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Vremea se menține deosebit de caldă. 
Vântul va sufla slab.

O <2^
dimineața la prânz seara

Rămași fără curent
Deva (C.P.) - Angajatii Electrica Banat - Sucursala Deva au lucrat aproape 24 de ore pentru a remedia defecțiunile produse de furtuna de sâmbătă. Mai multe localități din zona Deva - Ilia au rămas fără curent electric după ce trăznetele au afectat liniile de înaltă tensiune. Dumincă la orele prânzului s-a reluat alimentarea cu energie electrică în toate localitățile afectate, au precizat reprezentanții Electrica. O evaluare a pagubelor produse va fi realizată în cursul acestei zile.

LOTO -22.07.2002

Turiști loviți de trăsnet
5o

■ 11 turiști din județul 
Buzău și din Ungaria au 
fost loviți de trăsnet pe 
Dealul Cetății.Deva (I.J.) - Oamenii au fost surprinși sâmbătă după- amiază de o ploaie puternică 

însoțită de tunete și fulgere în apropierea unor ruine. Un fulger care a lovit în apropierea lor a culcat la pământ 11 persoane. Ele au fost transportate la Spitalul Județean Deva. Cea mai gravă dintre victime a fost o fetită de 11 ani care a rămas internată la 

terapie intensivă. Ceilalți turiști au fost externați după câteva ore.„Fetita a venit cu marcaj corporal în urma trăsnetului, în stare confuză, dar conștientă. Organismul ei a suferit modificări la nivelul cordului și în sânge. Va mai fi

tinută sub observație până când mioglobina din sânge, eliberată în urma descărcării electrice, va fi eliminată pentru că datorită ei poate apărea riscul de insuficientă renală acută”, declară dr. Marinela Hategan, șef secție ATI Deva, /p.3
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Interes pentru Liceul Militar
■ Elevii hunedoreni - oe Mia, instituție de Învățământ 10% dintre elevii Colej
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locul trei în topul admi
șilor la Colegiul Militar 
„Mihai Viteazul".Deva (M.S.) - Nouă elevi din județul Hunedoara, între care se numără și două fete, au fost declarați admiși, în acest an, la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba-

cotată ca una dintre cele mai performante din tară. între admiși se numără doi absolvenți ai Școlii „Andrei Șagu- na” din Deva, dar și tineri din Orăștie, Petroșani, Ghețari, Brad, Lupeni, Vulcan și Petrila.„Județul Hunedoara se situează pe locul trei ca număr de elevi admiși. Practic,

10% dintre elevii Colegiului Militar „Mihai Viteazul” sunt din județul nostru și toti au medii de peste 9 la învățătură. De remarcat este faptul că foarte multi dintre absolvenții colegiului sunt admiși apoi în învățământul superior”, afirma șeful Biroului Informare Recrutare Județean Hunedoara, lt.col. Nicolae Dincă.

Pierderi
București (MF) - Mittal Steel Hunedoara a raportat pierderi de 75,8 milioane de lei pentru 2005, ca urmare a evoluției nefavorabile a pieței mondiale siderurgice. Aceste date sunt prezentate în raportul anual al companiei. /p.3

Repetenți la profesoratTopul constructorilor auto
Un constructor român câștigă în medie 2,34 euro pe oră, 
fiind astfel cel mai prost plătit în domeniul său de

*ursa. Ascxjațtd gerrrwid a «jnstructoritof de octomobiie

■ Molnar afirmă că 
rezultatele examenului 
de titularizare sunt mai 
bune ta anul trecut.

Deva (D.I.) - Aproximativ 200 dintre cei 1000 de profesori care au susținut examenul de titularizare în județul Hunedoara, au obținut note sub 5. Nici unul dintre candidați nu a luat nota 10, cea mai mare notă fiind de 9,85, însă cinci dintre ei au obținut nota 1. Simion Molnar, inspector general adjunct, ne-a declarat însă că nivelul de pregătire

este în creștere. “Rezultatele sunt, în mare, mai bune decât cele de anut trecut. Totuși, îngrijorător este numărul mare de note de la 1 la 5, dar ele reflectă nivelul de pregătire al candidatilor. Pe de altă parte, ele sunt și o consecință a faptului că nu există o concordantă între pregătirea de la nivelul preuniversitar și cerințele profesorilor universitari care corectează lucrările. Eu aștept o descentralizare a sistemului, care va conduce, sper, la o creștere a calității învățământului”, ne-a spus Simion Molnar.
copiii sunt cele mai ușoare victime ale câinilor vagabonzi. Oare când va dispărea acest flagel?

(Foto: T. Mânu)



luni, 24 iulie 2006 LIBER

rt bUUnT
/ J y L i -/ / J'j- 'j J -r-j -j'j'j- >>y> > ■/*✓•>■ j J-j-.• Speculații. Vicepreședintele PD Cezar Preda a declarat că Theodor Stolojan nu va ocupa vreodată vreo funcție în PD. Preda a spus că o astfel de speculație privind posibila prezență a lui Stolojan în rândurile democraților poate fi făcută doar de „acei oameni care nu au maturitatea politică necesară".(MF)• Critici. Ministrul Culturii, Adrian lorgules- cu și președinte al Comisiei de Etică din PNL a declarat într-o conferință de presă, la Timișoara, că apelul la unitate, lansat de cei trei liberali, Mona Muscă, Valeriu Stoica și Theodor Stolojan, ar avea legătură cu locul de muncă a celui din urmă. (MF)

Noi tiruri de rachetă la Haifa

Năstase i-a scris 
lui Barroso

București (MF) - Fostul prim-ministru, Adrian Năstase i-a trimis o scrisoare Președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, căruia îi reclamă „hărțuiala" Justiției la adresa sa și „tracasarea" la care a fost supusă familia lui. Năstase a afirmat că, în scrisoarea adresată oficialului european, a pornit de la afirmațiile pro- curorului-șef al Direcției Naționale Anticorup- ție, care, in 13 iulie, a- nunța că dosarul DNA împotriva lui Năstase este unul „de mare corupție", „prioritar", care va fi finalizat până în toamnă.Fostul premier a mai declarat afirmațiile lui Morar „încalcă deontologia firească, potrivit căreia procurorul trebuie să se raporteze la prezumția de nevinovăție", dar contravine și
regulilor, dă„Daniel Morar a ăl

Eugen Nicolăescu
(Foto: FAN) :

mat că acest dosar al DNA este prioritar. Năstase apreciază că scopul tuturor acestor acțiuni în Justiție este de a-1 ține „pe tușă".

Comisie 
Hayssam

București (MF) - De
putatul PNL Eugen i
Nicolăescu a declarat, : 
duminică, că forma- i
țiunea pe care o re- :
prezintă va propune i
înființarea unei corni- ;
sii parlamentare de j
anchetă care să veri- ;
fice cine sunt vinovății i 
în cazul Omar Hays- :
sam. întrebat dacă și :
președintele Traian 
Băsescu ar trebui să i
demisioneze ca urma- :
re a scandalului iscat i
de cazul Hayssam, 
Nicolăescu a opinat i
că „cel mai în măsură i

evalueze activita- i
este chiar preș8-'?s Ș 

dintele Băsescu". j
„Parlamentarii liberali ;
vor solicita, la deschi- j
derea sesiunii, reali- ;
zarea unei acțiuni de i
verificare serioasă a 
ceea ce s-a întâmplat i
acum pentru că tre- :
buie să cunoaștem i
adevărul pentru a 
putea preveni aseme- i
nea situații", a afir- i
mat ministrul PNL. •

H Gruparea șiită Hez
bollah a lansat alte 
rachete asupra orașului 
israelian Haifa.

Haifa (MF) - Sirenele s-au auzit, duminică și în localitatea israeliană Zichron Yaakov, situată la 60 de kilometri de frontiera cu Libanul. Deocamdată nu există informații privind comiterea unui atac cu rachetă asupra localității, care nu a fost vizată până în prezent de atacurile Hezbollah. Peste 40 de rachete au fost lansate de gruparea șiită Hezbollah asupra mai multor orașe israeliene situate în nordul țării.
Victimele ataculuiAceste atacuri cu rachete au provoct rănirea a cel puțin 16 persoane și avarierea gravă a mai multor imobile și mașini, potrivit unor surse medicale și din cadrul armatei. Printre localitățile vizate se numără RCarmiel și Safed, situate la 15, respectiv 12 kilometri de granița cu

Victime nevinovate în războiul israeliano-libanez. (Foto epa)Libanul. Șase persoane au fost rănite, o persoană fiind în stare gravă.Alte tiruri de rachetă au lovit localitățile Nahariya, Kiryat Shmona și Rosh Pina. La câteva ore după ce forțele

israeliene au ocupat un sat libanez din aropiere de frontieră, cel puțin șapte explozii au fost auzite la Beirut. Raidurile au distrus un centru șiit din orașul port Sidon, rănind trei persoane. Cel puțin

12 atacuri au avut loc în regiunea de est din Valea Bekaa, în urma cărora trei fabrici, o casă și mai multe poduri au fost distruse. Cel puțin un civil a murit iar alți șapte au fost răniți.Ofensiva lansată în urmă cu 12 zile în Libanul de Su’ a provocat moartea a 358 de libanezi, în majoritate civili. Atacurile cu rachetă lansate de Hezbollah au provocat moartea a 35 de israelieni.
Militarii, în siguranțăMinistrul libanez de Externe, Fawzi Salloukh, a anunțat că cei doi militari israelieni capturați de gherilele Hezbollah’ sunt în stare bună, a relatat, duminică, agenția iraniană al-Alam, citată de cotidianul Yediot Aharonot, în ediția electronică. Cei doi militari, Eldad Regev și Ehud Goldvasser, au fost răpiți de milițiile Hezbullah la 12 iulie în cursul unui raid la frontiera dintre Liban și Israel. Ca reacție la răpire, Israelul a lansat actuala ofensivă militară în sudul Libanului.

Bătălia pentru șefia SRI și SIE
■ Numirea șefilor ser
viciilor secrete trebuie 
făcută concomitent cu 
noua legislație.

Cluj Napoca (MF) - „Colegii din PNL au o serie de a- mendamente la proiectele de legi vizând securitatea națională în ansamblu și apărarea națională. Cred că aceste numiri ale șefilor de servicii secrete ar trebui să se facă concomitent cu modificarea legislației în domeniu, astfel încât eficiența acestor servicii să se dovedească efectiv în realitate, iar aceste servicii să nu mai desfășoare activități comerciale, de probleme politice, ci de siguranță națională. Astăzi a-

vem o criză importantă în ceea ce privește securitatea națională", a declarat Eugen Nicolăescu.Nicolăescu susține că fiecare forță politică responsabilă trebuie să se preocupe de cum vor arăta viitori șefi de servicii secrete, „pentru că de cum vor fi și cum vor acționa, depinde securitatea națională a României".
Lupta pentru ciolanMinistrul a reiterat poziția PNL, potrivit căreia viitorii șefi de servicii secrete nu ar trebui să fie oameni politici, ci profesioniști. „Noi avem mai multe candidaturi pentru fiecare funcție în parte, care au fost stabilite cu un an îna

inte", a adăugat Nicolăescu. Vicepreședintele PD Cezar Preda a declarat că PD nu a avut, nu are și nu va avea propuneri pentru funcțiile de conducere în cadrul serviciilor secrete și l-a atacat pe a- ceastă temă pe liberalul Eugen Nicolăescu. „Aceste propuneri aparțin constituțional președintelui și Parlamentului în întregul său. îmi pare mai mult o luptă după ciolan decât a interes național pentru populație și pentru programul de guvernare. Eu mă dezic de astfel de comportamente și îi rog pe toți oamenii politici și din PD și din PNL să nu mai facă asemenea afirmații", a afirmat vicepreședintele PD.

Dedasificarea 
dosarului Hayssam

București (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoa- nă a solicitat, duminică, dedasificarea completă, de către CSAT, a dosarului Omar Hayssam. Geoa- nă a argumentat că este preferabilă dedasificarea completă a dosarului Omar Hayssam decât ca întreaga criză provocată de a- cesta, începând cu răpirea ziariștilor români din Irak, să lase fără răspuns unele întrebări grave. El a opinat că aflarea adevărului despre cazul Hayssam, cu „toate implicațiile", este „mai utilă și mai sănătoasă" decât păstrarea tăcerii.

Un alt partid al maghiarilor
Miercurea Ciuc - (MF) Președintele Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania, episcopul Tokes Laszlo, a declarat că „ungurii din România au nevoie de libertatea de a alege, ceea ce este exclus de partidul UDMR" și de aceea este nevoie de alt partid. Principalul obiectiv al acestei formațiuni politice fiind câștigarea autonomiei Ținutului Secuiesc. Conform lui Tokes, noul partid este aproape de a aduna toate semnăturile necesare legiferării acestuia. Szasz Jeno, președintele Uniunii Civice Maghiare (UCM), cel care va fi președintele Partidului Civic Maghiar, a declarat că noua formațiune „se dorește să fie continuarea politică a UCM". Potrivit lui Szasz, până în prezent s-au adunat 28.000 de semnături din 18 județe, cu 3.000 peste numărul de semnături necesare legiferării, lipsind doar cele 700 din București.

