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Dimineața La prânz Seara

Amenzi
Petrila (M.S.) - Ex

ploatarea Minieră Petri
la a fost sancționată cu 
16.000 de lei după ce un 
angajat al minei a sufe
rit un accident de mun
că soldat cu invaliditate 
motorie. Accidentul de 
muncă a avut loc la 
sfârșitul lunii mai, vic- 
yna fiind un miner, șef 
W schimb de la mina 
Petrila. Bărbatul este în 
vârstă de 45 ani și a fost 
lovit, la spate, de mai 
multe pietre, /p.6

Vine vreme rea
- Deva (C.P.) - ANM a 
Bernis o atenționare me

teorologică purtând co- 
. duF^fălben prin care 

anunță că, miercuri și 
joi, România va fi afec
tată de vijelii și ploi 
torențiale, cu fulgere și 
grindină. Ploile așteptate 
de astăzi după-amiază
până joi vor cădea în 
cantități ce nu vor
depăși 25-30 de litri pe 
petrul pătrat.

Fără elimi
nați la Bac 
Deva (S.B.) - Pentru 
absolvenții care au 
fost prezenți la proba 
obligatorie a profilului 
din examenul de 
Bacalaureat, ziua de 
marți nu a adus ghi
nion. Matematica, 
istoria și geografia au 
fost susținute după 
varianta 3. Elevilor li 
s-a părut o probă la 
care s-au descurcat 
mai mult decât bine, 
în sălile de examinare 
s-au prezentat, însă, 

• doar 4650 de candi
dați ai județului, din- 
tr-un total de 4664 
înscriși. Absenții, în 
număr de 14, au lip
sit din motive diverse. 
Examenul a decurs 
fără eliminări, cu toa
te că, după cum sus
țin elevii, s-a copiat 
pe rupte! Probabil 
supraveghetorii au 
mai lăsat câte ceva 
de la el având în 
vedere că româna 
s-a finalizat cu 
lacrimi!... /p.3

Program antisuicid
Deva (C.B.) - Pentru a preveni eventualele 

cazuri de suicid din județul Hunedoara, Cen
trul Județean de Asistentă Psiho-Pedagogică 

(CJAPP) a creat un program, 
ce se va desfășura pe 
perioada vacantei de vară, 

care să-i ajute pe elevi să 
treacă cu bine peste pro

blemele emoționale. Dan 
Oltean, coordonatorul 

CJAPP, speră că acest pro
gram va avea efect, iar 

cazurile de suicid 
printre elevi vor fi 

prevenite, /p.5
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"înmormântați" la morgă
de ei. Acum în morga hune- 
doreană sunt trei persoane 
decedate. Valentin Popescu stă 
din 17 aprilie într-un sertar lâ 
câteva grade peste zero, dar a 
fost identificat abia de două 
săptămâni, /p.5

■ La morga din Hune
doara sunt trei persoane 
decedate, nerevendicate 
de cel puțin o lună.

Hunedoara (D.I.) - Periodic, 
polițiștii comunitari descoperă, 
pe teritoriul municipiului Hu
nedoara persoane decedate,

parte dintre ele neidentificate. 
Sunt oameni care, din diverse 
motive, au plecat sau au fost 
alungați din casele lor și au 
găsit adăpost în canale sau în 
subsoluri. Ultimul lor „domi
ciliu” este morga spitalului, de 
unde, pe spezele primăriei, 
pleacă spre cimitir. Cât sunt 
vii, mai ales iama, se adună

pe lângă caloriferele din 
morgă, pentru un pic de 
căldură, și pentru a da o mână 
de ajutor aici. Fiecare are câte 
o poveste, dar dramele lor se 
uită repede. Chiar trecerea lor 
prin viată e pomenită rar, iar 
despre moartea lor nu se 
interesează decât autoritățile, 
care legal trebuie să se ocupe

www.hiu.oini.ro: L.
Spune-ti părerea la forum'

■RIIIUKdllalli de Ia
SSNSER Frăția Hunedoara ațj 
■nceput ieri o campanie pen- 
Btru donarea de sânge, 
fracțiunea urmând să se 
încheie pe 15 august, când i 
unul dintre donatori va fi 
recompensat cu o vacanță k 

gpare.. (FotoiTcajaa. Mânui
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Studiu de trafic pe DN 7

w- ea-*ă sariane parișMMsÂ,! 7â «e patlamefflarl au 
I părăsit formațiunile politice pe listele cărora au intrat în 

Parlamentul României.
■ -Se parlamentari au pârâul formațiunea politică -

Gra'ca Cuvântu. uber. Sursa Parlament

■ Ultimele valori arătau 
că între Deva și Orăștîe 
circulă zilnic, în medie, 
24.000 de mașini.

Deva (M.S.) - Un studiu al 
valorilor de trafic înregistrate 
pe DN 7, între Deva și Orăștie, 
va fi efectuat azi de reprezen
tanți ai Ministerului Trans
porturilor, cu sprijinul Servi
ciului Politiei Rutiere Hune

doara. Măsurarea valorilor de 
trafic rutier se desfășoară în 
zona localității Sântandrei, în
tre orele 08.00 și 20.00, șoferii 
fiind oprfti după anumite cri
terii statistice și rugați să 
completeze un chestionar. „Po
litia Rutieră este interesată de 
rezultatele acestui studiu pen
tru că datele statistice ne vor 
oferi posibilitatea de a întoc
mi, cât mai bine, un plan de 
acțiune în vederea prevenirii

unor evenimente nedorite”, a 
afirmat șeful Politiei Rutiere 
Hunedoara, subcomisar Ion 
Tirinescu. Ultimul studiu de 
trafic a arătat că sectorul este 
străbătut, zilnic, de 24.000 de 
mașini, ceea ce este compara
bil cu DN1, apreciat ca fiind 
cel .mai aglomerat din tară.

www.haon.ro
yvww.hucn.jo
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Samariteanul
Deva (T.S.) - Un de- 

vean a predat, ieri, 
polițiștilor hunedoreni 
un portofel în care erau 
aproximativ șase mili
oane de lei vechi. Devea- 
nul a găsit portofelul în 
apropierea unei benzi
nării și a considerat 
firesc să-l predea oame
nilor legii, /p.3

începe cu stângul!?!
■ Pentru „nașterea" 
Programului Național de 
Sănătate e nevoie de 
forceps.

Deva (D.I.) - în lipsa calcu
latoarelor care să conțină pro
gramele de evaluare promise 
de Ministerul Sănătății, a fost 
găsită o soluție de compromis: 
ministerul a afișat softul pe 
internet, pe pagina proprie, 
dar abia luni. Medicii care au 
calculatoare conectate la inter
net vor putea să lucreze on

line, folosind drept parolă de 
acces codul numeric personal. 
Softul poate fi luat și de la 
CAS-urile județene sau 
medicii vor putea face 
raportările pentru fiecare 
pacient în parte pe suport de 
hârtie. „Fie că vreți, fie că nu 
vreți, programul va începe!”, 
a avertizat Eugen Nicolaescu 
medicii de familie. Demararea 
la o scadentă aproximativă cu 
cea asumată a acestui pro
gram, seamănă însă cu o 
naștere la care e nevoie de 
învechitul forceps, /p.3

z :-------
Domnul
Dan Sergiu din 
Deva este 
câștigătorul 
celo.’ 50 lei 
puși în joc la 
concursul desti
nat cititorilor 
de probă, în 
luna iunie. 
Felicitări și 
bine ați venit 
în familia 
Cuvântul Liber!

(Foto: Magdalena 
Șerban) 

\_____________________
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• La toamnă. Data de organizare a ale
gerilor din România pentru Parlamentul 
European va fi stabilită la începutul lunii 
septembrie, odată cu reluarea sesiunii 
parlamentare, a declarat premierul Călin 
Popescu Tăriceanu. El a arătat că deo
camdată nu a fost stabilită data alegerilor 
PE, precizând doar că acestea vor fi orga
nizate în toamnă. Data va fi stabilită pe 
baza consultărilor cu partidele.

A demisionat din Cabinet

Ladislau 
Csendes, 
șef la CNSAS

București (MF) - Cole
giul CNSAS l-a ales, ieri, 
pentru funcția de preșe
dinte al instituției, pe 
Ladislau Csendes, repre
zentant al UDMR. Ladis
lau Csendes a fost ales 
cu șase voturi pentru și 
patru împotrivă. Csen
des ar urma să fie preșe
dintele instituției pentru 
șase luni. Ladislau An- 
toniu Csendes are 43 de 
ani, fiind născut în 25 
aprilie 1964. A absolvit 
Universitatea Națională 
de Muzică din București 
și este doctor în muzico
logie. Csendes este con
ferențiar universitar, 
membru al mai multor 
asociații internaționale, 
președinte al fundației 
APERTO și prim-cura- 
tor al Bisericii Evanghe
lice Lutherane.

Ladislau Csendes (Foto: fan)

Lewis Libby
(Foto: EPA) 

Grațiat 
parțial 
Washington (MF) - 
George W. Bush a 
decis, luni, cu riscul 
de a provoca reacții 
politice virulente, să îl 
grațieze parțial pe 
fostul șef de cabinet 
al vicepreședintelui 
Dick Cheney, Lewis 
Libby, după ce aces
ta fusese condamnat 
la doi ani și jumătate 
de închisoare într-un 
caz legat de invada
rea Irakului. „Respect 
verdictul juriului, dar 
am ajuns la concluzia 
că pedeapsa cu în
chisoarea pronunțată 
în cazul Libby este 
una excesivă. Din 
acest motiv, comut 
pedeapsa pronunțată 
în cazul Libby, potri
vit căreia el trebuie 
să ispășească 30 de 
luni în închisoare", a 
declarat Bush într-un 
comunicat. Amenda 
de 250.000 de dolari 
și cercetarea timp de 
doi ani a lui Libby ră
mân în schimb îh 
vigoare.

■ Marko: Am demisio
nat din Cabinet pentru 
preveni un insucces în 
alegeri.

București (MF) ■ Liderul 
UDMR Marko Bela a anunțat, 
ieri, că și-a depus demisia din 
funcția de vicepremler pentru 
a preveni un insucces al Uni
unii în alegeri, decizia sa fi
ind motivată și de rezultatul 
referendumului pentru demi
terea lui Traian Băsescu, șl 
că UDMR rămâne in Guvern.

Marko Bela a spus că și-a 
depus demisia la cabinetul 
premierului, dar că gestul său

nu trebuie interpretat ca fiind 
un vot de blam, un avertis
ment sau o „insatisfacție” la 
adreBa Guvernului.

El a precizat că UDMR ră
mâne in Guvern și că va coor
dona în continuare activitatea 
reprezentanților Uniunii din 
Executiv. Explicându-șl moti
vele demisiei, Marko Bela a 
spus că UDMR trebuie să se 
confrunte cu trei provocări 
electorale ■ „alegerile pentru 
PE din noiembrie, alegerile 
locale, din primăvară, șl ale
gerile parlamentare, din 
toamna anului 2008” ■ cărora 
trebuie să le facă față. El a 
arătat că, în urma unei ana

lize interne, UDMR a consta
tat că trebuie să iși restabi
lească un „dialog Intens” cu 
propriul electorat.
W..............
Mi-am dat demisia 
pentru a nu avea 
un insuces în 
alegeri... Am vrut 
să previn un 
insucces.

Marko Bila

.............................. M
El a adăugat, insă, că, in 

luarea deciziei sale a contat 
și rezultatul referendumului 
pentru demiterea președin

telui Traian Băsescu.
Liderul UDMR a spus dt 1 

personal, consideră că, pră 1 
răspunderile pe care le-a avw | 
in calitate de ministru de «*. Â 

a contribuit la realizarea 
torva lucruri extrem de im- ’ 
portante pentru țară”: adera
rea la UE, alocarea către în
vățământ a unor sume buge
tare mai mari decăt In anii 
anteriori, relansarea infra
structurii din domeniul Bdo- 
cației. Marko Bela a deținui 
postul de ministru de stai ' 
pentru coordonarea activită
ților din domeniile culturii, 
Învățământului și integrării 
europene.

Acord între SUA și Rusia
■ Bush vrea elemente 
ale scutului în Europa de 
Est, iar Putin, un sistem 
de apărare extins.

Washington (MF) ■ Preșe
dintele George W. Bush a in
sistat, luni, asupra faptului că 
elemente ale scutului ameri
can antirachetă ar trebui in
stalate în Europa de Est, în 
pofida opoziției Rusiei față de 
această idee.

„Cred că Cehia și Polonia 
trebuie să fie parte integrală 
a sistemului”, a spus Bush.

Președintele american a de
clarat că Rusia Împărtășește 
îngrijorarea Statelor Unite în 
ceea ce privește programul 
nuclear iranian.

Rusia „împărtășește aceeași 
îngrijorare”, a spus Bush.

Statele Unite doresc să obți
nă sprijinul Rusiei pentru a- 
plicarea de sancțiuni sporite 
Iranului, în cadrul ONU.

Președintele rus, Vladimir 
Putin, a propus crearea unui 
sistem de apărare antirachetă 
extins pentru Europa și care 
să asocieze NATO.

Bush șl Putin la Kennebunkport 
(Foto: EPA)

în opinia liderului de la 
Kremlin, această idee ar face 
inutile locațiile pentru insta
larea elementelor antirachetă 
din Cehia și Polonia.
Discuții preliminare

„Este posibilă extinderea 
numărului de parteneri la sta
tele europene care ar fi inte
resate în rezolvarea acestei 
probleme pe baza unei plat
forme de cooperare Rusia- 
NATO”, a declarat Putin.

Statele Unite și Rusia vor 
semna un acord cu privire la 
discuțiile preliminare expiră
rii Tratatului START privind 
armamentul strategic, a anun
țat Casa Albă.

Acordul va fl semnat de li
derii diplomației Condoleezza 
Rice șl Serghei Lavrov, la o 
zl după întrevederea dintre 
președinții George W. Bush și 
Vladimir Putin la Kenne
bunkport (nord-est), a pre
cizat un consilier al lui Bush, 
Steve Hadley.

El va cuprinde Inițierea 
discuțiilor privind „relația 
dintre cele două țări referitoa
re la forțele strategice nuclea
re după expirarea acordului 
START I în 2009”, a adăugat 
el.

Potrivit purtătorului de cu
vânt al Casei Albe, Gordon 
Johndore, Statele Unite șl Ru
sia vor publica în aceeași zi 
un alt document, un comuni
cat comun privind cooperarea 
pentru furnizarea de tehnolo
gie nucleară civilă altor țări, 
sub controlul Agenției Inter
naționale pentru Energie Ato
mică (AIEA).

Civili, ca 
scuturi umane

Roma (MF) - Rebelii ta- 
llbanl șl alți extremiști 
prezenți în Afganistan 
utilizează civili ca scu
turi umane In confruntă
rile cu forțele coallțel in
ternaționale, susține am
basadorul Statelor Unite
la Roma, Zalmay Khalil
zad, citat de AFP.

„Soldațll americani 
din Afganistan fac tot po
sibilul pentru a evita vic
timele civile, dar se mai
întâmplă uneori ca arme- gk 
le să rateze țintele. Nu"
trebuie să uităm un alt
lucru important, taliba- 
nli și alți extremiști uti
lizează civilii ca scuturi
umane”, a declarat Kha
lilzad într-un interviu
acordat agenției italiene.. 
ANSA.

Diplomatul american 
se află în fruntea delega
ției prezente la conferin
ța internațională pentru 
justiție și stat de drept în 
Afganistan, Începută luni 
la Roma.

Atentat O mașină-capcană a explo
dat ieri într-o piață aglomerată'din 
Bagdad, ucigând cel puțin 11 irakieni 
Și rănind alți 33, (Foto: efaj
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Ciocniri violente în moschee
Islamabad (MF) - Un soldat pakistanez a 

fost împușcat mortal, ieri, dintr-o moschee 
condusa de studenți musulmani radicali, 
si tuata în capitala pakistaneză, Islamabad, 
a declarat un ofițer de securitate, citat de 
Reuters.

