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Cerul va fi variabil. Posibile ploi și

Dimineața La prânz Seara

Azi, Jurnal TV, color, 16 pagini, supliment gratuit al cotidianului Cuvântul liber.
Deva (M.S.) - Consiliul Județean Hunedoara nu a renunțat la ideea construirii unei piste de aeroport în localitatea Săulești, care să deservească avioane ușoare, gho capacitate de până la 60 de locuri, a anunțat președintele instituției, Mircea Moloț. Lucrările ar urma să înceapă în lunile septembrie sau octombrie ale acestui an, cu o primă finanțare de la bugetul județului. /p3

Trafic
Deva (M.S.) - Flu
idizarea traficului în 
Deva impune mai 
multe măsuri, de la 
instituirea unor sen
suri unice până la 
montarea unor 
semafoare pentru 
pietoni, care să fie 
comandate de la 
buton, a apreciat 
șeful Poliției Deva, 
comisar Aurel 
Tihodor. Prezent la 
ședința CL Deva, 
șeful Poliției a 
menționat că în 
zonele aglomerate 
ale orașului ar trebui 
montate camere 
video, inclusiv pe 
DN7. Se mai pro
pune reglarea 
semafoarelor pentru 
crearea unei „linii 
verzi" care ar face 
mai ușoară tranz
itarea orașului. Șeful 
Poliției a mai propus 
fie înlocuite semafoa
rele vechi, iar indica
toarele să fie reflec
torizante. Pentru 
evitarea accidentelor, 
polițiștii apreciază că 
ar fi utilă montarea 
de parapeți de sigu
ranță în zona Sân- 
tuhalm, ca să nu se 
mai poată întoarce 
pe linia continuă.

Munca „la negru"
■ Relațiile de muncă 
dezavantajante pentru 
angajați, „frig" buzu
narele angajatorilor.

Deva (D.I.) - Legile sunt tot mai aspre în privința angajatorilor care „omit” să facă actele de angajare pentru sub

ordonații lor. în primele șase luni ale acestui an, în urma controalelor efectuate, dar și ca urmare a sesizărilor primite, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a depistat 253 de persoane care lucrau fără forme legale. Cele 113 amenzi aplicate în acest caz au însumat peste 400.000

de lei. Angajatorilor li se aplică o amendă de 1.500 Iei pentru fiecare persoană care lucrează pentru ei, dar nu are contract de angajare. La amenzi de peste un miliard, angajatorilor li se întocmește dosar penal. „Tot mai mulți angajați au început să-și cunoască drepturile și să apeleze la noi,

costădacă simt că simt nedreptățiți la locul de muncă. Am primit peste 350 de sesizări numai în acest an”, spune Horea Iacob Rațiu, inspector-șef al ITM. La fiecare centru zonal există cutii poștale în care oamenii își pot depune sesizările. Cele mai multe dintre ele se adeveresc în urma verificărilor.

www.huon.n

U cisternă încărcată cu un w derivat al benzenului s-a ! răsturnat, în noaptea de miercuri spre joi, în apropiere de Săcămaș. A fost nevoie de | intervenția a două macarale pentru a fi scoasă din șanț șil repusă pe roți. /p.3 (Foto:

Mamă pentru fetița abandonată

Fetița abandonată

■ O femeie din Brad 
este hotărâtă să înfieze 
fetița abandonată într-o 
geantă.

Brad (T.S.) - Vestea că o fetiță de cinci luni a fost găsită abandonată într-o geantă în fața Centrului de Plasament din Brad a făcut înconjurul orașului. Mai mult, ieri, o femeie de 35-40 de ani a venit la spital și s-a arătat interesată să înfieze fetița. “Femeia este însărcinată în luna a opta și va avea un băiețel. A pierdut o sarcină,

iar cea de-a doua a reușit să o obțină prin inseminare artificială”, a declarat doctorul loan Ciota, șeful Secției de Pediatrie. Fetița găsită, miercuri, a fost botezată Alina Brădean. Polițiștii continuă cercetările pentru a da de urma părinților care și-au lăsat de izbeliște bebelușul. Interesant este faptul că pentru prima dată la Spitalul Municipal- Brad este abandonat un copil, în ceea ce privește autoritățile, Primăria Municipiului Brad este pregătită să elibereze un certificat de naștere pentru Alina.

Prins copiind
Brad (S.B.) - Ultima zi a bacalaureatului a fost o zi cu ghinion pentru un elev din Brad. A fost eliminat pentru că a scăpat fițuicile sub bancă. Elevul eliminat ieri dădea proba la istorie. Candidații eliminați de la o probă nu mai pot participa la probele următoare. Sunt declarați „eliminați din examen” fără posibilitatea recunoașterii notelor pentru sesiunile următoare și nu pot promova bac-ul. /p.3

Se ajustează prețurile
Hunedoara (D.I.) - Din 3 iulie, la panoul de la intrarea în Primăria Municipiului Hunedoara, va fi afișat proiectul de hotărâre privind ajustarea prețurilor și tarifelor practicate pentru prestarea serviciilor publice de salubrizare de către Salub. Acest

proiect poate fi studiat și pe site-ul Primăriei Hunedoara, la adresa www.primariahd.ro. în termen de 10 zile, cei interesați își pot face cunoscută opinia față de conținutul acestuia, în scris, la Compartimentul Centrul de Informare Cetățeni și Relații Publice.
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, «Arestat. Liderul Moscheii Roșii de la Islamabad a fost arestat, miercuri, în timp ce încerca să fugă din clădirea asediată de forțele de ordine după ce se îmbrăcase într-o burqa, veșmântul femeilor musulmane. Guvernul pakistanez a impus restricții de circulație în jurul moscheii asediate de un număr ridicat de polițiști și militari.

Curat neconstituțional ? hib

Vice în loc 
de premier

Paris (MF) - Premierul francez Francois Fil- lon a pledat miercuri pentru înlocuirea funcției sale cu cea de „vicepreședinte", după modelul american, în cadrul unui „adevărat” regim prezidențial. „Logica instituțiilor pe care o doresc este adevăratul re gim prezidențial. Există un președinte al Republicii care conduce chiar el Guvernul, însă în față, există o Adunare mai puternică, ce nu poate fi dizolvată de președintele Republicii. Poate că în- tr-o zi, după ce spiritele vor evolua, țara se va schimba și vom putea ajunge la un adevărat regim prezidențial, iar în acel moment, premierul va putea să devină vicepreședinte”, a spus Fillon.

Francois Fillon (Foto: epa)

Alan Johnston
î (Foto: EPA)

| Premiat 
| de
| Amnesty
i Londra (MF) - Orga-

I nlzația Amnesty In
ternational i-a acor-

i dat corespondentului 

BBC în Fâșia Gaza, 
Alan Johnston, elibe
rat miercuri dlmlnea- 

i ță, un premiu pentru 
j relatările sale din re

giune. Kate Allen, di
rectorul filialei britan- 

j ice a organizației, a 
i declarat că juriul a 
i fost impresionat de 
I „angajamentul lui 

i Johnston de a relata 
i poveștile oamenilor 

de rând". Ea a adău- 
I gat că membrii juriu- 

; lui erau deciși să nu 
j se lase influențați de 
; situația jurnalistului 

BBC, răpit timp de 
i aproape patru luni, 

j „dar a existat un 
I consens ferm atund 
i când l-au desemnat 

i câștigător".

