile Devei. „Am blocat cantonamentul pentru că nu știm ce lot să deplasăm acolo. Acest lucru se va face în funcție de ceea ce vom stabili împreună cu Mircea Moloț, președintele Consiliului Județean, și Mircia Muntean, primarul municipiului Deva. Chiar ieri trebuia să ne întâlnim pentru a discuta sprijinul financiar pe care l-am solicitat. Pentru că singur nu mai pot duce echipa spre performanță. La cererea dânșilor însă aceasta s-a amânat pentru o dată pe care o vor stabili” - ne-a declarat ieri Marian Muntean, finanțatorul principal al echipei.

■ Sportivii de la CSS 
Hunedoara au încheiat 
sezonul 2005-2006 cu 
rezultate deosebite.

Valentin Neagu
valentin.neagu@infornimedia.roHunedoara - Luna iulie a acestui an a coincis și cu încheierea anului competițional 2005-2006 la înot pe plan intern.Ținând cont de acest lucru, am avut de puțină vreme o discuție mai amplă cu Anca Băjan despre rezultatele obținute de înotătorii de la CSS Hunedoara în această ediție a întrecerilor cluburilor sportive de profil din țară.înainte de a prezenta activitatea, trebuie să precizăm că Anca Băjan este, împreună cu Zeno Giurase, antrenor la respectivul club.Așadar, ultima etapă a Campionatului Național la

(Foto: T. Mânu)înotătorii de la CSS Hunedoara au „prins" un an foarte bunînot pentru copii, 11-13 ani, a avut loc recent la Brăila.
Ancuța, cea mai bunăClubul hunedorean a participat cu patru sportivi, care s-au situat printre protagoniștii întrecerilor. La Brăila au fost prezente 27 de cluburi,

totalizând aproximativ 400 de înotători.Dintre cei patru hune- doreni, cele mai bune rezultate le-a obținut Ancuța Alexandru: medalie de bronz la 50 m spate, locul V la 50 m liber și locul VI la 50 m fluture. Urmează Răzvan Jurcan

care, deși a câștigat locul II la 100 m bras, a fost descalificat din cauza unor chestiuni tehnice, dar a rămas cu locul VI la 200 m bras. De asemenea, Cristian Rizan a ocupat locul opt la 100 m bras, iar Daniel Scurtu locul șapte la 200 m spate.

Sub valoarea echipei
Deva (V.N.) - Aflat la jumătatea celor 10 zile de cantonament de la Sovata, Corvinul 2005 Hunedoara se pregătește asiduu pentru viitorul sezon competițional, deși a avut parte de mai puține meciuri amicale. Se pare că în această perioadă este greu să găsești parteneri de joc prin zonă. Cu toate acestea, noul antrenor, Romulus Gabor, a renunțat deocamdată la trei dintre jucătorii pe care îi avea în probe. Este vorba de nu mai puțin de trei fundași, compartimentul unde la venirea sa pe banca tehnică a Corvi- nului, Gabor a spus că musai trebuie întărit: Radu Sascău (Dinamo II), Adrian Mihu (Gloria Buzău) și Marian Tătaru (Metalul Plopeni). La Sovata, în prezent, Gabor are un lot de 21 de jucători.

La Corvinul, unii se pregătesc, alții pleacă
(Foto: T. Mânu)

RecursPetroșani (V.N.) - După cum probabil se știe, Jiul a rămas marți pentru a treia oară fără licență. Acest lucru a creat multe nedumeriri și nemulțumiri printre oficialii clubului. Mai ales că nu cu multă vreme în urmă echipa din Vale primise pentru a doua oară licența, fiind asigurată că nimeni și nimic nu mai poate schimba acest lucru. Or, această nouă manevră nu poate decât să întărească și mai mult convingerea că lucrurile destul de urâte care se spun despre cei care conduc destinele fotbalului românesc sunt aievea. Legat de acest fapt, finanțatorul Jiului, Alin Simota, a declarat că problema licenței a ajuns o joacă pentru unii. Oricum, clubul a făcut deja apel, iar în termenul limită solicitat se vor aduce dovezi că o parte dintre datoriile către stat au fost plătite.
Amicale

Deva (V.N.) - Jucătorii Jiului se pregătesc în cantonamentul din Ungaria. într-un alt meci disputat marți la Budapesta, minerii au obținut o remiză, 1-1, cu FC Vasas, formație din prima ligă a țării vecine. Golul românilor a fost înscris în minutul 12, de Ciprian Petre, din acțiune. Următorul meci de pregătire va avea loc astăzi, cu FC Tiszanivaros, formație de liga a m. Iată și jucătorii folosiți de antrenorul Florin Marin: Hotoboc, Scarlatache, Kalai, Mihart, Lungan, Paleacu, Mircea Gheorghe, Mircea Voi- cu, Pîcleșan, Ciprian Petre, Borza, Adrian Die, Panaites- cu, Drăghici, Găldeanu, Con- stantinescu, Marinică.

Unde te poți abona?
- la sediul ■'edacției Cuvântul Liber din Deva. 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poștă;
- sau daca vrei ca organizatorii noștri de

abonament cu încă cel puțin o lună, până 
in 28 august 2006! Trimite-ne o copie dună 
chitanță, la O.P. 1, C.P 3, Deva, depune- 
o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vino 
cu ea chiar ia redacție Toate chitanțele vor 
participa la concur.
Abonamentul pe mai multe luni iți aduce 
mai multe sanse de câștig1

p-esă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S.C. inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august 
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact. Magdalena Serbam
Succes!

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee!!!!.!
Va-a asta Cuvântul Liber ît> mobilează 
s./raqena cu numai 8,9 lei!
Vre s vacanta, vrei să te si răsfet. dar la 
intoamerea din concediu ai vrea, totuși, sa 
mv.esti o alta sHagerie, nu pe cea veche. 
Ni,, oe-an gâncl.t la tine, îți rămâr' bani si 
■>.- mare cu ^guranta!

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!

(3
73

91
)

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 fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 de 
firme din diferite domenii, care lși prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de hmi, Cuvântul Liber vă ajută să vă găsiți job-ul potrivii, oferin- 
du-vă 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, jud. Hunedoara. 
Pentru informații suplimentare sunați la 0254/211275, int 8806, per
soană de contact Magdalena Șerban, sau la 0801030303 (netaxabil).

Talonul de testare gratuită nu implică nici un fel de obligații financiare din partea cititorului! 
Este valabil doar pentru cei care în ultimele șase luni nu au fost abonați la 

"Cuvântul liber” $i nici cititori de probă.

I| >< Numele_______________________________________________________________[ “ Prenumele______________ .____________________________________________I < Adresa la care doresc să primesc ziarul:
1 *i o Strada_________________________________________________________________i jg Nr.___________ Bl.___________________Sc._________Ap.______i SE Localitatea
• ui ------------------------------------------------------' Telefon (opțional)
1 iu1 a
1 DA O vreau să primesc in
’ ® fiecare dimineață, GRATUIT,
[ ® timp de o lună, la adresa de
( mai sus,
i cotidianul Cuvântul liber.

mailto:valentin.neagu@infornimedia.ro


IMPORTANT!
■ Durata studiilor la forma I.D. este aceeași cu durata 

studiilor la ZI.
■ Planul de învățământ este corespunzător celui de la forma 

de învățământ la ZI.
■ Sistemul de credite transferabile funcționează în aceleași 

condiții cu cele prevăzute pentru forma de învățământ la ZI.
■ Calificarea profesională dobândită de către absolvenții 

formei de învățământ ID este aceeași cu cea atribuită 
absolvenților formei de învățământ la ZI.