„Pot confirma că unul dintre militarii 
noștri a fost ucis de gloanțele trase din inte
riorul moscheii”, a afirmat Masha Allah, 
oficial din cadrul serviciilor de securitate, 
în fața moscheii Lal Masjid, sau Moscheea 
Roșie.

Demisie 
după o gafă

Tokyo (MF) ■ Ministrul 
japonez al Apărării, Fu- 
mio Kyuma, și-a anunțat 
ieri demisia, după ce a 
provocat un scandal în 
Japonia, justificând bom
bardamentele atomice de 
la Hiroshima și Nagasaki.

„Mi-am prezentat de
misia premierului și el 
a acceptat-o”, a declarat 
Kyuma, care a provocat 
duminică un scandal, du
pă ce a declarat că bom
bele atomice lansate în 
august 1945 de SUA asu
pra orașelor Hiroshima 
și Nagasaki, care au ucis 
peste 210.000 persoane, 
simt „ceva care nu putea 
fi evitat”, pentru a preîn
tâmpina o invazie sovie
tică în Japonia. Remar
cile sale au scandalizat a- 
sociațiile supraviețuitori
lor acestor bombarda
mente. Opoziția, și chiar 
anumiți membri ai coa
liției aflate la putere, au 
cerut demisia ministru
lui.

„Lucrurile au luat o 
întorsătură pe care nu 
mi-am imaginat-o, și nu 
pot obține înțelegerea po
porului”, a spus Kyuma.

Marea Britanie
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■ Un terminal evacuat, 
o explozie controlată și 
un al optulea suspect 
arestat.

Londra/Glasgow (MF) - 
Terminalul numărul 4 al ae
roportului londonez Heathrow 
a fost evacuat de poliție, ieri, 
după descoperirea unui colet 
suspect.

„Ca reacție la descoperirea 
unei genți suspecte în Termi
nalul 4, sunt efectuate cerce
tări suplimentare în zona 
«plecărilor». Au fost activate 
planuri de urgență. Colabo
răm cu poliția pentru soluțio
narea rapidă a incidentului”, 
a anunțat compania BAA.

Echipele de pirotehniști au 
procedat, ieri dimineață, la o 
nouă explozie controlată a 
unui vehicul suspect parcat 
în apropierea unei moschei 
din Glasgow, a anunțat poliția 
scoțiană,

Echipele de geniști au fost 
chemate în timpul nopții la 
moscheea Forth Street, din 
cartierul Pollokshields, în su
dul orașului Glasgow. Zona 
din jurul moscheii a fost în
chisă, însă locuitorii nu au 
fost evacuați, a precizat poli
ția.

O a opta persoană, un alt 
medic, bănuit de legături cu

Polițiștii britanici în stare de alertă (Foto: epa)

presupusul complot al rețelei 
al-Qaida de detonare a unor 
mașini-capcană de la Londra 
și Glasgow a fost arestat în 
orașul australian Brisbane, 
au declarat ieri o serie de ofi
ciali.

Bărbatul, în vârstă de 27 de 
ani, descris de colegii săi de 
la spitalul Gold Coast drept 
un cetățean model, a fost are
stat de departamentul de con-

traterorism al poliției pe 
aeroportul din Brisbane luni j 
seară, în timp ce încerca să* 
părăsească țara, a declarat 
premierul statului Queens
land, Peter Beattie.

în cele patru zile ulterioare 
atentatelor eșuate de la Lon
dra, șapte suspecți au fost 
arestați în Marea Britanie, 
printre care cel puțin doi me
dici.
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• Majorare cerută. Sindicaliștii din 
Federația Educației Naționale cer majo
rarea salariilor cu 25%, de la 1
octombrie, pentru toate categoriile de
personal didactic. Ei susțin că luptă pen
tru creșterea investiției în resursa umană
și că nu pot refuza majorarea de 10% 
propusă de Guvern. (S.B.)

Copilărie în 
lanțuri
DANA IQAN
dana.ioan@informmedia.ro

Nu-mi place să merg nici la grădina 
zoologică și nici la circ. Oricât de 
bine îngrijite sunt animalele de acolo, 

oricât de iubite de îngrijitori, dresori sau 
public, ele au o privire atât de sfâșietor de 
tristă încât simt că mă doare pe mine pri- . 
zonieratul lor. Totuși, chiar animalele din 
grădinile zoologice au drepturi: pentru 
fiecare e nevoie să se asigure un spațiu 
minim și hrană adecvată.

Nu am văzut privirea copiilor găsiți în 
lanțuri într-o comună ieșeană, dar mi-o 
imaginez asemănătoare cu cea a ani
malelor de după gratii. Nu am văzut nici 
ochii părinților lor, dar, oricât m-aș strădui, 
nu mi-i pot imagina. Am spus „părinți"?!? 
Mare greșeală. Nici ca oameni nu pot fi 
definiți; și nici ca animale, pentru că aces
tea dîn urmă își protejează puii lor.

,0!

plecare persoană consideră anumite 
" I coordonate din viață proprie drept 
normalitate, și uneori acceptă... derogări de 
la normalitatea sa până la o limită accep
tabilă. Cât de mari sunt aceste limite pentru 
consătenii indivizilor în cauză?! Pentru că 
este greu de crezut că nimeni nu a știut 
niciodată nimic despre asta. Sau cât de 
maw-& indiferența în cazul lor?!

Copiii ieșeni legați în lanțuri fac parte 
însă, până la urmă, din anormalul nostru 
cotidian. Va fi, câteva zile, o știre de presă, 
apoi se va uita. Micuții însă vor purta 
durerea lanțului de gleznă toată viața lor. 
Și vinovați pentru asta nu sunt doar cei 
care le-au dat viață, ci fiecare om care a 
trecut măcar pe lângă poarta lor.

Hunedoreanul samaritean
^J)eva (T.S.) - Un devean a predat, ieri, 
jBițiștilor hunedoreni un portofel cu acte 
în care erau aproximativ șase milioane de 
Iei veghi. „Omul s-a prezentat la sediul 
Poliției Municipiului Deva și a declarat că a 
găsit un portofel în care, pe lângă acte, se 
găseau și circa șase milioane de lei vechi. A 
declarat că i-a găsit în zona verde a unei 
benzinării din Deva și că vrea să-i predea”, 
a declarat unul dintre angajații Poliției 
Municipiului Deva. Deveanul se numește 
Adam Igna din Deva, iar păgubașul este 
Grigore Tomoioagă din Arad. Samariteanul 
din Deva are trei copii și cu toate acestea a 
preferat să ducă banii la poliție. Mai mult, 
nici nu a vrut să fie fotografiat.

■ a .

următoare vă oferă posibilitatea să citiți 

iul Liber, GRATUIT:

notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

't medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara;

RBtfiacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 

Hunedoara;

Ggffee „SnacleSavoya", din Deva;

J^RJStiurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decedai, bloc

M, parter;

Cabinet medical „Șonei Raimond", din’Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu. ni. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune- 

-T. >

CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune- 

dhara.

str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc Dl, și cabinetul 10

dn Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;.

CM. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

doara. str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

Programul se învață din mers
■ Deși nepregătit sufi
cient, programul de 
evaluare a sănătății 
populației demarează.

Hunedoara (D.L) - Pentru a 
demara efectiv programul 
național de sănătate e nevoie 
în primul rând ca oamenii să 
primească taloanele pe baza 
cărora se vor putea prezenta 
la medic și la analize, dar 
această problemă e rezol
vabilă într-o săptămână, do
uă. Aceasta este concluzia 
trasă urmărind știrile apărute 
pe site-ul Ministerului Sănă
tății. „Cei născuți în luna 
iulie vor primi scrisorile în 
etape, în cursul lunii iulie, 
conform contractului încheiat 
de CNAS cu Poșta Română. 
Conform aceluiași contract, 
cei născuți în lima august vor 
primi scrisorile în a treia 
decadă a lunii iulie. Până la 
sfârșitul anului, toți cetățenii 
vor primi scrisorile și 
taloanele”, comunică minis
terul. Pentru că medicii au 
fost instruiți, aplicația infor-

Dr. Ana Chiș Șerban

matică - pusă la dispoziția 
lor... Chiar dacă medicii sunt 
sfătuiți, pe același site, să 
testeze „intensiv” aplicația, 
pentru a-i descoperi defectele 
ascunse. „Există posibilitatea 
să apară probleme, pentru că 
o acțiune de o asemenea 
anvergură nu s-a mai făcut 
până acum, dar s-a înființat 
un comitet la nivelul 
județului care să strângă 
toate informațiile privind 
potențialele disfuncționalități 
ale programului, iar acestea 
vor fi rezolvate pe parcurs”,

Marțea fără ghinion a Bac-ului
■ Pentru proba obliga
torie a profilului a fost 
extrasă varianta cu 
numărul 3.

Sanda Bocaniciu______________
Călin Bicăzan

Deva - Bacalaureatul a mai 
trecut de o zi plină! Și a tre
cut și proba scrisă (D), cu trei 
discipline de examen, în 
funcție de profilul clasei în 
care a învățat elevul și spe
cializarea urmată, respectiv 
Matematica (cu patru tipuri 
de subiecte), Istoria românilor 
și Geografia României. Au fost 
pregătite șase rânduri de 
subiecte. Pentru toate, vari
anta de subiect a fost cea cu 
numărul 3. Subiectele vizează 
filiera teoretică, vocațională și 
tehnologică. La ieșirea din 
sălile de examene candidații s- 
au declarat mulțumiți de 
subiectele variantei speci
ficând că „a fost o zi de marți 
fără ghinion”. Dificultatea

subiectelor nu a dat prea mari 
bătăi de cap. Cei care au 
susținut proba la matematică 
au fost însă foarte solicitați. 
Unii apreciau că a fost destul 
de dificil.

La examenul de ieri s-a 
intrat tot în ordine alfabetică, 
probele fiind susținute la un 
loc. Fiecare pe filiera sa. în 
unele centre de examinare s- 
a copiat pe rupte, în altele a 
existat o supraveghere foarte 
atentă, chiar severă! Ca la 
orice examen! „Față de proba 
de la limba română, azi la 
mate a fost mult mai ușor.

Dr. Mircea Artean (Foto. T. Mânu)

spune dr. Ana Chiș Șerban, 
medic de familie. „Apariția pe 
site a softului e un prim pas, 
până vin calculatoarele. Va fi 
mai mult de muncă pentru 
cei care nu au calculatoare la 
cabinete, raportările făcându- 
se pe hârtie. Pentru fiecare 
pacient în parte controlul pre
supune și răspunderea la un 
chestionar mai amplu, iar 
această analiză nu poate fi 
făcută formal. Optimist 
vorbind, fiecărui pacient îi 
vor trebui alocate cel puțin 20 
de minute”, completează dr.

Mircea Artean, președintele 
Colegiului Medicilor Hune
doara.
Depinde de oameni

Dincolo de zona medicală, 
unde în mod cert mai există 
semne de întrebare, mai sunt 
doi factori de care e nevoie 
pentru ca programul să fie 
declarat în final un succes. în 
primul rând, taloanele să 
ajungă la destinatari, dar, 
cum evidența populației e 
mai puțin strictă decât 
acum... 30 de ani, există și 
posibilitatea ca hârtiuțele cu 
pricina să fie transformate 
în... cornete de semințe, de 
exemplu, pentru că desti
natarul nu mai locuiește 
demult la adresă. Și în al 
doilea rând, dar cel mai 
important: cei care primesc 
taloanele să dorească să se 
prezinte la medic pentru acest 
control. Și dacă procentul 
celor care nu vor dori să facă 
asta va fi semnificativ mare, 
din analiza stării de sănătate 
a populației va rezulta un 
raport ciuntit și parțial real.

A mai trecut o zi de examen la Bacalaureat (Foto: sanda Bocaniciu)

Sunt bucuroasă că m-am des
curcat așa cum am sperat. 
Mai am de dat două examene 
la biologie și sport și am

Andreea Ichim Mihaela Birău Doria Șike

Nu merg semafoarele
Hunedoara (DI.) - După 

una dintre furtunile din urmă 
cu trei săptămâni majoritatea 
semafoarelor din municipiul 
Hunedoara au încetat să 
funcționeze. Șoferii hunedo
reni abia se obișnuiseră cu

ele. Cele mai sensibile zone 
sunt cele de intersecție cu 
șoseaua de centură; acum (iar) 
se intră greu pe b-dul Traian 
de pe străzile M. Viteazul, 
Avram Iancu sau de pe bule
vardul Dacia.

în Hunedoara, una dintre furtuni a oprit semafoarele

RECLAMA

scăpat”, spune Andreea Ichim.
„Dacă excludem româna, 

pot spune că bacalaureatul de 
anul ăsta a fost chiar ușor 
până acum. La matematică m- 
am descurcat foarte bine și 
cred că iau examenul fără 
probleme. La română am mai 
multe emoții decât la mate”, 
afirmă Mihaela Birău.

„Eu am dat la geografie și 
pot spune că a fost foarte ușor. 
Nici nu mă gândesc să nu iau 
nota 10. Recunosc că punctul 
5 a fost puțin mai dificil, dar 
m-am descurcat eu”, spune 
Doria Șike.

Cuplul verii 2007

REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora Informații suoh- 
mentare la tel 0254/ 21 1 275, int. 8834

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!

JURNAL

iacă formați un 
cuplu și aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este momen- 
tull Vă facem 
vedete $1 vă 
răsplătim pentru 
astal Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa „Cuvântul 
liber* Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromln, parter, 
sau în format elec- 

la adresa de
sanda.bgcani; 

duoinformmedla.ro 
în perioada 3 iulie— 
2 august, iar în 27 

vă alegeți 
leii

Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 

L.huon.m. sub 
3 votului elec- 

cât și prin
intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber*, 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara astal

mailto:dana.ioan@informmedia.ro
uoinformmedla.ro
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născut Jtan-Herre Blanchard, aeronaut
francez. Inventatorul parașutei. în compania amerl- 
Hcanului John Jeffries, a realizat 

prima traversare a Canalului 
Mânecii fo balon, la data de 7 
ianuarie 1785.____________________

1848 - A încetat din viața scri
itorul francez Francois Renâ da 
Chateaubriand (n. 1768).________
1923! - S-a născut actrița Italians 

Gina Lollobdglda gtate) Hrapas;).

Cer parțial noros. Maxima va fi de 29°C, 
iar minima de 12°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Averse de ploaie. Maxima va fi de 

20°C, iar minima de 8°C.
Vineri. Cer parțial noros. Temperatura 

maximă va fi de 22°C. Minima va fi de 8°C.

Calendar Creștin Ortodox

Sf. Ier. Andrei Criteanul (al Cretei); Cuv. Marta.

Calendar Romano-Catolic_________________
Șf. Elisabeta a Portugaliei.

Calendar Greco-Catolic___________________________

S Andrei, ep. Cretei.

Energie electrica____________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 

vederea executării de lucrări programate, intre orele: 

8.00-14.00 în Hunedoara, str. T. Vladimirescu, str. 

Zorilor; în localitățile Tuleș, Goleș, Mladin, Dăbâca, 
Hâșdău, Strei.
în jurul orei 14.00 în localitatea Hațeg, întrerupere 

de scurtă durată;

8 30-16.00 în Hondol (parțial);
8.00-15.00 în Sibișelu Vechi și în Stănija.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, satul Dâlja Mică, str. Cucu

lui; Petrila, cartierul 8 Martie, bl.1, bl.2, bl.3, bl.5, 

bl.44. bl.47. bl.48; Vulcan, str. M. Viteazul, bl.04, 
05, D6; Lupeni, str. Văscozei; bl.1, bl.2, bl.6, str. 

Plopilor, bl.11, bl.3. bl.4, bl.S, bl.6;
9.00-11.00 în Lupeni, str. Gorunului, bl.1, bl.2, bl.S, 

bl.7, bl.8, bl.10.

Gaz______ ___________ .
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă între 

orele:
9.00-16.00 în Deva, pe Aleea Constructorilor, bl.F2.