■ Curtea Constituțională 
a admis excepția ae 
neconstitutionalitate ridi* 
cată de Adrian Năstase.București (MF) - Curtea Constituțională a admis, ieri, excepția de neconstituționali- tate ridicată în cazul lui A- drlan Năstase referitor la prevederile Legii 116/1995 privind răspunderea ministerială.Procesul de corupție în care este inculpat fostul premier Adrian Năstase a fost suspendat, In 22 martie, după ce Instanța supremă a admis trimiterea dosarului la Curtea Constituțională pentru examinarea excepțiilor de neconstl- tuțlonalltate a articolului 23 alineatele 2 și 3 din Legea

[alu Un raid aerian al. forțelor coali
ției a fost desfășurat ieri deasupra Bag
dadului. Au fost lovite patru autovehi
cule. (Foto: EPA)

115/1995 privind răspunderea ministerială.Articolul în speță arată că urmărirea penală șl judecarea foștilor membri al Guvernului, pentru infracțiunile comise în timpul exercitării funcției, se efectuează potrivit dreptului comun.Totodată, în articolul 23 se arată că prevederile de ordin procedural nu se aplică foștilor membri ai Guvernului „în nici o situație".
Fără aviz specialîn replică, avocațli fostului premier au arătat că nu a e- xistat un aviz special pentru cercetarea fostului premier Adrian NăstaBe, aviz care este prevăzut de Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Potrivit avocațllor,

rezoluția prin care s-a dispus începerea urmăririi penale și ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale, semnate de către procurorii antl- corupțle ■ care l-au trimis în judecată pe fostul premier Adrian Năstase, nu se puteau face decât cu acordul Camerei Deputaților.Articolul 109 din Constituție arată că „numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului", pentru fapte comise în timpul mandatului.Potrivit rechizitoriului Direcției Naționale Anticorup- țle, în perioada 2001-2006, folosind autoritatea și influența rezultate din funcțiile politice și administrative ocupate în

Adrian Năstase

UE nu se mai extinde degrabă
Suceava (MF) - Europarla- mentarul german Markus Ferbef a declarat, la Augsburg, că în următorii ani Uniunea Europeană nu se va mal extinde pentru că trebuie să- și rezolve problemele Interne, a declarat, ieri, președintele CJ Suceava, Gavril Mîrza.Președintele CJ Suceava a spus că la ceremoniile organizate la Augsburg cu prilejul împlinirii a zece ani de la semnarea protocolului între regiunea Schwaben din Germania, Suceava din România șl Cernăuți din Ucraina au participat numeroase personalități, fiind abordate cu a- cest prilej, teme legate de Uni

unea Europeană și de colaborarea între regiunile europene.La discuții a participat și europarlamentarul german Markus Ferber, care a arătat că în următorii ani UE nu se va mai extinde.Președintele CJ Suceava a spus că Ferber a argumentat că UE trebuie să-și rezolve mai întâi problemele interne înainte de a se mai gândi la o eventuală extindere, altfel existând riscul ca actuala construcție europeană să eșueze.„Europarlamentarul german a spus că cel puțin 10-15 ani UE nu se va mai extinde”, a precizat Mîrza.
Turcia, acuzată că pratică tortura

Ankara (MF) - Tortura continuă să fie practicată, pe fondul unei „culturi a impunității” în sistemul penal din Turcia, potrivit organizației Amnesty International, citată de cotidianul britanic Financial Times.Potrivit unui raport al organizației pentru apărarea drepturilor omului, publicat ieri, cultura impunității permite poliției și jandarmeriei turcești să nu fie trase la răspundere. Ea permite tribunalelor țării să ignore dovezile

medicale cu privire la utiliza- ■ Bea torturii și să accepte mărturiile obținute în urma supunerii subiectului la tortură ca pe probe viabile.„Nimic din politica implementată de «toleranță zero pentru impunitate» nu va pune capăt torturii, altor tratamente inumane și disparițiilor forțate care continuă să distrugă drepturile omului în Turcia”, a explicat Nicola Duckworth, director al programului pentru Europa și A- sia Centrală din cadrul orga

nizației Amnesty International.Ministerele de Interne și cel al Justiției s-au abținut de la comentarii în acest sens. Acest raport va afecta probabil Guvernul premierului Recep Tayyip Erdogan, care se va confrunta cu alegeri generale la 22 iulie. Miniștrii susțin că au adoptat o poziție de „toleranță zero” cu privire la tortură, insistând că în ultimii ani au fost înregistrate progrese în sistemul penal al țării.

I
(Foto: arhiva)stat, Adrian Năstase ar fi comis mai multe infracțiuni de corupție, antrenând șl alte persoane.în acest proces sunt inculpați soții Dana și Adrian Năstase, Irina Jianu ■ fost inspector general de stat la Inspectoratul de Stat în Construcții și Mihail Vasile - administrator la SC Eurograflca SRL București.

Declarațîe-șocParia (MF) - Christine Boutin, ministrul francez al Locuințelor, declara într-un interviu acordat în noiembrie 2006 că este posibil ca atentatele de la 11 septembrie 2001 să fi fost organizate de Însuși George W. Bush, președintele Statelor Unite, re-^b latează cotidianul Liberation în ediția online.în noiembrie 2006, Christine Boutin, pe a- tunci simplă aliată a lui Nicolas Sarkozy în cursa prezidențială, era întrebată de moderatorul postului Canal+ dacă ar fiposibil ca George W. Bush să fi fost la originea atentatelor de la 11 septembrie 2001. Christine Boutin răspundea afirmativ.
*

Christine Boutin (Foto: fan)

Mai înțelege 
cineva ceva?
Miron Beteg
mironbeteg0yahoo.com

Dacă aș fi frumos, tânăr și 

bogat, din această clipă m-ar in
teresa doar cele trei bune „Din- 
ge": femeile frumoase, caii de 
rasă și vinul bun. Femeile fru
moase s-au speriat întotdeauna 
de mine, de cai mi-e mie cum
plit de frică, iar vinul de viță no
bilă costă prea mult pentru un 
amărât de editorialist. Și fiindcă 
lucrurile bune mi-au fost întot
deauna inaccesibile, m-am mul
țumit până acum cu jucăușe co
mentarii politice, comentarii a 
căror cromatică viza doar reacția 
imediată și cadența absurdului în 
politica românească. Smintit sau 
șmecher, retoric ori ingenuu, fără 
citate din Marcuse, Benoist sau 
Antonio Negri, dar străbătând 

desculț pământurile și trasând cu 
degetul granițele noii mitologii 
întruchipate de politicienii ro
mâni, prinții analfabeți care fură 
radiocasetofoane și prim-miniștri 
aroganți, împărțindu-se între pa
trie, galinacee, motociclete și 
imperativele UE, credeam că pri
cep câte ceva și că pot spune 
câte ceva. Măcar haios, dacă nu 
adevărat. Ultimele luni au ucis 
însă un fals editorialist. Deoarece 

- ori nu mai pricep eu nimic, ori 
nu mai e nimic de priceput în 
politica românească.

Opoziția aflată la putere și 

puterea trimisă pe băncile opozi
ției se trudesc să se transforme 
într-un cocktail nedigerabil. For

mula pare a se fixa în timp, cu 
cât orgoliile, neputințele, răzbu
nările puerile și creținitatea în
ving. Se amestecă UDMR cu 
România Mare, pentru culoare se 
adaugă puțină ideologie liberală, 
apoi doi, trei stropi de gângă
veală umanistă, după gust Tări
ceanu, iar la capăt, dacă mai 
rămâne loc în pahar, și niște Par
tid Social Democrat, fotul se 

ornează cu o umbreluță trico
loră. Partidul Democrat se 
servește separat, în funcție de 
lucrurile dezbătute. Acesta e 
melanjul de dinainte de alegerile 
europarlamentare. Problema e că 
românul de rând, cel care con
tează la numărătoare, nu se 
omoară după finețuri. El bea 
bere proastă, că-i ieftină, dacă 
nu chiar gratis, mănâncă mititei, 
râgâie apolitic și comentează 
după ureche. Când opoziția a 
căpiat de-a binelea, manifestând 
o inteligență de picamer și o 
determinare de tebecist cronic, 
când guvernanții se mariază cu 

neputința, iar Traian Băsescu 
gândește prin delegație, nu cred 
că mai e ceva de înțeles.

Nu cere nimeni o trans

parență de crjstal în politica 
românească. în absența ideolo

giei acest lucru nici nu e posibil. 
Dar un partid liberal care, 
susținând o lege, își bate joc toc
mai de muncă și de libera 
inițiativă, un partid social demo
crat care se laudă că legea 
măririi pensiilor i se datorează în 
proporție de sută la sută, dar că 
resursele financiare sunt deja 
problema Guvernului, un 
președinte care susține nonșalant 
că Parlamentul, după referen
dum, ar fi trebuit să demisioneze 
pentru că așa a ales poporul, 
însă era dreptul lui, al președin
telui, să nu ia în seamă același 
popor care, la ultimele alegeri, 
votase în cea mai mare măsură 
în favoarea PSD, un membru al 
Guvernului care cere raportorilor 
europeni să nu laude exagerat

DNA, un ministru al Sănătății 
care crede că o aspirină are 
același efect cu prestariumul mă 
fac să mă uit, tot mai des, ca 
tâmpitu1 la scena politică. E un 
tremur, o spaimă, o grabă tem
belă în tot ce se întâmplă, și 
care nu pot aduce nimic bun. 
Cu cât mișcarea browniană e 
mai accentuată, cu atât energia 
consumată, vorba cuiva, e mai 
mare. Aparent, suntem un popor 
inteligent. Această trăsătură 
mărește însă și mai mult ceața 
din politica românească. Pentru 
că am ajuns să fim inteligenți cu 
parșivenie, suntem inteligenți 
răsculându-ne împotriva propriei 
noastre inteligențe. Iar când j 
inteligența aceasta poate însem-1 

na destin, Dumnezeule, ce 
catastrofal va fi secolul în care 
de-abia am intrat!