Comunicarea cu UE
București (MF) - Ministerul Integrării Europene va prelua, anul viitor, activitatea de comunicare pentru integrare și Centrul de informare al Uniunii Europene „Infoeu- ropa" de la București, pe care le va gestiona împreună cu reprezentanții UE, urmând ca din 2008 să fie unic responsabil pentru această activitate. Măsura a fost decisă printr-un memorandum aprobat miercuri de Guvern.Din 2007, după aderarea României la UE, Delegația Comisiei Europene se va transforma în Reprezentanță.

Atac 
sângeros.O mașină-capcană a explodat, ieri 23 iulie 2006, într-un cartier șiit din estul Bagdadului provocând moartea a 33 de persoane și rănirea altor 72. Mașina-capcană a explodat într-o piață situată în apropiere de o stație de poliție din cartierul Sadr City. (Foto: epaj

Imigranți „indezirabili Standardele UE și la CNSAS
Londra (MF) - Un raport al Ministerului britanic de Interne avertizează asupra faptului că 45.000 de imigranți din România și Bulgaria, considerați „indezirabili", ar putea locui în mod legal în Marea Brita- nie, după aderarea celor două țări la UE. Ministerul a realizat, deja, „un index de avertizare", care conține o serie de nume ale persoanelor din România și Bulgaria suspectate de implicare în activități criminale sau

că ar reprezenta un risc la adresa securității.Oficialii de la Londra se tem că, după ce România și Bulgaria vor adera la UE, autoritățile britanice nu îi vor putea împiedica pe cetățenii din cele două state est-europene să se stabilească în Marea Britanie și să solicite beneficiile care li se cuvin din partea statului britanic. între 60.000 și 140.000 de cetățeni români și bulgari vor sosi în Marea Britanie, după aderare.

București (MF) - Joachim Gauck, însărcinat federal pentru studierea arhivei serviciului secret est-german a declarat că, în România, „foști informatori se află în fiecare partid, în fiecare grup social", ei având „tot interesul ca lucrurile să nu se desfășoare după model est-german". „Cred că pentru România este important să respecte anumite standarde europene valabile. Cel mai important este aici dreptul la autodeterminare informațională, fiindcă este inacceptabil ca persoanele a- fectate să nu aibă acces la in

formațiile care le privesc, dacă acestea există", a spus Gauck.Joachim Gauck a apreciat că analizarea, „cu mai multă intensitate decât în prezent", a perioadei comuniste, ar fi în beneficiul încrederii în democrația europeană. „Este important ca țările postcomunif te să înțeleagă că nu există ... continuitate națională neîntreruptă, care să îndreptățească afirmația «noi am fost întotdeauna români». Nu, dimpotrivă, noi am fost în principal dictatori comuniști sau victime ale dictaturii comuniste", a adăugat el.
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I • Reducere. După aderarea la UE, statul va ' mai putea acorda ajutoare financiare doar în I proporție de 50% din costurile proiectelor sprijinite. Este interzisă acordarea de sprijin financiar, însă ajutorul de stat regional este o derogare ce permite sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în zonele cele mai slab dezvoltate ale UE. (D.l.)
e----------
Ambasadori

Deva (I.J.) - Din cei 2000 de elevi din țară care au participat la prima ediție a competiției “Mici Ambasadori ai mediului”, inițiată de Garda de Mediu, și Ministerul Educației și Cercetării, un elev din județ va deveni ambasador al mediului. Copiii, elevi ai claselor V- VII, au realizat proiecte individuale pe tema “De ce crezi că poți să fii Ambasadorul de mediu al județului tău”, sub coordonarea directă a profesorilor implicați. Au fost desemnați 44 de Mici Ambasadori din 39 de județe, reprezentantul hunedorean fiind Flaviu Cristian Navra- til. Câștigătorii concursului vor participa între 
^6 iulie și 2 august, la wSabăra de mediu organizată de inițiatorii proiectului la Costinești. Aici vor participa la cursuri pe tematici de mediu și la activități practice de leadership.

loan Lupșa (Foto: CL)

Adeve
rințeDeva (C.P.) - Pensio
narii hunedoreni au 
depus în acest an 
32674 de adeverințe 
cu salariile sau 
sporurile de care au 
beneficiat pe perioa
da cât au fost anga
jați, cu scopul de a fi 
luate în considerare 
la recalcularea pensi
ilor, a declarat loan 
Lupșa, directorul 
adjunct al CJP Hune
doara. Dintre acestea 
31200 au fost rezol
vate. „Săptămânal 
primim circa 1000 de 
astfel de adeverințe 
și sunt valorificate 
aproximativ 850, în 
același interval de 
timp", a mai precizat 
directorul CJP.
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Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hunedoara
- Laborator Ar Medica, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacie veterinară Mira Vet Impex S.R.L, Hunedoara
- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

La Hunedoara se raportează pierderi (Foto: cl)

Activitate nerentabilă
București (MF) - Mittal Steel Hunedoara are ca obiect de activitate producerea și comercializarea produselor din oțel, fiind cel mai important producător de laminate lungi din oțel din România. Compania 'a raportat pierderi de 75,8 milioane de lei pentru 2005, la o cifră de afaceri de 585 mi- iri lioane de lei. Comparativ cu exercițiul finan- * ciar anterior, cifra de afaceri a crescut în 2005 cu 15%, însă veniturile totale s-au înjumătățit, de la 1,37 miliarde de lei în 2004 la 527 milioane de lei anul trecut. Principalii clienți pe piața internă sunt Mittal Steel Roman (41,45%) și Valmet Hunedoara (9,9%). Pe piața externă, principalul client a fost Serina Steel Trading (35,08%). Combinatul I Siderurgic Hunedoara a fost transformat în societate pe acțiuni în 1991. Contractul de privatizare cu LNM Holding, actualul Mittal Steel Holdings NV, a fost semnat în octombrie 2003, iar transferul dreptului de proprietate a avut loc în lima aprilie 2004.

Educație făcută cu pumnul
■ Fenomenul violenței 
asupra minorilor prinde 
amploare în întreaga 
țară.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Asociația Națională pentru Protecția Copilului și ONG-urile implicate din România sunt îngrijorate de amploarea fenomenului de violență domestică împotriva minorilor. „Numărul cazurilor este în creștere și în județul nostru. Mediile în care se produc abuzuri fizice și sexuale sunt școala și familia. în cazurile în care se demonstrează că minorul este abuzat sau neglijat, măsurile

de protecție specială se stabilesc individualizat, în raport de situația fiecărui copil și sunt dispuse de autoritățile locale de profil. Protecția specială este destinată copiilor care din cauza abuzurilor sau a neglijării nu mai pot rămâne în cadrul familial. în județul nostru există centre de supraveghere pentru mama și copilul abuzat, centre care funcționează în funcție de finanțare”, specifică Lenuța Angalita, director al Fundației „Conexiuni” din Deva.La ora actuală, în țară funcționează 12 centre de consiliere și sprijin pentru copilul maltratat, abuzat, neglijat, cinci centre pentru mamă și copil supuși vio-
Circuit prin Romania

Deva (I.J.) - Turiștii din Ungaria și județul Buzău surprinși, în cursul după- amiezei de sâmbătă, de un trăznet pe Dealul Cetății, se aflau într-un circuit prin țară pentru vizitarea unor monumente. „Fetița care este internată la Deva mai are doi frați care au suferit în urma trăznetului. Două familii întregi, una din Ungaria și alta din județul Buzău au suferit și ei de pe urma descărcării electrice, însă au fost externați după câteva ore”, a spus subprefectul județului Attila Dezsi.Fetița din Ungaria va mai rămâne și mâine sub supra-
Dr. Marinela Hațegan (Foto: cl) veghere medicală la secția ATI din cadrul Spitalului Județean Deva. Părinții ei se află cazați la o pensiune din Cristur.

O seară de excepție
■ Ștrandul din Geoa- 
giu-Băi a avut parte 
vineri seara de o 
atmosferă aparte.

Geoagiu-Băi (M.Ș.) - Renumita discotecă a fost gazda unui show de excepție, semnat MORANDI. Frumoasele dansatoare, piesele de top și coregrafia, toate acestea au fost ingredientele unei seri incendiare. Referitor la eveniment,

directorul de marketing al ștrandului, Dorin Miclăuș ne- a declarat: „După parerea mea, cred că în momentul actual deținem primul loc în ceea ce privește agrementul, la nivelul județului. Stațiunea cunoaște un drum ascendent, din punct de vedere al calității. Mă bucur foarte mult că am reușit să aducem un număr semnificativ de turiști, pe care nu demult îi credeam pierduți. Seara Morandî reprezintă un
500 de ani de existentăa

Vălișoara (I.J.) - Manifestările prilejuite de aniversarea a 500 de ani de atestare documentară a Vălișoarei s- au derulat timp de două zile și reprezintă prima manifestare de acest gen organizată în comună. Evenimentul de start a fost prilejuit de un

înmânarea diplomelor (Foto cu

meci de fotbal, iar seara, târziu, tinerii au dansat la discoteca pregătită special pentru ei, lângă un foc de tabără și luminați de focuri de artificii. „Am premiat 15 cupluri care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și am acordat diploma de cetățean de onoare ministrului Muncii, Gheorghe Barbu, care a susținut cel mai mult comuna noastră. Alături de el vor primi diplome de merit toți cei care au pus umărul la ridicarea nivelului social, cultural și economic al comunei. Totodată a fost lansată monografia satului, culeasă de Ioachim Lazăr”, declară primarul comunei, Ioan Huh.Manifestările s-au încheiat cu un spectacol folcloric de amploare unde au evoluat interpreți locali și din Maramureș.
înecat în râul Mureș

Deva (M.S.) - Cadavrul unui bărbat a fost găsit sâmbătă seara în râul Mureș, în zona unui baraj amplasat în apropierea Termocentralei Mintia-Deva. Trupul bărbatului plutea pe apa râului și a

fost observat de pescarii aflați pe marginea apei. Cadavrul a fost recuperat și transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru autopsie. Cercetările continuă pentru stabilirea identității victimei.

Bătaia lasă traume psihice copiilorlenței domestice și 12 servicii pentru sprijinirea copilului în exercitarea drepturilor sale. Ultima statistică a IGPR arată că, în 2005, au fost înregis-
(Foto: arhivă)trate aproximativ 700 de cazuri de copii abuzați fizic și sexual. Aproximativ 47,2% dintre părinți consideră bătaia o formă de educare.

Anticipate pe baza de 
vot uninominal

Deva (D.L) - Deputatul hunedorean Dan Radu Ru- șanu a declarat, la Deva, că PNL susține votul uninominal, fie că este vorba despre alegeri anticipate, fie că alegerile generale se vor desfășura conform calendarului stabilit, în 2008. “Suntem pregătiți de anticipate, dar dorim ca viitoarele alegeri să se desfășoare pe baza votului uninominal. De aceea, este nevoie mai întâi să aprobăm legislația

Dan Radu Rușanu (Foto: cu care să reglementeze acest lucru, și apoi să vorbim despre alegeri. Eu personal sunt pe deplin de acord că trebuie ca, pe viitor, să votăm persoane și nu liste”, a spus Dan Radu Rușanu.

Morandi creează atmosferă Tineri care se distreazăprim pas dintr-o serie de evenimente dedicate sezonului estival 2006”. Noi așteptăm și alte asemenea seri, distracția fiind la cote maxime în această vară.

IUe vâ pn mii cea marsuroniizătuure fotografie a vacanței acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul într-un mod inedit sau în cel mai simplu mod posibil și faceți fotografii, vă rugăm să participați cu cea mai reușită 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 Bocaniciu - redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834, 0720/400437.

CONCURS

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


Ziua grănicerilor___________________________________ __
1783 - S-a născut, în Columbia, Simon Bolivar, general și 
om politic sub-american, unul dintre conducătorii mișcării 

de eliberare a popoarelor din Ameri
ca Latină (1810-1826J de sub domi
nația spaniolă (m. 1830).____________
1802 - S-a născut scriitorul francez 
Alexandre Dumas (m. 1870).
1864 - Domnitorul Alexandru loan 
Cuza înființează «Corpul Grănicerilor», 
care reunea grănicerii din Moldova și

Țara Românească într o singură instituție._______________
1876 - S-a format un nou guvern liberal pur, fa frunte cu 
Ion C. Brătianu, care a condus România până ta 1888 
(cu excepția perioadei aprilie-iunie 1881).________________
1909 - S-a născut, la Vitănești-îeleorman, filosoful român 
Constantin Noica (foto) (m. 1987).

VREMEA
17°
minim

33°
maxim

Cer mai mult senin. Maxima va fi de 33°C, iar minima de 17°C.
Prognoza pentru două zile
Marți. Vreme caniculară. Maxima va fi de 35°C, iar minima de 18°C.
Miercuri. Vremea se menține caniculară. Temperatura maximă 35°C. Minima va fi de circa 21°C.

Calendar Crestin-Ortodox
Sf. Mc. Hristina.

-
........ -............. ...