Apă ______ __________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă din 

data de 04.07.2007, ora 20.00, până în data de 

05.07.2007, ora 8.00, fa Geoagiu, pentru remedieri 

la conducta de refulare Geoagiu (oraș) șl Geoagiu- 

Băl.
în data de 04.07.2007, între orele 8.00-13.00, se 

întrerupe furnizarea apei potabile în Deva, pe str. G. 
Enescu, pentru înlocuire robineți înainte de apome- 

trele de la bl. 1, scările 1, 2, 3.

Pește cu legume
Ingrediente: 1 kg pește, 1,5 kg cartofi, 1 ardei gras, 

200 g mazăre, 100 g fasole verde, 500 g roșii, ulei, 

100 g slănină afumată, 250 g smântână, sare, 

verdeață.
Mod de preparare: Peștele curățat se porționează, 

se sărează și se prăjește în ulei. Cartofii se curăță, se 

spală, se tale în cubulețe, se pun cu puțin ulei în 
vasul ce urmează să se dea la cuptor. în uleiul 

rămas se prăjesc ardeii tăiați, fasolea verde tăiată în 

bucăți și mazărea verde, după care se adaugă în 

vasul cu cartofi, împreună cu verdeața. Pe deasupra 
se presară slănină tocată. Se așază bucățile de pește 

peste legume, apoi se taie roșiile în două și se pun 

deasupra împreună cu smântână.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Berbec

Soluția Integrantei din numărul precedent: C - FOC - P - OAZA - UȘOR - MARS - 
APA - VID - CEHI - LACOMA - M - CARAS - RIO - O - NR - MAUR - DRIADA - IG 
- ACVILA - A - Bl - AG - VAN - I - AN - VARA - SERAL - MA - E - LIBIA - RISC

50 RON Al CÂȘTIGAT!
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 4-20 Iulie, CL te provoacă la un 

nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect toate Inte- 
gramele apărute In acest Intentai, realizează 

o colecție șl trlmlte-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o In cutiile speciale Cuvântul liber, 
până în 30 iulie.

Ir 31 IVUE. CBVAWTWL LIBER 
te vrea câștigători
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform Media și nici rudele acestora de graaele I și II. 
Extragerea va avea loc în 31 Iulie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int B806. Persoana de contact Magdalena Șertan

Nume.....
Prenume 
Adresa ...
........................Tel...................... 
Localitatea...............................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □
CUVANJUL

7:00 Jurnalul TVR. Sport -
Meteo

730 TeleMatinal 
10:00 Ne vedem la... TVRI

Talk-show (r) 
11:00 Hello, Good-Byel (r) 
1130 Delidile bucătăriei

(doc.)
12:00 Nocturne (r) 
12:50 Integrante după inte

grare
13:00 Hannah Montana (ep. 

03 comedie, SUA,
2006). Cu: Miley Cyrus 

1330 Desene animate. Club
Disney 

14:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

15:00 Teleshopping 

1530 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj penlnj...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

17:00 Isabel, fa căutarea 
O iubirii (ep. 3, dramă,

Venezuela, 2004) 
17:50 Patrula de mediu 

18:00 Justiție militară (s).
OCu: David James Elliott 

19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
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7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea 
9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 

r)
10:f| Fantomas In acțiune 

(film, r)
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

gde familie (s, dramă, 
“Marea Britanie). Cu: 

Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, John 
Middleton, Charlie 
Hardwick

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Cascadorul Hooper 

(comedie, SUA, 1978).
“Cu: Burt Reynolds, Sal

ly Field, Jan-Michael 
Vincent, Brian Keith 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Mesaje de dincolo (s). 

Cu: Jennifer Love 
BiHewitt, Aisha Tyler, 

David Conrad 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

5

s

5

.¥

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Vocea inimii (serial.

El ultimul episod). Cu: 
loan Isaiu, Toma 
Dănilă, Olga Delia 

Mateescu
13:00 Obse/vator cu Simona 

Gherghe
13:45 Opt reguli simple

□ (serial) 
14:15 Familia Reagan

H (partea a ll-a) (dramă, 
SUA 2004). Cu: Judy 
Davis, James Brolin, 
Zoie Palmer. R.: Robert 
Allan Ackerman 

16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

Tom

VW?

începeți o sene de schimbări în cămin. Vă sfătuim $1 
cont și de părerile partenerului de viață. Puteți să văntoeț 
planuri de viitor. Nu începeți mai multe treburi deodML
Taur

Doriți foarte mult să faceți schimbări în casă și rt.w<___
faceți rost de banii necesari. Vă recomandăm să mefțep 
prin magazine la cumpărături împreună cu partenerul.. 
Gemeni

S-ar putea să primiți un cadou pentru casă. Aveți o zl fierte 
aglomerată, dar și satisfacția este pe măsură. După-amiază 
stați acasă împreună cu câțiva prieteni și familia.

Rac ■ j

Dimineață sunteți hotărât să terminați o serie de modificări
începute în casă. Vă ajută cu bani o persoană mal în vârstă 
din familie, dar va încerca să-și impună punctul de Jslete.
Leu

Sunteți preocupat de probleme legate de cămin. Dimineață
aveți ocazia să cumpărați o casă sau să faceți un schimb 
de locuință. Partenerul este de acord cu Inițiativele dum
neavoastră. re
Fecioară

Dimineață primiți o sumă foarte importantă de Han! șl reușiți 
să vă puneți în practică planurile de a face schimbări în 
casă. Puteți" să începeți lucrări de reparații sau il zugrăviți.
Balanță

Ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri, pentru că nu 
vă aflăți într-un moment foarte bun. Nu luați decizii impor
tante! Ar fi bine să vă găsiți mai mult timp pentru pro
blemele familiei.
Scorpion

Vă concentrați asupra familiei și a căminului. Doriți să 
cumpărați un obiect de valoare pentru casă. S-ar putea ca 
o rudă apropiată să vă dea un sfat bun.
Săgetător _ . . »x._

Dacă intenționați să faceți schimbări în casă, acunv'feste 
momentul. Vă puteți baza pe ajutorul rudelor și al priete
nilor. Este o zi bună pentru mutat mobilă, pentru reparații.

Capricorn

Chiar dacă aveți multe probleme de rezolvat, vă 
mandăm să nu vă neglijați sănătatea. Găsițl-vă timp și'piei. N 
tru odihnă! Reuțiți să faceți mari schimbări în cămin și la 
serviciu.

Vărsător

Dacă puteți să plecați îrțtr-o excursie cu partenerul de viață, 
vă recomandăm să nu ezitați. 0 ieșire în mljlscul naturii 
vă poate apropia și mai mult. Aveți idei originale.

M a
Pești _____

Traversați o perioadă favorabilă relațiilor sentimentale și 1 
inițiativelor cu privire la cămin. Dimineață aflați că .nu mai ‘ 
trebuie să plecați într-o delegație. Nu este cazul sfr regre
tați.

700 Sport extrem 7:30 Omul 
între soft și moft (r) 8:00 ÂBC... 

de ce? (r) 8:30 Spellbinder: o 

lume nouă (r) 900 Lecția de... 
știință. Ochiul științei (doc.) 930 
Jurnalul Euronews pentru 

România 9:45 Orășelul nostru 
drag (s) 10:10 Plaja lui Măruță 

12:00 Poirot (r) 13:00 Spell
binder: o lume nouă (s) 1330 

ABC... de ce? 14:30_România 
underground 15:00 împreună 

în Europa 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 16:20 Descoperă românii 
16:30 Autostrada TVR 18:00 
Jurnal regional 18:30 Replay 

19:00 Bugetul meu. Prețul ba
nilor 19:30 Campionatul de 

comedie 20:00 Celebritățile 
timpului tău 20:10 Farmece (s) 
21:00 Ora de știri 22:10 
Fitzgerald (dramă, SUA, 2002)

7:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
9:00 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia. 2003) 10:15 Gitanas 
(s). Cu: Ana de la Reguera, 
Manolo Cardona, Dolores 
Heredia 12:30 Inocență furată 
(s) 13:30 Prizoniera (s) 15:30 
Răzbunarea Victoriei (s) 17:30 

: Povești ri adevărate 18:30 Bet
ty cea urâtă (s) 19:30 Tequila 
cu suflet de femeie (s) 20:30 
Numai iubirea (s) 21:45 Zorro 
(s) 22:45 Poveștiri de noapte ; 
(divertisment) 23:15 Clona (s) > 
0:15 Prizoniera (r) 2:00 ! 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Numai iubirea (r) 3:45 Poveștiri 
de noapte (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

2020 Poponj1 zice!
20:55 Oaiiul magic (r) 
21:50 Neveste disperate

El(film serial).
Cu: Teri Hatcher, Mar
cia Cross, James Den

ton
22:45 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
2320 Răzbunarea pistolaru- 
wOlui (western, Italia, 
. 1998). Cu: Leonardo 

Pieraccioni, Arvey Keit
el, David Bowie. R.: 
Giovanni Veronesi 

1:10 Justiție militară (r) 
2:00 Jurnalul TVR (r).

Sport. Meteo
3:05 A doua facercare 

(film, r)
«35 Hello, Good-Byel (r) 
5:05 Integrante după inte

grare (r)
5:10 Isabel 1h căutarea

0kiirii(r)
SS0 DeSdfc bucătăria (r) 

630 Poponj' zkel (r)

t

I

I

2030 Pasiune fatală 
(dramă, SUA, 2006). 
Cu: Victoria Pratț, 
Chris Kramer, William 
B. Davis 
-Sport

2230 Știrile ProTv 
23:00 CSI: New York - 

gCriminaliștii (s). Cu:
Gary Sinise, Melina 
Kanakaredes 
-Vremea 

0:15 Călătorii în necunos
cut (serial acțiune, 
SUA, 2005). Cu:

BWiiliam Fichtner, Eddie 
Cibrian

1:10 Omul care aduce 
cartea (r) 

,1:15 Știrile Pro Tv
2:30 Jugaru Shukani (r) 
3:00 Icstrim Tivi (r) 
3:30 Vedere de pe bloc (r) 
430 Călătorii în necunos

cut (r)
530 La Bloc (r)

630 Emmerdale - Afaceri 
Ejde fantiie (r)

20:30 Ziua Judecății 
(emisiune de 

divertisment) 
23:00 Observator cu

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport 

El Meteo
24:00 V.I.P. (s). Cu: Pamela 

Anderson, Molly Cul
ver, Shaun Baker, 
Natalie Raitano, Leah

8:00 Mr. Bean (s) 8:30 Poftă 
bună cu Jamie Oliver 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Marker (s). Cu: Richard 
Grieco, Gates McFadden, 
Andy Bumatai 12:20 Look 
who is winning 14:30 Miezul 
problemei (r) 16:30 Lola (s). 
Cu: Blandine Bury, Cyril 
Mourali, Jean-Francois Palac- 
cio, Severine Ferrer 17:30 
Naționala de bere 18:30 Știri 
20:00 Jara Iu’ Papură Vouă 

! (divertisment) 20:30 Sărut 
mâna, mamă! 22:00 Miezul 
problemei 24:00 Film artistic

10:00 Terapie intensivă (r) 
11:00 Walker, polițist texan (r) 
12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri
că (s) 13:45 Droopy, maestrul 
detectiv (s) 14:15 Descoperă 

România (r) 14:45 Icstrim Tivi 
15:15 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 16:15 Entertainment 
News (r) 16:30 Seaquest (s) 
17:30 Doi bărbați și jumătate
(r) 18:00 Walker, polițist texan
(s) 19:00 Terapie intensivă (s) 
20:20 Jurații (s) 21:30 Doi 
bărbați și jumătate 22:00 Atac 
pe vaporul Queen (acț.)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Autoforum (r) 9:45 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Speranță reclădită 
(dramă, SUA, 2001) 13"
Al 7-lea cer (s) 17:25 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:30 Camera de râs 20:00 
Campionatul suporterilor - 
Nou! 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 

24:00 CSI - Investigații (s) 
1:00 Focus (r) 2:00 Sunset 
Beach (s) 3:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r)

7:55 Sister Act (comedie, S™ 

1992) 935 Stealth - Pericol 
invizibil (acțiune, SUA, 2005) 
12:05 Frumoasele de la

pti ie (aventuri, SUA, 2006) 
1335 Alchimie (comedie, SUA, 
2005) 15:00 V Festival 2006 - 
Concert 16:05 Crăciunul cu 
familia Krank (comedie, SUA,
2004) 17:45 în căutarea lui 

Forrester (dramă, SUA, 2000) 

20:00 în junglă (animație, 
SUA, 2006) 21:25 Stealth - 
Pericol invizibil (acțiune, SUA,
2005) 23:30 Stăpânii străzilor 

2 (muzical, SUA, 2005)

9:10 100% (r) 10:00 Reali
tatea de la 10:00 11:00 Des
chide lumea 12:00 Realitatea 

16:25 de la 12:00 13:15 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Drăgoș Bucur 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 1800 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:05 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 21 
21:50 Ziarul Realității 22:00 
100%. Cu Robert Turcescu

7:00 Matinal 710 10:00 Auto
motor 10:30 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 

teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 12:fX) Știri 13:05 Emisiune- 
concurs (r) 14:35 Lumea 
cărților 15:35 Euromaxx (doc
umentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) 

E 18:00 6! Vine presa! Cu Livia
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 

E Binecuvântată fii, închisoare
(dramă, România, 2002). Cu: 
Maria Ploae, Dorina Lazăr 
22:00 Nașul. Talk-show cu 

Radu Moraru 24:00 Interzis. 
Cu Laura Andreșan 030 Emi- 
siune-concurs

8:00 Mercedes Cosworth 900 
Automobi ericane recon
diționate 10:00 Vânătorii de 
mituri 11:00 Mașini pe alese: 
Mercedes Zoswi i 12:00 
Inginerie la superlativ 13:00 
Confruntări și fiare vechi 1«00 
Brainiac. Maniaci ai științei 
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 17:00 
Constructorii de motociclete 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 2100 Insulă pustie 
22.-00 Meserii murdare 2300 
Jocurile video, pasiune și 
rrdustrie 2400 Cum se fabrică 

diverse luoui?
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Morți nejeliți de nimeni

Amplasarea aparatelor radar în data de 04.07.2007:

■ DJ 687: Bârcea Mică - Crlstur - Hunedoara - Hâșdat;
■ DN 7: Zam - Illa - Lețnlc - Mintia ■ limita Jud. Arad;
■ Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, străzile Horea 

șl Mihai Emlnescu.

D-dl" Decabal, bl. R, parter (lângâ QUASAR), tel.: 
mm.

i

i
i

I
i

SIF5 ......... 4.2ÎQ -1,61

la dS +0,27
sin 4,i +1,27
IM 5 +8,75

5® 5. +0,98
S|F4 2. 0,00
ttt i. -4.12

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. George Enes- 

■ cu/nr. 14. ©-» 717659.
Farmacia .Green Line’, non-stop, Bd. Dacia, nr.

33.®-» 748080.____________

Farmacia .Arnica’, str. G. Enescu, nr. 7. ®-» 

713045.

DEVA
Farmacia .Bella Farm”, non stop, b-dul Decebal, bl. 

5. ©-» 231515.
Farmacia nr.1 .Remedia”, non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. ®-» 211616. 224488.
Farmacia „tacoml - Humanltas II”, str. Aleea Transil- 

. vaniel, bl. 7. ®-« 211949.

Reguli: ÎNCEPĂTORI I

In fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 
Acestea tre

buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură da

tă. De ase

menea, ci
frele de la 1 

îâ 9 trebuie 

să figureze 

O singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

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

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători Avansați

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

4 1 3 7 5 8 2 9 6

7 3 2 5 9 6 4 8 1

1 5 6 8 7 4 9 2 3

8 9 4 3 1 2 5 6 7

5 6 8 9 3 7 1 4 2

2 4 1 6 8 5 3 7 9

3 7 9 4 2 1 6 5 8

8 2 4 7 1 5 9 6 3

3 5 7 6 2 9 8 4 1

6 9 1 4 3 8 2 5 7

5 1 6 9 7 2 4 3 8

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

4 8 5 2 9 7 3 1 6

7 6 9 3 4 1 5 8 2

1 3 2 5 8 6 7 9 4

■ Doar autoritățile 
locale se ocupă de cei 
decedați de care nu se 
interesează nimeni.