***
Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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A intrat cu cisterna în șanț
J

*

* Sobele, la licitație. La Colegiul Națio
nal de Informatică „Traian Lalescu" Hune
doara, în această vară sobele din clădirea 
în care se desfășoară cursurile primare și gimnaziale vor fi înlocuite cu calorifere. Administrația locală scoate aceste sobe la 
licitație. (D.l.)

• Liber la taximetrie. Până în 18 iulie, cei care doresc să devină taximetriști în Hunedoara o pot face pentru că sunt disponibile trei autorizații permanente pentru taximetriști independenți, și încă trei pentru operatori de transport. (D.l.)
Bacalaureatul 
la final

Brad (S.B) - în ultima zi a bacalaureatului, în județ s-au prezentat la examen 4.599 de elevi, 12 fiind absenți. Despre elevul eliminat la Brad se știe că în momentul împărțirii subiectelor, fițuicile i-au căzut sub bancă. „A fost eliminat, pentru că și tentativa de fraudă se pedepsește. Elevii știau acest lucru regulamentul fiind afișat la intrarea în sală”, a declarat inspector adjunct al Inspectoratu- Școlar Județean, Wrrta Mate. Se consideră promovat candidatul care a obținut cel puțin nota 5 sau calificativul „admis” la proba orală, a obținut cel puțin nota 5 la proba scrisă sau practică și are media generală minimum 6. Rezultatele vor fi cunoscute în 7 iulie, până

Fonduri 
europene Deva (C.P.) - Repre
zentanța Comisiei 

Europene în Româ

nia lansează un nou 

produs de informare 

privind accesarea 

fondurilor europene: 

CD-ul interactiv „Pro

fesor Structurescu". 

Produsul facilitează 

potențialilor solicitanți 

înțelegerea mecanis

melor de alocare a 

fondurilor. Produsul 

detaliază fiecare eta

pă a procesului de 

alocare a fondurilor 

structural și de coe

ziune și arată: ce pre

supune implemen

tarea unui proiect 

sau care sunt moda

litățile de control a- 

supra cheltuirii bani

lor. Informații se ob

țin de pe site-ul 

www.infoeuropa.ro/ 

structurescu/.

■ Un șofer belgian 
beat s-a răsturnat, ieri, 
cu o autocisternă în 
apropiere de Săcămaș.

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.strola@informmedla.ro

Săcămaș - O cisternă încărcată cu un derivat al benzenului s-a răsturnat, ieri noapte, în apropierea localității Săcămaș. Motivul: deși se afla în stare avansată de e- brietate, Tommy D., șoferul cisternei înmatriculate în Belgia, s-a urcat la volan și a plecat din localitatea Ilia spre București. Nu a apucat să facă decât cinci kilometri și, într-o curbă ușoară, a pierdut controlul mașinii, o- prindu-se în șanțul de pe marginea drumului. Polițiștii sosiți la fața locului au rămas surprinși când, la testul al- coolstop, au constatat că belgianul avea o alcoolemie de 0,62 la mie!Ieri dimineață, la locul accidentului au fost aduse

Trenuri personale anulate
Deva (C.P.) - Mai multe trenuri personale se vor anula în perioada 9 iulie - 31 august, informează Regionala de Transport Feroviar de Călători Timișoara. „Pentru informarea cât mai completă în ceea ce privește traficul trenurilor în această perioadă publicul ^ător trebuie să se adreseze birourilor de informații ale stațiilor”, a declarat directorul Regionalei, Bogdan Rolea.
- trenul 2147 în relația Simeria-Hunedoara

Traficant de țigări prins
■ Aproximativ 2.000 
de pachete de țigări au 
fost confiscate de 
polițiștii hunedoreni.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Petroșani (T.S.) - Un cetățean din Petroșani este cercetat de Polițiștii Biroului de Investigare a Frăudelor, despre care au stabilit că, în cursul anului 2006 a comercializat țigări netimbrate în valoare de 60.000 RON.„Din probatoriul administrat, polițiștii au stabilit faptul că P.G., de 45 de ani, persoană fizică autorizată, vindea țigări fără forme legale, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului datorat statului”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara. Cu privire la modul de operare, oamenii legii au stabilit că
Aeroport la Săulești2148 în tilația HurieHeara-Simerfa

- trenul 2724 în relația Simeria-Subcetate

- trenul 2407 în relația Teiuș-S meria

- trenul 2402 în relația Simeria-Teiuș

1 _______ ___

Deva (M.S.) - Consiliul Județean Hunedoara nu a renunțat la ideea construirii unei piste de aeroport în localitatea Săulești, care să deservească avioane ușoare, cu o capacitate de până la 60 de locuri, a anunțat președintele instituției, Mircea Moloț. Lucrările ar urma să înceapă în lunile septembrie sau octombrie ale acestui an, cu o primă finanțare de la bugetul CJ Hunedoara. în perspectiva a- cestei investiții, CJ Hunedoara a solicitat Ministerului Administrației și Ministerului Transporturilor să treacă în proprietatea autorităților ju

(Foto: T. Mânu)două macarale și o mașină a pompierilor pregătită să intervină în cazul unui incendiu. în plus, dat fiind faptul că substanța transportată de belgian era toxică, au sosit 

Polițiștii au confiscat 2000 de cartușe de țigări (Foto: Traian Mânu)petroșăneanul expunea la vânzare într-o piață din Petroșani o cantitate mică de țigarete (2-3 cartușe) fără banderolă fiscală, iar pe măsură ce reușea să vândă respectivele țigări, se „aproviziona” cu altele dintr-un depozit 
dețene o suprafață de 66 de hectare de teren care aparține acum Aeroclubului României. Această suprafață s-ar adăuga celor 33 de hectare pe care CJ Hunedoara le deține deja la Săulești. „Ne propunem ca în acest an să începem primele lucrări la pista aeroportului. Proiectul are o valoare de 22 milioane euro”, a precizat președintele Mircea Moloț. El a explicat că există firme interesate să colaboreze în acest proiect, motiv pentru care, după o primă finanțare de la bugetul județului, vor fi atrase alte fonduri de la investitori. 

și reprezentanții Direcției pentru Protecția Mediului. Șoferul belgian a declarat că nu a avut viteză la intrarea în curbă, dar că mașina a intrat în balans. Cât despre

clandestin aflat în imediata apropiere. în urma descinderii în respectiva locație, polițiștii au ridicat în vederea confiscării aproximativ 2.000 cartușe de țigări pentru care P.G. nu a putut prezenta nici un fel de act justificativ. 
Cuplul verii 2007

I DacA formați un 

| cuplu șl aveți ceva 
| poze de arătat,

I acum este momen- 
I tuli Vă facem
I vedete și vă 

I răsplătim pentru 
lastal Trimiteți o 
I fotografie cu voi, 
I specificând nume,
1 prenume și un nr. 

de contact, pe 
adresa „Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 
22 Decembrie,

lnr.37A, clădirea 
[Cepromin, parter, 

sau în format elec
tronic la adresa de 
mail: sanda.bocani- 
duginfomnmedia.rg 
în perioada 3 iulie—
2 august, iar în 27 
august vă alegeți 
cu 200 leii 
Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
wyvw.huon.ro. sub 
forma votului elec
tronic, cât și prin 
intermediul 

[taloanelor apărute 
[în „Cuvântul liber", 

în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
aceți casă bună 

vara asta!

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!
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 supli
mentare la tel.0254/ 211 275, int. 8834.

consumul de alcool... nici o vorbă! Autocisterna a fost scoasă din șanț după aproximativ două ore, timp în care circulația pe DN 7 s-a desfășurat pe un singur sens.
Totuși, vin 
taloanele

Deva (D.L) - Poșta a anunțat că începe să distribuie taloanele din cadrul programului de evaluare a stării de sănătate a populației. Persoanele care nu vor fi găsite la domiciliu vor primi un singur aviz de înștiințare cu care își vor putea ridica plicul de la oficiul poștal. Plicurile nepredate vor fi returnate CNAS. Persoanele care, din diferite motive, nu vor intra în posesia taloanelor se pot adresa direct CNAS. în județ vor fi implicați în această acțiune peste 500 de poștași, dar aici, până joi, nu fusese încă primită corespondență în cadrul programului.