Berbecîncepeți ziua obosit și nervos, motiv pentru care nu este exclus să aifați probleme la serviciu șl cu partenerul. Nu vă lăsați copleșit de un insucces In afaceri.
TaurPartenerul de viață vă înțelege greșit dorința de libertate. Aveți grijă ce șl cum spuneți! Ea nervi, există riscul să rostiți cuvinte greu de iertat. Exprimați-vă cât mai clar.
G i * ’**"**Dimineață nu reușiți să vă respectați programul din cauza j unor evenimente necrevăzute. Nu este momentul să vă ocupați le afaceri, pentru că riseați un eșec.
RacAflați că o persoană apropiată este grav bolnavă sau chiar mai rău. H se mm ajutorul și sunt^l nevoit să faceți mal multe drumuri, împreună cu nrietenii și cu familia.
Leu ■ ■Relațiile cu ori tenii nu merg prea bine. Aveți tendința de a fi autoritar și vreți să vă impunețl punctul de vedere chiar și în braille, spre dezamăgirea partenerului de viață.
Fecioară ___ _întâmpinați dificultăți la serviciu, iin cauza ideilor dumneavoastră nonconformiste. Nu vă enervați și tapăca|l-vă că alții preferă cărările deja bătătorite.

Mintale de afaceri, pentru că nu sunteți In cea mai Bună formă la capitolul comunicare. Este indica! să evitați deciziile importame, mai ales la locul de muncă.
ScorpionRelațiile cu prietenii sunt foarte bune, fesă partenerul de viață s-ar putea să nu vă aprecieze deloc exagerâriie. Dați dovadă de tact și țineți cont șl de părerile altora.
Aveți de rezolvat o mulțime de probleme dificile. Dacă nu reușiți să vă controlați nervozitatea, există riscul să faceți gesturi pe care le veți regreta. Kcoroați atenție familiei.
Capricorn

Calendar Romano-Catolic__________
Ss. Sharbel Makhulf, pr.; Cristina, fc. m.

Calendar Greco-Catolic____________
S. Cristina, m.

Energie electrică________ _____________ ...
Astăzi, energia electrică va fi întreruptă în localitatea 
Gothatea, între orele 7.00-19.00.

Gaz mețan________ ________ __________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întrerupta ta Deva 
pe Aleea Jupiter Bl.23, între orele 9 - 15.

«B« __________ . __ ______________ __
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă în Deva.

’.ir, ,* ’1‘ -țrsafe»

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: T - SIS - U - LAMA - 
RANA - CATA - VID - CANASTA - 
0 - MERCENAR - DUR - UI - LA
- REST - VI - SI - TITANI - 0 - 
IATAGAN - LOT - El - RC - PIC - 
STEA - TE - UM - RATA - SĂBII
- TATA

Dispecerat apâ rece 227087 ..
DÎSEMBcaerat apă ©afflâ 212226
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CiR 212725
Urgențe 112

981
Jandarmerie 986
Bolile 955
O.j.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235030
Direcția Saiftar-Veter. 221145

l

ANTENA 1

Salată de ouă cu ceapă 
verde

Ingrediente: 4 legături ceapă verde, 4 ouă, 4-5 linguri ulei, 1/2 lămâie sau 2-3 linguri oțet, sare, piper.
Mod de preparare: Ceapa se curăță, se spală bine în multe ape, se taie bucățele și se sărează. Ouăle se fierb tari și se scot două gălbenușuri care se zdrobesc cu o lingură de lemn. Se freacă apoi gălbenușurile cu uleiul turnat picătură cu picătură. Când uleiul s-a terminat, se picură și zeama de lămâie care va subția puțin sosul. Celelalte două ouă și albușurile rămase se toacă mărunt și se amestecă bine cu ceapa tăiată bucăți. Se toarnă deasupra sosul, se piperează după dorință, se amestecă din nou, apoi se servește.

74» Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:1 Zinc* băieți după o
v rafală (comedie roman- 
”tică, SUA 2001). Cu: 

James Lance Bass, 
Joey Fatone, 
Emmanuelle Chriqui, 
GQ. R.: Eric Bross

9 :4£ la frontieră 
1035 ragic (r) 
1130 Bucuriile muzidi. Me- 

zzo-soprana Viorica 
Cortez 

12:05 Justiție militară (s) 
13:00 Căsătorii, căsătorii

(doc. India)
1335 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 
1430 Spectacolul lumii... 

văzut de loan Gri- 
gorescu. Pompei: Anno 
Domini 79

15:30 Kronika. Emisiune In 
limba maghiară

17:00 Cony și restul lumii (s) 
17:30 Doctor Becker (ep. 15, 

Hcomedie, SUA 1998) 
18:00 Misterele din Sankt

H Petersburg (s) 
194» Jurnalul TVR. Sport

*

I 
,î

t
i

7:00 Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

car tea s
9:15 Tânăr și neliniștit 
B (film serial, reluare) 

10:00 ProMotor (reluare) 
1045 Dansez pentru tine - 

caravană preselecție 
(reluare)

11:15 Morocănoșii
E3(film artistic, 

reluare)
134» Știrile ProTv 
144» Cuscrii

13 (film artistic, reluare) 
16:00 Tânăr și neliniștit

B(s. SUA). Cu: Eric Brae- 
den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Th. Scott 

174» Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s). Cu:

BEd O'Neill, Katey 
Sagal, David Garrison, 
Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

1830 La Bloc (r) 
194» Știrile ProTv. Sport 

Vremea

64» în gura presei. Cu 
Mircea Badea. 
Revista presei

74» Știri
94» m gura presei 

(reluare) 
i 104» Concurs interactiv 
H14» Fete și băieți 

B(film serial) 
..J Anastasia 
B(film serial, 

dramă, Rusia, 
2003).
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

î
î
S

î
I

124»
I
!
î

I

f

; 13:00 Observator

*
i
I '
I

f
i

' 164» ObsennrtoT 

; 16.45 Secretul Măriei
! B(film serial)
j 194» Observator 

cu Alessandra
! Stoicescu și Lucian 

Mândruță. Sport 
Meteo

cu Simona
Gherghe 

13:45 Jocuri la
Saint-Tropez 
(reluare) 
(divertisment)

fit Este posibil să se accentueze flillcalttțila financiare și problemele sentimentale. Nu îl reproșați partenerului ea face cheltuieli inutile. Sunteți Invitat la o petrecere.
Vărsător

&
Fiți prudent și temperați-vă nervozitatea! Altfel, rissați să aveți probleme eu sănătatea. Intrați în posesia unei mari sume de bani, din cauza căreia vă certați cu partenerul.

■

I 
I 
!
1

730 Lecția de engleză 8:00 
CeZar și Tipar 94» Poftă bu
nă! (r) 930 Casa ta (r) 10:00
Plaja lui Măruță (transmisiune Minciuna (s) 1330 înger 
directă) 1130 Coolmea dis- u‘*:‘ •*—:l—
fracției estivale (r) 1225 Zbo
rul Reginei (doc) 1245 De ce 
zâmbește Mona Lisa? (doc., r) I 
14:00 Spellbinder (s) 1430 
Aventuri secrete (s) 154» îm
preună în Europa 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1630 Zona de 
conflict 17:00 Zestrea români-;
lor 1735 Sărutări furate (s) 
1830 Ulița spre Europa 194» 
Roată la roată 1930 Dragul 
de Raymond (s) 204» Motoci- 
diștii pofticioși (doc. M. Brita- > ă te (rj 
nie) 2035 Caracatița (s) 2130 
Ora de știri 2230 Pulbere de 
stele (SF, SUA 1998) 020 Fu
turama (d. a.) 0:50 Jurnalul 
Euronews

8:30 Ciocolată cu piper (s) 
1030 Iubirea mea, păcatul (s) 
11:30 Celebritate (r) 1230 

înger săl
batic (s) 15:30 Marilyn (s) 
1630 Visuri fără preț (s, Me- 
xic/SUA, 2005 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 Rebelde (s, Me
xic, 2004) 20:30 La Tormen- 
ta (s) 2130 Tărâmul pasiunii 
(s) 22:30 Iubire cu pumnul 
(dramă, România, 2006) 
2330 Celebritate (s) 0:30 Po
veștiri adevărate (r) 130 Iu- 
bire cu pumnul (r) 230 De 3x fsUA,7oO5)'207(i6
femeie (r)4:00 Poveștm ade- - - ■ --------

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

f

1130 Uite ane cu ane vorbeș
te (comedie, SUA 1990).12:50 
Duran Duran - Live at Wem
bley (Marea Britanie, 2005) 
13:50 Bun venit 1h junglă I (a- 
venturi, SUA, 2003). 1530 
Motelul Niagara (dramă, Ca
nada, 2005). 17:00 Regii și re
gina (dramă. Franța, 2004). 
19:30 Pe platourile de filmare

PRIMA TV

Poftă bună! (Foto arhivă)

20:20 Reflector.
21:05 Despre M

Moderator Florin lani 
22:10 CSI-Crime și investi- 

EJ gații (serial, thriller,
SUA 2004)

234)5 50 de ani de divertis
ment In 50 de emisiu
ni. Prezintă Ileana 
Stana lonescu, Cosmin 
Cemat.

244» Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

(KZO Top Secret
13 (comedie/aventuri, 

Anglia, 1984). Cu: Val 
Kilmer, Lucy Gut- 
teridge, Peter Cushing.

155 Jurnalul TVR (r). Spoit 
Meteo

34» Tezaur folldoric (r) 
4:10 Reflector (r) 
4415 Spectacolul lumii... 

văzut de loan Gri- 
a u (r)

5:15 CSI-Crime și investi- 
B gații (s, r)

I

J

f

I

I
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i
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W Războiul roboților
v £j(acțiune/aventuri, SUA 

1993). Cu: Kathy Long, 
Clare Hoak, Ben 
McCreary, Scott 
Paulin, Lance Henrik
sen. R.: Albert Pyun 

22:15 Meseriașii (serial) 
234» Știrile ProTv. Sport.

Vreau să flu mare 
I Dispăruți lără urmă (s, 
SUA 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap-

Bl

tiste, Enrique Murdano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay 

045 kstrim tivi 
1:15 Familia Bundy (r) 
1rt5 Meseriașii (r) 
2:10 Omul care aduce

cartea (r) 
2:15 Știrile Pro Tv 
3:15 La Bloc (r) 
44» Stilul Oana Cuzino (r) ;

2045 Elena din Troia
— (aventuri, Malta/Gre- 

cia/SUA 2003, partea 
I). Cu: Sienna Guillroy, 

■ ’Matthew Marsden, 
Rufus Sewell, John- 
Rhys Davies, Maryam 
d'Abo, Stellan Skars- 
gard. R.: John Kent 

\ , . Harrison. Dorință = 
Război... Dorință. 
Obsesie. Trădare. Două 
imperii în prag de 
război. Și-n mijlocul a 
toate astea: o femeie!

^50 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport 

244» Matrix: Amenințare 
teroristă (s, thriller, 

'SUA 2003). Cut James 
Denton, Kelly Ruther
ford

14» Stagiarii (s)
130 Concurs interactiv
230 Observator (r) 
3:3C Anastasia (s, r)
< ădaca (s)

104» Cosby (serial) 1030 
Căsătoriți pe viață (serial, SUA 
2001) 1135 Desene animate: 
Mr. Bean 12:00 Look who is 
winning 13:05 Căsătoriți pe 
viață (serial, SUA 2001) 1430; 
Sare și piper cu Stela și Arșinel 
(r) 16:00 Naționala de bere 
1630 Elisa (serial) 1730în- 
treabă-l pe Gabi 1830 Știri ’ 
1ft45 Tara Iu' Papură Vouă (di
vertisment 2004) 204» Echipa 
de investigații 214» Pitici de 
vară 22:00 Știri Național IV > 
2230 Viu sau mort (western, 
SUA 1988)

730 Casa noastră (r) 8:00 
Sport cu Fiorentina 8'40 Ma
riana - Prețul inocenței (r) 
940 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 1130 
Tele RON 13:00 Garito 16:05 
Dragoste și putere (s) 17:00 
Miss World România 2006 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
184» Focus 19:00 Mariana - 
Prețul inocenței (s) 20:00 
S.O.S. 214» Viceversa 22:00 
Totul despre sex (s) 22:30 Fo
cus Plus 23:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 244» Miss World 
România 2006 (r) 0:15 Dra
gostea de la Clejani (r) 1:15 
Focus Plus (r)

leny (dramă, Canada, 2005). 
2130 Herbie - Mașina budu- 
cașă (aventuri, SUA, 2005). 
23:10 Affie (comedie, Marea 
Britanie, 2004).