Hunedoara (D.I.) ■ Pentru 
fiecare persoană decedată, 
ajunsă la morga spitalului 
hunedorean și nerevendicată 
de nimeni, se fac o serie de 
demersuri pentru ca aceasta 
să fie înmormântată crești
nește. Demersurile durează 
însă mai mult atunci când 
este vorba despre persoane cu 
alt domiciliu, pentru că legal 
flecare primărie trebuie să se 
ocupe de morții ei. în acest 
moment, în morgă sunt trei 
persoane. Buldur Dumitru a 
fost adus în 22 aprilie, iar 
ultimul domiciliu cunoscut 
este Deva, pe Aleea Sal
câmilor. Popovici Valentin e 
aici din 17 aprilie, dar multă 
vreme a fost neidentificat. 
Avea doar 44 de ani. Lupescu 
Ioan era din Hațeg, avea 78 de

Persoanele decedate în canale sunt aduse de polițiștii comunitari la morgă

ani, șl e aici de-o lună. El e 
singurul despre care se mai 
știe ceva: fiul său, plecat in 
străinătate, a trimis bani de 
înmormântare, dar rudele 
care trebuiau să se ocupe de 
asta au preferat să-i cheltu
iască. Lupescu loan își cedase 
locuința concubinei lui, cu 
condiția ca aceasta să aibă 
grijă de el și să se ocupe de 
cele cuvenite după moartea sa.

Abia luni, după ce a aflat că 
primăria din Hațeg nu are de 
gând să-i îngroape bărbatul șl 
că nici nu poate intra în po
sesia moștenirii, a venit la 
Hunedoara să se intereseze ce 
e de făcut. „Pentru cei aban
donați, cu domiciliul în 
municipiu, primăria asigură 
loc de veci, sicriu, transport. 
Nu ne putem asuma răspun
derea însă și pentru cei din

altă parte, chiar dacă au murit 
aici. Am făcut numeroase 
demersuri către primăriile 
aparținătoare, dar, de atâta 
timp, nu s-a rezolvat nimic”, 
spune Dana Pleșca, șef servi
ciu tehnlco-administrativ din 
cadrul spitalului hunedorean.

www.huon.ro .
hțtjl www.huon.ro M *|
Spune-țl pârerea la foruml v—/

Consiliere antisuicid la Deva
Deva (C.B.) - După nume

roasele cazuri de sinucideri 
înregistrate în acest an la 
nivel național printre 
tineri, Centrul Județean de 
Asistență Psiho-Pedagogică 
Hunedoara (CJAPP) a ho
tărât să organizeze, pe toată 
durata vacanței de vară, 
cursuri de consiliere pentru 
elevii cu probleme emoțio
nale. „Această acțiune are 
ca scop prevenirea even
tualelor cazuri de suicid 
care ar putea avea loc și în 
județul Hunedoara. Pe toată

perioada vacanței de vară, 
la sediul CJAPP se va afla 
un psiholog, un pedagog 
sau un asistent social, care 
vor avea rolul de a consilia 
cazurile de copii cu pro
bleme emoționale”, afirmă 
Dan Oltean, coordonatorul 
CJAPP.

Cei interesați de acest tip 
de consiliere se pot prezen
ta la sediul CJAPP, situat 
în clădirea Inspectoratului 
Școlar Județean Hunedoara, 
camera 8, în flecare zi, între 
orele 8-16.

A intrat pe fereastră
■ Un tânăr a furat, în 
plină zi, bijuterii de 
3000 lei, intrâhd prin 
efracție într-o casă.

Lupenl (T.S.) - Un tânăr în 
vârstă de 22 de ani, din Lu- 
peni, este cercetat de polițiștii 
Biroului de Investigații Cri
minale Lupeni care au stabilit 
că în urmă cu două zile a 
pătruns prin efracție în lo
cuința părții vătămate Traian 
C., de 54 de ani, din localitate, 
de unde a sustras mal multe 
bunuri în valoare totală de 
6.950 RON. „Polițiștii au sta
bilit că Andrei S., în vârstă de

22 de ani, a acționat în tim
pul zilei, lntr-un moment în 
care partea vătămată nu se 
afla în locuință. Profitând de 
această circumstanță, tânărul 
a pătruns în casă pe fereastra 
de la baie (lăsată neasigurată!) 
și a sustras bijuterii din aur 
în valoare de peste 3.000 RON 
și o importantă sumă de bani. 
Ulterior, banii au putut fi 
recuperați de către polițiști și 
restituiți părții vătămate”, 
declară Bogdan Nițu, purtător 
de cuvânt în cadrul IPJ Hune
doara. Pentru infracțiunea de 
furt calificat, Andrei riscă 
pedeapsa cu închisoarea de la 
trei la 15 ani.

Ambulanța la 
ștrand

Geoagiu-Băi (M.Ș.) ■ Pe 
perioada sezonului estival, o 
ambulanță va asigura asis
tență medicală în situații de 
urgență, în stațiunea Geoagiu- 
Băi. Necesitatea prezenței 
ambulanței este impusă de 
afluxul mare de turiști în 
stațiunea hunedoreană, în 
această perioadă a anului, 
înființarea punctului fix de 
ambulanță s-a realizat la 
solicitarea reprezentanților 
Complexului Băilor Daco- 
Romane, cu sprijinul autorită
ților locale administrative și 
sanitare, care doresc să evite 
evenimentele neplăcute pe 
care le-ar putea avea musa
firii lor.

Proiect comun 
pentru copii

Deva (S.B.) - O delegație 
maghiară a vizitat județul 
Hunedoara în vederea sta
bilirii unei viitoare colaborări 
în domeniul asistenței sociale. 
Delegația maghiară a vizitat 
mai multe case de tip familial 
din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Pro
tecția Copilului, situate în 
municipiile Hunedoara și De
va. La finalul vizitei a avut o 
întâlnire cu președintele Con
siliului Județean Hunedoara, 
Mircea Moloț, la care s-a dis
cutat posibilitatea realizării 
unor programe comune în 
viitor în domeniul asistenței 
sociale. în județul Hunedoara 
există aproximativ 20 de cen
tre tip case familiale care ar 
putea intra în acest program 
de parteneriat.

Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la sediul lichidatorului - 

din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744/861763, fax 0254-206241. £

HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator judiciar al SC REFRACTARA SA, cu sediul în Baru Mare, Str. 
Principală, nr. 314, jud. Hunedoara, CUI 2092884, organizează vânzarea prin licitație publică. în data 
de 27.07.2007, ora 12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara, a următoarelor bunuri aparținând soci-

RTCrt. Nr. inventar Denumire Preț pornire llctafle
1. 1018 CLĂDIRE STAȚIE TRANSFORMARE 57.179,86
2. 1020 STAȚIE APARATAJ SA2 8.079,62
3. 1021 HALA FABRICAȚIE PREPARATE AMES 152.500,44
4. 1022 STAȚIE APARATAJ ELECTROFILTRE 19.667,54
5. 1023 HALA UNII GARAJ 64.864,49
6. 1024 CLĂDIRE POST TRANSFORMATOARE 13.633,63
7. 1025 HALĂ PRODUCȚIE PRESARE 171.340,49
8. 1027 ATELIER MECANIC 59.599,47
9. 1028 CLĂDIRE LABORATOR 56.588,48
10. 1030 CLĂDIRE STAȚIE COMPRESOARE 31.950,26
11. 1031 CLĂDIRE STAȚIE POMPE 2.913,93
12. 1032 CLĂDIRE IND PT. 2 9.440,64
13. 1034 CLĂDIRE IND. SA 3 22.004,48
14. 1035 CLĂDIRE ELECTROFILTRE 8.036,08
15. 1036 CLĂDIRE PROD. MONOBLOC 57.861,68
16. 1037 CLĂDIRE PSI 7.377,18
17. 1038 CLĂDIRE POD BASCULA CF 1.817,92
18. 1041 REMIZA LOCOMOTIVA 9.399,55
19. 1044 DIG SUBMERSAT PT. PROT. MAL 1,57
20. 1047 ÎMPREJMUIRE AERlĂNĂ 6.858,14
21. 1057 DIG DE APARARE ÎMP. INUNDAȚIILOR 12.975,25
22. 1066 CAMERA SUBTER. PT. DESCĂRCARE 3.661,97
23. 1067 INSTALAȚII EVACUARE APE ACCIDEN. 25,90
24. 1068 STAȚIE DRENAJ LA STAȚIE DESCĂRCARE 1.591,44
25. 1069 GALERII SUSȚINERE BENZI 1.103,12
26. 1070 EȘAFODAJ TRANSFORMATOR CU BA 453,22
27. 1080 INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORȚA 5.284,12
28. 1081 DRUM INDUSTRIAL 151,48
29. 1084 POD CF 4.193,47
30. 1085 PODEȚ CF NR. 1 335,90
31. 1086 PODEȚ CF NR. 2 813,81
32. 1087 DRUM ACCES 1.462,27
33. 1088 REMIZA PSI 958,267
34. 1089 DRUMURI INTERIOARE 1.299,65
35. 1091 DEPOZIT bE MATERII PRIME 88.950,52
36. 1092 DEPOZIT SACI 18.984,24
37. 1098 UNII MANIPULARE VAGONEȚI 1.361,18
38. 1099 DEPOZIT ȘAMOTA 32.913,71
39. 1101 INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORȚA 39.849,76
40. 1102 INSTALAȚIE HIDROTEHNICA 47,25
41. 1103 INSTALAȚIE TERMOENERGETICA 0,63
42. 1104 FILTRU DE AER 1,06
43. 1112 INSTALAȚIE DRENAJ 474,88
44. 1115 INST. ELECTRICA ILUMINAT SIGURANȚA 121,92
45. 1117 CONDUCȚIE TRANSPORT BARBOTINA 124,99
46. 1120 EȘAFODAJ BANDĂ PIF 426,10
47. 1123 DRUM INDUSTRIAL 429,63
48. 1124 DRUM HALDĂ ZGURĂ 27,87
49. 1125 POD LINIE CF 2.578,47
50. 1128 PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ 174,86
51, 1129 ȘOPRON CU VATRĂ BETONATĂ Șl AC 147,25
52. 1131 INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE REMIZĂ LOCO. 37,32

TOTAL 981.986,97 lei

RfClAVA
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Sindicaliștii donează sânge• Dispariție. O fată de 12 ani, din Ghe- 
lari, a fost dată dispărută de familie după 
ce minora a plecat de acasă într-o direcție 
necunoscută. Ana Maria Pașca este înaltă 
de 1,5 m, șatenă, ochi căprui, păr lung. 
(M.S.)

• Accident. Un tânăr din Orăștie este 
autorul unui accident în lanț petrecut la 
trecerea de cale ferată de la Simeria, 
după ce a circulat cu viteză mare dinspre 
Timișoara. Mașina sa a lovit un Opel și un 
Renault Megane, vehiculele fiind avariate. 
(M.S.)

■ CNSLR Frăția Hune
doara a lansat o cam
panie pentru atragerea 
donatorilor de sânge.

Deva (M.S.) - CNSLR Frăția 
Hunedoara în colaborare cu 
Centrul Județean de Trans
fuzii (CJT) au declanșat ieri, 
în premieră națională, o cam
panie pentru donarea de 
sânge, la finalul căreia unul 
dintre sindicaliștii donatori

Elevi în top
Deva (M.S.) - Elevii 

hunedoreni s-au dovedit 
cei mai buni la 
admiterea în Colegiul 
Militar „Mihai Viteazul” 
din Alba-Iulia, compara
tiv cu alte județe din 
vestul țării, șase candi
dați fiind acceptați să 
învețe în prestigioasa 
școală militară. Doi din
tre elevii admiși, Narcis 
Cotovan și Isabela Dia- 
conu, au câte o soră mai 
mare care studiază tot 
în liceul militar. Medi
ile de admitere la 
colegiul militar au fost 
cuprinse între 9,29 și 
9,64, fiind unele dintre 
cele mai mari din țară. 
„Calitatea elevilor este 
demonstrată de mediile 
de admitere. Suntem în 
fruntea județelor, ca nu
măr de candidați ad
miși. Colegiul este foar
te bun, ceea ce i-a deter
minat atât pe elevi, cât 
și pe părinții lor, să 
aleagă acest liceu mili
tar”, a declarat lt.col. 
Nicolae Dincă, din 
partea Centrului Militar 
Județean Hunedoara.

Amenzi
Petrila (M.S.) - Ex

ploatarea Minieră 

Petrila a fost 

sancționată cu 

16.000 de lei după 

ce un angajat al 
minei a suferit un 

accident de muncă 

soldat cu invaliditate 

motorie. „Au fost 

aplicate două amenzi 

pentru un cumul de 

vinovății. Victima 

avea instructajul de 

protecția muncii 
făcut la zi. dar 

actualele norme 

prevăd că angaja
torul răspunde pen

tru tot ceea ce se 
întâmplă în unitate", 

a declarat marți șeful 
Biroului Petroșani din 

cadrul Inspectoratului 

Teritorial de Muncă 

Hunedoara, Ileana 

Bodea. Accidentul de 

muncă a avut loc la 

sfârșitul lunii mai, 
victima fiind un mi
ner șef de schimb de 

la mina Petrila. 
Ancheta efectuată în 

acest caz a arătat că 

trei lespezi de piatră 

au căzut peste 

spatele minerului, 
afectându-i coloana 

vertebrală. Omul a 

rămas paralizat de 

ambele picioare.

Lacrima Minișca

Coadă canină la... tunsoare
■ Canicula face ca zeci 
de căței să aștepte 
nerăbdători să scape 
de blană.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.5troia@informmedia.ro

Deva - Dincolo de faptul că 
tunsoarea câinilor și pisicilor 
a devenit o modă, vremea 
caldă din acest an face ca, 
animalele de companie purtă
toare de blană, să devină 
clienți fideli ai frizeriilor spe
cializate. Practic, orice posesor 
de animal cu blană, este pus 
în situația de a-și proteja ani

ȘOTeril hunedoreni au primit, intr-o 
singură zi, 150 de amenzi pentru 
încălcarea prevederilor legale referi
toare la circulația pe drumurile pu
blice. Aproape 20 de sancțiuni au vizat 

' viteza excesivă. (Foto: T. Mânu)

Cine ne udă florile?
Deva (H.A.) - Vrem să plecăm la mare, dar 

nu avem cu cine să ne lăsăm cățelul și nu 
are cine să ne ude florile? Cea mai simplă 
soluție este vecina pensionară, care se va 
bucura să ne ajute. Și, pe lângă faptul că ne 
plătește întreținerea sau celelalte facturi 
lună de lună, sigur nu va refuza să dea de 
mâncare la cățel și să-l scoată Ia plimbare, 
sau să ude florile din balcon dimineața și 
seara, câteva zile.

Mihaela Cutinici, un florar din Deva, ne 
învață cum să ne udăm florile de lă distanță. 
Ca să nu fie foarte expuse, trebuie să le 
punem într-un loc mai umbros. Pentru 
udare, improvizăm un rezervor de apă cu 
fitil, din câteva fâșii dintr-o pânză veche. Un 
capăt al fâșiilor îl punem într-un vas cu apă, 
iar celălalt capăt îl îngropăm în pământ, 
lângă rădăcinile plantei. Un alt sistem de iri
gare artizanal constă în amplasarea unei sti
cle de doi litri, întoarsă cu gura în jos, care 
se fixează în farfuria ghiveciului. Așadar, 
am rezolvat și cu mușcatele, numai să avem

Elevii deveni dau 
o șansă Dunării

Deva (D.I.) - La cea de-a 
opta ediție a concursului de 
afișe „O șansă Dunării albas
tre”, desfășurat în urmă cu 
trei săptămâni la Tulcea, ele
va deveancă Otilia Bocaniciu 
a câștigat în acest an locul al 
IlI-lea. Elevii Liceului de Arte 
„Sigismund Toduță” participă 
la acest concurs de șase ani. 
La fiecare participare s-au 
întors acasă cu unul sau două 
premii, iar în 2001 afișul cam
paniei de promovare a Deltei 
Dunării l-a constituit lucra
rea unui licean devean. Este 
însă pentru prima dată când 
liceul a trimis la acest con
curs lucrări ale elevilor de 
gimnaziu, iar faptul a fost de 
bun augur: unul dintre ei a 
urcat pe podium în această 
competiție. Otilia Bocaniciu, 
absolventă acum a clasei a 
opta, pregătită de profesoara 
Adriana Popa, a reușit în 
acest an să depășească în 
imaginație și măiestrie par
ticipant din ciclul liceal al 
școlilor de profil din țară care 
și-au trimis lucrările la acest 
concurs.