Dl murgii Vichenție din 
Hunedoara va simți mai puțin căldura 
mare a verii, datorită sentilaterului 
câștigat, ca ABONATUL E8NII IUNIE. 
Fiind abonat activ, 0RI@ĂND aveți 
ocazia să fiți desemnat CÂȘTIGĂTOR! 
Nu încetați să faceți parte din familia 
Cuvântul Liber!

toralul

RECLAMĂ

Gwwt&sÂs'i
v.'WSi t GfteîidrrfprrT^i

http://www.infoeuropa.ro/
mailto:tlberlu.strola@informmedla.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
wyvw.huon.ro


1415 - A fost ars pe nig Jan Hus, inițiatorul țl con* 
ducătorul mișcării populare husite (n. 1371). 
Sărbătoarea națională a Republicii Cehe (începând cu 

anul 1990)._______________
1893 - A încetat din rriați scri
itorul francez Guy de Maupas- 
sant (n. 1850).
1923 - S-a născut academicianul 
Constantin Bălăceanu Stolnici, 
medie neuropsihiatru, membru 
de onoare al Academiei Române. 

1935 - S-a născut Dalai Eama (Tenzin GyateoK fc 
derul spiritual al budhiștilor tlbetani.________________
1946 - S-a născut George W. Bush (foto), al 43-lea 
președinte al Statelor Unite ale Americii.____________
1971 - A încetat din viață cântărețul american de 
jazz Louis Armstrong (n. 1900)._____________________
1994 - Premiul UNESCO pentru Pace a fost înmânat 
principalilor coautori ai acordului Israelo-palestlnian, 
semnat la Cairo: premierul israelian Yitzhak Rabin, 
președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, ți ministrul israelian de Externe, Shi
mon Peres.

VREMEA
11° U«2®rl 20°minim maxim

Descărcări electrice răzlețe și noapte cu cer parțial înnorat. Temperatura minimă va fi de 11°C, iar cea maximă de 20°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Vreme însorită și noapte cu cer șenin. Temperatura minimă va fi de 11°C, iar cea maximă de 24°C.
Duminică. Zi cu cer senin și noapte fără precipitații. Temperatura minimă va fi de 11°C, iar cea maximă de 26°C.
Calendar Creștin Ortodox
V Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia fecioara din 

Campania

Calendar Romano-Catolic_________________________
Sf. Maria Goretti, fc. m.*

Calendar Greco-Catolic____________________________
S Sisoe cel Mare, c (+ 429). S Maria Goretti, fee, m 

(+ 1902).

Întreruperi apă, ban. curent

Energie electrică _______ _____________  _
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fl întreruptă în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.30-16.00 în Hondol (parțial).

Gaz________________  _____________  __ ______________
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă între 
orele:
9.00 - 12.00 în Deva, pe str. Oituz și Al. Hoților, 
bl.13.
9.00 - 15.00 în Deva, cartierul Dorobați, pe Al. 
Jupiter, bl.24.

Apă______________ ;__________  . . ' ____________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 
orele:
8.00-14.00 în Hunedoara, în Microraion 1, pentru 
remediere avarie pe str. G. Erieșcu și între orele 
8.00-17.00 în Microraion 4 (parțial), Microraion 5 
(parțial), str. Suituri (parțial) și Str. Bicicliștilor, pentru 
remediere avarie pe rețea în fața cinematografului I

Flacăra. |

__________________________________________ I

REȚETA ZILEI
.................:...............................................

Șnițele din piept de pui
Ingrediente: 300 g piept de pui, 2 ouă, 1 cub 
delikat, 150 g făină, 50 g pesmet, 200 ml ulei.

Mod de preparare: Se dezosează pieptul, se taie în 
bucăți potrivite, se pun într-un vas cu condimentele. 
Ouăle se bat, se adaugă puțin lapte sau apă, se pre
sară făina și pesmetul și se amestecă să fie o pastă, 
în alt vas punem puțină făină amestecată cu pes

met. Carnea se ia din condiment, se dă prin făină cu 

pesmet, apoi o dăm prin ou și se pune la foc într-o 

tigaie cu ulei încins, se rumenesc să aibă o culoare 

aurie. Se servesc cu murături.

J-fî».

Soluția Intagramal din numărul praoadent: S-M-H-P- NEHOTĂRÂT - MEDIOC
RA - FIR - NS - TL - U - BAT - CEI - SE - MIRI - E - GEN - SOT - TACAM - TOT 
- LUREX - CR - SEA - DOIME - E - TOI - FIN - SLOVA - URAT - AN - LO - AVAR

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 4 - 20 Iulie, CL te provoacă la un 

nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect toate Inte
grantele apărute în acest Interval, realizează 
o colecție ;l trimlte-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.

In 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI
Rwulimwrt;
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I șl ll. 
Extragerea va avea loc în 31 Iulie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

Nume.......Prenume Adresa ... Tel.
50 RON Al CÂȘTIGAT!IIII
I
I
I
I
I

i Localitatea .........................................
! Sunteți abonat la Cuvântul liber?
d DA □ NU □
i CUVANIW. tnrrMj

i 
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7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal 
9:55 Integrante după inte

grare (r) 
10:10 Surprize, surprize...

Anul 9... (r) 
12:45 Filler Sibiu 
12:50 Integrame după inte

grare 
13:00 Hannah Montana (ep.

05, comedie, SUA 

2006). Cu: Miley 

Cyrus, Emily Osment 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meter.

15:00 Teleshopping 
1530 Frații Manragenți

Osecnțl (comedie, SUA 
1931). Cu: Frații Marx 

17:00 Isabel, to căutarea 
0 iubirii (ep. 5, dramă, 

Venezuela, 2004). Cu: 
Ligia Petit 

17:50 Patrula de mediu 
18:00 Justiție militară (s).

0Cu: David James Elliott 

18:55 Agenda Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR
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730 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:00 Să câștige cel mai bun

I3(film, r)

1145 Zâm la Bloc (r) 
12:15 Emmetdale - Afaceri 

gde familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock

13:00 Știrile ProTv 
14:00 Noi, cei din linia totâi

u (partea I) (dramă, 
România, 1985). Cu: 
Mircea Albulescu, Ion 
Besoiu, Sergiu Nico-
laescu. Valentin Urites- j 

cu
1630 Tânăr și neliniștit (s). 

0C u: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Vieți furate (partea a 

r» ll-a) (dramă, SUA 
“1991). Cu: Bonnie 

Bedelia

18:50 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

'i
I

8
5
li

K
i
i

20:20 Rock'n Roll duh 
2120 In slujba națiunii (ep.

01, sitcom, Marea Bri- 

tanie, 2005). Cu: Chris 
Langham, Peter Capal
di, Chris Addison 

21:50 CSI - Crime și investi-
0gapi (ep. 8, thriller, 

SUA 2005). Cu: 
William LPeterson, 
Marg Helgenberger 

M Jurnalul TVR 
23(2*1 Rebel fără cauză 
*0 (dramă, SUA 1955).

Cu: James Dean, Nata
lie Wood

1:20 Justiție militară (r) 
2:10 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:15 Fundătura (film, r) 
5:05 Integrame după inte

grare (r)
5:10 Isabel, to căutarea 
«iubirii (r)

5S5 Atma și Acum (r) 
690 Intețjame rhțră inte-

<pan(r)
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'■U După miezul nopții
«(thnller, SUA 1992). 

Cu: Rutger Hauer, 
Natasha Richardson, 
Clancy Brown. R.: Jan 
Eliasberg

22Î45 Jugaru Shukanj. Farse 
cu Gabi Jugaru

2330 lilied (thriller, SUA,
01999). Cu: Lou Dia

mond Phillips, Dina 
Meyer, Tim Whitaker, 
Leon. R.: Louis 
Morneau

130 Cubul 3 (thriller/hor- 
Oror, Canada, 2004).

Cu: Zachary Bennett, 
Stephanie Moore,

’ Michael Riley. R.: Ernie 
Barbarash

330 Noi, cei din linia totâi 
u(fHm, r)

530 La Bloc0(reluare)
630 Emmerdale - Afaceri 
gde familie

(reluare)

I
3

i

a

1
I

S

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale NA

Berbec

Sunt șanse să aranjați o colaborare avantajoasă care să vă 
aducă venituri considerabile. Relațiile cu partenerul de viaji 
urmează un curs ascendent. Nu ascultați gurile lumlll

Taur

Profunzimea ideilor șl ambiția vă ajută în activitatea pro
fesională și în afaceri. Rezolvați cu ușurință toate problemele 
de serviciu și din familie. Țineți cont de părerile celor din 
jur!

Gemeni

Aveți posibilitatea să finalizați proiecte îndrăznețe, mai ales 
în domeniul afacerilor. Sunt șanse mari să evoluați pe plan 
profesional și social. Prietenii vă susțin în tot ce faceți.