■ Plata taxei de școlarizare se poate face în 7 rate.
■ Taxa de înscriere este de 70 RON.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
1. Cerere de înscriere tip;
2. Diploma de bacalaureat în original (copie legalizată 

pentru studenți ai altor facultăți care doresc să urmeze o a 
doua specializare și adeverință
de la prima facultate cu mențiunea că originalul se află la 
dosar) sau adeverință pentru absolvenții promoției 2005;

3. Foaie matricolă copie legalizată;
4. Diplomă de absolvire colegiu în original (dacă este cazul);
5. Diplomă de absolvire facultate în original (pentru 

programele de master);
6. Certificat de naștere - copie legalizată;
7. Certificat de căsătorie pentru candidatele căsătorite - 

copie;
8. Copie B.1./C.1. (CNP);
9. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;

10. Trei fotografii color tip legitimație;
11. Un dosar plic;
12.10 plicuri format A5 timbrate și autoadresate;
13. în taxa de școlarizare se includ: costul materialelor 

didactice, în volumui și structura specifică ID/FR; costuri 
dc utilizare a unor echipamente 
specifice necesare desfășurării procesului de pregătire; 
costul serviciilor educaționale; costul de utilizare a unor 
servicii educaționale oferite de 
terți și care fac parte integrantă din procesul de instruire; 
costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice față în față 
și a verificărilor pe parcurs, 
ca parte integrantă a procesului de instruire; costuri 
pentru asigurarea accesului prin mijloace IT la baza 
materială de care dispune instituția și 
partenerii acesteia; costuri de examinare (2 examinări la 
aceeași disciplină); cheltuieli de dezvoltare.

Admiterea se face prin concurs de dosare.

Departamentul pentru învățământ la Distanță

SIBIU - 550024, Bd. Victoriei nr. 8-10

Tel./Fax: 0269-21.72,78
e-mail: prorcid@ulbsibiu.ro
ntțp://didu. ulbsibiu.ro
http://vvvvvv.ulbsibiu.ro

CENTRE DE ÎNSCRIERE
SIBIU:
Facultatea de Științe
Str. Dr. I. Rațiu. Nr. 5-7.
Tel. 0269/216642, 02697215043, 0269/216062 int. |3
Facultatea de Jurnalistică,
Str. Brutarilor. Nr. 3. Tel. 0269/218287
Facultatea de Științe Agricole Industrie
Alimentară și Protecția Mediului,
Str. Dr. I. Rațiu, Nr. 7-9, Tel. 0269/211338
Facultatea de Inginerie,
Str. Emil Cioran, Nr. 4, Tel. 0269/217928
Facultatea de Istorie și Patrimoniu,
Bulevardul Victoriei, Nr. 5-7, Tel. 0269/214468
Facultatea de Drept,
Calea Dumbrăvii, Nr, 34. Tel. 0269/233295; 0269/4408 
Facultatea de Litere și Arte.
Bulevardul Victoriei. Nr. 5-7, Tel. 0269/215556
Facultatea de Știinte Economice,
Sir Dr. I. Rațiu, Nr. 5-7, Tel. 0269/215037, 0269/210375
Facultatea de Științe Politice. Relații
Internaționale și Studii de securitate,
Calea Dumbrăvii, Nr. 34. etaj II. camera 11, Tel. 0269/422169
CENTRE TUTORIALE:
- Târgu Secuiesc; tel. 0267/360420
- Miercurea Ciuc; tel. 0266/310290
-Hunedoara tel 0254711150
- Târgoviște: tel. 0723/861103; 0245/668415

- Bacău- tel. 0234 550777;
- Brăila: tel. 0239/612494; 
-Mediaș: tel. 0269/845235:
- Târgu Mureș: tel. 0265/214489; 0265/210448
- Râmnicu Vâlcea: tel. 0250/749521

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
INVAȚAMANT LA DISTANTĂ

ADMITERE 2006

STUDII DE LICENȚA
FACULTATEA DOMENII DE LICENȚA/ SPECIALIZARE Perioada de înscriere

Număr de 
locuri 

aprobate

Taxa de 
școlarizare

(RON)

Științe durată studii: 3 ani Matematică Matematică Informatică
60 1550

medie Medie bacaianreat-20%
admitere Nota bacalaureat Matematica sau 

Informatica - 60 %
Media liceu Matematica sau 
’nformatic*  - 20%

Statistică și informatică economică / Informatică economică

i f - io scpicmurii 
Centre tu tori ale:
I iulie -30 septembrie 150 1 550

Științe Econcniice durată studii: 3 ani
Administrarea afacerilor / Economia comerțului turismului și serviciilor Sibiu:

17 iulie - 30 septembrie
Centre tutoriale:
l iulie - 30 septembrie

300 1 550

Management / Management 300 1550

medie 
admitere

Medie bacalaureat-sO%
Media anilor de liceu 50 %

Contabilitate / < ontabîlitate și informatică de gestiune 300 1550

Finanțe / Finanțe și bănci 300 1550

Jurnalistică durată studii: 3 ani Științe ale comunicării / Jurnalism Sibiu: 17-26 iulie, 1 - 30 septembrie
Centre tutoriale:

1 iulie - 30 septembrie
200

1550

1550medie 
admitere

Medie bAcalaureat- 50%
Media anilor de liceu - 50 % Științe ale comunicării / Comunicare și relații publice

Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția
Mediului durată studii: 4 ani.

Agricultură / Mbntartologie Sibiu: 17-24 iulie, 1 - 30 septembrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu) :
1 iulie - 30 septembrie

75 1450

medie 
admitere

Medie bacalaufcat-20%
Media anilor de liceu • 80 %

Ingineria produselor alimentare ' Ingineria produselor alimentare KM) 1600

Istorie și Patrimoniu durată studii. 3 ani

Istorie / Istorie

Sibiu: 17-22 iulie, 
7-14 septembrie 
Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

80 1350medie 
admitere

Medie baca lam cat-20%
Medie istorie liceu - 40 %
Media anilor de liceu 40%

Drept Drept / Drept; durata studii: 4 ani
Sibiu: 11 iulie - 30 septembrie
Centre tutoriale:
I iulie - 30 septembrie

1300 1350

. Medie bacalaureat- 50%
in.e *! ’’ Medie istorie ’liceu - 25 %
admitere . B_ ......