CNSLR Frăția își convoacă membrii în centrele de transfuzie

va fi recompensat, prin 
tragere la sorți, cu o vacanță 
de șase zile pe Litoralul româ
nesc. „Campania se constitu
ie într-un exemplu de soli
daritate umană, având în 
vedere criza de donatori din 
țară. Vrem să arătăm că 
sindicatele se pot implica în 
viața socială și că pot fi un 

malul de razele Soarelui faci- 
lîtându-i' un... tuns!. „Tunsul 
animalelor cu blană este un 
<ritual> obligatoriu pentru 
iubitorii de câini și pisici. 
Căldurile excesive din această 
perioadă creează mari discon- 
forturi animalelor cu blană. 
De aceea, în perioada de vară, 
o tunsoare este bine venită”, 
declară Marius Preda, medic 
veterinar.

în această perioadă la frize
ria canină din Deva este o agi
tație continuă. „Avem foarte 
multe comenzi. Numărul celor 
care vin să-și tundă cățeii s-a 
dublat. Astfel că am ajuns în 
situația în care trebuie să 

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

• 1 lună=8,9 lei
• 2 luni= 17,8 lei
• 3 luni-25r9 lei
• 6 luni= 48,9 lei
• 12 luni=893 lei

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

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

I 

li 

[i
i

,1

Numele
Prenumele
Adresa: Str.

Telefon
DA □ vreau sâ primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la ădresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA 'CUVÂNTUL 
LIBER' SI NICI CITITORI DE PROBĂ. TALONUL NU IMPLICA NICI UN FEL 
Dt.OBLIGATI FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI

Nr.___ Bl..
Localitatea

Se.__ Ap.

POȘTA: I DISTRIBUIE 
| PROPRIE:

• 1 lună=10,llei
• 2 luni=202 lei
• 3 luni= 303 lei
• 6 luni= 60,6 lei
• 12 luni=1212 lei

model de urmat de către 
cetățeni sau alte organizații 
neguvernamentale”, a decla
rat președintele CNSLR 
Frăția, Lacrima Minișca

Acțiunea se derulează până 
în 15 august, interval de timp 
în care sindicaliștii membri 
ai CNSLR Frăția vor fi îndru
mați spre centrele de donare 

Zilnic, zeci de căței așteaptă să fie tunși (Foto: t. Mânu)

programăm tunsorile. Din 
experiență știu că numărul 
comenzilor va scădea simțitor 
în septembrie și se va apropia 
de zero în anoțimul rece”, 
declară Manuela Man, angajat 
al unui salon de tunsoare 

din Deva, Hunedoara și 
Petroșani. La Centrul de 
Transfuzii s-au prezentat ieri 
sindicaliști de la Mittal Steel 
(Solidaritatea 2000), Direcția 
de Finanțe, AJOFM și Sani- 
tas. „Ceea ce face acum 
CNSLR Frăția este un lucru 
deosebit. în județ cererea de 
sânge pentru transfuzii este 
mare, iar numărul donato
rilor se află în scădere. Soli
citările mari de sânge vin din 
partea victimelor unor acci
dente rutiere și din clinicile 
medicale mari, pentru inter
venții chirurgicale”, a afirmat 
directorul CJT Hunedoara, 
dr. Victoria Hălmagi.

Potrivit datelor oficiale, 475 
de hunedoreni au donat sânge 
în luna iunie, cu 10 la sută 
mai puțin decât în perioada 
similară a anului trecut. Ce
rerea mare de sânge este la 
cel din grupele B3 negativ și 
AB4 pozitiv.

canină. în ceea ce privește 
prețurile, ele sunt pe măsura 
cățelului. O tunsoare pentru 
un câine mic costă în jur de 
35 de lei. Pentru un câine de 
talie medie sau mare o tun- , 
soare ajunge la 65 de lei.

EJECT JURNAL

mailto:tiberiu.5troia@informmedia.ro


„Dacă reușesc, îmi fac statuie"

multe echipe din Cupa 
Primăriilor la Fotbal au obținut maximum 
de puncte din partidele disputate în pri
ma fază a competiției. Câte nouă puncte 
au obținut Șoimul Băița, Venus Șoimuș și 
Romos. Cele mai multe goluri au marcat 
fotbaliștii de la Voința Ilia și Poiana Ruscă 
Ghețari, câte 13. (V.N.)

Optimi de finală_______ ______________________ ■
Deva (V.N.) - Cupa Primăriilor la Fotbal a ajuns la nivelul 
optimilor de finală, lată programul din 8 iulie a.c.
Brad - Stadionul „Metalul" __________________

Ora 10 - Baia de Criș - Venus Șoimuș
Ora 11,30 - Avântul Tomești - Șoimul Băița
Terenul de fotbal Ilia_____________________________________

Ora 10 - Lăpugiu - Voința Ilia

Ora 11,30 - Real Gurasada - Brănișca
Terenul de fotbal Băcia__________________________________

Ora 10 - Narcisa Sălașu de Sus - Petlto Băcia

Ora 11,30 - Turdaș - Romos
Terenul de Fotbal Sîntămărie Orlea__________________

Ora 11 - Măgura Pui - Sargeția Bretea Română 

Terenul de Fotbal Ghelari_______________________________

Ora 11 - Poiana Ruscă Ghelari - Minerul II Teliuc 

Trebuie reținute următoarele chestiuni: se joacă un sin
gur meci eliminatoriu, a două reprize de 30 de minute; 

echipele câștigătoare se vor prezenta la AJF Hunedoara 

în data de 10 august, la ora 10, pentru tragerea la sorți 
a sferturilor de finală.

■ Corvinul pornește pe 
un nou drum. Au mai 
rămas patru. Lotul are 
33 de jucători.

Valentin Neagu_______________
valentln.neagu@lnformmedia.ro

Deva - Greu de priceput 
ceea ce se întâmplă în ziua de 
azi la Corvinul. Spunem acest 
lucru, întrucât nici cei din 
imediata apropiere a clubului 
nu știu ce fac. Sau fac și nu 
știm noi. Ori nu vor să știm. 
Treaba este că nu folosește 
nimănui. Cum putem să 
spunem altfel, din moment ce, 
ieri, la reunirea lotului, 
nimeni din conducere nu a 
putut să spună ceva concret 
despre ceea ce se vrea. Despre 
ceea ce este acum. Singurul 
lucru cert este că nimic nu 
este clar. Din vechea echipă,

Oltenii nu au respectat 
termenul de plată

Cupa fotbaliștilor nelegitimați a ajuns la 
optimi de finală

■ Minerii au cerut LPF 
ca Universitatea să nu 
mai aibă drepturi de 
transferuri...

Valentin Neagu_______________
vilfntin.neagu@lnformmtdla.ro

Deva - loan Sdrobiș, mana
gerul general al Jiului Pe
troșani, a declarat ieri că Uni
versitatea Craiova nu a plătit 
180.000 de euro clubului din 
Vale. Este vorba de banii ce 
trebuiau returnați de craio- 
veni în cazul Bădoiu.

„Nu am primit niciun ban. 
Cred că cei de la Craiova trag 
de timp până le expiră toate 
termenele”, a spus Sdrobiș.

Tlti Alexoi Foarte mulți tineri la Hunedoara (Foto: t. Mânu)

titulari au mai rămas câțiva. 
Cât să-i numărăm pe degetele 
de la o mână. îi și spunem: 
Crișan, Hațegan, Irina și Pas
cal. Irina este și antrenor 
secund. Singurul om rezonabil 
cu care s-a putut discuta după

Echipa din Bănie ar fi trebuit 
să achite 180.000 de euro la 26 
mai. Ceea ce nu s-a întâmplat. 
Așadar, Jiul a cerut LPF ca 
Universitatea să nu mai aibă 
dreptul la transferuri și să nu 
fie programată în nicio com
petiție până la achitarea inte
grală a datoriei.

Trebuie precizat următorul 
lucru: Curtea de Arbitraj pen
tru Fotbal din cadrul FRF a 
reanalizat în aprilie litigiul 
dintre Universitatea și Jiul 
privind transferul lui Bădoiu. 
S-a decis că gruparea hune- 
doreană nu are nicio datorie 
față de clubul craiovean. 
Curtea de Arbitraj pentru 
Fotbal a admis, astfel, cererea 
de revizuire înaintată de Jiul 

multe minute de așteptare a 
fost antrenorul Titi Alexoi. 
„Va fi foarte greu. Toți cei 
care au venit la echipă sunt 
de la diviziile inferioare. 
Media de vârstă este de 20 de 
ani. Nu am fost de acord să

Divergențele dintre olteni și mineri continuă (Foto: T. Mânu)

Petroșani și a modificat în 
totalitate o hotărâre dictată 
tot de CAF pe 13 decembrie 
2006, în sensul că „a respins 
recursul formulat de Univer
sitatea Craiova și a menținut 
decizia Comisiei de Apel care 
a decis că Jiul Petroșani nu 
are nicio datorie financiară 
către gruparea craioveană în 
cazul transferului jucătorului 

plece unii dintre jucătorii de 
bază din echipă. Mă refer la 
Pepenar, Dăscălescu... Dar 
asta este. O luăm de la capăt. 
Iar dacă reușesc să mențin 
echipa în Liga Il-a, îmi fac sta
tuie” - a spus ieri Titi Alexoi.

Alexandru Bădoiu". în mar
tie, gruparea Jiul Petroșani 
fusese obligată, printr-o deci
zie a Comisiei pentru Statu
tul Jucătorului din cadrul 
FRF, să achite suma de 
150.000 de dolari plus TVA 
clubului Universitatea Craio
va, reprezentând 25 la sută 
din transferul lui Bădoiu de 
la Jiul la Poli Timișoara.

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

-ț- un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu mi- 

” o lună și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau 

" te-o la sediul redacției din Deva, str. 22 Decembrie, nr, 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 

e Nu rata asemenea cremii:

Ofertă valabilă pentru abonamentele noi ale firmei încheiate până la 2 
septembrie, în București șt județul ilfov și în județele Arad, Argeș, Brașov, 
Brăila, Buzău, Caraș Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, 
Giurgiu. Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Frahova, Suceava, 
Teleorman, Timiș, Vâlcea și Vrancea.
Detalii ta 411 (gratuit de pe telefonul Orange), 021 203 77 33 sau pe 
www bt&ness-sanxes.

Prațirie nu ncU TVA

un plus de valoare
apeluri ta Ntan rețelei la tarife de rețea 

apeluri îni rețea la tarife de grup 
in primele 21 luni

noile abonamente pentru internet 
Ierta se prelungește la 25 de luni
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Services orange' (m
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• Cinci din cinci. Fundașul Dorel Stoica Excluși din lotul Faruluia declarat, marți, că vrea ca Universitatea 
Craiova să obțină cinci victorii în primele 
cinci etape ale următoarei ediții de 
campionat, precizând că jucătorii care nu 
pot ține pasul ar trebui să treacă la 
echipa a doua a clubului. „Dacă nu avem 
cinci din cinci victorii la început nu am ce 
să mai zic. Obiectivul meu este primul loc 
Dacă îți propui puțin, obții pe măsură. 
Dorința mea este să jucăm în Liga 
Campionilor", a spus Stoica.

A eșuat
București (MF) - Jucă- 

toarea de tenis Agnes 
Szatmari a ratat califica
rea în turul doi al tur
neului challenger de la 
Bastad (Suedia).

Szatmari a fost învin
să, cu scorul de 6-3, 4-6, 
6-4, de Paolo Sprovieri 
(Germania), jucătoare 
venită din calificări.

Bronz
Gent (MF) - Mihai Co

valiu a câștigat medalia 
de bronz în competiția 
individuală de sabie mas
culin din cadrul Cam
pionatelor Europene de 
scrimă, ce se desfășoară 
la Gent.

Mircea Sandu 

(Foto: EPA)

În UEFA
București (MD - Ofi
cialii FRF Mircea San
du, lonuț Lupescu, 
Adalbert Kassai, Da
niel Prodan și Florin 
Prunea fac parte din 
diverse comisii și co
mitete ale UEFA în 
urma aprobării de 
către Comitetul Exe
cutiv al forului euro
pean a componenței 
noilor structuri. 
Președintele FRF, 
Mircea Sandu, este 
membru al Comite
tului Executiv, preșe
dintele Comitetului 
pentru Fotbal Femi
nin, președintele Co
mitetului Media și 
vicepreședinte ai Go- 
mrtettdui pentru Fot
bal.

■ Tibor Moldovan, 
Iulian Apostol și Bogdan 
Apostu au fost găsiți 
vinovați.

Constanța (MF) - Jucătorii 
Tibor Moldovan, Iulian Apos
tol și Bogdan Apostu au fost 
excluși, marți, din lotul echi
pei de fotbal Farul Constanța, 
pentru atitudine dăunătoare 
în cadrul formației, transmite 
corespondentul MEDIAFAX.

Tibor Moldovan și Bogdan 
Apostu mai aveau doi ani de 
contract cu gruparea constăn- 
țeană, iar Iulian Apostol doar 
un an de contract.
Nu e surprins

Mijlocașul Iulian Apostol a 
declarat că nu este surprins 
de decizia luată de conduce
rea clubului. „Surpriză este 
Andreea Marin, nu că nu 
sunt eu în lotul pentru Aus- 
55..........................................................

E o politică ciudată

Bogdan Apostu

Covaliu a fost învins 
în semifinale, scor 15-11, 
de spaniolul Jorge Pina.

Mihai Covaliu (Foto: EPA)

........ .............*...........  5 j 
tria. E o surpriză doar că nu 
am foat anunțat mai din timp. 
Era normal să fiu anunțat la 
11 iunie când s-a reunit lotul. 
E bine să ajungem la un nu
mitor comun și să nu ne cer
tăm în privința despărțirii. 
Eu sunt vertical și mi-a plă
cut să spun ceea ce gândesc. 
Nu am băgat limba în ureche 
la nimeni”, a spus Apostol.

„Europene" de baschet
București (MF) - Naționala Under-20 de 

baschet masculin a încheiat pregătirile 
pentru participarea la Campionatul Euro
pean din Polonia (Divizia B), cu două meci
uri de verificare, disputate la Râmnicu Vâl
cea, împotriva reprezentativei Ungariei, pe 
care le-a câștigat, cu scorurile de 84-69, 
respectiv 71-65.

Naționala antrenată de Dragan Petricevici 
și Cristian Achim urmează să plece spre 
Polonia, unde, vineri, va debuta în cadrul 
acestei competiții.

Echipa României va evolua în grupa D, 
având programate, în ordine, meciurile 
următoare: cu Belgia (vineri, ora 21.00), cu 
Finlanda (duminică, ora 18.45) respectiv cu 
Anglia (10 iulie, ora 18.45).

FC Vaslui
Vaslui (MF) - Lotul FC Vas

lui a plecat, marți dimineață, 
în cantonament în Austria, în 
localitatea Kaprun, unde fot
baliștii antrenați de Dorinei 
Munteanu vor susține 5 me
ciuri amicale.