REALITATEA
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! Cu 
Andreea Crețulescu 14:00 Re
alitatea de la 14:00 14:50 Re
alitatea bursieră 15:15 Deschi
de lumea! 174» Realitatea de 
la 17:00 17:45 Editorii Reali
tății 184» Realitatea de la 
18:00 18:50 Realitatea zilei 
20-15 100% 21:00 Realitatea 
de la 21:00 21:55 Prima ediție 
224» Zece fix. Cu Stelian Tă- 
nase 23:00 Realitatea de la 
23:00 23:45 Ziarul Realității 
24:00 Realitatea de la 24:00

PRO CINEMA
94» Cheers (s) 1020 Dicta
torul (film, r) 13430 Marcelino, 
pan y vino (s) 13:45 Cheers (r) 
14:45 Verdict: Crimă! (r) 
164» Echipa de elită (s) 174» 
0 nouă viață (r) 18:00 Echipa 
de elită (s) 194» Visuri amer
icane (s) 204» Ele spionează 
(s) 224» Trilogia Nașul (par
tea I) (dramă, SUA, 1992). Cu: 
Marlon Brando, Al Pacino, 
Andy Garda, Robert Duvall 
130 Cheers (s) 230 Ele spi
onează (s, r) 3:15 Trilogia 
nașul (partea I) (film, r)

655 Viața dimineața. Emisiune 
matinală cu Sorin Ganciu și 
Oana Frigescu 94» Verissimo. 
Cu Gina Tănase 104» Misiune 
imposibilă (r) 1030 Euromaxx 
(doc) 114» Ne privește. Cu Ali
na Stancu 12:00 Destinații la 
cheie (r) 1230 Teleshopping 
134)5 bebe.ro (r) 1435 Lumea 
cărților 15:00 Teleshopping 
1535 Malraux, o mare viață , 
(partea I) (documentar) 1635 
Fan X 17:00 Euromaxx (r) 
184» 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 204» Gau- 
deamus igitur (comedie, Ro
mânia, 1965) 224» NașuQ44» 
Știri. Emisiune informativă

84» Hoți îndrăzneți 94» Con
fruntări și fiare vechi 10:00 
Natura în stare brută 11:00 
Mașini extreme 124» Motoci
clete americane 134» Spionii 
14:00 Hoți îndrăzneți 15:00 
Confruntări și fiare vedii 164» 
Brainiac. Maniaci ai științei 
174» Curse 184» Automobile 
americane recondiționate194» 
Mașini extreme 204» Vânătorii 
de mituri 214» Motociclete 
americane 22:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 234» Au
tomobile americane recondițio
nate 24:00 Constructorii de 
motoddete 14» Dr. G, medic 
legist

bebe.ro
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Consiliul Județean Hunedoara:
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Maior loan Anca, adjunct al 
comandantului pentru ordine publică 12.00-14.00

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 Orăștie
losif Blaga, primar 10.00-11.00

Poliția Municipiului Deva
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul 
șefului Poliției Municipiului Deva 10.00-12.00

■ Inspectoratul în Con
strucții va superviza 
fiecare construcție ridi
cată din bani publici.

Dahiel I. Iahcu_______________
danlel.iancu@infonnmedia.roDeva - Reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) pot participa, ca invitați, la recepția lucrărilor de construcții și instalațiile

conținutul procesului verbal de recepție. Aici se va introduce mențiunea privind valoarea declarată a investiției. Comisia de recepție va examina, obligatoriu, valoarea declarată a investiției, prin cercetarea vizuală a construcției și analizarea documentelor.în funcție de acestea urmează a fi stabilite impozitele și taxele datorate către bugetul local.

ficările și completările aduse legislației erau necesare. “Conform regulamentului recepțiilor, acestea se validează de către o comisie din care făceam și noi parte. Trecerea pe regim de invitați la recepția lucrărilor de construcții, va reprezenta o garanție a obiectivitătii controlului exercitat. De regulă, noi urmărim stadiile fizice de executare a lucrărilor și aspectele tehnice, nu neaferente acestora, pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice. Guvernul a aprobat modificarea legislației în domeniu, un alt aspect vizat fiind
Doar aspecte tehniceMihai Șahiu, inspector șef al Inspectoratului în Construcții al Județului Hunedoara, ne-a declarat că modi-

băgăm la bani, la modul cum se folosesc fondurile. Fiind vorba de bani publici, prin reglementările aduse legislației, se dorește exprimarea a încă unui punct de vedere
Recepția Palatului Administra
tiv al județului este încă 
departe (Foto: T. Mânu)obiectiv, ceea ce eu consider că este binevenit”, ne-a spus Mihai Șahiu.
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La „negru"
Deva (I.J.) - Peste 1433 de acțiuni de control, 536 de avertismente și amenzi care se ridică la aproape o jumătate de milion de lei este un prim bilanț realizat de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara la finele primului semestru din anul 2006. Amenzile au fost acordate pentru cele 371 de persoane depistate că lucrau „la negru”. De la începutul lunii iulie, inspectorii au depistat și alte două societăți care foloseau angajați fără forme legale. Prima folosea 119 angajați la negru, iar cealaltă, 12. Pe probleme de sănătate și securitate în muncă, ITM a efectuat 2015 controale care s- au soldat cu sancțiuni contravenționale în valoare de 529500 lei.

Conferință
Deva (C.P.) - Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara organizează în parteneriat cu o firmă privată de profil, conferința Visual FoxPro, ca parte a evenimentului „Romanian Visual FoxPro Roadshow” inițiat de lector Grigore Dol- ghin din București. Tematica cuprinde: trecerea de la programarea structurată la programarea orientată pe obiecte și pe evenimente; Ce este nou în VFP 9?; CursorAdapter; tratarea structurată a erorilor. Conferința va avea loc la Petroșani, în data de 29 iulie, începând cu ora 9, în Amfiteatrul 104 al Universității din localitate.

în mod natural contra ejaculării precoce

în ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru 
rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția 
erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât 
aceasta, o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a 
atinge satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată 
până acum de nici un produs farmaceutic...

Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au 
ca scop mărirea potenței. și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar într-un 
număr mai mare decât disfuncția erectilă.

Ejacularea precoce este cea rhai comună disfuncție 
sexuală a bărbaților, și se manifestă în principal la bărbați 
cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care 
tratează ejacularea prematură definesc această problemă 
ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei 
doi parteneri sexuali.

La începutul unei relații ejacularea prematură este 
cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulate 
exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum 
vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori 
pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra 
depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea 
ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele 
Secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja 
cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului, 
dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu 
menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de 
tratament, care pentru majoritatea bărbaților poate fi un 
obstacol financiar.

Fabrica de medicamente Zurich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: 
Prematrol, care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra 
anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.

Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, 
creat dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea 
funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate 
susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientele 
cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de Griffonia Simplicifolia. extractul de 
fructe de Cistanche. Vitamina B6, Acidul folie.

O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: 1 -2 
comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un 
rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv.

Vestea bună este că Prematrol se poate cumpăra de anul trecut și în România. Pentru mai multe 
informații accesați situl oficial http:Z/www.prematrol.ro sau sunați la numărul de telefon 03 66- 
10 33 33 (telefon cu robot, tarif normal). Prețul unei cutii de Prematrol este 179 RON (1.790.000 
lei vechi) + taxe poștale.

Căutăm distribuitori! Telefon: 0742-141 072, 0742-141 071. (57735)

tn județ __ _____ ____ ___ ___
DN 7 Mintia - Ilia - Zam - Limită cu județul Arad
DJ 689 Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat

RECLAME

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

4 3
8 1

...

9
9 4 3
4 6

7
7 6 5 00

3 L00

Soluția jocului din 
numărul precedent

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

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

om» îți face viața 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, in 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!

• 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 - 24 iulie 2006
Nume____________________ Prenume_____________________
Adresă________________________________________________
Telefon_________________ Sunteți abonat?_______________

EH cuvÂffl#.

mailto:danlel.iancu@infonnmedia.ro
http:Z/www.prematrol.ro
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Căsătorie romă, între minori

• Ziua Romilor. Ziua Internațională a Romilor se sărbătorește la 8 aprilie 2006. Ea reprezintă o recunoștință a sacrificiului pe_ care etnia a făcut-o de-a lungul timpului. în 2006, la Deva, sărbătoarea a fost pentru prima dată omagiată. (IJ.)
• Locuințe. Potrivit reprezentantei romilor în cadrul Prefecturii Hunedoara, romii nu sunt regăsiți în centrele civile ale orașelor, ci la periferie, acolo unde nu există utilități. Pentru ei, Guvernul încearcă identificarea de resurse alternative de finanțare pentru organizațiile de romi. (I.J.)

■ Fetele rome sunt 
obligate de comunitate 
să se căsătorească 
minore.

INA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

Vulcan - La romii cortu- rari, tradițiile se păstrează încă cu sfințenie. Tinerele se căsătoresc încă de la 10 - 12 ani.Logodna se face de la naștere și rămâne o problemă exclusiv a celor două familii. Refuzul băiatului de a se căsători cu fata promisă aduce acesteia rușine. Plata pentru „rușinea” fetei este hotărâtă de sfatul bătrânilor și poate ajunge la sume la fel de mari ca plata pentru zestre.

„La noi fetele se cumpără. Fata sub 16 ani e mai valoroasă și părinții vor s-o mărite repede, pe când o fată care se apropie de 20 de ani e văzută rău de comunitate”, susține Tereza Varga care, la cei 28 de ani, are o fată de măritat.
ContracepțieCondițiile de tranzit între localități nu permite o igienă sănătoasă familiilor de romi corturari. Tinerele mai recunosc că folosesc mijloace de contracepție.„Știu de la prietenele mele care s-au măritat că părinții, socrii și soțul țin foarte mult la nașterea primului copil. Trebuie să se întâmple cât mai repede. La noi trebuie să faci câți copii îți dă Domnul. Nu știu cum mă voi descur-

Luminița Varga se va mărita în august (Foto: t. Mânu)

StatisticiDeva (I.J.) - în județ trăiesc aproximativl4.000 de romi, potrivit unei statistici neoficiale, iar la nivel național trăiesc peste 2,5 milioane. Peste 15% dintre ei trăiesc sub gradul de sărăcie admis”, a declarat Marian Daragiu, director de Cabinet în cadrul Agenției Naționale pentru Romi. Mulți nu au acte de identitate pentru că nu pot face dovada unei locuințe. Conform unui studiu realizat de studenții romi, jumătate dintre copiii romi cu vârste între o lună și trei ani nu au medic pediatru, 40% dintre elevii, romi abandonează școala, iar 25%. nu o pot frecvența pentru că nu au acte. Peste 50% din romi stau în zone care nu beneficiază de apă potabilă și energie electrică.

Marian Daragiu

Civilizație
Deva (I.J.) - Princi
palele probleme cu 
care se confruntă ro
mii sunt integrarea în 
societate, nivelul de 
trai scăzut din fami
liile de romi, lipsa 
educației și gradul 
ridicat al infracțio- 
nalității. „Romii nu 
au probleme cu pri
vire la integrarea lor 
în societate. Din 
punctul meu de 
vedere romii sunt 
integrați în societa
tea românească la fel 
ca și majoritarii. Mă
nâncă la fel ca româ
nii, se ceartă ca ro
mânii, se îmbracă la 
fel, și fură chiar mai 
puțin decât românii", 
a explicat Marian 
Daragiu. „Apropo de 
furat: șțjți de ce ro
mii cari trăiesc în 
Suedia, Norvegia, 
Spania sau Franța 
sunt mai civilizați, 
mai educați și nu fu
ră ca cei din Româ
nia? Pentru că așa au 
învățat de la 
popoarele lor”, a 
spus Daragiu. Rezol
varea problemelor 
trebuie să se rea
lizeze cât mai repede 
deoarece UE a aten
ționat România cu 
privire lâ problemele 
minorităților, inte
grarea fiind condițio
nată de rezolvarea 
lor.

ca eu după ce mă mărit. Nu prea am făcut școală, mama nu vorbește de-astea cu mine”, spunea Luminița Varga, care se va căsători, la
sfârșitul verii, la doar 14 ani.Căsătoriile între romii corturari se oficiază doar în comunitate, foarte puțini dintre ei fac căsătorie civilă.

Copiii, averea cea mai de preț
■ Rozalia Covaci are 81 
de ani, este bunică și 
crește peste 30 de 
nepoți.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Femeia e mică, slabă, nu știe să scrie și să citească și spune că s-a săturat de viață că a fost foarte grea, însă are mulți copii și o sumedenie de nepoți. Tradiția țigănească spune că o familie numeroasă îți poate asigura o poziție socială puternică în cadrul comunității. Tinerii se căsătoresc de la vârste fragede, iar apariția pe lume a copiilor asigură proaspetei familii un rol important în

Rozalia Covaci și o parte din nepoții săi (Foto t Mânu)comunitate. în comunitatea romă, indiferent de breasla din care face parte, tradiția este la loc de cinste. „Romii au copii mulți în primul rând datorită tradiției. Copiii reprezintă averea noastră, ne asigură un neam cât mai mare și implicit o putere în cadrul comunității”, spunea Rozalia Co

vaci. La comunitatea roma-ni- zată, romii se căsătoresc civil și chiar și religios. „Facem copii, câți ne dă Dumnezeu și nu ne ocupăm cu boscoane ca să scăpăm de ei”, mai spune femeia. Nu știe cum îi cheamă pe toți nepoții ei, dar e mulțumită că și-a făcut datoria față de comunitate.

Analfabetism
Deva (I.J.) - Unele familii de romi cu copii mulți și venituri foarte mici nu-și permit să-și trimită copiii la școală. „Am fost să-mi înscriu copilul la școală în septembrie anul trecut. Dar când am auzit câte tre- i buie să-i cumpăr, am renunțat. Noi nu avem bani de pâine de pe o zi pe alta, dar să dau nu știu câte sute de mii pe caiete, cărți, uniformă, fondul școlii și toate câte a zis fata de la înscrieri. Mai bine îl țin acasă și îl învăț eu cât știu și cât pot”, a declarat Gina Tă- . nașe, mamă a doi copii minori.

Romi ce trăiesc în Deva, la limita sărăciei

-lăutarii (muzicieni);

chicavara (eăldărari); 
-riachinarii (ursarii);

-răpuneri (argintari); 
■bolteni (florari);

-qaborii (tinichigii, orbitori de maghiară);
-lovarii (negustorii de cal);_______________________________
-romungre (vorbesc maghiara și au influențe din cultura 
maghiara); __________
-soraxane (romi turci);

-rudarii (lemnari, fierari);
-vătrașii (romi influențați de cultura română) 
-rungurii (nu mal știu limba rămână) 
-cărturării.