Medie romana liceu — 21? /o

Științe administrative / Administrație publică; durată studii: 3 ani 300 1350

Litere și Arte durată studii 3 ani
Limbi șt literaturi / Limba și literatura româna Limba și literatura 
engleză

Sibiu: 20 - 27 iulie, 1-22 septembrie
Centre tutoriale:
I iulie - 30 septembrie
Brăila: 15 iulie - 15 septembrie

150

1350

Limbi și literatul i / Limba și literatura română — Limba și literatura 
franceză

1350,. Med ie bacalaureat—33,(3 )%
medie . .. k . , ,, ,
admitere Medie romana 1 iceu+ Medic

engleză sau Medie franceză sau
Medie germană liceu - 66,(6) % Limbi și literaturi/ Limba și literatura română - Limba și literatura 

germană
1350

Obs. Pot fi considerate certificate internaționale 
recunoscute pentru engleză,, franceză sau germana

Inginerie durată studii: 4 ani Inginerie și management / Inginerie economică în domeniul mecanic Sibiu: 17 iulie - 11 august, 
4-30 septembrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu) :
1 iulie - 30 septembrie

60 1600

medie 
adm itere

Medie bacalaureat-25%
Nota bacalureai matematică sau
Informatică 75 %

Inginerie electrică / Electromecanică' (FR) 60 1600
Mine, petrol și gaze / Transportul, depozitarea și distribuția 
hidrocarburilor (2 ani Sibiu, 2 ani Mediaș)

100 1600 ■

Științe politice, relații internaționale și studii de 
securitate durată studii: 3 ani

Științe politice ' Științe politice
Sibiu: 16-31 iulie
Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

75 1300
medic 
admitere

Medie bacalaureat-50%
Medie istorie liceu - 25 %

Medie română liceu 25%

STUDII POSTUNIVERSITARE

(5J

FĂCU LTATEA PROGRAMUL Î>K M ASTER Perioada de înscriere Număr locuri 
aprobate

Taxa de școlarizare 
(RON)

Inginerie durată studii: 2 ani Managementul calității Sibiu: 17-25 iulie, 11 -19 septembrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu) : 1 iulie 30 septembrie 50 1350

Litere și Arte Durată studii: 2 ani Limba și literatura română Sibiu: 1-7 septembrie, l 6 octombrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu): I iulie 30 septembrie 50 1350

mailto:prorcid@ulbsibiu.ro
ulbsibiu.ro
http://vvvvvv.ulbsibiu.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
■ Ind, Mnddecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)
• tfocomandate, etaj 2, contorizări, Deva, Micro 
15, preț 600 milioane lei. Tel. 0726/701218. 
(12/1807)
• dttomandate, parter, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, Deva, zona gării, 
preț negociabil. Tel. 220211,217888. (T)

• Den, Aleea Romanilor, bl. 16, etaj 2, 
contorizări, preț620 milioane lei, negociabil. 
TeL 213106. (15/17.07)

. Ateva, Zamfirescu, bl. CI, etaj 4, ap. 40, 
yreț 1 mid. lei, negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere la etajele 1 ■ 2. Tel. 
0254/223711.(15/1807)

e moHat, mocMcări, contorizări, Deva, zona 
Liceului auto, preț 710 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0743/204069.00
• apartament 2 camere, zona OM, etl, zonă 
foarte liniștită relații ia tel. 0723/464188 sau

' 0745/170750.
• mm 1 Decembrie, vedere la bulevard, semi- 
deconiandate, balcon, centrală termică, fără 
alte îmbunătățiri, preț 120.000 ron, negociabil. 
Tel. 0723/619177. (T)

• zona Zamfirescu Deva, semidecoman
date, contorizări, bucătărie mare, 2 holuri, 
vedere in 2 părți, parter, baie amenajată 
modem, balcon, 55 mp, izolat, etaj 4, preț 
810 milioane lei. TeL 232528,0724/669070, 
0748/620223. (5/14.07)

• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet * * gresie + faianță. Preț 
110000 RON. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• sanHecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• mm Ucoulor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită,- preț 
82000 RON, neg, ocupabil imediat, tel. 235208; 
0721/985256. (A6)
• putor, contorizări, bine întreținut Al. Streiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• casă fo comuna Unirea lângă Hațeg, preț 
negociabiL TeL 0727/386660. CD
• casă la 10 km de Deva, apă gaz, telefon, cablu 
tv, garaj, încălzire centrală anexe, beci, grădină 
cu pomi, viță de vie. drum asfaltat preț nego
ciabiL TeL 214640. CD

• casă și pământ 10 hectare, în Muncelu 
Mare, la 30 km de Deva. Informații la tel. 
0740/031532 sau 237823. (1/13,07)

• casă nelocuibiă grădină cu pomi, fântână 
curent trifazic, preț 150 milioane lei, negociabiL 
TeL 227982,0740/469228 (T)

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

• zona Vețet, construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1200 mid., tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (A3)

ootaj Honnedfar, 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)
• etajl, bloc de cărămidă, balcon, parchet, 
. contorizări, repartitoare, vedere in față, Al. Păcii, 
"preț 98.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303,
0742/005228 (A5)
• dK, pachet gresie, faianță, contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfirescu, preț 85.000

’ RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0724/005228  
(A5)
• utaj ă gresie, faianță, contorizări. Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• MamM, balcon închis, parchet gresie, 
faianță, etaj 2, zona Bălcescu, preț 880 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)

Jocnmandato, etaj 2 ultracentral, parchet 
'/Hcon, 55 mp, contorizări, preț 115.000 ron. Tel. 
0726710903. (Al)
• decomandate, centntt termică, aer 
condiționat mobilat complet zona Lido, preț 
31.000 oro, negociabiL Tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, etaj 4, Bdul Decebal, 
contorizări, balcon închis, preț negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• nnt decomandate, centrală termică, 
mobilat si utilat complet zona Lido, preț 31.000 
euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• nmant, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2 
modernizări, preț 95500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
- mgtoă zona Al. Armatei, et intermediar, 

Lalcon, modernizări, preț 78000 RON, tel. 
O74O/D1397L (A2)
■ Mu MmIu, semidec, et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893.(42)
• MM Dada, sdec, repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg, tel 0746/779288 (A8)
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• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz. 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresul, circuit et. III, parchet, gresie, 
faianță, CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, dec., parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră, 
preț 83.000 RON, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec, parchet, gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet, apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, țel. 0745/786578 (A8)
• zona piață, etaj intermediar, dec, centrală 
termică, termopan, gresie, faianță, parchet, 
parțial mobilat, balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid, neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dfracMtraLetaj intermediar, dec, 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, tei. 
211075,0726/679557,0745/666447. (A3)
• zona 22 Decembrie, 65 mp, dec, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet, vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec, contorizări, bine 
întreținut. Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zona Zamfirescu, dec, centrală termică, 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zonă ultracentrală, contorizări, parchet, fără 
amenajări. Preț 850 mii, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (A3)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tșl. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, neg., tel. 
0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Crișului, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță, 
contorizări, preț 75.000 ron, neg., tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona licee, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon, 
parchet, interfon, zonă liniștită, ocupabil 
imediat, preț 80.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Dada, bloc de cărămidă, modificat, cu 
intrări separate, balcon închis, centrală termică 
parchet, gresie, faianță ușă metalică liber, preț 
89.000 ron, neg., accept credit ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificări, parchet, balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg., se acceptă și credit, tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită, 50 mp, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, 
neg., zonă liniștită tel. 232808,0723/251498 (A4)
• etaj 3, str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întreținut, preț 28500 euro, negociabil, urgent, 
accept credit ipotecar, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• 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)
• Uu Maieu, semidecomandate, etaj 1, 
parchet, balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. TeL 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bei ij 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișidui, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat, repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron.Tel, 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, preț 110.000 ron. TeL 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deva, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet 48 mp, preț 95.000 ron, 
negociabiL TeL 221712,0724/305661. < 42)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• ugent, Deva, plata imediat. TeL 215212. (Al)

• ugent, apartament 2 camere, 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)

Vând ap. 3 camere (05)

• proprietar, Deva, zona zamfirescu, deco
mandate, hol central, parter, balcon închis, 
pivniță exclus intermediari. Tel. 
0744/333516.(2/17.07)