Rac

Zi prielnică schimbărilor importante pe plan profesional. 
S-ar putea să fiți propus pentru o plecare de lungă durată 
în străinătate, la un schimb de experiență sau un curs de 
perfecționare.

Leu

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 (rj 
10:00 Concurs interactiv 
11:00V.I.P. (s, acțiune, SUA, 

ral998), Cu: Pamela 
“Anderson, Molly Culver 

12:00 Vocea inimii (serial).
gCu: loan Isaiu, Toma 

Dănilă, Olga Delia 

Mateescu

13:00 Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Ești numai a mea
„..(polițist, SUA 2001). 
**Cu: Lesley-Anne Down, 

Barclay Hope, Megan 
Fahlenbock, Jennifer 
Hill, Daniel Morgen- 
roth. R.: Paolo Barz-

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

Iad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 

Sport.
Meteo

2030 Film artistic 
2230 Film artistic

130 Lege și ordine: Briga- 
0 da specială (s, SUA, 

1999). Cu: Christopher 
Meloni, Mariska Hargi- 
tay, Richard Belzer 

2:00 Concurs interactiv 
330 Observator (r) 
4:00 919 Fifth Avenue 
q (thriller, SUA, 1995).

Cu: Lisa Elibacher, Bar
ry Bostwick, Stephen 
Caffrey. R.: Neil Hager 
Când Ben Constant 
acceptă să scrie 
biografia bogatei 
familii Van Degan. nu 
bănuiește adâncimea 
scandalului și întreaga 
intrigă țesută în antu
rajul său. Ben desco
peră că moștenirea 
Van Degan se bazează 
pe pasiune, ambiție, 
lă-comie și crimă.

545 Vhrere (s)

Pot apărea schimbări neașteptate în viața dumneavoastră. 
Aveți prieteni care vă susțin, la fel ca și familia. Este o zi 
favorabilă studiului, comunicării și călătoriilor de afaceri.

Fecioară

La serviciu, șefii vă apreciază ideile. Este posibil chiar să 
fiți premiat. După-amiază, s-ar putea să aveți mici probleme 
de sănătate. Nu este cazul să vă faceți prea multe griji.

Balanță * _______ ,_ ____  j,.. ; _____

Aveți toate șansele să rezolvați problemele financiare ale 
familiei. Sinceritatea vă ajută să vă consolidați relațiile și 
să vă faceți noi prieteni. Vă recomandăm să evitați dis
cuțiile.

Scorpion

Aveți mai multe întâlniri de afaceri care se vor dovedi 
fructuoase. Dimineață primiți o veste bună de la o colegă 
de serviciu și vă schimbați planurile pentru mâine.

Săgetător
Este posibil să luați o hotărâre importantă și definitivă cu 
privire la ruperea unor relații. în viitor, se va dovedi că a‘# 
procedat corect. Planurile dumneavoastră vor fi încununată 
de succes.

Capricorn

Șefii vă apreciază seriozitatea și ideile constructive. Nu este 
exclus să fiți propus pentru o mărire de salariu. Puteți să 
faceți planuri pe termen lung și să investiți mult în afaceri.

Vărsător
Dimineață aveți șanse să vă afirmați la serviciu. Din păcate, 
s-ar putea să vă atrageți invidia colegilor. Nu este exclus 
să aveți discuții aprinse cu partenerul de viață.

Pești

Este momentul să vă ocupați de situația financiară. 
Partenerul de viață vă susține și este convins că veți reuși. 
Aveți de semnat documente oficiale.

8:00 ABC... de ce? (r) 8:30 i 
; Spellbinder: o lume nouă (r)

9:00 Mistere și mituri ale sec. i 
; al XX-lea (doc.) 9:30 Jurnalul i

Euronews pentru România i 

J 9:45 Orășelul nostru drag (s) 
l 10:10 Plaja lui Măruță 12:00

Poirot (r) 13:00 Spellbinder (s) i 
13:30 ABC... de ce? 14:30 | 
România underground 15:00 | 

J împreună în Europa! Mag. , 
" interetnic 16:00 Jurnalul TVR , 
ț (r) 16:20 Descoperă românii | 
j 16:30 Autostrada TVR. Ma- - 
Ș gazin regional 18.00 Jurnal ; 
! regional 1830 Replay. Legen- j 

dele fotbalului românesc ■ 
19:00 Bazar 19:30 Campi- j 

< onatul de comedie 20:00 D'ale 
ș Iu' Mitică 21:00 Ora de știri 
j 22:10 Coolmea distracției

23:10 Escrocii (s) 0:10 Ce bine 
ei 1:10 Orășelul nostru drag 
(r)

6:00 Love Joy (s, Anglia, 
1986). Cu: lan McShane, Dud
ley Sutton, Chris Jury, Phyllis 

Logan 7:00 Denver, ultimul 
dinozaur (s, animație) 8:00 
Mr. Bean (s) 8:30 Poftă bună 

cu Jamie Oliver 9:00 

Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Marker (s) 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 18:30 Știri 
Național TV 20:00 Țara Iu'

6:00
Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Căpșune cu zahăr (s, Portu
galia, 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) 1730 
Poveștiri adevărate 18:30 Bet
ty cea urâtă (s) 19:30 Tequila 

cu suflet de femeie (s) 2030 
Numai iubirea (s) 21:45 Zorro 
(s) 22:45 Poveștiri de noapte 
23:15 Clona (s) 0:15 Prizoniera 
(r) 2:00 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

vV
..c -

«r •' ■’
7:30 Dragoste și putere (r) 
8:25 Imobiliare blitz (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 Un nou
început (dramă romantică, * 
SUA, 1997). Cu: Lindsay Wag
ner, Perry King, Tracy Griffith. 
R.: Mel Damski 16:25 SMURD 
- Misiune îndeplinită (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 CSI - Investigații (s)1 
21:00 Anchetă militară (s) ‘ 

22:00 Delta Force 3 
(acțiune/aventură, SUA 1991) 

24:00 Arnie (dramă, SUA, 
1993)

10:00 în capcanele seducției 
(comedie/crimă, SUA, 1990) 
12:00 Teo (r) 13:15 Prăjituri
că (s) 13:45 Droopy, maestrul 
detectiv (s) 14:15 Ruleta des
tinului (r) 15:15 Walker, 
polițist texan (r) 16:15 Enter
tainment News (r) 16:30 Doi 
bărbați și jumătate (r) 17:00 
Revolta din ținutul Harlan 
(dramă, SUA, 2000) 19:00 Ter
apie intensivă (s) 20:00 Enter 
tainment News 20:20 Ruleta 
destinului (s, dramă, SUA, 
2003) 21:30 Doi bărbați și 
jumătate (s)

8:05 Ora Ameridi (romantic, 
India, 2004) 9:45 Călătorie 
la Ottawa (dramă, Canada, 
2001) 11:20 Renăscut din 
cenușă (dramă, SUA, 2005) 

13:45 Micul inventator 
(acțiune, Japonia, 2004) 16:55 

Harry Potter și Pocalul de Foc 
(aventuri, SUA, 2005) 2030 
Studio 60 (Ep. 10, dramă, 

SUA, 2006) 20:50 Studio 60 
(Ep. 11) 21:40 Maria (dramă, 
Franța, 2005). 23:10 Renăscut 
din cenușă (dramă, SUA, 
2005) 1:30 Syriana (thriller, 
SUA, 2005).

&

7:00 Matinal 710 10:00 Euro- 
maxx (reluare) 10:30 Fabricat 
în Germania 11:00 Ne 

privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 13:05 Emi- 
siune-concurs 13:35 Fabricat 
în Germania (reluare) 14:35 

Lumea cărților 15:40 Misiune 
imposibilă (reluare) 16:00 
Esentze (reluare) 17:00 Hob
by Mix, Cu Irene Pârvu 17:30 
Pasul Fortunei 19:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Trenul vieții. Cu 

Liana Stanciu 22:00 High Life. 
Cu Monica Stan 23:00 Vede
tele se întreabă (reluare) 2330 

Autentic live

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 9:10 100% (r) 1030 Rea
litatea de la 10:00 11:15 
Deschide lumea 13:15 EU, 
România 14:00 Realitatea de 
la 14:00 15:00 Realitatea de 
la 15:00 15:15 Fabrica 1730 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 1830 Reali
tatea de la 18:00 1850 Reali
tatea zilei. Cu Răzvan Dumi
trescu 20:00 Realitatea de la 
20:00 20:05 Realitatea zilei 
21:00 Realitatea de la 21:00 
2230 Tănase și Dinescu

OC-
9:00 Automobile americane 
recondiționate 1030 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: VW Type 251230 Cele 
mai bune motociclete 13:00 
Confruntări și fiare vechi 14:00 
Exploratori urbani: Milwaukee 
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 1630 Curse 17:00 S- 
a născut un elicopter 18:00 
Motociclete americane 1930 
Vânătorii de mituri 2030 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
21:00 Locatari morți 22:00 
Fenomene stranii 23:00 Criza 
microbuzului 2330 Criza 
broscuței 2430 Căutătorul de 
aur Cel mai mare jaf al unei 
bând



ARTICOL PUBLICITAR

Două variante sunt mai bune decât una
CALOR propune reabilitarea sistemului de 

termoflcare, considerând-o o soluție și pen
tru actualii posesori de centrale termice de 
apartament.