■ Peste 200 de romi 
trăiesc pe N. Grigorescu, 
în condiții care creează 
riscul unor epidemii.
Iha Jurcone
ina.jurcone@infcrmniedia.ro

Deva - Nu au apă zilnic, se încălzesc cum dă Dumnezeu, n-au canalizare. Locul geme de căsuțe de chirpici sau prelungiri din lemn prin care poți vedea interiorul.Sunt familii constituite din adulți cu 7-10 copii. O familie trăiește pe 4/5 mp. Mar- ginalizați, 200 de romi romanizați locuiesc „prin grija primăriei” peste linia ferată din municipiul Deva, în cartierul Nicolae Grigorescu.Au fost mutați acolo pentru că nu aveau casă. Atunci erau puțin peste 100 de suflete

Sandu Nicolae (Foto: t. Mânu) înghesuite în 50 de locuințe. Numărul lor s-ă dublat în câțiva ani.
Sărăcie și zâmbete„Cât a fost Moloț vicepri- mar la Deva ne-a mai făcut câte ceva. Ne-a făcut porți, ne- a dat apă curentă în curte. După ce-a plecat de acolo, nimeni nu ne mai ajută”, susține Rez Milveș.Cu toate că toți spun că o

Viorica Covaci (Foto: T. Mânu) duc greu, că trăiesc din ajutoare sau pensii, zâmbetele nu dispar de pe chipurile lor. Vorbesc amabil și spun că sunt țigani romanizați.„Ne trimitem copiii la școală. Trebuie să știe să scrie și să citească. S-au schimbat vremurile când e- ram toți analfabeți. Avem în colonie mulți copii care acum sunt la liceu. Avem și la facultate”, spunea Viorica Co-

Rez Milveș (Foto: T. Mânu)vaci. Mesele lor sunt sărace. Consideră că pâinea, varza, slănina și uneori și câte un păhărel de țuică le este suficient.„Am vrea și noi mai multe. Nu știm care e cauza pentru care ne lipsesc atâtea. Nu știm noi să ne gospodărim sau nu ni s-a oferit acolo, puțin, ca să avem de la ce pleca”, mai spune Viorica Covaci.
Romii, discriminați în UE

Deva (I.J.) - Un raport al Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe arată că romii simt dezavantajați în ceea ce privește accesul la educație în multe țări europene, iar membrii etniei reprezintă cea mai discriminată minoritate din UE. Nici la noi situația nu este diferită, susține Marian Daragiu, director de cabinet la Agenția Națională pentru Romi. „Opt români din zece cred că romii încalcă legea, în timp ce o cincime din populație este de părere că ar trebui să existe magazine sau localuri în care accesul etnicilor romi să fie interzis, iar 91% dintre români și maghiari sunt de acord cu afirmația: «romii sunt mai mult implicați în acte cu caracter penal decât celelalte persoane în general», în vreme ce 77% consideră că romii abuzează de sistemul de ajutor social”, spune Daragiu.

7000 sau număr dublu?
Deva (I.J.) - Numărul persoanelor de etnie romă din județul Hunedoara se ridică la 6820, conform declarațiilor proprii. 5378 dintre aceștia locuiesc la oraș.O statistică la nivel național arată că jumătate din romii din Europa trăiesc în România, spune Nicolae Bolo- ga, președintele Asociației „O del amenza” Deva.Statistica, spune Bologa, es: te puțin departe de adevăr pentru că romilor le este teamă să se declare ca etnici, iar numărul real al acestora este mult mai mare în realitate.Dacă la nivelul județului s-

de etnie romă, numărul lor ar putea fi chiar mai mare de dublu.„La noi trăiesc 13 vițe de romi. Trebuie să facem ceva pentru a elimina analfabetismul din rândul nostru, să eliminăm gradul accentuat de sărăcie în care trăiesc cea mai mare parte a romilor”, spune Bologa.„Eu mă bazez pe tinerii romi. Acum sunt alte posibilități față de cum era pe timpuri. Tinerii nu realizează că nu trebuie să se ascundă sub fusta gajiilor. Tinerii din zilele noastre ar trebui să meargă la școală, să facă ceva pentru neamul nostru”, spune
Romii rudari poartă costum tradițional (Foto: T Mânu)

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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Jiul are
■ FRF a admis recursul 
echipei din Petroșani, 
însă Sportul Studențesc 
a fost retrogradată.

ClPRIAN MARINUț

a explicat că oficialii echipei din Petroșani au venit cu acte doveditoare că s-a plătit o parte din datorie și că gruparea este capabilă să plătească întreaga sumă.
Simota achită tot

* Gabor la consfătuire. Romulus Gabor, antrenorul echipei FC Corvinul, va participa, llazi, la sediul FRF, la consfătuirea antrenorilor din Ligile I și II, organizată de Școala Națională de Antrenori. (C.M.)
• Leu în pană de șansă. Și participarea laRaliul Sibiului, a cineea etapă a Campionatului Național al României, a fost cu ghinion pentru pilotul hunedorean Mihai Leu, care a abandonat în etapa a doua, prevăzută cu șapte probe speciale. Vom reveni. (C.M.)

Petroșani - Suporterii și oficialii Jiului au răsuflat ușurați, vineri seară, când circul ieftin făcut de FRF în privința acordării licenței de club profesionist pentru sezonul 2006-2007 s-a încheiat cu bine pentru unica echipă hu- nedoreană din prunul eșalon. După trei acordări și tot atâtea retrageri a licenței, Comisia de Apel a Sistemului național de licențiere a admis, vineri, recursul grupării din Petroșani și i-a acordat definitiv licența pentru a evolua sezonul următor în Liga I. Jiul are datorii la stat de 1,3 milioane RON, acumulate în anii 2004 și 2005, dar Florin Pru-

Finanțatorul grupării Jiul, Alin Simota, a precizat că a plătit parțial datoria, iar pentru restul a făcut dovada unor popriri din partea organelor financiare județene că acoperă suma respectivă de bani. “Decizia este justă, s-a respectat procedura. Voi plăti periodic și sper că până la 31 august să ajungem cu datoriile la zero”, a spus Simota. Promisiunile finanțatorului Jiului ar putea rămâne fără acoperire dacă Jiul va pierde procesul cu Direcția Generală a Finațelor Publice Hunedoara care a depus o plângere penală împotriva sa pentru că nu a plătit la bugetul statului

pentru Liga I

Jiul va juca și în noul sezon pe prima scenă (Foto: t. Mânu)impozitele și taxele prevăzute de lege. în schimb, clubului Sportul Studențesc care are datorii la bugetul statului în valoare de 1,26 milioane RON i s-a retras licența, urmând să fie retrogradat în Liga a Il-a. Referitor la această decizie, Viorel Duru a menționat că a

existat o diferență de abordare între cele două cluburi. “Sportul nu a plătit și nu dorește să plătească, iar Jiul a mai plătit din sumă și dorește să achite în continuare. Sportul a făcut doar să conteste procedura retragerii licenței”, a spus Viorel Duru.

C. Florescu

Cinci maeștri la „Trofeul 
Cetății" la șahDeva (C.M.) - Tradiționalul turneu de șah dotat cu „Trofeul Cetății” și-a derulat, sâmbătă și duminică, la Deva, partidele din cadrul primelor trei runde ale ediției a XX-a. Competiția, organizată de Clubul de Șah Deva și găzduită de Școala Normală ’’Sabin Dră- goi”, aliniază la start, în a- cest an, 55 de seniori și șapte copii care luptă pentrupremii în valoare de aproape 40 de milioane W lei vechi, la șase categorii. „Ca medie e un turneu mult mai puternic decât în anii anteriori, întrucât 31 dintre cei 55 de participant la seniori au clasificări superioare. Costel Burnoi (București), Lucian Filip (Iași), Dinu Suciu (Satu Mare), Codruț Flo- rescu și Iuliu Hegheduș (ambii Deva) sunt maeștri, 10 participant sunt candidați de maestru, iar alții 16 sunt jucători de cate- ... goria I. La concursul seniorilor participă 'xJ și doi copii foarte talentat, respectiv Daria Vișăiiescu de 10 ani de la Comexim Lupeni care e vicecampioană mondială la șah școlar și campioană națională și Andrei Țiplic de 16 ani de la Clubul de Șah Deva”, preciza Corneliu' Hotăran, președintele Clubului de șah Deva.
Corvinul a revenit acasăHunedoara (C.M.) - Echipa antrenată de Romulus Gabor a încheiat, sâmbătă, stagiul de pregătire de 10 zile de la Sovata. revenind la Hunedoara, după victoria cu 4- 1 obținută în partida cu Mobila Sovata din Liga a IlI-a. Golurile corviniștilor au fost semnate de Vișan (6), M. Dăscălescu (53), Robert Cristian (62) și Mondea (75). „Cantonamentul montan a fost foarte util, jucătorii încârcându-și bateriile la capitolul fizic pentru noul sezon. în plus, sunt mulțumit și de rezultatele obținute în cele trei amicale pe care le-am susținut: 0-2 cu Gloria Bistrița, 4-0 cu Transilvania Tg. Mureș și 4-1 cu Mobila Sovata”, preciza tehnicianul hunedorenilor Romulus Gabor. Corvinul 2005 va juca, miercuri, în deplasare cu FC Sibiu, apoi pe 29 iulie și 2 august va susține o dublă cu Minerul Lupeni, iar ultimul amical înainte de startul sezonului îl va disputa în 5 august cu U. Cluj.

Faultați de Nașu
Petroșani - Conform regulamentului, dacă o echipă pierde licența și nu este admisă în campionat, locul acesteia este luat de formația retrogradată cel mai bine clasată, în acest caz fiind vorba de Pandurii Târgu Jiu. Gurile rele susțin că retrogradarea Sportului a fost dirijată din umbră de președintele FRF, Mircea Sandu. Se pare că “Nașu” a urmărit să se răzbune astfel pe președintele echipei din regie, Va- sile Șiman, care l-a susținut pe Gică Popescu în cursa pentru postul de președinte și să- i mulțumească lui Marin Con- descu, președintele clubului Pandurii Tg. Jiu, beneficiarul retrogradării, pentru asigurarea voturilor echipelor minerești în cursa pentru președinția FRF.

Jiul caștiga in 
Ungaria

Petroșani (C.M.) - Jiul a obținut o nouă victorie în turneul din Ungaria, învingând cu 6-0, formația maghiară Hajdu'botzormeny, în ultimul meci amical disputat, vineri, în cadrul stagiului de pregătire din țara vecină. Golurile minerilor au fost reușite de Borza '7, Paleacu '37, M. Gheorghe '50, Marinică '54, Dulcea '60 și Vrăjitoarea '78. Antrenorul Florin Marin a început partida cu: Mulțescu - Scarlatache, Kalai, Panai- tescu, A. II ie - M. Gheorghe, Pâcleșan, Paleacu, M. Voicu - Marinică, Borza. Au mai jucat: Anton, Dinu, Lungan, Drăghici, C. Petre, Dulcea, Vrăjitoarea. Jiul a revenit în țară sâmbătă, până azi jucătorii având liber.

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

la poșta,
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

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

presă să vină chiar la tine acasa, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajatii 
S C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I si II
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat in 
paginile ziarului din data de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact. Magdalena Șerban.
Succes!

Profită de acest concurs 
Abonează-te acum!

CONCURS

A
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Testează GRATUIT
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 își prezintă ofertele;
7. in fiecare zi de luni, Cuvântul Liber vă ajută să vă găsiți job-ul potrivit, oferin- ■ 
du-vă o listă completă a ofertei locurilor de muncă din județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!
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Completați, decupați și depuneți taloanele în cutiile speciale Cuvântul 
liber sau trimiteti-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" și nici cititori de probă.
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Telefon (opțional)____________________________________________________

NumelePrenumeleAdresa la care doresc să primesc ziarul: StradaNr. Bl.Localitatea Sc. Ap.
DAD vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber. cuvw

C|iD

A

mailto:ciprian.marinut@informmedia.rc


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 ia 
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;
S. Copie B.I./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 AS timbrate și autoadresate;
13. în taxa de școlarizare se includ: costul materialelor 

didactice, în volumul și structura specifică ID/FR; costuri 
de 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 Ia Distanță

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

TeL/Fax: 0269-21.72.78
e-mail: prorcid@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro
http://www.ulbsibiu.ro

CENTRE DE ÎNSCRIERE
SIBIU:
Facultatea de Știinte
Str Dr. I. Ratiu Nr. 5-7.
Tel. 0269'216642. 0269/215043, 0269/216062 int.’TC
Facultatea de Jurnalistică,
Str. Brutarilor. Nr. 3 Tel 0269/218287
Facultatea de Științe Agricole Industrie 
Alimentara 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: 0269/440» 
Facultatea de Litere si Arte.
Bulevardul Victoriei. Nr. 5-7. Tel, 0269/R5556
Facultatea de Ștunte Economice.
Str. Dr. I. Ratiu. Nr. 5-7. Tel. 0269/215037. 0269/210375
Facultatea de Științe Politice. Relații
Internaționale și Studii de securitate.
Calea Dumbrăvii Nr 34. etai II camera 11. Tei. 0269/422169

CENTRE TUTORIALE:
■ Tarqu Secuiesc: tel. 0267'360420
- Miercurea Ciuc: tel. 0266^.10290
-Hunedoara tel 0254'711150
- Targoviște. tel. 0723/861103: 0245/668415