• dec, 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 128.000 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 mid., neg., tel. 0742/019418 (Al)
• 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)
■ zona Utacuiui, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță ontorizări, preț. 
160.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Lido, dec., parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zonă ultracentrală dec, balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1380 mid., neg. TeL 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zonă ultracentrală dec., 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)
• 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)
• zona Caipati, 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet 
bine întreținut preț 148.000 ron, neg., accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808 (A4)
• str. Zamfirescu, etaj 1, bloc de cărămidă 
balcon mare, modificări, termopan, parchet 
gresie, faianță instalații sanitare și electrice noi, 
preț 42.000 euro, neg.; tel. 0745/302200,232808 
(A4j
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg., tel. 0723/251498 0254/232809. 
(A4)
• urgent, zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări modeme, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
TeL 0740/013971. (A2)

• urgent, zona Gojdu, balcon, contorizări, preț
110.000 ron. TeL 0740/013971. (A2)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 3 ■ 4 camere, cu suprafață 
cuprinsă între 80 -100 mp, etajele 1 - 3 din 4, ofer 
1,400 mid. lei, în funcție de utilități. TeL 
0722/131951,0724/582848 0729/987704. (T)
• apartament 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, 
232808 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, zona loan Corvin, etaj 2,2 băi, 2 
balcoane, centrală termică preț 135.000 ron. TeL 
0724/072656. (T)
• 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 235208 0724/620358 (A6)
• urgent Deva, etaj 1, zona Gojdu, centrală 
termică termopane, renovat occidental, 100 mp, 
preț 49.000 euro, negociabiL TeL 215212. (Al)
• în zona BancaTransilvania, dec., et2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg, tel. 206.003,230324. (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)
• în Dorobanți, parter înalt dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fărăîmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 bă, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dec, 2 bă, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 bă, 2 
băcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, te L 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 bă, 2 
băcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap.4cam. transformat în 3 cam, living, 2 bă, 2 
băcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrala termică 2 băi, 2 băcoane, 
fără modificări, ușă de metă nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• ugent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 bă, preț 150.000 ron. TeL 
0740/013971. (A2)
• ugent zona loan Corvin, 2 băi, 2 băcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• 5 camere. în Deva, scară interioară 2 băi, 6 
balcoane, centrală termică s 130 mp, preț 
240.000 ron, negociabiL TeL 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• în Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 bă, 2 bucătării, garaj 
centrală termică 400 mp teren. Tel. 0722/564004 
(Al)

152T/O

Mj'
••

i» i ; ; 7 «?»

• urgent casă în Rădulești, 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț48000 ron, negociabiL 
TeL 0740/210780. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrăe termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabiL TeL 235208 0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + băe + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică TeL 235208,0724/620358. (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 Emmescu, construcție modestă curțe, 
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)
• Deva, vilă P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578 (A8)
• Deva, vlă, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288 (A8)

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

Vând case la țară (17)

• 2 case, în aceeași curte, în Pan Săliște, nr. 
40, casă la câmp, 15 ha teren cultivat cu 
grâu și 65 ari cultivat cu cartofi; 2 cai și 1 
mânz, 2 vad și 1 vițică fân. Relații la adresă 
(5/12.07)

Case de vacanță (15)
• casă de vacanță living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață parchet, CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
eun i«r.. tel. 0746/779288. (A8)

Vând garsoniere (19)
• confort 1, decomandate, ocupabilă imediat 
Deva, Bdul Decebal. TeL 0741/154401. (T)
• Deva, Zamfirescu, bl. Q4, decomandate, 
contorizări, amenajată parchet gresie, faianță 
balcon închis, mobilată și utilată preț 77.000 ron. 
TeL 0720/670305,0720/462263.  (T)
• 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)
• în zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• ta zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003, 230.324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324 (A7)
• urgent garsonieră dublă parchet laminat 
gresie, faianță, contorizări, et. 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• ugent, 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. (A5)
• etaj Mermetiar, 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 Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet balcon, bine întreținuta, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• Dadă 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)
• lugent, dublă parchet gresie, faianță 
contorizări, instalații sanitare noi, cartier Dacia 
etaj 3, preț 60.000 ron. TeL 0745/639022, 
0726/316796 (Al)
• zona Dada dec., et intermediar, parchet 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabiL tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada 2 camere, parchet apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada bucătărie, baie, et intermediar, 
parchet apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, parchet gresie, faianță dec, 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zonă ultracentrală 40 mp, decomandate, etaj 
2, balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
parchet de stejar, ocupabilă repede, urgent preț 
85.000 ron, neg, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• zona ișulu, itaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet vedere în față bine 
întreținută liberă preț 52.000 ron, neg, tel. 
0745/302200,232809. (A4)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ron. TeL 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

Radio Deva
100% local

(57083)
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Noi aducem 
soarele 

pentru voi!

S.C^Sepe Instal Com S.R.L. Orăștie 
e construcții metalice, industriale și pentru terți, 

l x instalații de ridicat, 
|. e prelucrări prin așchiere, instalații electrice, 

c «sanitare și de gaz, aer condiționat, 
u .WBjfîn autorizați ISCIR. PTA 1 și PTC 9.

h t •KjWii’supliinentare la 
.ț ă 'telefonul 0254-243335 Fax 0254 243334

T ' _ • găsiți ceea ce căutați!
Ld 1101 Vă așteptăm! un'JiC

Companie multinațională din domeniul 
asigurărilor recrutează

2 UNIT MANAGERI
Experiență minim 1 an in asigurări.

Relații la tel. 0728.777.529
CV-urile se trimit până in data
de 31.07.2006 la fax: 232.311.

---------- ----------- —————«23

ÎNSCRIE TE ACUM LA CURSURI! jaultimema 

-CONTABILITATE INFORMATIZATĂ 
-ADMINISTRATOR REJfcA 
-AutoCAD 2D SI 30

TEL: 0254.206.210
MO8: 0723.130.463
E-mail: offlce<g)i im.ro
Site: www.iirtUO Deva, Aicea Viitorului, Nr.2 

(lângă Crucea Roșie) 
(56960)

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

<;• Brutari și patiseri
•> Administrator pensiune

agroturistică

înscrieri până la 25 iulie I 0

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

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA,
B-dul Dacia, bl. E 3, parter

DEVA,
str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

LCRI0TI1 DMmmRAsiîBL®
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de Întreținere^

Tel/Tax:0254/231552 Mobil :O721/032271 S

România*
TRANSPORT PERSOANE ©fHidalii®

• Italia * Frar lla * Spania Vii a vis de McDonald's
Jtl. 0254/234717, 

0742/030201,0724/697859 
euro dus 
euro dus-irrfon ■15 
eurodus-Wors-90nfe|

;-«Văgân'diți cum să vă petreceți
>3':jntr-’un mod cât mai plăcut această vară? ■,, .. 