în ultimii ani SC CALOR SA a investit fonduri impor
tante în reabilitarea sistemului de termoficare din 
municipiul Deva. Au fost modernizate toate cele 34 
de puncte termice, iar pentru 15 dintre ele a fost deja 
finalizată înlocuirea rețelei de distribuție, acțiunea 
urmând să se desfășoare în continuare și la celelalte 
puncte termice.

Cumpărarea apartamentelor din blocurile Devei a 
mutat limita de proprietate a utilităților la intrarea în 
blocuri și, în majoritatea cazurilor, locatarii nu și-au 
refăcut instalațiile interioare comune de termoficare. 
Acest fapt a condus la degradarea lor masivă, cu 
urmări previzibile ■ subsoluri insalubre și pierderi de 
agent termic - și, în consecință, nemulțumirea be
neficiarilor. Tocmai din această cauză, pentru perioa
da următoare CALOR își propune un proiect ambițios: 
reorganizarea întregului sistem pe baza unor principii 
tehnice noi. Sistemul alternativ de termoficare care 
se implementează acum în municipiu are în vedere 
montarea unei singure coloane de alimentare, iar dis

Costuri
Achiziție

«•tari
i i t S t f i'i t »' t

Centrala termică___________ ______
Branșament Individual de gaz (proiect și execuție) 

Execuție Instalație termică interioară (fără radiatoare) 

Instalare coș de evacuare gaze arse

______________ Robinet cu cap termostatat _______________  
Total Investiție ______________________________
întreținere Contract service_____________ ____

Verificare instalație gaze 

Ș»

Consum anual Gaze naturale
______________ Energie electrică
______________ Energie termică
Durata de funcționare_______________________ ____________________________________________________
Total consumuri________________________________________________________________________ 1969 lei___________827,75 lei _
* (calculele au fost făcute având ca bază date reale: facturile pe 12 luni ale unui proprietar de CTA șl consumul mediu de energie ter
mică al unul apartament alimentat în sistemul de termoficare, pentru un apartament de două camere, la prețul gigacalorie! de 107,5 lei)

tribuția pentru fiecare apartament să se facă pe ori
zontală, consumatorul având posibilitatea contorizării 
individuale. Mai mult, serviciile sunt adresate și celor 
care au ales până acum să-și monteze centrale ter
mice de apartament (CTA). Aceștia pot, prin montarea 
unui singur robinet, să aleagă oricând între cele două 
sisteme de încălzire în funcție de dorințele proprii.

Modernizarea instalațiilor comune nu se 
face pe banii locatarilor

Consiliul Local Deva a aprobat modificarea traseu
lui rețelelor aferente distribuției agentului termic ast
fel încât punctul de măsurare, respectiv punctul de 
delimitare al instalațiilor să poată Ti mutat și în inte
riorul blocurilor, la intrarea în apartamente, din două 
motive importante: posibilitatea realizării contorizării 
individuale și posibilitatea reabilitării rețelelor de dis
tribuție a agentului termic până la ultimul consuma
tor. Acest lucru însă se poate realiza numai dacă toți 
proprietarii (indiferent de sistemul de încălzire pe care 
îl folosesc în prezent) își dau acordul în acest sens și 
nici nu emit pretenții materiale sau orice alte avan
taje pentru ocuparea părților comune cu rețelele noi. 
Pentru această investiție Consiliul Local va aloca fon
duri din surse proprii și guvernamentale, iar lucrările

1969 lei

CTA CALOR
2400 lei 0 lei

650 lei 0 lei
1600 lei 1600 lei

300 lei 0 lei
400 lei 400 lei

5350 lei 2000 lei
200 lei 0
10 lei 0

1275 lei 0
484 lei 0

0 7,7 Gcal/an = 827,75 lei
Limitată (circa 8 ani) Nelimitată

loan Cristea, director Calor

până la limita 
de proprietate 
(ușa aparta
mentului, de 
exemplu) sunt 
în sarcina firmei 
CALOR. Propri
etarii de aparta
mente trebuie 
doar să își rea
lizeze circuitul 
termic pe ori- 
zonatală în int
eriorul aparta
mentelor (așa 
cum se face și 
în cazul mon
tării unei CTA) și să își achiziționeze contoarele, care 
vor intra în același regim metrologic ca toate cele
lalte aparate de măsură pentru uzul casnic (conform 
HG 609/20.06.2007).

în acest moment există montate câteva instalații- 
pilot în municipiu. Astfel, a fost reabilitat sistemul 
de termoficare pe câteva scări de bloc; la acestea s- 
a făcut integral contorizare individuală și au fost mon
tate robinete termostatate pe fiecare calorifer, iar cal
culele făcute pe baza facturilor reale reflectă o 
economie spectaculoasă: consumul anual pentru ener
gia termică furnizată de CALOR reprezintă doar 42% 
din consumul anual necesar pentru o CTA.

Ce dorește CALOR
„Este important pentru noi să putem oferi servicii 

de calitate, și în acest sens am investit fonduri impor
tante. în plus, dorim să propunem o alternativă via
bilă și celor care, pentru confortul propriu, la un 
moment dat, au renunțat la noi. Noile reglementări 
europene privind protecția mediului, creșterea 
prețurilor la gazul metan și la energia electrică s-ar 
putea să le creeze probleme în viitorul apropiat. Noi 
suntem aici cu o soluției", spune loan Cristea, direc
torul SC CALOR SA.

(102247)

Un câștig de 2000 Euro/lună la Omniasig Pensii

Pe o piață aflată în plin proces de expansiune în România, câștigurile persoanelor care vor face parte din echipa de vânzări Omniasig Pensii pot ajunge la venituri medii de 2.000 Euro/ lună.Obligativitatea participării la sistem, numărul mare de clienți siguri, sunt factori care vor conduce la o dezvoltare fără precedent a acestei piețe. Cei care vor profita de acest moment, vor fi oamenii dinamici care se orientează rapid către domenii cu șanse reale de câștig, persoane care doresc să facă un salt rapid în creșterea veniturilor lunare.Noua piață va fi locul de întâlnire a numeroși jucători. Succesul va fi, în mare parte, asigurat de marcă. Clientul va diferenția companiile și va alege o marcă cu notorietate, privită cu încredere, de aceea pentru viitorul agent, compania pe care o reprezintă este un element cheie.Omniasig este o marcă puternică în România, cu o cotă de 12% pe piața asigurărilor generale. Numele internațional care o susține este Vienna Insurance Group (VIG), unul dintre cele mai puternice grupuri din Europa Centrală și de Est. Grupul operează sub mărci diverse și deține numeroase companii pe toate piețele. în România, VIG este lider de piață prin cele 4 companii specializate pe care le deține.

Proces de vânzare ușorProcesul de vânzare nu este dificil, el presupune doar o semnătură. Agenții trebuie însă să cunoască foarte bine produsele, să poată răspunde pertinent întrebărilor cliențiîor și să dovedească competență. Potențialii clienți au așteptat reforma pensiilor private și sunt deschiși acestei oportunități. Pentru ei, pensia obligatorie nu implică eforturi financiare suplimentare. Este doar o opțiune către o companie sau alta. Având în vedere aceste considerente, putem spune că 50% din efortul de vânzare este realizat, agentul trebuie doar să-și convingă clientul să opteze pentru compania pe care o reprezintă.
Câștiguri pe măsura pieței