- Bacău: tel. 0234/550777:
- B raite tai. 0239'612494:
- Mediaș: tel. 0269/845235:
- Târgu Mureș- tel. 0265/214489: 0265/210448
- Rammcu Vâlcea: tel. 0250/749521

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
ÎNVĂȚĂMÂNT la distanța

ADMITERE 2006

STUDII DE LICENȚA
___________________________________________________________ ■ 5

FACULTATEA DOMENIU DE LICENȚĂ/ SPECIALIZARE Perioada de înscriere
Număr de 

locuri 
aprobate

Taxa dc 
școlarizare

(RON)

Științe durată studii. 3 ani Matematică ! Matematică Informatică
Sibiu: 17-23 iulie, 
11-16 septembrie 
Centre tutoriale: 
1 iulie - 30 septembrie

60 1550

medie 
admitere

Medie bacalaureat-20%
Nota bacalaureat Matematica sau 
Informatica - 60 %
Media liceu Matematica sau 
Informatică - 20%

Statistică și informatică economică / Informatică economică 150 1550

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

17 iulie - 30 septembrie
Centre tutorials:
1 iulie -30 septembrie

^OO 1550

Management / Management: 300 1550

medie 
admitere

Medic bacalaureat-50%
Media anilor de liceu - 5’0 %

Contabilitate 7 Contabilitate și informatică de gestiune 300 1550

Finanțe / Finanțe și bănci 300 1550

Jurnalistică durată studii 3 ani Științe ale comunicării / Jurnalism
Sibiu: 17-26 iulie3 1 - 30 septembrie
Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

200

1550

medie: 
admitere

Medie bAcalaureat- 50% 
Media anilor de liceu - 50 % Științe ale comunicării / Comunicare și relații publice 1550

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

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

75- 1450

medie 
admitere

Medie bacalaureat-20% 
Media anilor de liceu - 80 %

Ingineria produselor alimentare / Ingineria produselor alimentare 100 1600

Istorie și Patrimoniu durată studii: 3 ani

Istorie / Istorie

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

80 1350medic 
admitere

Medie bacalaureat-20%

Mgdie istorie liceu - 40 %
Media anilor de liceu 40%

Drept Drept / Drept; durată studii: 4 arii
Sibiu: 11 iulie 30 septembrie
Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

1300 1350

medie 
admitere

Medie bacalaureat-50% 
Medie istorie liceu - 25 %
Medie română liceu 25%

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

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

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

150

1350

Limbi și literaturi / Limba și literatura română Limba și literatura 
franceză

1350
medie 
admitere

Medie bacalaureat-33,(3)%
Medie română liceu+Medie 
engleză sau Medie franceză sau
Medie germană liceu 66,(6) % Limbi șl literaturi / Limba $i literatura română - Limba și literatura 

germană
1350Obs. Pot fi considerate certificate internaționale 

recunoscute pentru engleză, franceză sau germană

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 
admitere

Medie bacalaureat-25%

Nota bacalureat matematică sau 
Informatică - 75 %

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

100 1600

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

Științe politice / Științe politice
Sibiu: J 6 - 31 iulie
Centre tutoriale:
1 iulie - 30 septembrie

75 1300
medie 
admitere

Medie bacalaureat-50% 

Medie istorie liceu - 25 % 
Medie română liceu 25%

STUDII POSTUNIVERSITARE
FACULTATEA PROGRAMUL 1>K IM ASTER Perioada de înscriere Număr locuri 

aprobate
laxa 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 A.rte Durată studii: 2 ani Limba și literatura română Sibiu: 1 - 7 septembrie. 1 6 octombrie
Centre tutoriale (pentru Sibiu); I iulie 30 septembrie 50 1350

(57478)

mailto:prorcid@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro
http://www.ulbsibiu.ro


Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)

• Deva, Zamfirescu, bl. CI, etaj 4, ap. 40, 
preț 1 mid. lei. negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere la etajele 1 - 2. Tel. 
0254/223711.(15/18.07)

• In comuna Topleț,la8 km de Băile Hercu- 
lane, județul Caraș Severin, pe Strada Prin- 

! ♦ sjpală, mobilat și utilat, balcon închis, etaj 4,
,j»t 500 milioane lei. negociabil. Tel. 

”«54/221789. (5/21.07)

• apartament 2 camere, zona OM, etl, zonă 
foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• decomandate, etaj 2, zonă ultracentrală Deva, 
balcon, parchet, 57 mp, contprizări, preț 115.000 
ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• regent, decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică aer condiționat, parchet, gresie, faianță 
zona Lrdo, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• regent, semidecomandate, centrală termică 
gresie, faianță parchet, etaj 3, zona Bejan, preț 
63.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• circuit, centrală termică parchet, gresie, 
faianță balcon închis, zona Dacia, preț 90.000 
ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0721/985256. (A6)
• urgent, zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• iigent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• regent, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• kriiu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
'■’45/367893. (A2)

zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresii, 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)
ț zona Lido, dec., parchet gresie, faianță CT, 
mometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț

; 15.000 RON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Maniu, parchet, apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578. (AS)
• 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)
• idtracentraL etaj 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 
^rmopan, bine întreținut preț 1,250 mid., tel. 
’’ 1075,0726/679557,0745/666447.  (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)
• zonă ultracentrală contorizări, parchet, fără I 
amenajări. Preț850 mii.,tel. 211075, 0740/232043, 
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)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona Dadă etaj 1. parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut, bloc de cărămida, 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• zona Crișuliri, 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 82.000 ron, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet, preț 98.000 ron, neg., 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificăn, 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 28.500 euro, neg., urgent, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Decebal ■ tipia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent, preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• luliu Maniu, 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)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișului, 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 rpn. 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. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet, st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• parter, modificat modern, gresie, faianță 
parchet, balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
■ etaj 1, dec., vedere în 2 părți, bine întreținut 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303.0742/005228. (A5)
• etaj intermediar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Streiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384.0742/005228 (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, parter, în Hunedoara Micro 5, 
preț negociabil. Tel. 0723/697440 sau 
0254/242114.(5457591/19.07)

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

• Deva, etaj 2, zona Gojdu, 75 mp, balcon, 
parchet, contorizări, preț 115.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță zona 
Decebal, preț 1330 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• dec, CT, parchet, gresie, faianță zona 
Creangă preț 1,4 mid, neg, tel. 0742/019418 (Al)
• urgent, decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• zona Liliacului, 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 Udo, 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)
• urgent zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, 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)
• zona Carpațt 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet 
bine întreținut preț 148000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498,232808 (A4)
• etaj 1, cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
232808 0723/251498 (A4)
• 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)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et. 3, 
parchet contorizări, neamenajat, gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg, tel .223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387896, 
0740/914688. (A5)

Cumpăr ap. 3 camere (06) Vând case, vile (13)

• 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. 
0722/131951,0724/582848,0729/987704.00
• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, indiferent de zonă etaj 1,2,3, se 
oferă 150.000 ron, la vedere, urgent, tel. 
0723/251498,232808 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică 102 mp, zona M. Viteazul, preț 
1,400 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)

• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• etaj L zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă plus 
diferență, minim 43.000 ron, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1. 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• in zona Banca Transilvania, dec., et.2, 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)
• In Dorobanți, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,6749/268.830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat, modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• ap. 4 cam. transformat În3cam„ living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447.0726/130557. (A3)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam., living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)
• regent, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet, Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400, 0724/169303,0720/387896,0742/005228. 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică s 130 mp, preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (Al)

• casă in Deva zona Aurel Vlaicu. teren
662 mp, casă 220 mp, preț 160.000 euro. Tel. 
0722/380574.(5/19.07)

• casă nouă Deva, zona Pietroasa P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren. Tel. 
0722/564004. (Al)
• vBă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)

• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zonă centrală Deva 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• 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 viă 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+l, 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)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 (A5)

Cumpăr casă (14)

• casă In Deva Relații la tel. 0744/515537. 
(4/21.07)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simerlă 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• în localitatea Bretea Mureșană două 
case cu grădhă mare (două poziți) șl teren 
agricol In câmp. Informații localitatea 
Leșnic, nr. 151 sau teL 0722/232159. 
(1V18J7)

• casă h Rădulești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

Radio Deva
100% local

(52382)

• urgent, casa locuibilă imediat 3 camere, 
bucătărie, anexe, șură grajd, atelier, 
gradină 60 ari, Băița, preț 25.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0722/231965. (9/20.07)

• zona VețeL construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătăne, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid., tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557.  (A3)

•sau închiriez casă mare, anexe, curte, 
grădină Spini, 90, Turdas 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 
(13/1207)

Case de vacanțâ (15)

• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi, și VW 
Golf 1993, stare foarte bună Tel. 241044, după 
ora 17. (T)
• 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 
euro, neg., tel. 0746/779288 (A8)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Zamfnscu, bl. Q4, decomandate, 
contorizări, amenajată parchet, gresie, faianță 
balcon închis, mobilată și utilată preț 77.000 ron. 
Tel. 0720/670305,0720/462263. (T)
• Deva, etaj 1, zona Mihai Eminescu, balcon, 
contorizări, mobilată complet, preț 52.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• regent, semidecomandate, contorizări, balcon 
închis, mobilată și utilată complet, zona Micro
15, preț 52.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• dublă contorizări, parchet, gresie, faianță etaj 
3, cartier Dacia, preț 60.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

RECLAME



IhiflTLflSSIBl GRECIA
THESSALONIKI KATE RIN I LARISSA ATENA / ■ t > rWwlKX în aer liber

• " . -iy-. Mini bar
M..... Copiii au reducere!

Preț intrare: 3 lei 
“ BAZINE CU APE TERMALE! 
(54711)

S*—C. -Jt»J

SOCIETATE COMERCIALĂ producție, Deva, angajează:

INFORMAȚII la tel:
Deva - 0254/ 23.1 5.19
Hunedoara - 0254/74.87.84

I75B5T

ÎMPREUNĂ ÎN AFACER

Companie multinațională din ! 
domeniul asigurărilor recrutează'

10 agenți asigurări
Se oferă instruire gratuită in domeniu 

și venituri atractive. 
Relații la tel. 0728/851365.

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! vWLHMEDIA AoocOvo.

-OPERARE PC (după programa ECDL) 
-CURSURI DE VARĂ PENTRU COPII 
(EquaiSkiHs 0 Junior Wcb)
-LIMBI STRĂINE

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723,130.463
E-mail: offlce@Hrn.ro
site: jo&Mq

• ««nidtcomandate, contorizări, balcon închis, 
zona ștrand, preț 53.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• zona pfoM, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închis, baie mare, parchet, gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, urgent, preț 85.000 ron, neg., 
tel 0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet, vedere în față, bine 
întreținută, liberă, preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Șa 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)
• decomandate, SI 35 mp, etaj 3. M. Eminescu, 
amenajată, ocupabilă imediat Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358. (A6)
■ In zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
■ to zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg, tel. 206.003,230324. 
(A7)
o pe Zamflrescu, dec, balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii, neg, tel. 
206.003,230324. (A7)
• zona Pro^mdid, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• 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)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ran. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

• Intravbn VtM în 3 parcele. Informații la tel. 
0740 / 031532 sau 237823. (1/13,07)
• foton, to zona Râu Mare Retezat supr. 300 mp, 
acces la utilități, ideal pentru casă de vacanță 
Tel. 0720/400422. (T)
o loc do casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită Hășdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)

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

• pe M 7:16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748/303744 (T)
• Deva, C parcele, 740 mp parcela, fs 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro, parcela. Tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)
• hbavlan, 24)00 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
dramul spre Boholt zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 i euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• zona rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren kitravlan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg, posibilități parcelare, 
tel.211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren Intravtan, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)
• Hravlan, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parcele cu suprafețe între 400-500 mp, intr-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228  
(AS)
• kitravlan la DN7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)

Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângâ Crucea Roșie) 

(56960)

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

Brutari și patiseri 
Administrator pensiune 
agroturistică

înscrieri până la 25 iulie 1 f
Adresa: Deva, Bdui 22 Decembrie Nr. 37 A
Tel/Fax: 0254 218111; E-mail. mastertfsoftx.ro;

• 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)
• semkfecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• etaj L repartitoare, balcon, parchet zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dea, contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 50.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată parchet 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ron, neg» tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj L dec., gresie, faianță termopâne, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron, tel.223400,0721/436384,0742/005228 (A5)

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)

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

Vând terenuri (21)

• 3000 mp teren extravilan, în Certeju de 
Sus, loc pitoresc. Tel. 0726/389990. 
(16/1807)

TEL: 0745.5S4.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

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

K CRIOTI1 » ^asu Jiw
SERVICII DE CURĂȚENIE 

.yAXr CUrd/e^lid' 
t

• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului 
(zonă de agrement case de vacanță). Tel. 
227242. (T)

• intravilan, In Băcia (la 15 km de Deva), 
3600 mp, cu toate facilitățile (apă, 
canalizare, curent gaz), preț 55 euro mp. 
Tel. 0724/388452. (7/20.07)

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

Tel/Fax:0254/23I552 Mobil:0721/032271 |

TRANSPORT PERSOANE

Calculatoare si accesorii 
(51)

. P to Victori* ar. 5MO. M. 0354 405002

& BENE internațional

calculatoare
Wso wsdeMcDonoWs

Iei. 0254/234717, 
0742/03020L 0724/697859

euro dus 
eurodus-intors- 15 zile ~ 
atfodus-întars-90»lel

monitoare 
imprimante 
accesorii pc

3. CONTABIL(Ă), «onomiii|a| cu 
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înhapnmkri mid, vorbitor da Iht» - 
francazâ.