în cele 14 zile de cantona
ment de la Kaprun, FC Vaslui 
va susține 5 partide amicale, 
primii 3 adversari fiind deja 
stabiliți. Astfel, joi, vasluienii

A treia. Atleta Angela Moroșanu, în 
centru, a ocupat locul 3 în proba de 400 
metri garduri din cadrul reuniunii de
la Atena, cu timpul de 54 de secunde și
40 de SUtimi. (Foto: EPA)

.............. ........................................................ «rf

Telenovela verii este strâns 
legată de numele fotbalistului 
român Cristi Chivu (Foto: era)

Polonezii se „blindează"
București (MF) - Echipa 

Zaglebie Lubin, adversara 
Stelei în turul doi preliminar 
al Ligii Campionilor, i-a achi
ziționat pe jucătorii Piotr 
Wlodarczyk de la Legia Var
șovia și pe Tiago Gomes de la 
Benfica Lisabona.

Atacantul Piotr Wlodarczyk, 
în vârstă de 30 de ani, cum
părat cu 200.000 de euro de la 
Legia Varșovia, a semnat un 
contract pe două sezoane. El 
îl va înlocui în atac pe Lukasz 
Piszczek, cedat la Hertha Ber
lin.

Wlodarczyk, care a marcat 
42 de goluri în 122 de meci
uri pentru Legia Varșovia, a

Fostul fotbalist al echipei UTA, Bogdan Apostu, este nevoit să iși caute un nou club (Foto: șt. Matyaș)

Are oferte

Atacantul Tibor Moldovan 
a afirmat că are oferte de la 
formații din țară și din Un
garia. „Am auzit încă din tim
pul cantonamentului de la 
Brașov niște zvonuri. Mă con
sider un jucător cu experiență 
și nu îmi este frică că nu voi 
avea unde să joc. Am oferte 
din țară și din Ungaria și 

în cantonament
vor disputa un „amical” cu 
echipa campioană a Ucrainei, 
Dinamo Kiev, ceilalți doi ad
versari cunoscuți până acum 
find vicecampioana Arme
niei, Banants Erevan și cam
pioana Serbiei, Steaua Roșie 
Belgrad.

Finanțatorul grupării vas- 
luiene Adrian Porumboiu 
spune că a ales adversari de 
calibru în pregătiri pentru că

Chivu spune „da" Realului
București (MF) - După ce 

presa italiană a anunțat, în 
cursul zilei de luni, că fotba
listul Cristian Chivu va fi 
transferat de Roma la Inter 
Milano, Marca a titrat câte
va ore mai târziu că românul 
este de acord cu propunerea 
pe care i-a făcut-o Real Ma
drid, grupare care acum nego
ciază cu clubul din capitala 
Italiei.

„Mijatovici (mr. - directorul 
sportiv al clubului Real Ma
drid) este de luni la Roma și 
a ajuns la un acord cu jucă
torul. Mai rămâne ca emisarii 
madrileni să încheie un acord 
și cu conducerea clubului AS 

mai evoluat la Ruch Chorzow, 
Slask Wroclaw, AJ Auxerre și 
Widzew Lodz.

Jucătorul portughez Tiago 
Gomes, în vârstă de 20 de ani, 
a fost împrumutat un an de 
la Benfica Lisabona, cu care 
Zaglebie are un parteneriat. 
El a fost împrumutat sezonul 
trecut de Benfica la Estrela 
Amadora.

FC Steaua va juca în com
pania campioanei Poloniei, 
Zaglebie Lubin, In turul doi 
preliminar al Ligii Campio
nilor, prima manșă urmând 
să aibă loc la 31 iulie, în de
plasare, iar returul la 7 sau 8 
august, la București. 

sper să ne despărțim pe cale 
amiabilă. Fiecare jucător are 
personalitatea lui și oamenii 
puternici nu sunt doriți întot
deauna. Dacă salariul meu 
este mare, este pentru că am 
valoare”, a precizat Moldo
van.
Pe alt post

Atacantul Bogdan Apostu 
nu crede că această decizie 

în sezonul viitor vrea ca e- 
chipa sa să joace într-o com
petiție continentală. „S-au 
ales echipe foarte bune din 
Europa deoarece ne dorim să 
stabilim cel mai bun lot, ast
fel încât în sezonul viitor să 
ne atingem obiectivul care 
consta în ocuparea unui loc 
care să ne permită partici
parea într-o cupă europeană”, 
a spus Porumboiu.

Roma pentru a fi realizat 
transferul”, a scris cotidianul 
Marca, marți noapte.

Potrivit sursei citate, gru
parea Real Madrid este dis
pusă să plătească Romei 15 
milioane de euro plus un 
jucător pentru a-1 transfera pe 
Chivu. Cassano, Cicinho și 
chiar Cannavaro ar putea in
tra în această operațiune.

Cotidianul Corriere dello 
Sport a anunțat, luni, în edi
ția online, că fundașul echipei 
AS Roma, Cristian Chivu, a 
ales să evolueze din sezonul 
2007/2008 la campioana Italiei, 
Intemazionale Milano. „Chi
vu este al lui Inter”, a titrat 

Adversara Stelei în Champions League s-a întărit cu atacantul Wk 
darczyk, aflat în dreapta Imaginii (Foto: eh

are la bază criterii fotbalis
tice. „E o politică ciudată a 
clubului și îmi pun semne de 
întrebare în ceea ce privește 
organizarea. Este decizia clu
bului și o vom respecta, însă 
nu cred că la mijloc poate £ 
vreun aspect fotbalistic, m 
cantonamentul de la Brașov 
am jucat doar 20 de minute și 
pe alt post decât joc eu”, a 
declarat Apostu.

Lui Dorinei Munteanu îi este 
mai greu pe bancă decât pt 
„dreptunghiul verde" (Foto: epa

publicația citată, care a men 
ționat că gruparea patronata 
de Massimo Moratti „a câști 
gat disputa” cu Barcelona ș 
Real Madrid.

Potrivit Corriere dell( 
Sport, Inter ar plăti pentri 
internaționalul român suim 
14 milioane de euro plus 
jucătorul Victor Obinna. Co 
rriere dello Sport a mai scrii 
că românul a ales Inter Mi 
lano ca urmare a pasului îna 
poi făcut de Barcelona în ceei 
ce privește interesul pentri 
el, dar și pentru că Rea 
Madrid a luat legătura pre; 
târziu cu AS Roma și cu re 
prezentanții fotbalistului.
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Vând ap. 2 camere (03)

• confort 1, zona Miorița, contorizări apă, gaz, 
preț un miliard patru sute milioane lei, tel. 
223336/1
• decomandate, central, b-dul Decebal, fără 
intermediari, amenajat, preț negociabil, inf. 
0724/848493,219764. CD

• Deva, Aleea Jiului, circuit, bloc de 
cărămidă, parchet, contorizări apă, gaz, 
agent termic, fără îmbunătățiri, ocupabil 
imediat, preț 1254)00 ren, negociabil, tel. 
221895; 227519. (nr. 3/02372007)

• ocazie, zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă, 
semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 ron, neg., în funcție de ofertă, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
«j «a Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
ți 'ritărf, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
OW660160, (A0)

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

56 mp, centrală termică parchet, gresie, 
V, ianță oalcon, et 3, P-ța Victoriei, preț 145000 

(M, tel 45/639022,0726/316796. (Al)
• PatiHI-t 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contonzări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului et. 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. luRu Maniu, semidec., faianță, gresie, 
termopane, OT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel.#® 12,0724/305661. (A2)
• aemldec,, parchet bucătărie, baie, reparti-

O, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
154401,227542 seara. (A2)

■ semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al, Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent circuit bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
•'zonaDecebal etaj intermediar, decomandate, 
cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet, gresie, 
faianță,ibine întreținut, preț 160.000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498,0788/165702,232808 (A4) 

• urgent apartament 2 camere decomandate, 
52 mp, zona pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut, contorizări totale, vedere la stradă 
fără modificări, preț 139.000 lei negociabil, tel. 
0788/165703,232808,0745/302200.  (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lid o, cu 2 balcoane, tip logle, vedere 

i la bulevard, bine întreținut, contorizări, fără 
modificări; igienizat, preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808.  (A4)
• urgent apartament 2 camere bid. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808. 
(A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg, 0740/317.314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)

i, • semidec, camere cu parchet, contorizări, 
T Wcon • “dere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
“’29.000 Ron neg, tel. 231.800. (A9)

• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
telefon: 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, parter, zona Orașul Nou, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, telefon: 
0254/613366.0788/040.490.0788/158483 (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camere în zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, se 
oferă de la 120.000 lei până la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață tel. 
0730/474275,0740/535095,232808.  (A4)

• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamflrescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• circuit balcon, parchet, gresie+faianță ST 70 
mp, et. 3, Kogălniceanu, preț 164000 ron, neg., tel. 
0742/019418.(Al)
• zonă liniștită etaj 1, balcon închis, centrală 
termică,, parchet, preț 128000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
■ decomandate, centrală termică parchet, 
gresie, faianță, 2 băi, balcon, boxă, et. 1, zona 
Dorobanți, preț 185000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Carpațl dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț: 
.175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom, baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150,000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț: 65.000 euro neg,, tel 
:0745/367893.(A2)
• zona Dorobanți etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică frumos 
amenajat și modificat zonă liniștită preț 82.000 
euro negociabil, tel. 0740/535096,0788/165702, 
232808. (A4)

'•zona Mărăști decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, preț 170,000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).
• etaj 1, bid. Decebal ■ Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet bine întreținut mici 
modificări, preț 50,000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,232808(A4)
• zonă ultracentrală etaj Intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel, 231300. (A9)
• dec, bale cu gresie, faianță CT, etaj I, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală, îmbunătățiri, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483 (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, telefon: 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A1O)
• +garaj, circa 600 mp, zona centrală tel. 
0254/613366; 0788/040.490; 0788/158.483. (A10

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• etaj 1, zonă centrală In apropierea pieței 
centrale, decomandate, centrală termică, 
termopane, Informații la telefon 
0723/504858. (nr. i/aurrjam

• decomandate, Dorobanți etaj 2, parchet, 2 băi, 
balcon, centrală termică boxă preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică 2 băi, balcon, 
boxă, et. 2, Dorobanți, preț 250000 lei, tel. 
0726/316796,0745/639022.(Al)
• decomandate, centrală termică et. 2, zona 
Bejan, preț 48000 euro,țel. 0740/210780. (Al)

iStti

• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702, 0745/302200,232808 (A4)
• decomandate, etaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703, 0254/232808 (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpati. Dev’ preț neg, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, etaj 4 acoperit cu tablă centrală 
termică camere cu parchet, baie cu geam, bloc 
de cărămidă preț 160000 ron negociabil, tel. 
211587,0-«/253ffi2.(A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• + garai cu scară interioară Deva, 150 mp, 
centrală termică termopane, amenajat occi
dental, 110000 — tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte șl 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/560160. (A0)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, balcon, teren 1600 
mp, apă, gaz, canalizare, ocupabilă imediat, tel. 
0722/564004. (Al)
• urgsnt In Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, telefon: 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• șură grădină 2 ha teren, Hertești, preț 
atractiv, telefon:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483 (A10)
• curte, garai încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• In Dealu Tantui, Brad, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă canalizare, preț atractiv, telefon: 
'>154/013360.0788/040.490,0713/158 483 <A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• 2 camere, bucătărie, baie, beci și grădină 14 
ari, Bretea Strei, relații la tel. 0254/717319 sau 
0740/398789,0743/479921. CD
• șl anexe gospodărești în Almașu Sec, nr. 46, 
preț negociabil, tel. 233022. CD
• vilă deosebită în Șolmuș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662.(A0)
• urasnt casă zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st ■ 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808 (A4)
• Casă temn, ST -1 ha, preț 15.000 RON, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 2 casc, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealu Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, telefon: 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• casă șl teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• 5 camere + dependințe, corn. Riblța, str. 
Dumbrava, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040,490,0788/158.483. (A10)
• dn lemn, cu 2 cam.+l ha teren, corn Buceș, tel. 
0254/hiM66: 07SU..A490:0788/158 483,(A10)

Vând garsoniere (19) Imobile chirii (29)

• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• urgent Deva, Bulevardul luliu-Maniu, 34 mp, 
balcon închis, parchet, gresie, faianță 78000 ron, 
tel. 215212. (Al)
• decomandate, balcon închis, parchet, 
gresie+faianță contorizări, zona Opera, ST 38 
mp, preț 93000 ron, negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• urgent semidecomandate, contorizări, 
ocupabilă imediat B-dul luliu Maniu, preț 78000 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• urgent zona Mărăști,etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800.(A2)
• urgent zona Bejan, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)

• urgent zona Miorița, etaj intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)

• urgent zona Dacia etaj intermediar, 2 camere 
dec., modernizări, gresie, faianță parchet geam 
termopan, preț 83.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)

• zona Dorobanți confort 1. decomandată, 38 
mp, termopan, centrală termică parchet gresie, 
faianță modificări, se dă mobilată utilată preț 

122.000 lei negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702,232808(A4)
• zona KogăHceanu, stare bună termopan, ușă 
metalică gresie, faianță contorizări, reparti
toare, bloc nou de cărămidă ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/1657112,232808 0740/535095. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent garsonieră în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și suprafață tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808. (A4)

• dec, zona Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• arabB 3000 mp, în satul Sântuhalm, drum de 
acces, pădure de salcâm un hectar, în satul 
Lunc, corn. Băița, drum de aceea preț negociabil, 
tel. 213053.(7)
• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara apă gaz, curent loc drept zonă liniștită 
25.000 euro/parcela negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)
■ In Bâda, ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• ta Deva pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)
• Deva zonă rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcelă FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren in Deva zona Eminescu ■ Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la zi tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808(A4)
• teren Intravilan în Deva zona Service 700. 
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m, 
utilități, apă gaz, curent canalizare, poziție 
deosebită oreț 30 euro/mp, tel. 0740/535095, 
0788/165702,0254/232808 (A4)
• In Deva zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva $-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol 13 ha str. Lunca preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• ă5 ha DN 1, la 5 km. distanță de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, telefon: 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158,483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodești, preț 
atractiv, telefon: 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva 1800 mp, preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,078B/158.483. 
(A10)
• 1 ha lângă str. Brad-Țebea preț atractiv, 
telefon: 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• pădure, 5 ha Blăjeni, preț atractiv, telefon: 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• <15 ha + pădure, pentru construcție case 
vacanță la șosea pe malul Arleșulul, preț 
atractiv, telefon: 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• cumpăr mHm 10 ha teren arabă până la 
30-40 ha plan sau In pantă mică hi Județ 
sau In țară tel 0744,646806. (nr. 
wunaasn

• 5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. olata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• legerrt, Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă 
amenajat 50000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală, In Deva, zonă industrială 5-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• legeni hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)
• urgent pentru fermă ST-800 mp, corn, Vața, 
preț atractiv, telefon: 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In Deva zona centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• In Deva preferabil pe B-dul. 1 Decembrie Sau 
b-dul, nncebal, tel. 0745/511.7" (A9)

• am o elevă în gazdă primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007, informații la telefon 
212865. (T)
• Deva zona Piață 50 mp, parter, occidental, 
centrală termică termopane. pt birou, cabinet 
sediu firmă 500 euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră Deva complet mobilată. 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere. Deva, mobilat, 
contorizări, 150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 1 cameră mobilat, preț 400 ron, 
tel. 0740/210780. (Al)
• bd. Decebal 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd, Decebal 2 camere, mobilat lux, utilat. CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712.0724/305661. 
(A2)
• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriază, - urgent ■ casă în Deva, zona 
Horia, construcție nouă P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajat 2 băi, 2 
terase, ideal pt. firmă depozit en gros, sediu 
firmă preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808 (A4)
• hală 5-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231300,0740/317314. (A9)

• apartament 3 camere dec, mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231300,0740/317.314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA,tel. 231300,0740/317314. (A9)
• 600 mp hală în Brad, tel. 0254/613366; 
0788/040.490; 0788/158483. (A10)

Altele (61)

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

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, AF1990, stare foarte bună de 
funcționare, radio-casetofon, închidere centra
lizată preț negociabil, tel. 0724/012735. (T)

Auto străine (37)

• vând Audi A4 an 2003, model limuzină roșu 
Ferrari, motor 2000, benzină euro 4, extrase full, 
preț 12 800 euro, tel. 0723/270348 (T)
• vând Flat Regata an fabricație 1985, benzină 
1587 cc, închidere centralizată aprindere elec
tronică servofrână și direcție, preț 3500 ron, tel. 
0749/028505,226934. (T)