Un agent bun poate câștiga la Omniasig Pensii în medie 2000 de Euro lunar. Acest venit este posibil datorită pachetelor de 

comisioane extrem de atractive și transparente. Performanța este încurajată și răsplătită pe măsură, mai mulți clienți conduc la venituri mai mari. Suma câștigată se adaugă veniturilor obținute într-un post cu normă întreagă, deoarece activitatea de vânzare a pensiilor se poate desfășura în paralel cu actualul loc de muncă. în multe situații, agenții care sunt salariați au un mare avantaj, deoarece au deja formată o rețea de potențiali clienți. O persoană care lucrează aredeja o “piață" potențială căreia1 se adresează, având șanse mai mari de a-și crește numărul de clienți și implicit, veniturile.
2 pași pentru a deveni agent de 

marketing Omniasig PensiiPentru persoanele interesate, Omniasig pensii a dezvoltat mai multe canale prin care acestea să poată intra în contact cu societatea. Ei pot contacta direct compania la orice sediu al societăților din grupul Omniasig, pot suna gratuit la un număr de telefon telverde pus la dispoziție sau pot accesa adresa de internet a companiei. Procedura pentru a deveni agent este simplă și constă în 2 pași:1. Acte necesareCei interesați trebuie să prezinte o copie după cartea de identitate și să semneze o declarație pe propria răspundere privind cazierul judiciar și fiscal. Va semna un contract de colaborare cu compania, contract ce îi va garanta relația directă cu 

Omniasig Pensii precum și modul în care va fi plătit pentru munca depusă.2. Pregătirea profesională și 
autorizareaUrmează o perioadă de pregătire, în urma căreia se primește un certificat care atestă cunoștințele dobândite. Omniasig Pensiise va ocupa și de autorizarea sa ca agent de marketing, autorizare care îi va permite să vândă produsele de pensii Toate cheltuielile de instruire, materiale necesare și costurile de autorizau sunt suportate de companie.
Suport în vânzareSuccesul în vânzări este asigurat de suportul companiei. în cazul avea rânddeOmniasig, agenții vor la dispoziție în primul profesionalismul echipei manageri, o echipă cu experiență în coordonarea activităților de vânzare a serviciilor financiare. Pregătirea, cursurile de vânzare, cursurile de produs, suportul logistic necesar,toateacesteasunt elemente importante în demersul Omniasig Pensii de a oferi condiții optime de desfășurare a activității de vânzare. Operațiuni nevăzute - înregistrări, evidențe, aspecte administrative - sunt responsabilitatea companiei. Singura grijă a agentului de marketing va fi să semneze contractele cu clienții.Omniasig Pensii este ultimul venit în Vienna Insurance Group și este compania specializată 

în administrarea de fonduri de pensii private. Experiența grupului și succesul înregistrat în domeniul pensiilor private pe alte piețe similare sunt atuuri importante. Compania din Bulgaria din cadrul grupului este lider pe acest tip de piață cu o cotă de peste 35%.

piață fără precedent
Z fără costuri suplimentare 

pentru clienți (tn cazul 
pensiilor obligatorii)
câștig mediu de 2000 Euro/ 
lună
pregătirea profesională și 
autorizarea asigurate de 
Omniasig Pensii
suport în activitatea de 
vânzări
reprezentant al unei mărci 
recunoscute
experiența grupului în 
domeniul pensiilor private

(7
54

11
)

Vrei o carieră la Omniasig Pensii? Sună la 0752.021.014 sau scrie la cariere@omniasigpensii.ro
RECLAME

mailto:cariere@omniasigpensii.ro
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• Amenzi. Polițiștii hunedoreni au aplicat 157 de amenzi acelor șoferi care nu au respectat regulile de circulație pe drumurile publice. Au fost suspendate trei permise de conducere, iar 12 conducători auto au fost sancționați pentru viteză excesivă. (M.S.)
• Agresor. Un bărbat de 30 de ani, din Lupeni, este cercetat de poliție după ce a lovit o bătrână de 80 de ani cu pumnii și cu palmele, în urma unei altercații izbucnite între cei doi. (M.S.)

Dirijor și bun 
doinitor la 17

Fonduri
Deva (M.S.) - Bugetul pentru lucrările de modernizare ale drumurilor județene a fost rectificat de Guvern cu suma de 600 milioane lei. Președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț, a declarat că a purtat o discuție cu ministrul transporturilor, Ludovic Orban, și speră ca fondurile ce vor fi alocate de la bugetul de stat către județul Hunedoara să fie mai mari decât în alte zone ale țării. „Noi cerem cel puțin 250 de miliarde lei vechi pentru că avem cea mai mare rețea de drumuri județene din țară”, a afirmat președintele CJ Hunedoara.

Licitație 
anulată
București (MF) - 
Compania Națională 

de Autostrăzi și Dru
muri Naționale din 

România a anulat 

licitația pentru reabi

litarea DN 66, Baru- 
Hațeg, cu o lungime 

de 25,92 kilometri, 
care trebuia să aibă 

loc ieri, ca urmare a 

modificărilor proce

durilor de licitație. 
Data limită pentru 

depunerea ofertelor 

a fost stabilită pe 21 

august. Licitația pen
tru atribuirea con

tractului de reabi
litare a tronsonului 
Baru - Hațeg va fi 

realizată pe baza 

procedurilor referi

toare la licitații inter

naționale specificate 

în ghidul BM. Mo

dernizarea tronsonu
lui, proiect cu o va
loare estimată la 16 

milioane euro, va 

dura 14 luni și va fi 
realizată cu fonduri 

provenite de la Ban
ca Europeană de 

Investiții.Mircea Moloț

Amplasarea aparatelor radar ta data de 06.07.2007:
- DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limita jud. Arad;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decedai, Calea Zaranuului, străzile Horea 
și Mihai Eminescu

Reguli:

în 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 
la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

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

7 4 2 1
1 7 5

3 4 7 6
1 5 2 4

9 6 1. 7 5
6 8 1

AVANSAȚI

2 6 1
2 3 6 8

6 5
4 2 9

2 1 5 7
5 7 8

5 2
4 7 9 5
3 i 1 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

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

REP.: Care este trofeul 
obținut pe care-1 apreciezi 
cel mai mult?R.R.: Desigur că sunt foarte mulțumit că amobținut Premiul I la Răzvan Arthur Rădos

Groș (S.B.) - Elev în clasa a XH-a la Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță,, Deva, Răzvan Arthur Rădos, din localitatea Groș - județul Hunedoara, poartă mândru emblema celui mai tânăr dirijor din județ. Pasionat de muzica populară, dar și de cea corală, tânărul a obținut, în numai cinci ani 15 diplome cu mari premii prin participarea la numeroase festivaluri, concursuri și manifestări cultural-artistice. El a făcut cunoscut portul și cântecul pădurenesc în întreagațară, fiind apreciat pe măsura eforturilor proprii și ale familiei, care l-a ajutat în evoluția sa artistică.
REDACTOR: Cum ai ajuns să 

dirijezi o formație instru
mentală de folclor și cine te- 
a îndrumat în acest sens?Răzvan Rădos: Eu cânt de la 12 ani când am hotărât, de unul singur, să cânt pe scena tradiționalului festival al

Răzvan Arthur Rădos

Data nașterii: 3 aprilie 1990 ■ 
Domiciliul: Groș - județul Hunedoara 
Elev la Liceul de Muzică Deva, cântă 
.la pian și fluier.

Participări la. numeroase ,concursuri, 
festivaluri și manifestări de'folclor și 
corale.

UE, interesată de pășunile 
din Masivul Retezat
■ Echipe mixte de 
ranged și jandarmi mon
tani străbat Retezatul 
pentru verificări.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedla.ro

Deva - Dotate cu informații pentru ciobani și turiști, echipele care fac controale în Retezat întocmesc și procese- verbale de contravenție pentru cei care nu respectă Regulamentul Parcului Național Retezat (PNR) și legea în care sunt prevăzute condițiile pășunatului în zonă. Această activitate face parte din programul proiectului „Alpine
Portret de artist hunedorean
■ Adrian Samson 
crede că destinul este 
singurul căruia nu i te 
poți pune împotrivă.

Hannelore Acârnulesei

Deva - S-a născut la Deva, în urmă cu 52 de ani, și spune că a ajuns să picteze din întâmplare. Pentru că nu avea cu cine să-l lase și muncea pe schimburi, mama sa l-a dat la școala de desen. Destinul a făcut, însă, ca această întâmplare să nu fie una oarecare 

pădurenilor de la Poienița Voinii. Mi-a venit ideea după ce am asistat la manifestările din anul precedent. Activez și în corul „Sargeția”, dirijat de prof. Icobescu. Dânsul este cel care mi-a propus să dirijez formații motivând că am o ureche muzicală foarte bnă.

Olimpiada de interpretare instrumentală, vocală și studii teoretice ce a avut loc în acest an (luna aprilie n.r.) la Cluj-Napoca. Dar am obținut multe alte premii și multe trofee! Cântecele mele sunt foarte apreciate pentru că interpretez doine pădurenești. Eu cred că sunt piese foarte frumoase și pentru astfel de melodii a fost apreciat și Drăgan Muntean.