Vă oferim noi soluția: . «țg- * 
... Complexul Ștrand clin Geoagiu-Bai! 
ftici*cp piii se pot jucauȚspații special amenajate,'^? 
ffiKMafiin.timpTe^jumneavoastra

l^rimumita/iiscoteM'din incintTstFandului.
MM^NM^Bincepând tu:ora;21 00ț|K- -’""Ț
|lnforwții>i.rezen/ărLla[iei^0254/24921l!ț0727/228456

• zona Șc. Gen. Nr. 4 - Gojdu, modificată, etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață. Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• confort L decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara (A2)
• cameră, baie, contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401.227542. seara (A2)

Cumpăr garsoniere (20)
■ garsonieră sau 2 cam., zona Eminescu, I. 
Maniu, Pescarilor, cu sau fără înbunătățiri, ofer 
620 mii, tel. 211075, 0745/666447, 0726/679557. 
(A3)

Vând terenuri (21)
• llSOO mp teren, în Deva lângă Cabana Bejan. 
Tel. 223783,222002.0)
• 1779 mp, între Deva-Sântuhalm, zona Alaska 
Tel. 0721/430502.0)

• 300*  mp teren extravilan, în Certeju de 
Sus, loc pitoresc. Tel. 0726/389990. 
(16/1807)

■ totravian, 4 ari. Băcâia orașul Geoagiu. 
Informații tel. 0727/921903, după ora 20. 
(8/1807)

• 2300 mp teren intravilan, în Deva Str. Alunului 
(zonă de agrement, case de vacanță). Tel. 
227242. (T)
• intravilan 4000 mp. cu pomi și clădire mare, 
acces la curent, gaz, apă, in Simeria Veche, preț 
negociabil. Tel. 261786,0741/631008. CD

• teren, to zona lacului Cinciș, cu posi
bilități de construire și acces direct la 
șosea suprafață 2700 mp, preț pornire 12 
euro/mp. Tel. 0722/227585. (9/17.07)

• loc de casă, 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită Hăsdat - Hunedoara preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372.0)
• pe DN 7: 16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme,, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748/303744.0)
• Deva zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela fs 22 m, toate facilitățile, preț 20.000 
euro parcela Tel. 0722/564004. (Al)
• intravian, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358. (A6)
• intravilan, 2400 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, totrare Deva, zonă rezidențială 6 
parcele 740 mp/parcelă, FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela telefon 
0722/564004. (Al)
• intravian, 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 totravian, cu toate facilitățiile, st = 1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)
• intravian, 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)
■ totravian, 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 (A5)
• totravian, si 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 21 
m, preț 8 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren intravian, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)

Cumpăr teren (22)
• teren totravian, în Deva zona Trident până la 
Dealul 700, suprafață de 1000 mp până la 2000 
mp, pentru construcție casă imediat, se oferă 
până la 40 euro/mp, urgent, tel. 0723/251498 
232808 (A4)

COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A.
PRIN

DIRECȚIA REGIONALĂ DE POȘTĂ TIMIȘOARA
Cu sediul în Timișoara, B-dul Revoluției 1989, nr.2, solicită oferte de preț 

în vederea achiziției de LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE, REVIZII Șl REPARAȚII 
AUTO PENTRU AUTOVEHICULE TIP DACIA, IVECO, ROMAN.

Documentația pentru oferte se poate ridica de la sediul unității, începând 
cu data de 21.07.2006, ora 10.00.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor (conform caietului de sarcini): 
31.07.2006, ora 11.00, la sediul D.R.P. Timișoara.

Data/locul deschiderii ofertelor: 31.07.2006, ora 12.00, la sediul D.R.P. 
Timișoara.

Informații suplimentare se pot obține la adresa:
Direcția Regională de Poștă Timișoara, B-dul Revoluției 1989, nr.2, Servi

ciul Administrativ, tel. 0256/499.416 - int.221, fax: 0256/494340.
(57477)
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SÂMBĂTĂ

HYPERMARKET 
TRIDENT

ANGAJEAZĂ:

• BARMAN-OSPĂTAR
■ BUCĂTAR
• CASIERE S

• LUCRĂTORI COMERCIALI -
SEZONIERI

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru 
dinamic și modern.

CV-urile se depun la Biroul de Informații din 
incinta Hypermarket Trident sau se trimit pe fax la 
0254/235741. Informații suplimentare la telefonul 
0254/235740.

(56935)

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

Vând spații comerciale (25)
• 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)
• vând spațiu comercial transformat din apart. 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
238324. (A 7)
• vând to 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 
stradă preț 55.000 euro. Tei. U722/564004 (Al)

Imobile chirii (29)

• ota spre închiriere spațiu comercial, 24 
mp, Simeriă preț negociabil. Tel. 
0254/261438(7/1807)

• ofer spre închiriere casă zonă ultracentrală 
în Deva, 2 camere, bucătărie, cămară hol, baie, 
curte pentru parcare auto, centrală termică 
contorizări, mobilată preț 250 euro/lună Tel. 
215244,0740/315050. CD
• zona 8<L Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, St 190 
mp, zona I. Maniu, grup sanitar, acces din 
stradă vitrine mari, vad comercial, doar sediu 
de bancă asigurări, birouri. Preț 18 euro/mp + 
TVA negociabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• 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 spre închiriere ap 2 cam. et 2, zona Gojdu 
nemobilat, preț 80 euro/lună tel. 0721/985256; 
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. 0721/985.256; 0724/620358 (A6)
• ofer pt închiriat sp.cont, zona piață clădirea 
Romartă etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• garsonieră Deva, complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• in regim hotelier, cameră mobilată în Deva, cu 
baie și IV, 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 spre Închiriere spațiu comercial, în Deva,
60 mp, zona piață parter, intrare stradă preț 400 
euro/lună Tel. 0722/564004. (Al)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț 80-100 euro/lună tel. 0746(779288 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 cameră nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• ap. 2 cam. dec., mobilat, zona Bâlcescu, 
amenajat, utilat, tv, aragaz, frigider, automată 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel 211075,1 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• 2 cam dec, mobilat, zona Aleea Jiului preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 3 cam. dec., amenajat, mobilat, utilat, zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• spațiu comercial, zonă ultracentrală clădirea 
Romarta, etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat, la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.(A3)
• garsonieră zona I. Maniu, centrală termică
mobilată utilată preț 100 euro/lună + garanția ; 
tel 232808 0723/251498 (A4) i'
• apartamente 2 camere, zona Mărăști, nxbișp 
utilat, preț 100 euro/lună și zona I. Maniu, 
mobilat, utilat, preț 500 ron/lună tel. 232808 
0745/302200. (A4)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• Idiu Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
■ Dorobanți garsonieră decomandate, 
mobilată contonzări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli Tel. 0745/367883. (A2)
• Al StrenAi, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarnă etaj 4, izolat, zugrăvit pe 
tenmen lung, preț 80 euro/lună plus garanție .- 
pentru cheltuieli, tel 0745/367893. (A2)

(mobile schimb (30)
• schimb două apartamente a două camere, 
confort 1, etajele 1 și 2, zona Gojdu bloc 
cărămidă contra unei case locuibile, în Deva sau 
zonele limitrofe. Tel. 227722 fD

Auto românești (36)
• vând Are 244 Diesel, dublă tracțiune, 4L000 km 
reali, prim proprietar, preț convenabil. Tel 
021/6531839.0)

Societatea Comercială UNISEM S.A., cu sediul în 
București, str. M. Eminescu, nr. 57, sector 2, organizează licitație publică în 
condițiile stipulate în caietul de sarcini, pentru vânzarea activului .Depozit Orăștie 
DN7", amplasat în Orăștie, Str. Gării, nr. 10, jud. Hunedoara.

Prețul de pornire: 962.000 lei

Prețul caietului de sarcini: 200 lei

Taxa de participare: 250 lei

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportat de către cumpărător. 
Licitația va avea loc la sediul societății, la data de 20.07.2006, ora 11,00.
în caz de neadjudecare, va avea loc a doua ședință la data de 24.07.2006, ora 

11.OO.
Dosarul de prezentare poate fi procurat, contra cost, cel târziu cu o zi înainte 

de data la care urmează să aibă loc licitația, de la sediul societății, între orele 
9.00-16.00.

Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține la telefoanele: 
021/2106487 și021/2106839. (57460)
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• vând Dada 1410 break, stare impecabilă, 
preț 3000 USD, negociabil. Tel. 0721/965189. 
(11/17.07)

• vând tractor Ferguson 45 CP, import 
stare perfectă, baterie nouă, pornire la 
cheie, motor Perkins, consum mic, preț 95 
milioane lei. Tel. 0745/149797. (10/17.07)

Comemorări (76)

• vând Dada 1310 Berlină, af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună, 
radio, închidere centralizată, alarmă, piese 
rezervă, preț 7.800 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (T)
• vând Dada break, af 1996, preț 50 milioane lei. 
Tel. 0744/510929, Cugir. (5457588/18.07)

Auto străine (37)

• vând Daewoo Cielo,culoare.uaihviș i, 
stare foarte bună, 5000 km la bora, ținută h 
garaj, unic proprietar, preț 5500 euro, an 
fabricație 1996, telefon 211255. (9/13417)

• vând Opel Omega, numere Germania până în 
decembrie 2007, închidere centralizată, geamuri, 
oglinzi, turelă, casetofon revers, cârlig priză 
remorcă, preț 1500 euro, negociabil. Tel. 
0721/250297,0254/229256,0720/677035. (T).
• vând urgent VWPassatlD,1500 cmc,4+luși, 
turelă, 4 uși rezervă, punte spate - față, casetă 
direcție, baterie nouă, VT 2008, chiulasă defectă,

.accept variante, 800 euro, negociabil. Tel.
0720/575832. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină ClaasMercrr, masa 24 m, 
2 tractoare U 650, presă bal ață freză
mașină azotat, pompă b. it 600 Etri, 
semănătoare porumb, semănătoare rpâu, 
nouă, de SUB 21, preț negodabiL Tel. 
0254/246342, 0745/468766, 0721/934631. 
(10/1447)

• vând tractor U650, stare perfectă, cu plug 
nemțesc, acte la zi, CI, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648.

• vând dsc mic, plug reversibil 2 brăzdare,
2 ptugrei normale cu 2 brăzdare, 2 pluguri 

I normale cu 3 brăzdate, 7 grape, prăsitoare, 
prețuri negociabile. TeL 0254/246342, 
0745/468766,0721/934631 (10/1407)

I • vând urgent la preț convenabO combină 
! Class Etapa 225 m, 3 tractoare U 650 tana- 
1 triculate, 2 remorci basculante de 6 tone, 

inmatriciăate, 4 pluguri, semănătoare grâu 
29 rânduri, porumb 6 rânduri, disc M m, 
prăsit rânduri, fertlizator 500 kg, Aro

Brașov carosat TeL 0744/640480. (6/1407)

• vând tractor U 445, preț 115 milioane lei. Tel. 
0723/154240. (5457590/19.07)

Oferte locuri de muncă (74)

Moto-velo (41)
• vând biddetă pentru damă, semicursieră, 
stare foarte bună, schimbător viteze pe ghidon, 
preț convenabil. Tel. 211483, Deva. (T)

Garaje (43)

• vând garaj, str. Cuza Vodă, informații la 
tel. 215256 sau 0726 / 698133. (2/13,07)

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă, 
birou, mașină de spălat automată, combină frig
orifică, mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045. T
•vând utgent măsuță cu 2 fotolii, masă mare cu 
4 scaune, bibliotecă mică și mare, birou mare cu 
scaun, frigider, dulap, covor persan, fond vișiniu, 
3,3/4,3 m. Tel. 0723/851439, după ora 16. (T)
• vând urgent pat metalic pentru o persoană, 
vechi de peste 200 ani. Tel. 0724/451762. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon LG 36, cameră foto, cameră video 
rotativă, baterie 5 - 6 zile, preț 120 euro, nego
ciabil, cd-uri cu muzică, filme, preț 30.000 lei. Tel. 
0744/116494. (T)

Televizoare (48)
• vând tv Grundig, diagonala 37 cm, teleco
mandă, antenă cameră, stare de funcționare 
excelentă preț 235 ron. Tel. 0744/116494. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• cumpăr țigle și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.
• vând materiale de construcții din demolări: 
piatră fasonată cărămidă grinzi, coame, țigle, 
cantitate mare, preț negociabil, la vedere. Tel. 
210900,0744/611145. (T)
• vând pavele de exterior, noi, 59 mp, preț 29 
ron/mp. Tel. 226897. CD

I • SC Basak SRL Deva angajează agent comercial, 
cunoscător limba turcă. Interviul va avea loc luni 24 
iulie, ora 9, la sediul firmei din str. Horea, nr. 24. 
Relații suplimentare latei. 227233.

(6/19.07)

• magazin încălțăminte, centru Deva, angajează 
vânzătoare; condiții avantajoase. Tel. 0788/481184.

(9/ia07)

• Benzinărie angajează vânzători. CV-urile se trimit 
la teL/fax 0254/235151 sau e-mail 
alamosdeva@yahoo.com.

(7/19.07)

S.C. NEW LINE.S.R.L. CRISCIOR
ANGAJEAZĂ :

-secretarfă):cerințele postului
- contabilitate primară
- evidență personal
-cunoștințe operare PC §

CRISCIOR, STR. ZARANDULUI NR. 75 A
Tel: 0254/617014 ; Fax: 0254/617019 ; Mobil: 0729007297

Electrocasnice (56)

Au trecut 8 ani de lacrimi și durere de 
când ne-a părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru

col. rez. MIHAI CASANDRA
Dumnezeu să-l odihnească!Soția Irina, Carmen fiică, ginerele Jim și nepoții Sergiu și Cristina

• vând frigider, preț negociabil. Deva, tel. 213865, 
după ora 17. (1/18.07)

• vând espresor cu 3 capete, profesional, 
preț negociabil. Tel. 0745/704421.(12/17.07)

• vând ladă frigorifică 8 sertare, preț 150 
euro. TeL 0254/246342, 0745/468766, 
0721/934631.(10/143)7)

• vând urgent combină frigorifică Bosch, în 
stare bună de funcționare, preț cenvenabil. Tel., 
0724/451762. (T)

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

• vând căței Shar-pei cu pedigree. Tel. 
0722/191343,0722/373283.

• vând onoaică preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. (T)
• vând porumb boabe și grâu. Tel. 0254/230964, 
0745/980872. (T)

• vând turnă de 300 oi, satul Spini, nr. 23, 
comuna Turdas, preț la vedere. TeL 
0722/148460,0720/483370 (10/1407)

• vând pui Ciobănesc mioritic, din frumosul și 
uriașul Green, talie foarte mare la maturitate, 
preț rezonabil; ofer pentru montă acest mascul, 
deține multe diplome în expoziții. Tel. 
0720/575832. (T)
• vând lagent vacă Bălțata românească, 7 ani, 
cu vițel de 6 luni; un vițel de 1 an; vând 30 pui 
curca, 3 luni, preț negociabil. Tel. 0745/695473, 
0745/385960. (T)

Altele (61)
• vând covor persan, fond maro, nou, artă 
manuală, preț convenabil. Tel. 211483, Deva. CD
• vând dhrerse materiale cu sigla Clubului 
Rapid, la prețuri promoționale. Tel. 0723/920314. 
CD
• vând Hemet în activitate, spațiu 32 mp, 
calculatoare, mobilier, preț negociabil. Tel. 
0743/204069,0729/505460. CD
• cumpăr lăzi și paleți de plastic. Tel. 
0723/227569. CD
• vând mațină de cusut Naumann germană, 
ladă frigorifică 5 sertare, nouă, ceas Doxa 
extraplat de mână, bărbătesc, haină piele, 
damă, nr. 48, egipteană. Tel. 224643. (T)

AAM. Hincdoarațl 
Coasllal Local al 

Comunei BriMfcaj, 
titular al proiectului „Pod 
peste Valea Bozului", din 
localitatea Boz, comuna 

Brănișca, anunță publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitării pentru obținerea 

acordului de mediu.
Informațiile privind potențialul 

impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi 

consultate la sediul. A.P.M. 
Hunedoara din municipiul 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, 

zilnic, între orele 8-16.
Observațiile publicului se 

primesc zilnic, la sediul A.P.M. 
Hunedoara, în termen de 10 

zile lucrătoare de la data 
apariției anunțului.