4. OPERATOARE MONTAJ, maxim
35 da ani.

COMERCIAL,

In mmanii da FAX:
157444)

• 3 parcele de 800 mp. 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg, tel. 223400,0724/169303.

• Iravlan, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005728 (A5)

• oferim spre închiriere spații - birouri. 50 
mp, clădirea Cepromin. Tel. 0720/066454, 
0727/347566.(1/21.07)

Cumpăr teren (22)

• wgent, 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau 
împrejirrimi, plata imediat Tel. 215212.(41)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 80 mp, amenajat occidental, termopâne, 
intrare stradă preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Al)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985Z256 (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)
a spațiu comercial transformat din apart 2 
camere, grup sanitar, S 48 mp, zona Zamfirescu. 
Preț 36.000 euro, neg, tel. 206.003,230324. (A7)
• to zona Crucea Roșie spațiu comercial, $ 30 
mp, și spațiu de locuit 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)

Imobile chirii (29)

o ofer spre închiriere spațiu comercial, 24 
mp, Simeria, preț negociabil. Tel. 
0254/261438(7/1807)

s::
• okt pentru incniriere m r »m noteiier cameră 
mobilată Deva, cu baie și tv, preț 70 ron/zi. Tel. 
0721/055313. (Al)

o ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună, tel. 215.22KA1) 
a spațiu comercial, 60 mp, Deva, parter, 3 
încăperi, 2 intrări, preț 400 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Al)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat termopâne, 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. 235.208,0724/620.358. (A6)
• oferșpreînchiriere2ap.cu2cam.,zonă ultra
centrală mobilat utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985256; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap2cam.et. 2, zona Gojdu, 
nemobilat preț 80 euro/lună tel. 0721/985.256; 
0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere 2 case una mobilată CT, 
garaj, grădină preț 350 euro/lună și o casări1 
camere, curte, nemobilată preț 230 euro/lurA 
tel. 0721/985.256; 0724/620358 (A6)
• ofer pt închiriat sp.com, zona piață clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
■ ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată, preț 80-100 euro/lună tel. 0746/779288 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+1, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună, tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună 
0746/779288. (A8) ț-’
• apt 2 cam. dec., mobilat zona Bălcescu, 
amenajat, utilat tv, aragaz, frigider, automată 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel. 211075, 
0745/666447,0726/13057. (A3)

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani.

Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întărește potența la bărbați pe termen lung, 
nu este un medicament "de eveniment" La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții 
normale, în loc de una-două.

Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele 
de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate 
reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs 
natural nu are efecte secundare.

Punctele forte ale produsului
Produsul Pote-Mix poate fi administrat și 

fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardio
vasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte 
secundare, poate fi administrat și de către persoane 
care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în 
stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool,

Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe 
naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu 
conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe 
lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul 
de alimente. Compușii cei mai impurtanți ai 
tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, 
urzica, {elina, orzul verde, uleiul din semințe de 
dovleac.

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, in mod 
regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, 
în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în 
acest fel efectul dorit se va manifesta în termen d 
dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil 
conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.

Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe 
ternien lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 
3 luni continuu.

Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați Ia numerele de 
telefon 03 66-10 33 33 (telefon eu robot, tarif normal), 0742-141 071 sau 0742-141 072. Prețul 
unei cutii de Pote-Mix este 149 RON (l .490.000 lei) + taxe poștale.

Căutăm distribuitori! Telefon: 0742-14 1072.0742-14 1071.
ifi r-

Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! g

RECLAME

mailto:offlce@Hrn.ro
mastertfsoftx.ro
sp.com
http://www.potemix.ro
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• 2 cun dec, mobilat, zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 3 cam. dea, 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)
• Mu Manta, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică, mobilă nouă, amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garaonlerâ decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367393. (A2)

• ALStntaU, garsonieră mobilată, utilată, chel
tuieli mici iama etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică, mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 Berlină, af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună, 
radio, închidere centralizată, alarmă, piese 
rezervă, preț 7.800 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995.(T)

GRUP FRANCEZ RECRUTEAZĂ INGINER ■ DIRECTOR DE UNITATE

GAUP FXANCEZ cfin domaniul tratamentului termic al pieselor mecanice, cu 10 
entitâfi de produce, 230 angajați, cifra de afaceri 23 milioane euro, recrutează:

Responsabil de unitate de producție situata în Deva 
(referința RRO)

Pwreoanâ cu experienfâ în managementul unilfiții de producție fi resurselor 
umane, monitarizoazâ activitatea aesffifuratâ: gestionarea personalului (15 
persoane), organizarea tehnici a producției, controlul în aplicarea procedurilor.

Toate activMfile administrative ce intrâ în atribuțiile dumneavoastră, necesare 
unei bune funcționări a unității de producție, vor fi realizate cu sprijinul unui asistent 
administrativ.

Veți colabora cu specialiștii grupului detafafi la Deva fi veți fi în strânsâ legătura 
cu societatea mamă.

Pragmatic, organizat, trebuie sâ aveți o preocupare constanta pentru eficiența.
Formație tehnică (ingineri, experiență într-o funcție de conducere a unei unități de 

producție, limba franceză scris fi vorbit fluent.
Afteptam cqndidaturile dumneavoastră (CV+seri soare de intenție* pretenții sala* 

riclo+foto) menționând referința «RRO- la adresa:
THERM1 LYON, Service R.H., 195 rue de Geriand, BP 7126, 69353 Lyon cedex 07 

sau vlefrancQthermi.lyon.fr. (57663)

S.C. REVA S.A. SIMERIA

Organizează in data da 14.08.2006, ora 10.00 concurs 
pentru ocuparea postului de DIRECTOR ECONOMIC

CondțV d» participam
- Studii superioare economice
- Vechime min. 5 ani

Dosarele se vor depune până la data de 
11.08.2006, ora 10.00, Io sediul 
societății - Serv. RESURSE UMANE fi vor 
cuprinde:

- cerere de înscriere la concurs sau 
scrisoare de intenție
- curriculum vitae
* diplomă de studii în original fi copie
■ copie după cartea de munca
- adeverință de la medicul de familie cu 
mențiunea ,apt pentru muncă*
• dosar plic

Tematica de concurs se va putea obține în momentul depunerii dosarului. 
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane și 

Administrativ, tel. 0254/260435, 260402, 261780, int. 112.

e vând Dacia 1310, cu probleme la caroserie, af 
1989. Tel. 260412. (T)
e vând Oltcit cu motor de VW Golf, af 1993, 
motor omologat și revizie tehnică valabilă până 
în 2008, preț 2000 ron sau 600 euro, negociabil. 
Tel. 0724/560870. (D

• vând Instalație completă pentru fabri
carea BCD (variantă a BCA) inclusiv 
betoniere și cofraje. Tel. 0724/287600. 
(5/1&07)

Auto străine (37) Altele (61)

• vând Opal 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. CD.
• vând urgent VW Passat 1D, 1500 cmc, 4+1 uși, 
turelă, 4 uși rezervă, punte spate - față, casetă 
direcție, baterie nouă, VT 2008, chiulasă defectă, 
accept variante, 800 euro, negociabil. Tel. 
0720/575832. (T)

• vând goblene modelele: Ruga lui Isus (500ron), 
Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre (230 
ron). Informații la telefon 0729/942180.

Matrimoniale (69)

Mobilier și interioare (47)

• vând moblă bucătărie, mobilă hol, servantă, 
birou, mașină de spălat automată, combină frig
orifică, mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045.  T
• vând mobilă sufragerie, stare foarte bună, 
preț avantajos. Tel. 218186. CD
• vând vitrină cu oglindă, covor persan 3/2,5 m; 
mobilă de bucătărie, masă bucătărie, canapea
2 persoane, nouă Tel. 224891. (T)

• tânăr 28/112/70, 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 cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428 (T)

Solicitări servicii (71)

■ căutăm femele pentru menaj, vârsta 
maximă 55 de ani. Tel. 0720/353778 
(10/20.07)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii 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 pereți tip Bărcea pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• vând orzoaică preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. (T)
• 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)

Altele (61)

Prestări servicii (72)

• execut la comandă goblene pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• meditez matematică Tel. 0720/400458 CD
• transport mobU cu auto acoperit de 1,2 tone 
și 14 mc volum, asigur demontări rapide și 
manevrare. Tel. 0254/225578 0744/934462, 
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• agent comercial, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• agent comercial, Deva, 10 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• agent comercial, Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• agent comercial, Petrila, 1 post data limită 
1.08 Tel. 213244.
■ agent comentai. Petroșani, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• agent de asigurări, Lupeni, 15 posturi, data 
limită31.07.Tel. 213244.
• agent de asigurări, Petroșani, 20 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• agent de asigurări, Vulcan, 15 posturi, data 
limită31.07. Tel. 213244.
• agent de pază Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 11.08 Tel. 213244.

• Spații de depozitare, închiriere sau vânzare în 
leasing. RGI parc industrial. Tel. 0723/644525, 
0724/044896.(2/18.07)

Oferte locuri de muncă (74)

• Unitate militară din Brad selecționează tineri 
pentru angajare cu contract; vârsta maximă 26 de 
ani. Condiții: stagiul militar satisfăcut, liceu cu 
bacalaureat sau școală profesională. Relații la tel. 
0745/359868,0729/071106. (13/1807)

• agent de pază Lupeni, 14 posturi, data limită 
25.07. Tel. 213244.
• agent de pază Lupeni, 2 posturi, data limită 
3007. Tel. 213244.
• agent de pază Lupeni, 37 posturi, data limită 
24.07. Tel. 213244.
• agent de pază Petrila, 32 posturi, data limită 
1.08 Tel. 213244.
• agent de pază Petroșani, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• agent de pază Simeria, 5 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• agent de vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
24.07. Tel. 213244.
• agent Imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 15.08 Tel. 213244.
• agent pază în incinte, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244.
• agent reclamă Deva, 4 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244.
■ agent vânzări, Deva, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• agent vânzări, Petroșani, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• agent vânzări, Petroșani, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• ajutor ospătar, Petrila 10 posturi, data limită 
1.08 Tel. 213244.
• ambalata manual Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• arhitect dădri, Deva, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• arhitect, Inginer, Orăștie, 2 posturi, data limită 
15.08 Tel. 213244.
• artificier de mină Brad, 1 post, data limită 
19.08, perioadă determinată Tel. 213244.
• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 26.07. Tel. 213244.
• asistent medical, Petrila. 1 post, data limită 
1.08 Tel. 213244.
• asistent social, Orăștie, 1 post, data limită 
27.07., absolvent sau persoană de peste 45 de 
ani. Tel. 213244.
• asistent rodai, Petrila 1 post, data limită 1.08, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• asistent sodal Petroșani, 1 post, data limită 
26.07, Tel. 213244.
• barman, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• barman, Deva, 10 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 24.07, 
perioadă determinată Tel. 213244.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 4.08 Tel. 
213244.
• barman, Hunedoara 1 post, data limită 30.08 
Tel. 213244.
o barman, Hunedoara 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244.
• barman, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• barman, Lupeni, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
o barman, Orăștie, 2 posturi, data limită 12.08 
Tel. 213244.
• barman. Petroșani 2 posturi, data limită 24.07. 
Tel. 213244.
• barman, Simeria, 2 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
o bobinator aparataj electric, Petrila 1 post, data 
limită 1.080. Tel. 213244.
■ bobinator apăratei electric, Petroșani, 2 
posturi, data limită 14.08 Tel. 213244.
• brutar. Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• brutar, Deva, 8 posturi, data limită 4.08, 
absolvent 2006. Tel. 213244.
• bratar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.08 
Tel. 213244.
• brutar, Lupeni, 1 post, data limită 24.07. Tel. 
213244.
• brutar, Petrita 1 post, data limită 1.08 Tel. 
213244.
• brutar,Petrita 10 posturi, data limită 01.08Tel. 
213244.
o bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
e bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31X17. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 7.08. Tel. 
213244.

o bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 20.08 Tel. 
213244.
e bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244.
• bucătar, Orăștie, 3 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• bucătar, Petrita 2 posturi, data limită 1.08 Tel. 
213244.
e bucătar, Petroșani 3 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244.
• bucătar, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
e cabanier, Petrita, 2 posturi, data limită 1.08 
Tel. 213244.
• cameristă hotel, Hațeg, 1 post, data limită 
20.08 Tel. 213244.
o cameristă hotel, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• cantonier, Orăștie, 1 post, data limită 31.07., 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• casier, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
o casleHncasator Hațeg, 12 posturi, data limită 
4.08 Tel. 213244.
• casleHncasator, Petroșani, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
o casier, Petrila, 1 post, data limită 1.08 Tel. 
213244.
o casier,Simeria, 4 posturi, data limită30.07.Tel. 
213244.
• ckgrerca die josturi, data limită 26.07., 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• cofetar, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• confecțfonet-asamblor articole din textile, 
Călan, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• confecțfoner-asamblor articole din textile, 
Călan, 9 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• confecțfoner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• confecțfoner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 19 posturi, data limită 1.08 Tel. 
213244.
• confecțfoner-asamblor articole din textile, 
Orăștie 5 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244.
• confedtoner-asambtor articole din textile, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244.
• confecțfoner-asamblor articole din textile, 
Petroșani, 20 posturi, data limită 1.08Tel. 213244.
• confecțfoner-asamblor articole din textile, 
Vulcan, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
o confecțfoner cablaje auto, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 12.08 Tel. 213244.
• confecțfoner geam dublu termoizolator, Hune
doara, 1 post, data limită 27.07. Tel. 213244.
• confecțfoner îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani, 4 posturi, data limită 31.08 
Tel. 213244.
• confecțfoner îmbrăcăminte din piele și 
înlocuiton, Petroșani, 5 posturi, data limită 23.08 
Tel. 213244.
• confecțfoner îmbrăcăminte din piele și 
înlocuiton, Petroșani, 5 posturi, data limită 26.07., 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• confecțfoner tricotaje după comandă. Hune
doara, 10 posturi, data limită 1.08 Tel. 213244.
• confecțfoner tricotaje după comandă. Hune
doara, 6 posturi, data limită 20.08 Tel. 213244
• consKer, expert inspector, referent, econo
mist, Deva, 1 post data limită 19.08 Tel. 213244.
• consKer, expert, inspector, referent, econo
mist Deva, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244
• consKer, expert, inspector, referent econo
mist Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• consilier, expert, inspector, referent econo
mist Petroșani, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• consller geolog. Brad, 2 posturi, data limită 
5.08 Tel. 213244
• consKer krgher silvic, Hunedoara, 1 post data 
limită 15.08 Tel. 213244.
• consdtant In domeniul forței de muncă, Deva, 
2 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244
• contaM, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• contabil Deva, 1 post data limită 30.07. Tel. 
213244.
• contabi, Hațeg, 2 posturi, data limită 1.08 Tel. 
213244.
• contaM, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• contaM, Himedoara, 1 post data limită 26.07., 
perioadă determinată Tel. 213244.
• contabil Petroșani, 1 post data limită 15.08 
Tel. 213244.
• contabKșef, Hațeg, 1 post data limită 31.10. 
Tel. 213244
• controlor data, Deva, 1 post data limită 3.08

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 916/11 august 2006
Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 
www.uamsiblu.ro, 

e mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

S.C. SARMISMOB SA, cu sediul în Deva, str. 
Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, scoate spre vânzare mijloace 
fixe casate fi rezultate din dezmembrare, conform listei 
afișate la poarta întrepriderii. Cererile de cumpărare 
vor H depuse la secretariatul S.C. SARMISMOB S.A., 

până cel târziu mărfi 25.07.2006.
(57B1O)

Tel. 213244
• controlor date, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• croitor, confecțfoner îmbrăcăminte după 
comandă, Lupeni, 2 posturi, data limită 15.0a Tel. 
213244
• croitor, Deva, 13 posturi, data limită30.07. Tel. 
213244
• croKor, Hinedoara, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244
• croitor, Hutedoara, 10 posturi, data limită 1.08 
Tel. 213244
• croitor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244

ADMITERE 2006 - HUNEDOARA
CONCURS DE DOSARE - PLATA ANUALĂ A TAXEI DE 
ȘCOLARIZARE SE FACE ÎN 10 (ZECE) RATE LUNARE

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC între rele 8,00 - 20,00, In perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până inclusiv, la secretariatul
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de Învățământ superior
Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 

de locuri
Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

Cei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400 Licențiat în Științe 
Administrative

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 97 3 ani 1.600 Licențiat în Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing
Participarea nu este condiționată de încadrarea In muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concura, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, în 
funcție de numărul de locuri la fiecare specializare.
Candldaților H se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute în planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asiguri acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții veniți prin transfer în anul n de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911: 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

ANUNȚ2» Inspectoratul pentru Situații de Urgență
lancu de Hunedoara'*' al Județului Hunedoara scoate la 

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

- servanți pompieri și protecție civilă - 300 locuri
- conducători auto speciale - 1OO locuri
CONDfJE G&'GRALE:• 
- să aibă cetățenie română și domiciliul în România
- să cunoască limba română scris și vorbit
- să aibă cel puțin studii liceale cu diplomă de bacalaureat
■ să fie declarați apt medical, fizic, psihologic
- să aibă comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 

săvârșirea de infracțiuni
- să aibă înălțimea de minimum 1.65 m -------—
CONDfja SPECPKE:_________________________________________________________________________
Pentru specialității iervanți pompieri și protecție civilă:
- vârsta de până la 35 de ani împliniți în anul prezentării la concurs
- să aibă 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
- să aibă 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 siguranță națională, care îndeplinesc condițiile 
stabilite. Depunerea cererilor până la data de 31.07.2006, de luni până vineri, între orele 08.30- 
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)
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... ;J L.yj.:.... 1... Precipitațiile fac victime
•A murit Jack Warden.Actorul american Jack Warden, de două ori nominalizat la premiile Oscar și cunoscut pentru rolul de jurat din celebrul film „Doisprezece oameni furioși", a decedat la vârsta de 85 de ani, aanunțat impresarul lui.

Cea mai frumoasă „Bond girl"
Loa Angeles (MF) - Actrița Ursula Andress a fost votată cea mai frumoasă „Bond girl” a tuturor timpurilor, într-un top realizat de revista Empire și Sony Pictures. Ursula Andress a încarnat-o pe Honey Ryder în prima parte a seriei aventurilor agentului 007, „Dr. No”, lansată în 1962, în care rolul lui James Bond era interpretat de Sean Connery. Scena în care Andress iese din mareîmbrăcată într-un costum de baie foarte sexy a devenit celebră în istoria cinematografiei. Aceeași scenă a fost recreată după 40 de ani de Halle Berry care a întruchipat-o pe frumoasa Jinx în „Die another day” (2002). Berry ocupă locului trei în acest top. Andress este secondată în top de Famke Janssen, care a jucat rolul personajului Xenia Onotopp în „Goldeneye” (1995).

(Foto: EPA)

■ China și Japonia sunt 
afectate de ploi abun
dente și alunecări de 
teren.

Beijing/Tokyo (MF) - Ploile au omorât, până acum, în China, mai mult de 1300 de oameni și alți 300 sunt dați dispăruți. Pagubele materiale provocate de sezonul ploios, care a început în mai, sunt evaluate la mai bine de nouă miliarde de dolari. Datele au fost făcute publie ieri de către directorul Administrației meteorologice din China. Numai furtuna Bilis a cauzat 530 de decese într-o săptămână. Bilanțul victimelor acestui sezon ploios este mult mai grav decât cel.de anul trecut.
în JaponiaCel puțin 22 de persoane au murit, în Japonia, în ultima săptămână, din cauza ploilor abundente care au determinat mai multe alunecări de teren, potrivit unui bilanț anunțat, ieri, de poliția niponă. Potrivit Agenției meteorologice din Japonia, insula Kyushu a fost cel mai puternic afectată, nivelul pre

Excursie în 
spațiu

Moscova (MF) - Turiștii care ajung pe Stația - Spațială Internațională (ISS) au opțiunea de a face o excursie de 90 de minute în afara complexului spațial pentru o sumă suplimentară de 15 milioane de dolari. Turiștii care au ajuns până acum pe ISS au plătit 20 de milioane de dolari pentru călătoria spațială la bordul unei rachete rusești Soyuz. Călătoriile sunt organizate de compania Space Adventures of Vienna din Virginia, Statele Unite, în colaborare cu Agenția Spațială Federală Rusă și Rocket Space Corporation Energia.

Test
Los Angeles (MF) -
Maladia Alzheimer ar 
putea fi detectată în 
stadiu incipient prin 
tr-un simplu test of
talmologie, similar 
celui pentru detec
tarea hipertensiunii 
arteriale sau a dia
betului, este condu- 
zia unui studiu apă
rut în Statele Unite. 
Testul utilizează o 
metodă non invazivă, 
un laser care studiază 
cristalinul ochiului. 
Laserul verifică exis
tența unor depozite 
de beta-amiloide, 
niște proteine care se 
găsesc în creierul per
soanelor bolnave de 
Alzheimer. Depozitele 
seamănă cu catarac
ta comună, dar au o 
compoziție diferită.

încă o avertizare de tsunami
Jakarta (MF) - Institutul de metorologie și geofizică din Indonezia a avertizat asupra riscurilor de formare a unui val seismic în insula Sulawesi, după producerea, ieri, a unui cutremur submarin cu magnitudinea de 6,6 grade pe scara Richter, relatează Reuters „Le-am transmis oficia
Cu un șofer, după tufișuri

La 35 de grade Un pui de căprioară se răcorește într-un lac din parcul Hanau, . Germania. (Foto: epa)

■ George Michael este 
implicat într-un nou 
scandal sexual după ce 
a fost fotografiat.

Londra (MF) - George Michael (42 ani) este implicat într-un nou scandal sexual, după ce a fost fotografiat de paparazzi imediat după ce a întreținut relații sexuale cu un bărbat de 58 de ani, într-un parc din Londra.Fotografii l-au surprins pe Michael în timp ce ieșea din tufișurile unui parc din Londra, celebru printre homosexuali, unde întreținuse relații sexuale cu un șofer de autobuz. Surprins, cântărețul a încercat să-și ascundă fața sub o șapcă

Vândute în șase minute
Londra (MF) - Biletele pentru concertele de revenire pe care Kylie Minogue le va susține în Marea Britanie s-au vândut în doar șase minute. La puțin timp după ce acestea au fost epuizate, bilete cu prețul oficial de aproximativ 100 de dolari au fost puse în vânzare pe site-ul de licitații eBay la prețul de 1.100 perechea. Cântăreața va susține la Wembley Arena din Londra ultimele sale concerte din turneul mondial „Showgirl Home- coming”. Show-urile au fost stabilite inițial pentru 2 și 3 ianuarie 2007, însă încă două spectacole au fost anunțate pentru 5 și 6 ianuarie, cererea de bilete fiind însă atât de mare încât computerele care preluau comenzile au cedat. în consecință, promoterii au mai adăugat încă două concerte, pe 8 și 9 ianuarie, Minogue ajungând astfel să susțină la Wembley un total de șase concerte.

Ancheta morții prințesei se amână
■ Michael Burgess, 
procurorul care conducea 
ancheta morții prințesei 
Diana a demisionat.

Londra (MF) - Ancheta în cazul morții prințesei Diana va fi amânată, deoarece procurorul regal care se ocupa de acest caz a demisionat pe motiv că se simte suprasolicitat de misiunea sa. Ancheta condusă de

și lesbiene au defilat, sâmbătă, de Christopher Street Day pe străzile din Berlin. (Foto: epa)

cipitațiilor atingând 1200 de milimetri. Alunecările de teren produse pe insulă în urma precipitațiilor au provocat, ieri, trei decese. O persoană este dată dispărută. O femeie în vârstă de 86 de ani s-a înecat sâmbătă.Autoritățile au evacuat, sâmbătă, cei 30.000 de locuitori din insula Minamata, din sudul arhipelagului nipon, ca urmare a creșterii nivelului apelor. Agenția națională de meteorologie a anunțat că ploile vor continu- a în sud-vestul Japoniei, cel puțin până astăzi la amiază.
lilor locali să avertizeze populația din zonă că este probabil ca seismul să provoace un tsunami”, decalarat directorul Institutului de seismologie din Indonezia. „Un val seismic nu s-a produs încă, dar populația a fost evacuată în zonă situate la altuitudine mai mare”, a spus el.

George Michael a fost surprins de paparazzi, la Londra (Foto: fan)și i-a amenințat pe paparazzi că-i va da în judecată dacă vor publica fotografiile. Publicația News of the World a publicat imaginile surprinse de papa- 
procurorul regal Michael Burgess, privind circumstanțele în care au murit prințesa Diana, prietenul acesteia Dodi al Fayed și șoferul lor, în urmă cu nouă ani, la Paris, este în desfășurare din 2004.Burgess ar fi trebuit să analizeze lima viitoare raportul judiciar asupra condițiilor în care a murit prințesa Diana, realizat de anchetatorul șef John Stevens, fost șef al poliției

~r^

MonikaNăscută în zodia Vărsător, îi plac muzica, dansul și matematica.
(Foto: Traian Mânu)

razzi. Luat la întrebări de paparazzi, Norman Kirtland, partenerul de o seară al lui Michael, a declarat că nu l-a recunoscut pe cântăreț pentru că 
metropolitane. Burgess i-a cerut lui Stevens să deschidă o anchetă pentru a pune capăt speculațiilor conform cărora moartea prințesei nu a fost un simplu accident. O anchetă e- fectuată în Franța a conchis că șoferul, Henry Paul, a pierdut controlul asupra mașinii în care se găseau Diana și Dodi Fayed pentru că se afla în stare de ebrietate, luase medicamente și mergea cu viteză exceșivă. 

era noapte și că, de altfel, nici nu este un fan al acestuia.George Michael nu se află la primul conflict cu legea. în 1998 a fost arestat, la Los Angeles, de un ofițer de poliție care lucra sub acoperire, sub acuzația de comportament obscen. Cântărețul a fost atunci condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare, muncă în serviciul comunității și a fost obligat să urmeze tratament psihiatric.în 2006, a avut mai multe întâlniri cu poliția londoneză. A fost găsit într-o dimineață dormind la volan, în aprilie a lovit trei vehicule cu mașina de teren, în mai a fost găsit dormind la volan, așteptând la un semafor.

Parada Homosexuali
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