• vând Opel Ascona Diesel AJ. 19Bă motor 
U, consum 5%, stare toarte bună taxe la 
zl preț negociabil • 43600 lei telefon 
0724/198806, (nr. 12/27.062007)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motocosltoare Husqvarna F214, conge
lator Arctic 5 sertare, aragaz cu 3 ochiuri, saltele 
Relaxa tel. 0721/673582. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând 4 jante de 15 inch, 5 găuri, total 300 ron, 
tel. 0722/721640. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr volumul Dali Marele Paranoic, Cotidi
anul 21 mai, anul curent, tel. 0254/214212.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând legume, preț negociabil, telefon 
0726434097.CT)

Altele (61)

• cumpăr Iezi de plastic, (deșeu), cantități 
nelimitate, plata pe loc, tel. 0723/301857. (T)
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• Ofer cu tNu gratuit efrea 1000 mc sol 
vegetal de cea mal bună calitate, Str. 
Depozitelor, Deva, spre Sântuhalm, 
Informații la telefonul 0729/009777. (nr. 
8/08072007)

Pierderi (62)

• Pierdut carnet de asigurat pe numele Dima
Maria Se declară nul. (nr. 6/03.07.2007)

Prestări servicii (72)

• abordabil transport zilnic, Ieftin, 
peruane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dlmatlzate, modeme. Tel 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835.(7/244)5)

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

• caut femeie pentru mena|(vBăl program
3 zile pe săptămână tel 0729/939949. 
(4/22MJ007)

• ofer meditații engleză șl franceză orice nivel, 
la domiciliul clientului. Preț avantajos. Expe
riență 10 ani în Canada șl America Deva telefon 
0254-223451. (T)
• reparație generală acordaje, orice tip de 
acordeon, telefon 0723/933201sau 0752/845613. 
CD
• reparații generale, acordaje orice tip de 
acordeon, tel. 0723/93320. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• SC angajează coordonator transport cu 
vechime în domeniu și șoferi categ. D și C. Relații 
la tel.: 0254/231394, 0720/545757. (nr. 
2/03.07.2007)

• SCM Promosan Deva angajează asistent 
medical, informații la telefoanele 231301 sau 
0722/729996. (nr, 9/03.07.2007)
• Societatea comercială Kaufmann angajează 
persoană cu studii tehnice, având următoarele 
atribuții: planificare, supervizare producție 
tâmplărle PVC, efectuare măsurători, ofertare, 
dezvoltarea rețelei de cliențl, salariu cu 
bonificații, tel. 0254/233240, fax. 0254/233239, e- 
mail, office@kaufmann.ro. (nr. 4/02.07.2007)

RECLAME
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• lodetate,angajăm din zona Certej: femeie de 
serviciu, muncitori necalificați, șofer pt. 
distribuție, barman. Angajăm vânzător magazin 
Sălciva Relații la tel. 237577. (nr. 5/26.06.2007)
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
13.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
28.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 2 posturi, determinată, 
data limită 20.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 2 posturi, perioadă 
determinată data limită 20.07., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, deter
minată data limită 25.07., tel. 213244, între orele 

9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 17 posturi, data 
limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, deter
minată data limită 29.07., tel. 213244, între orele 
9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, determinată 10 
posturi, data limită 31.07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• lăcătușinontator, Deva, 9 posturi, data limită 
22.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• macaragiu, Hunedoara, 1 post, determinată, 
data limită 25.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• măcelar, Hațeg, 10 posturi, data limită 11.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• măcelar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• maistru Industria textilă pielărie, Hunedoara, 
1 post, data limită 31.07, tel. 213244, între orele 9- 
16.
■ maistru Instalator în construcții, Hunedoara, 
determinată 1 post, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
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HUNEDOARA

• maistru, lăcătuș, construcții metalice, Hune
doara, determinată 2 posturi, data limită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• manldilurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 13.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 1 post data 
limită 20.09, tel. 213244, între orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 1 post data 
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Petri I a, 1 post data limită 
03.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Petri la, 1 post data limită 
10.07, tel. 213244, între orele 9-16,
• mașinist la mașini mobile pentru transporturi 
interne, Brad, 1 post, data limită 15.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente (Ifro- 
nist), Deva, 1 post data limită 12.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente (ifro- 
nist), Hunedoara, 1 post, data limită 15.07, tel, 
213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post data limită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16,
e mecanic auto, Lupenl, 1 post data limită 
15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită 
01.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• montelor pereți șl platforme din glps-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12, tel. 
213244, între orele 9-16.

• montator placaje interioare șl exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 16.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 12 
posturi, data limită 31.07,, determinată tel. 
213244, între orele 9-16.
e munc necalH. la amb. prod, solide șl nesolide, 
Petrlla, 1 post, data limită 10.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.

®n?n?a
Aveți nevoie de noi!

INSIGNE
■diam. 56 mm cu ac
• diam. 18,13x21,15x15 mm, cu pi 

COLOR COPY CENTRE

- multiplicări digitala laser color
- ecusoane, legitimații, etichete
• cărți de vizită, liste meniu
- invitații de nuntă, diplome, afișe
- îndosarieri, laminări 

TIPOGRAFIE mic tiraj

- imprimate tipizate pentru firme, 
cabinete medicale, asociații

■ facturi, avize, chitanțiere, 
monetare autocoplative

• registre
■ formulare

ORĂȘTIE, Str.Aurml Vlaleu, 
nr.4 Tal. 0788/371637; 
Telfaxi0254/241246 
•*mall:offlca®amma.ro ~

EDITURĂ £

- cărți, broșuri, pliante, proiecte
■ cataloage publicitare

ȘTAMPILE- orice dimensiuni și forme

CUTTER - firme șl reclame

http://www.emma.ro 
http://www.edituraemma.ro 
http://www.lnalona.eu
http://www.e-catalog.ro 
http://www.deaign-web.ro £

închirieri auto

CFTSDFY CAR
0722/678:722,'0724/551.442

începând 
de la prețul de£

68 de lei
Fir* TVA

•CONDUCĂTORI
AUTO (B, C și E)

• MUNCITORI 
NECALIFICAJI

Oferim salarii motivante + bonuri de masă
SV-tmleâedepM tasdresafiffnei: I

1 ătLGwpBw'iliu.tf.13, sau la fax: 0254^19300.
• munc necalH. la amb. prod, solide șl semi- 
solide, Petrlla. 1 post, determinată data limită 
10.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• munc, necal. la amb. prod, sub formă de praf 
șl granule, Deva, 4 posturi, data limită 14.07, tel. 
213244, între orele 9-lă
• munc necal. la demol. clădiri, mozaic, zidărie, 
faianță, Petrlla, 1 post, data limită 01.08, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc nscal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță, Călan, 10 posturi, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc necaL la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță Călan, 2 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc necaL la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță, determinată, Hunedoara, 6 posturi, data 
limită 29.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• munc nacai. ia demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță Deva, 2 posturi, data limită 16.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc nacai. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță Hunedoara, 1 post, data limită 25.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc nacai. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.07, 
tel. 213244, între orele 9-1&
• munc nacai. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• munc nacai. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță. Hunedoara, 4 posturi, data limită 25.07, 
tel. 213244, între orele 9-16
• munc nacai. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, 
faianță Petrlla, 3 posturi, data limită 01.08, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc nacai. la demolări clădiri, zidărie, 
mozaic, faianță determinată Petrlla, 2 posturi, 
data limită 10.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• munc nacai. la întret drumuri, șosele, poduri, 
baraje, Deva, 4 posturi, data limită 22.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc necal. la întret drumuri, șosele, poduri, 
bară e, Hunedoara, 4 posturi, data limita 25.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• munc necal. la întreținere drumuri, șosele, 
poduri, baraje. Brad, 1 post data limită 15,07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc nacai. la întreținere drumuri, șosele, 
poduri, baraje, Călan, 1 post; data limită 20.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• munc nacai. la întreținere drumuri, șosele, 
poduri, baraje, determinată Petrlla, 6 posturi, 
data limită 10.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• muie nacaL la întreținere drumuri, șosele, 
poduri, baraje, Hunedoara, 1 post data limită 
19.07.. determinată tel. 213244, Intre orele 9-16
• munc nacaL la întreținere drumuri, șosele, 
poduri, baraje, Petrlla determinată 1 post data 
fimltă 10.07, tel. 213244, Intre orele 9-16.

• munc nacai. la spargerea șl tăierea materi
alelor, Petrlla 5 posturi, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc necalH la amb. prod, solide șl nesoilde, 
Hunedoara 2 posturi, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc necaM la amb. prod, solide șl semi- 
solide, Călan, 10 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc necalH. la amb. prod, solide șl semi- 
solide, determinata, Petrlla 4 posturi, data limită 
10.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• munc necalH. la amb. prod, solide și semi- 
solide, Petrlla 1 post, data limită 10.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• munc necalH. la demol. clădiri, zidărie, 
mozaic, faianță Petrlla 2 posturi, data limită 
10.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• mundtor necalMcat în agricultură Petrlla 15 
posturi, data limită 01.08, determinată, tel. 
213244, între orele 9-16,

• mundtor necalMcat în industria confecțiilor. 
Călan, 22 posturi, data limită 08.08, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• muncitor necalMcat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor necalMcat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.08, tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor necalMcat în industria confecțiilor, 
Petrlla 1 post, data limită 10.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• mundtor necalMcat în silvicultură, Hune
doara 11 posturi, data limită31.07, determinată 
tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necalMcat la amb. prod, solide și 
semlsollde, Petrila, 2 posturi, data limită 10.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• mundtor necalMcat ia asamblarea, montarea 
pieselor, Brad, 30 posturi, data limită 20.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor necalMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 10 posturi, data limită 27.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• muncitor necalMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Călan, 9 posturi, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• mundtor necalMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 12 posturi, data limită 
09.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• muncitor necalMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 17 posturi, data limită 
31,07, tel. 213244, între orele 9-16.
• muzeograf, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• operator calcUator electronic și rețele, Brad, 1 
post data limită 30.07, tel, 213244, între orele 9- 
16.
• operatorcalculatorelectronicșlr ile, ne- 
doara, 1 post data limită 13.07, tel. 213244,'intre 
orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, 
Lupeni, 1 post data limită 09.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, 
Lupenl, 1 post data limită 30.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• operator calculator electronic ți rețele,
Lupeni, determinată, 1 post data limită 14.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• operator cont. Ind. îmbrăcăminte - țesături, 
trlcotake, Hunedoara, 15 posturi, data limită 
20.08.ael. 213244, între orele 9-16.
• operator confacț ind. îmbrăcăminte - țesături, 
tricotaje, Hunedoara. 15 posturi, data limită 
20.08, tel. 213244.între orele 9-16.
• operator confect ind. îmbrăcăminte- țesături, 
tricotaje, Hunedoara, 2 posturi, data limită31.07„ 
tel. 213244, între orele 9-16.
• operator fabricarea mezelurilor, Hunedoara, 
1 post data limită 30.07, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• operator mașlnl-unelte semiautomate și 
automate, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
25.07, tel. 213244, între orele 9-16, determinată.
• ospătar (chelner), Deva, 1 post, data limită 
20.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Deva, 3 posturi, data limită 
26.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Deva, determinată, 2 
posturi, data limită 28.07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• ospătar (chetnei), Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Hațeg, 2 posturi, deter
minată, data limită 20.07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• ospătar (chelner), Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07, determinată, tel. 213244, între orele 
9-16.
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• ospătar (chelner), Hunedoara. 3 posturi, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• paHser, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• paznic, Brad, 1 post, data limită 15.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• portar, Călan, 4 posturi, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• portar, Petrila, 1 post, data limită 10.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 15.07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• preparator înghețată, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 07,07, tel. 213244, între orele 9-16.
• primitor-distriburtor materiale și scule, Hațeg,
2 posturi, data limită 30,07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• receptloner hotel, Hațeg, 1 post, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.

• receptionist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• referent de pensii, asigurări sociale și 
asistență, Hunedoara, 11 posturi, data limita 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.

SC Bere Mureș 
SA

Fabrica de Ape 
Minerale Bâcâia, 
jud. Hunedoara 

angajează;

. electromecanici

Z parte a unei corporații internaționale mass-media
care deține pozițiq de lider in publicarea de ziare 

~ I șl servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 

ÎW. „rm Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:
e cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
• capacitate de convingere
• seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
o mediu de lucru profesional și competitiv;
• salariu atractiv In funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

t
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int..8811......_...... ....‘.... J............. ...
Persoană de contact: Andrea Szancsali,

tel. 0724/388681
E-mail: andrea.szancsali@informmedia.ro (42648

Bauen sie sich îhr 
Internationales 

Geschăft auf! Moderne 
g Biirotățigkeit von 
& zu Hause!
www.teampartner-weH.biz

Relații la sediul 
firmei sau la tele

fonul 0254/249187.
(101589)

Vârsta minimă 22 de ani conform 
Legii 22/1969.

Angajează prin concurs „vânzători în 
agenție" și „muncitor calificat" pentru 
următoarele locații

• .vânzător în agenție" -

Condiții de participare:
■ Domiciliul stabil în Deva;
■ Studii medii (liceu) cu diplomă de 
bacalaureat;
■ Lipsă antecedente penale;
■ Vârsta minimă 22 de ani conform 
Legii 22/1969.

•-vânzător în agenție"

Condiții de participare:
■ Domiciliul stabil în Hunedoara;
■ Studii medii (liceu) cu diplomă de 
bacalaureat;
■ Lipsă antecedente penale;

•-mundtor caiîfkat"

Condiții de participare:

■ Domiciliul stabil în Deva;

■ Studii medii (liceu) + calificare în una 
din meseriile: lăcătuș mecanic, insta
lator, electrician;

Lipsă antecedente penale;
■ Permis de conducere.

Pentru relații și informații vă adresați 
la sediul CL Hunedoara din Deva. str. 
Octavian Goga, nr.13, telefoane: 
212.396; 216.627 interior 109 - 
Compartimentul resurse umane, între 
orele 8-16.

(101398)

RECLAME

mall:offlca%25c2%25aeamma.ro
http://www.emma.ro
http://www.edituraemma.ro
http://www.lnalona.euhttp://www.e-catalog.ro
http://www.deaign-web.ro
mailto:andrea.szancsali@informmedia.ro
http://www.teampartner-weH.biz
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UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Muncii, Familiei 
și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

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

cursuri gratuite: 

MANAGEMENT MODERN ÎN 
IMM-URI BAZAT PE NOI TEHNOLOGII 

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

înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN S.A. din: 
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 
TELEFOANE: 2139Î5, 214718,0744524480
Pentru mal multe informații despre relațiile dintre România și Uniunea Europeană, vizitează:

ATCOM S.C. Deva
închiriată spații comerciale și birouri 

în suprafață de 116 mp,
la parterul clădirii din o

strada Aurel Vlaicu, nr. 1, Deva. 0
Informații la telefoanele: 211584, 215447, 214320, 

o între orele 7-15. o

Comemorări (76)

Deși a trecut un ah de când ceasul vieții tale a 
încetat să bată și ai trecut în eternitate, tu soțul 
meu cel iubit

SC INJECT TRADING SRL Brăila
ANGAJEAZA PIETRAR

CQNPITII:
■ Experiență în domeniu, minim 5 

ani;

■ Corectitudine, seriozitate;

Disponibilitate la program 

prelungit.

SE OFERĂ:
■ Salariu motivaht și tichete de 
masă;
■ Cazare în locuință de serviciu.

CV-urile se vor primi la nr. de lax 
0239/681.470 sau la telefon: 
0744/607.848.
Vor fi contactați telefonic, pentru 
interviu numai candidații care 
întrunesc criteriile cerute.

000341),

COMPANIE INTERNAȚIONALĂ
Aecn/ti (teva:
1. reprezentant de vAnzări credite.
2. manager echipA de vAnzAri.
CV-urile pot fi trimise până la data de 04.07.2007, la nr. de fax: 
0264/431.937 sau la adiasa de mail: mihaela.rosianueidtiorouD.com.
Vă rugăm să faceșl mențiunea pe CV-uri pentru -are dintre job-url 

aplicați.
■'T’i' : ■ . . • , 1101X9.