(57446)

SC GLOBAL 
INVEST SRL

Cu sediul în localitatea 
Aninoasa, str. Dănuțoni- 

Costeni, nr 3O3A, jud. 
Hunedoara, anunță depunerea 

solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru 

obiectivul „Hotel Restaurant", 
situat în localitatea Petroșani * 

Masivul Parâng. 
Informații se pot obține la 

sediul APM Hunedoara, zilnic. 
Intre orele 08.00-16.00.

Eventualele sesizări ți 
redamații pot fi depuse în 

termen de IO die lucrătoare 
de la data anunțului.

(57413)

(1/19.07)

• vând instalație completă pentru fabri
carea BOU (variantă a BCA) inclusiv 
betoniere și cofraje. Tel. 0724/287600. 
(5/18.07)

• vând planșetă germană Kuhlmann 1000/1500 
mm. Tel 0740/950868. (T)
• vând saltea magnetică - medicinală, nouă, 
preț 250 ron, marca germană. Tel. 211483, Deva 
<T)
• vând SRL înființat în anul 2005, fără activitate, 
și ladă frigorifică 7 sertare. Tel. 0744/174341. CD
• vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru diverse evenimente, preț foarte 
avantajos, în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. (T)
• vând țuică în cantități mari, din Maramureș. 
Tel. 0744/326662. (T)

Pierderi (62)
• pierdut adeverință medicală pe numele 
Gruescu Andreea Camelia Se poate ridica de la 
redacție.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Borza Vasile Daniel. Se declară nul. 
(5457589/19.07)

Matrimoniale (69)
• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată, cu bun. simț, cu simțul umorului, 
gospodină Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)
• tânăr 31 de ani, divorțat, fără obligații, cu 
situație bună doresc cunoștință cu doamnă 
domnișoară pentru prietenie. SMS 0727/281920, 
Hunedoara. (T)

Prestări servicii (72)
• mediez matematică Tel. 0720/400456. CD

La 7 ani de la stingerea soțului meu, 

prof. dr. IOAN DAMȘA 
rămâne viu caracterul lui exceptional, 
inteligenta sclipitoare, sensibilitatea, 
bunătatea, patima lucrului bine făcut, 
altruismul, umanismul, simțul umo
rului, dragostea pentru români. Să-i 
fie țărâna ușoară! Maria

(4/17.07)

Se împlinesc 7 ani de când scumpa 
noastră soție, mamă și bunică

FAUR EUGENIA
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace. 
Familia Faur, Șoimuș

• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru 
pareze, coxartroză, spondiloză circulație 
sanguină tiroidă rinichi, insomnii, reglare 
metabolism, digestie etc. Tel. 0722/262712. (T)
• ofer întreținere unor persoane în etate cu 
domiciliul în Deva sau apropiere, rog seriozitate. 
Tel. 0723/025648 (T)

Licitații (64)

(1/17.07)

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. CD

• Asociația de proprietari nr 379 Deva, cu sediul pe 
AL Independenței, bl. E22A, licitează reparații 
(înlocuire) la instalațiile sanitare, încălzire, apă rece, 
apă caldă, la subsolul blocului AB 20. Relații la tel. 
0727/704229. (4/19.07)

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„lancu de Hunedoara" al Județului Hunedoara scoate Ic

concurs, prin încadrare din sursă externă, un număr de 400 posturi de subofițeri, pentru următoarele 
specialități:

- servanți pompieri și protecție civilă - 300 locuri
- conducători auto speciale - 100 locuri
CONDfJ GENERALE:
- sâ aibâ cetățenie româna și domiciliul în România
- să cunoască limba româna scris și vorbit
- sâ aibâ cel puțin studii liceale cu diplomă de bacalaureat
- sâ fie declarați apt medical, fizic, psihologic
- sâ aibâ comportament corespunzător cerințelor de conduita admise și practicate în societate
- sâ nu aibâ antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 

săvârșirea de infracțiuni
- sâ aibâ înălțimea de minimum 1.65 m
CONDIJB SPEOFKE
Pentru specialitățile servanți pompieri și protecție civila:
- vârsta de până la 35 de ani împliniți în anul prezentării la concurs
- sâ aibâ serviciul militar îndeplinit
Pentru specialitatea conducători autospeciale:
- vârsta de până la 40 de ani împliniți în anul prezentării la concurs
- posesori ai permisului de conducere categoriile B și C
- sâ aibâ serviciul militar îndeplinit
La concursul de încadrare pot participa și subofițeri în activitate din Ministerul Apărării Naționale și 

celelalte instituții de apărare națională, ordine publică și siguranța naționala, care îndeplinesc condițiile 
stabilite. Depunerea cererilor până ia data de 31.07.2006, de luni pânâ vineri, între orele O8.3O- 
14.30, la sediul inspectoratului. Relații suplimentare: Tematica și bibliografia se pot obține de la 
compartimentul Management Resurse Umane, DEVA, str. G. Coșbuc, tel. 0254/214220 sau 
0254/214221 interior 115. (57442)

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 Rlus, Extra sau Extra Plus, poți câștiga una 
dintre cele 10 excursii la Barcelona și în Creta.

10 excursii acordate * 
prin tragere ’a sorți, 

numai pentru 1 
abonați! RCS.

vacanță de vis!
La Barcelona sau în Creta!

mailto:alamosdeva@yahoo.com
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Pamela Anderson se mărită
• Nou bilanț. Cel puțin 525 de persoane au fost ucise, pe insula indoneziana Java, de valul seismic provocat, luni, de un cutremur submarin produs în Oceanul Indian, potrivit noului bilanț comunicat, ieri, de guvernul indonezian.
• Prin e-mail. Marile studiouri de la Hollywood au anunțat că vor trimite prin e-mail informații despre încadrarea filmelor pe grupe de vârstă părinților care doresc să știe mai multe detalii despre limbajul și conținutul acestora înainte de a-și lăsa copiii să le vizioneze.

Designerul Volkswagen, sascha> Selipanow, lucrează la o mașină de teren, la sediul din Potsdam. Este pentru prima oară când li se permite jurnaliștilor să intre în acest loc secret. (Foto: epa>
Drepturi de 
autorLos Angeles (MF) - Actorul și regizorul american Warren Beatty (69 ani) se luptă în justiție cu un grup de presă pentru drepturile de autor asupra personajului de benzi desenate din anii '30 Dick Tracy, pe care acesta l-a încarnat pe marele ecran în 1990.Beatty a depus o plângere în 2005 contra Tribune Co., susținând că, din 1985, el este cel care deține drepturile de autor asupra personajului, lucru contestat de grupul de presă. Recent, un judecător din Los Angeles a refuzat să accepte cererea reprezentaților grupului de presă de a încheia procedurile judecătorești în favoarea lor, estimând că Beatty poate să continue demersurile sale, urmând să aibă loc un proces. Beatty intenționează să realizeze un al doilea lungmetraj cu celebrul detectiv.