^^Liniaris

D

Trei grupe de calitate: 
Prestige. Standard si Rustic.

Grosimi: 15-21 mm. Lungimi: 300 - 1500 mm.

Simeria, Str. Cuza Vodă nr. 26
Telefon: 0745 231107

Tel./Fax: 0254 26322; 0254 263102; 0254 263103 
office@linlaris.ro 

http://www.liniaris.ro'1Dll9~

ALBINA COOP SC 0RĂȘTIE
VINDE LA LICITAțlEi

1. ATELIER AUTO situat In str. N. Tltulescu, nr.62 (lângă Uzina

mmMI
2. ȘOPRON bază coloană auto, situat în str. N. Tltulescu, nr.62
3. ATELIER TÂMPLARIE, situat în str. N. Tltulescu, nr.62

Taxa da toiatara este de 500 Id, Iar garanția de participare este de 
10T6 din valoarea adjudecată.
h* caz de naad|udecare, licitația se va repeta în datele ele 27 Iulie și sf. 

august 2007, ora 10.00.

Mdfflafl ta telefoanele 0254/242393 sau 0254/241716, persoană de 
aontad sta doamna economist Potopei . (ariana. >

In exclusivitate o minune dumnezeiască MAICA 
PARASCHIVA, venită din țâra Sfântă la cererea cre
dincioșilor, cu cele mai puternice leacuri sfinte 
bisericești, talismane de noroc, uleiuri binefăcătoare 
aduse de fa mormântul lui Isus Mântuitorul.

Maica Paraschiva vă poate dezlega orice probleme 
ați avea: legate de farmece sau blesteme, indiferent de 
gravitatea cazurilor.

Sunt Mircea din Simeria șl Dumnezeu s-o binecuvân
teze pe Măicuța Paraschiva pentru că mi-a alungat 
farmecele șl blestemele din familie și mi-a redat porta 
de viață.

Sunt Mlrel din Hunedoara și n-am cuvinte să-i 
mulțumesc Măicuței Paraschiva care numai prin telefon 
ml-a ajutat soția șl acum avem o fetiță.

Sunt Clara din Dobra și aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva pentru binele pe care rrii l-a făcut, ml-a redat 
prosperitatea în casă și fericirea, doar telefonic.

Sunt Petrlcă șl n-am cuvinte să-l mulțumesc Măicuței 
Paraschiva care m-a lecuit de beție.

Deschide Cartea Sfântă telefonic si rezolvă pe baza 
datelor de naștere șl a numelui de botez, rezolvă 
garantat, tel. 0748945177.

(101667)

IACOB ȘTEFAN
vei rămâne veșnic în inima mea același. 

Dumnezeu să-l odihnească!
Soția dr. Melania Iacob

(5/02.07.2007)

în urmă cu un an a plecat dintre noi, 
dar nu și din inimile noastre

IACOB ȘTEFAN
cel care a fost un tată și un bunic 
minunat. Amintirea lui va rămâne 
veșnic în sufletele noastre.

Dumnezeu sări odihnească! 
Fiica Gabriela, ginerele Georgel și 

nepotul Alexandru Gabriel

(nr, 6/02.07.2007)

Se împlinesc 6 luni de când nu mai este printre noi
prof. ILEANA INDREIU

Slujba de pomenire și parastasul vor avea loc 
sâmbătă 7 iulie 2007, ora 10.00, în Cimitirul 
Ortodox, str. Eminescu, Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace! 
Familia Lăpușcă

• referent de specialitate, statistician, 
Petroșani, 1 post, data limită 10.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• retuș Ier confecții, Hunedoara, 1 post, data 
limită 12.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• secretar administrativ, Simeria, 1 post, data 
limită 10.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• secretar școală, Deva, 1 post, data limită 
29.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sortator produse, Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sortator produse, Hațeg, 3 posturi, data limită 
15.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 15.07,, tel. 213244, între orele 9-16.
• spălător vehicule, Călan, 2 posturi, data limită 
21.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• spălător vehicule, Hunedoara, 1 post, data 
limită 19.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• itlvultorist, Dm, 2 posturi, data limită 20.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• strungar la strung paralel șl de detalonat, 
Călan, 6 posturi, data limită 30.07., tel. 213244, 
intre orele 9-16.

(nr. 4/03.07.2007)

• ștrengar la strung paralel și de detalonat, 
Călan, 6 posturi, data limită 30.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• strungar universal, perioadă determinată, 
Hunedoara, 1 post, data limită 15.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• sudor, determinată, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 29.07,, tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, determinată, 2 posturi, 
data limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Deva, 5 posturi, data 
limită 13.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 2 posturi, 
data limită 20.07., tel. 213244, intre orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 6 posturi, 
data limită 20.07., tel. 213244, între orele 9-16.
o sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 31.07., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 25.07,, tel. 213244, între orele 
9-16.

Decese (75)

Cu adâncă durere ne exprimăm regretul pricinuit 
de pierderea celei care a fost cea mai bună soție și 
mamă

STANCU ELEONORA (DOLI)
Soțul Stancu Mircea și fiul Stancu Valentin deplâng 
moartea după o grea suferință a celei care va 
rămâne veșnic în inimile lor. înmormântarea Va 
avea loc astăzi 4 iulie, ora 13.00, la cimitirul de pe 
str. Popa Șapcă din Hunedoara.

(nr. 1/03.07.2007)

Cu durere regretăm pierderea prematură a dragei 
rik noastre cumnate

STANCU ELEONORA (DOLI)
Sincere condoleanțe transmitem familiei îndurerate 
din partea fam. Nicolae și Lucreția Stancu din Deva.

Un ultim omagiu pentru cea care a fost o bună 
cumnată

STANCU ELEONORA (DOLI)
Sincere condoleanțe transmitem familiei îndurerate 
din partea fam. Constantin și Marioara Stancu din 
Sibiu.

• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 5 
posturi, data limită 30.07., tel. 213244, între orele 
9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Hunedoara, 
3 posturi, data limită 25.07., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• supraveghetor Jocuri (cazino), Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• șei birou instituție publică, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• șef serviciu instituție publică, Hunedoara, 1 
post data limită 30.07., tel; 213244, între orele 9- 
16.

• șofer autoambuianțâ, Călan, 10 posturi, data 
limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• șofer autobuz, Brad, 2 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
« șofer autocamlon/maslnâ de mare tonaj.
Brad, 1 post, data limită 15.07., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• șofer autocamlon/mațlnâ de mare tonaj,
Deva, 3 posturi, data limită 28.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.

• șofer autocamlon/mașlnă de mare tonaj, 
Hațeg, 2 posturi, data limită 11.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider in publicarea de ziare

și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8813.
Persoană de contact: Radu Mureșan, 

tel. 0723/501260,
E-mail: radu.muresan@infonnmedia.ro

(32135)

RECLAME

mihaela.rosianueidtiorouD.com
mailto:office@linlaris.ro
http://www.liniaris.ro'1Dll9%7E
mailto:radu.muresan@infonnmedia.ro
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Peste 600 de morți în Asia
•Concert Iglesias. Biletele pentru concer
tul pe care Julio Iglesias îl va susține la Sibiu 
în 16 iulie au fost puse, ieri, în vânzare. Cel 
mai ieftin, de 50 de lei, asigură doar acce
sul în spațiul de spectacol. Sunt apoi bilete 
cu 120 si 180 de lei, iar cele mai scumpe, 
cele de 300 de lei, sunt în sectorul A, în 
fața scenei.

Cil Să Q6 Cai Luni a avut loc, în
orașul italian Siena, tradiționala cursă 
de cai „Madonna di Provenzano Palio 
di Siena”. (Foto: EPA)

Fotografii la 
microscop

Tokyo (MF) - Cercetă
torii japonezi au reușit să 
fotografieze pentru prima 
dată momentul în care o 
pereche de gemeni iden
tici s-a format dintr-un 
singur ovul. Specialiștii au 
înregistrat dezvoltarea a 
33 de embrioni congelați, 
care au fost donați pen
tru cercetare. Fotografiile 
au fost realizate la fiecare 
două minute cu ajutorul 
unei camere digitale ata
șate la un microscop.

Gunoaie scumpe
Los Angeles (MF) - 

„Febra” Paris Hilton a 
atins noi cote când un 
licitator de pe internet a 
plătit, luni, câteva sute 
de dolari pentru o cutie 
de conservă pentru câini 
goală recuperată din 
coșul de gunoi al star
letei. Printre alte gunoaie 
ale lui Hilton scoase la 
licitație s-au numărat o 
periuță de dinți folosită 
(305 dolari), două plicuri 
trimise în închisoare (510 
dolari) și o cutie de cola 
(51 de dolari).

Contesa (Foto: EPA)

■ în urma ploilor 
torențiale și inundațiilor 
din Asia au rămas 1,5 
milioane de sinistrați.

Quetta (MF) - Intemperiile 
și inundațiile care au însoțit 
taifunului Yemyin au provo
cat în ultima săptămână peste 
110 victime în Pakistan, 
ridicând la peste 600 numărul 
persoanelor care au murit în 
sudul Asiei din cauza acestui 
ciclon, care a lăsat în urmă 
peste un milion și jumătate 
de sinistrați.

Aproximativ 500 de per
soane au murit în Pakistan, 
India și Afganistan în primele 
zile în care taifunul s-a abătut 
asupra acestor state. Potrivit 
autorităților pakistaneze, cel 
puțin 110 persoane au murit 
în cursul săptămânii trecute.

Ploile torențiale și inun
dațiile care au însoțit taifunul 
Yemyin au lăsat fără adăpost 
peste 200.000 de persoane și 
un milion și jumătate de si
nistrați doar pe teritoriul Pa
kistanului, cea mai afectată 
țară.

Catastrofă ecologică în Serbia

încă un 
Prinț 
Londra (MF) - Ful 
reginei Elisabeta a ll-a, 
prințul Edward, conte 
de Wessex, și soția sa 
Sophie vor avea un al 
doilea copil, a cărui 
naștere este 
prevăzută pentru luna' 
decembrie, a anunțat 
Palatul Buckingham. 
Sophie (42 ani) și 
Edward (43 ani) sunt 
„emoționați" datorită 
acestei vești, a Indicat 
un purtător de cuvânt 
de la Palatul Bucking
ham, adăugând că 
regina, foarte apropi
ată cuplului, este 
„încântată".

Belgrad (MF) • Deversarea 
unor deșeuri toxice în râul Ti- 
moc, afluent al Dunării, în es
tul Serbiei, a provocat moartea 
a circa 20 de tone de pește, o 
anchetă fiind inițiată în acest 
caz de „catastrofă ecologică”.

„O concentrație ridicată de 
amoniac a provocat moartea 
a 20 de tone de pește din râul 
Timok”, un afluent al Dunării, 
a anunțat Departamentul pu
blic al Sănătății din Zajecar 
(250 de kiloemtri la sud-est de 
Belgrad), într-un comunicat.

Mai tare decât Bill Gates

Cde uOUă țestoase leopard (Geoche- 
lone pardalis) au fost recuperate din va
mă, din Tanzania, de la braconieri.

■ Carlos Slim Helu a 
devenit cel mai bogat 
om din lume, depă- 
șindu-l pe Bill Gates.

Mexico City (MF) - Omul de 
afaceri mexican Carlos Slim a 
devenit cea mai bogată per
soană din lume, cu o avere 
estimată la 67,8 miliarde de 
dolari, surclasându-1 pe liderul 
anterior al clasamentului, 
fondatorul Microsoft, Bill 
Gates, potrivit publicației 
financiare mexicane Sentido 
Comun, citată de Reuters.

Creșterea de 27%, în perioa
da martie-iunie, a cotației 
acțiunilor America Movil, cel 
mai mare operator sud-ameri- 
can de telefonie mobilă, con
trolat de Slim, determină o

(Foto: EPA) »
J

Pilula amintirilor neplăcute
Londra (MF) - O echipă de cercetători a 

descoperit că un medicament existent deja pe 
piață, propranolol, poate atenua efectul amin
tirilor neplăcute și nedorite lăsându-le intacte 
pe celelalte. Cercetătorii de la universitățile 
McGill din Montreal și Harvard din Boston 
speră ca descoperirea lor să conducă la cre
area unor noi tratamente împotriva tulburări
lor psihiatrice, precum șocul post-traumatic, 
sau a unor diverse fobii apărute în urma u- 
nor incidente neplăcute. Specialiștii au adă
ugat, totuși, că cercetările sunt încă în stadiu 
incipient. Cercetătorii cred că amintirile sunt 
stocate inițial în creier într-o stare maleabilă, 
fluidă, după care se întăresc și devin parte a 
unui circuit Când simt aduse la suprafață, 
Hat-in nmi ci Io

Dominic de Habsburg (Foto: epa)

muncesc la reasam- ” S 
blarea a șase mii de sok 
dați de teracotă dez-
gropați. Procesul de
restaurarea poate fi 
comparat cu realizarea
celui mai mare puzzle
din lume. (Foto: EPA)

Calcutta, India (Foto: epa)

O mare parte a provinciei 
Balucistan, inclusiv mari 
suprafețe de deșert, continu
au să se afle sub ape luni, iar 
forțele de salvare încercau să 
salveze persoane refugiate pe 
acoperitul locuințelor lor și să 
trimită ajutor alimentar 
satelor izolate.

Potrivit analizelor prelimi
nare, concentrația de amoniac 
din acest râu este „de 16 ori 
mai mare decât cea auto
rizată”.

Mai multe teste au fost efec
tuate în șase localități și în 
special în apropiere de o 
scurgere la Knjazevac. „Cata
strofa ecologică” s-a produs la 
sfârșitul săptămânii trecute. 
Majoritatea peștilor morți au 
fost descoperiți în apropiere de 
gurile de scurgere din zona 
industrială Zajecar.

diferență de 8,6 miliarde de 
dolari între averea mexicanu
lui și valoare activelor deținute 
de Bill Gates, a arătat, într-un

articol, Eduardo Garcia, fonda
torul și redactorul șef al pu
blicației online Sentido Co
mun. Averea lui Bill Gates se

Castelul Bran scos la vânzare
București (MF) - Ministrul 

Culturii și Cultelor, Adrian 
Iorgulescu, intenționează să 
ceară unei agenții specializate 
să evalueze Branul, deși con
sideră că valoarea acestuia este 
de circa 15 milioane de euro, 
în cazul în care Dominic de 
Habsburg va face statului 
român o ofertă de vânzare.

Iorgulescu a anunțat ieri, 
într-o conferință de presă, că 
știe de intenția lui Dominic de

Habsburg de a vinde Castelul 
Bran, precizând că până în 
prezent Ministerul Culturii și 
Cultelor (MCC) nu a primit o 
ofertă pentru a-și exercita drep
tul de preempțiune la cumpă
rare. în cazul în care Dominic 
de Habsburg nu va respecta 
procedurile legale de vânzare 
a Castelului, MCC îl va acționa 
în instanță. Bran este una din
tre cele mai importante desti
nații turistice din România. 

plasează la 59,2 miliarde de 
dolari, estimează Garcia.

Revista americană "Forbes a 
relatat, în aprilie, că Slim Or- 
cat pe locul al doilea în ierar-^ 
hia celor mai bogați oameni,^* 
depășindu-1 pe americanul Wa
rren Buffett, care controlează 
grupul de asigurări și investiții 
Berkshire Hathaway, dar se 
menține în urma lui Gates. Re
vizuirea clasamentului Forbes 
a fost determinată de creșterea 
câștigurilor companiei de hold
ing Carso și a furnizorului de 
servicii de telefonie fixă Tel- 
mex, controlate de Slim, în vre
me ce cotația acțiunilor Berk
shire Hathaway a scăzut, în 
aceeași perioadă. Slim controlea
ză, alături de familie, o avere 
reprezentând 8% din Produsul 
Intern Brut (PIB) al Mexicului.