Supărată
Londra (MF) - Regina j
Elisabeta a ll-a s-a
plâns marți, la o petre- j
cere în aer liber care a ș
avut loc la palatul Bu- i
ckingham, de starea i
peluzei sale, îngălben- ;
ită din cauza secetei, în ;
Marea Britanie exis- ;
tând în prezent restricții i
privind utilizarea apei. 
„Regina a spus: «Ați 
văzut grădina noastră, î
totul este la fel. Avem \
dreptul de a uda doar 
florile»", a declarat î
Jane Benton, una din
tre invitate, care a 
schimbat câteva vorbe ; 
cu regina. j
Protejată de soare de ;
o umbrelă, regna a 
primit 7.000 de invitați 
la reșednța sa din Lon
dra, pe o căldură de
34 de grade Celsius. ;
27.000 de cești de
ceai, 20.000 de sand- i
viduri și 10.000 de :
porții de sorbet se 
servesc la aceste petre
ceri. :

■ După căsătoria eșuată 
cu bateristul Tommy 
Lee, încearcă acum cu 
Kid Rock.

Los Angeles (MF) ■ Pamela Anderson și cântărețul Kid Rock (35 ani) se vor căsători la sfârșitul lunii iulie, pe un iaht aflat lângă Saint-Tropez, Franța, unde actrița a sărbătorit recent împlinirea a 39 de ani. „în sfârșit mă recăsătoresc... e ca un vârtej... spontan dar bine chibzuit”, afirmă actrița pe site-ul său de internet. O sursă apropiată cuplului a confirmat pentru revista People că cei doi se vor căsători pe 29 iulie.„Mi-am crescut copiii singură, sperând într-un miracol”, scrie Anderson. „Ei bine, miracolul a venit și a plecat. Și a venit și a plecat înapoi pentru că știa că într-o zi mă voi trezi și îmi voi da seama că nu așteptam nimic. Merg mai departe... simt că sunt cu adevărat liberă... iubesc. Sunt fericită”. Pamela Anderson a fost căsătorită cu bateristul trupei
Animale în cuști blindateHaifa (MF) - Tigrii și leii de la grădina zoologică din Haifa au fost încuiați în cuști blindate, pentru a nu ajunge în oraș în cazul unui atac din partea mișcării Hezbollah, informează Reuters.„Faptul că o rachetă poate lovi grădina zoologică și una dintre carnivore poate scapa în oraș nu e o perspectivă prea încurajatoare. Din fericire, camerele în care le-am
Zile caniculare în Europa
■ Meteorologii anunță 
că temperaturile vor 
depăși frecvent nivelul 
de 30 de grade Celsius.

Haga (MF) - Numeroase țări europene se confruntă cu un nou val de caniculă, în Olanda fiind deja înregistrate temperaturi de peste 30 de grac'e timp de mai multe zile, iar în Belgia meteorologii prognozând pentru miercuri 37 de grade Celsius. Luni seara, două persoane care participau la un marș în estul Olandei au murit din cauza căldurii excesive. în nordul Belgiei, în Flandra, au fost înregistrate marți tempera-
Puiul de antilopă tibetană se străduiește să facă primii pași într-un țarc din Bangkok.

(Foto:

Colin Farrell la dezintoxicare

Va naște propriul nepot
Atena (MF) - Un tribunal din Corinth, Grecia, a permis unei femei în vârstă de 52 de ani să fie mamă purtătoare pentru nepotul său, nașterea acestuia fiind prevăzută peste câteva luni, transmite AFP. Justiția greacă autorizează existența mamelor purtătoare cu condiția ca cele două părți să încheie un acord care să excludă orice compensații financiare. Având în vedere sănătatea fiicei femeii, în vârstă de 29 de ani, care nu-i permitea să poarte o sarcină până la termen, tribunalul a fost de acord să facă o excepție, vârsta maximă acceptată pentru mamele purtătoare fiind de 50 de ani.Bunica va purta embrionii fiicei sale obținuți din ovulele acesteia fecundate în laborator cu sperma ginerelui său

■ De dragul fiului său, 
actorul s-a hotărât să 
urineze un tratament de 
dezintoxicare.

Los Angeles (MF) - Actorul Colin Farrell (30 ani) s-a hotărât să urmeze un tratament de dezintoxicare de dragul fiului său, James, în vârstă de doi ani. Irlandezul Colin Farrell s-a internat într-o clinică, acto

Kid Rock și Pamela (Foto: epa)de rock Motley Criie, Tommy Lee, din 1995 până în 1998. împreună au doi fii, Dylan (8 ani) și Brandon (10 ani).Anderson și Rock, pe numele său real Robert Richie, au început o relație în 2001 și s-au logodit în 2002. Cuplul s-a despărțit în iunie 2003. S-au reîntâlnit la Saint- Tropez la începutul lunii iulie, pe un iaht al unui prieten comun. „Este ca și cum nu ne am fi despărțit niciodată”, a declarat Rock revistei People. „O iubesc îngrozitor de mult”, a adăugat el.
închis au un grad ridicat de siguranță, comparându-se cu adăposturile anti-bombarda- ment”, a declarat Yoav Ratner, șeful îngrijitorilor de la gradina zoologică din Haifa.Alte animale, precum vulturii și gazelele, au fost lăsate în cuștile lor obișnuite.Ca mai toate instituțiile din oraș, și grădina zoologică din Haifa a fost închisă de câteva zile.

Zilele acestea, temperaturi de peste 30 de grade Celsius (Foto: epa)furi de 34,6 grade. Ministerul toate instituțiile se află în belgian al Sănătății afirmă că stare de alertă.
rul fiind dependent de calmantele pe care le ia pentru a-și trata o oboseală cronică. Actorul suferă de insomnie cronică de la vârsta de 12 ani. Starul a decis în urmă cu șapte luni să renunțe și la alcool.Actorul a declarat că are un nou scop în viață, acela de a sta treaz de dragul fiului său, James Padraig. „Am dat foc la lumânare la ambele capete și am fost prins la mijloc”, a

AlexandraNăscută în zodia Balanță, îi plac sportul, muzica și excursiile.
(Foto: Traian Mânu)

declarat metaforic actorul. „Apreciez din nou viața. Nu am avut tendințe sinucigașe, dar nici nu am avut niciodată o mare dorință de a trăi”, a adăugat Farrell.„Acum vreau să-mi privesc fiul crescând, să-i fiu prieten și tată și să-mi petrec timpul cu el. Deci el este prioritatea mea în viață”, a spus actorul. Fiul său și al modelului Kim Bor- denave s-a născut în 2003

Meteorologii britanici anunțaseră încă de marți că temperaturile vor crește în următoarele zile, pentru miercuri fiind prognozate 39 de grade Celsius. Situația este mult mai dificilă în mijloacele de transport în comun din Londra, în metrou fiind înregistrate temperaturi de 47 de grade Celsius, iar în autobuze 52 de grade.Și Parisul a fost afectat de caniculă, la fel ca o mare parte a teritoriului Franței, temperaturile atingând, luni, valori de 32-33 de grade Celsius, în timp ce în sud-vest termometrele indicau 37 de grade Celsius. Autoritățile au emis alerte de caniculă pentru un sfert din teritoriul țării.

Voodoo Haitieni carecred în voodoo s-au adunat la cascaua sacră de la Saut D’Eau pentru ritualul de purificare a sufletelor și pentru a se ruga pentru o viață mai 
bună. (Foto: EPA)