Cons”, aprobat de UE, ce cuprinde și supravegherea habitatelor alpine din PNR, pentru a nu fi distruse prin practici ilegale. La controlul din zona Zănoaga s-a constatat că ciobanii, veniți cu oile sătenilor din Vâlcele Bune și Vâlcele Rele, tăiaseră jneapăn pentru a face țarcuri pentru oi. Amenda pentru această faptă este de 1000 - 3000 lei.„Controalele se fac nu de dragul de a da amenzi, ci pentru ca aceste pășuni să nu fie distruse, să nu fie tăiat și incendiat jneapănul. Se verifică contractele de pășunat pentru a putea fi respectată capacitatea de suport a pășunilor. Dacă pe o pășune, care 

și să treacă pe lângă viața lui fără să-i lase urme. Urme pe care avea să le aștearnă, mai apoi, pe pânză, în zecile de lucrări pe care le-a pictat de atunci. A absolvit mai apoi Liceul de Arte din Deva și Institutul de Arte Plastice de la Iași. Ca pictor matur, acum, Adrian Samson crede că nici un artist nu ar putea să spună că este întru totul original, că lucrările sale sunt fără o linie, o umbră sau o pată de culoare nemaivăzută sau nemaiîntâlnită în vreo altă operă de artă.

REP.: Cum împaci muzica 
populară cu cea corală? Care 
îți este mai dragă?

R.R.: Nu vreau să aleg între cele două genuri muzicale. îmi sunt la fel de dragi și eu le pun pe același plan în preferințe. Pentru această asociere sunt chiar și criticat. Sunt de părere că eu am găsit un echilibru între ele! De mic copil am fost, pe lângă tata care este epitrop la biserica din Groș, încântat de coruri. Am fost și cântăreț la biserică. Chiar și clopotar. Fac parte dintr-o familie de buni creștini și cred că Dumnezeu mi-a dat talentul pe care-1 am. Recent am fost la o manifestare care a avut loc la Muzeul Satului din București. Acolo am cântat și am dirijat. Am avut mare succes. De fapt m-a ajutat foarte mult și activitatea mea în Ansamblul „Româ- nașul”, al liceului, condus de prof. Ovidiu Demnea. Apoi, comunitatea din Groș mi-a fost și ea alături, și pădurenii 

Controale în vârf de munte pentru salvarea pășunilorsuportă, conform studiilor, 300 de oi, se duc 600 de oi, îh toamnă pășunea va fi erodată și plină de ștevie”, susținea Alin Ivașcu - ranger, Administrația Parcului Național Retezat (APNR). Conform regulamentelor și legilor în

Despre condiția artistului, Adrian Samson crede că, cel puțin în România, trebuie să ai și un serviciu din care să trăiești și din care să ai bani pentru a cumpăra culorile, pânza sau pensulele. Pentru că, altfel, nu poți decât făcând compromisuri. Despre sine ca artist spune că a făcut și compromisuri, dar fără să frizeze kitschul.A avut, la împlinirea vârstei de 50 de ani, mai multe expoziții personale aniversare. Prima, la Deva și, mai apoi, la Iași. își dorește

(Foto: CL)din zona noastră!... Din sate, de la bătrâni îmi culeg cântecele. îmi place mult ceea ce fac și pădurenii mă iubesc. Ei văd în mine un viitor Drăgan Muntean!...
REP.: știm că ai înre

gistrări pe CD-uri. A fost 
greu să le realizezi?

R.R.: în breaslă există multe tensiuni și este foarte greu să realizezi un CD propriu. M-au ajutat prietenii, familia și am avut chiar și un sponsor. A fost primarul N. Schiau, de la Hunedoara cel care mi-a înlesnit înregistrarea a 10 piese, dar, din păcate, a fost unic!... Am apărut și pe ecrane, la posturi de gen, dar acolo ajunge, dacă plătește, oricine! Asta nu m-a prea încântat. îmi doresc înregistrări, dar sunt foarte greu de realizat. Oare de ce nu există un studio de înregistrări la Direcția pentru Cultură a fiecărui județ? Ar fi foarte bine pentru toți.

vigoare, doar locuitorii din nouă comune din județele Hunedoara, Alba și Gorj pot să-și ducă animalele la pășunat în Retezat. Caprele nu au ce căuta acolo! Echipele de rangeri vor continua controalele pe tot parcursul verii.

Adrian Samsonsă expună din nou la București, acolo unde a mai expus în urmă cu 17 ani și unde a fost, după cum afirma, momentul de maxim succes al carierei sale.

mailto:sanda.bocaniciu@informmedla.ro
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Campionul își apără

y • Ținta JO. Loturile de gimnastică ale ’ României vor avea la CM din Germania(1-9.09) ca obiectiv calificarea la JO de la Beijing. „Ne dorim 1-2 medalii și două clasări pe locurile 4-6. înaintea acestora, cel mai important este ca echipele României să se califice la JO", a declarat Mircea Apolzan, secretarul FRG. (C.M.)
• Test în Italia. Șapte sportive din lotul de gimnastică feminină al României vor participa la un concurs de verificare în Italia, la 21 iulie. „între acestea se va afla și Cătălina Ponor, urmând ca antrenorul coordonator al lotului de la Deva, Nicolae Forminte să decidă care vor fi celelalte fete", a precizat FRG. (C.M.)

■ Pilotul brădean Mi
hai Cîmpeanu vrea un 
nou titlu național la vi
teză pe traseu montan.

ClPRIAN MARINUȚ________________
dprian.marinutgiinformmedla.ro

Deva ■ Mîhai Cîmpeanu, singurul pilot hunedorean care a făcut performanță în 2006, obținând titlul de campion național la clasa Hll la Viteză pe Traseu Montan și ocupând locul III în clasamentul general în aceeași competiție, are gânduri mari și pentru noul sezon. Brădeanul are ca obiectiv câștigarea celui de al III-lea titlu de campion din carieră, după ce a reușit aceeași performanță în 2006 și în 2000.Mîhai Câmpeanu a avut un start cu stângul, întrucât nu a participat la primele două

Mihai Cîmpeanu și-a refăcut motorul mașiniietape ale ediției 2007 a CN de Viteză pe Traseu Montan, desfășurate la Buzău, din cauza unor probleme tehnice. Pilotul brădean e însă hotărât să recupereze și să revină în lupta pentru trofeu odată cu etapele III și IV ale CN care se vor derula de azi până du

minică, la Straja în județul Alba. “Abandomil de la Raliul Hunedoarei m-a împiedicat să-mi refac mașina la timp și am ratat primele, etape. Cred însă că am forța și experiența să recuperez, pentru că în ediția trecută am fost întrecut doar de doi piloți care au

titluldispus de mașini mult mai puternice, un Subaru și un BMW. Am refăcut complet motorul mașinii mele (VW Golf n.r.) și sper ca îmbunătățirile pe care i le-am adus să mă ajute să am rezultate mai bune”, afirma Mihai Câmpeanu. Cursa de la Straja care are 3,3 km cu 9 viraje de dreapta, 9 viraje de stânga și 3 ace de păr îi vine ca o mănușă pilotului brădean. Cîmpeanu are ca principal atu o tehnică de pilotaj foarte bună, astfel că obiectivul lui la Straja este un loc pe podium la general și locul I la clasa Hll.Pe parcursul sezonului 2007 al Campionatului Național de VTM, Mihai Câmpeanu va fi susținut financiar de Agro- company, Autorom, SC Ma- nolache Trans Com, Autose- na, Eco Invest, Primăria Brad, Alice Gream Seryice și cotidianul “Cuvântul liber”.
Punctaj maxim și medalii 
de aur pentru gimnaste

Mulțescu - prezentat oficial
Deva (V.N.) - Fostul tehnician de la Jiul Petroșani, Gheorghe Mulțescu, a fost prezentat oficial ca antrenor la Kahramanma- rașspor. El a recunoscut că a ales să antreneze din nou în Turcia pentru a obține cetățenia turcă, subliniind că a făcut deja demersurile necesare. „Am rămas departe de Turcia timp de câțiva ani. însă am ales din nou această țară pentru a obține cetățeniaturcă. Am considerat că cea mai potrivită echipă pentru mine este Kahramanmaraș- spor și am venit în acest oraș. Sper că vom realiza obiectivele acestei formații. Am început demersurile pentru a obține cetățenia turcă. Acum aștept”, a declarat tehnicianul. Mulțescu a mai antrenat în Turcia formațiile Samsunspor, Kayseri Erciyesspor, Adanaspor, Ankaragucu și Gaziantepspor, toate din Super Lig, și se află pentru prima ^dată la conducerea tehnică a unei echipe al treilea eșalon turc.

■ Sportivii din Vale au 
reprezentat cu succes 
România la Internatio
nal Austrian Aerobic.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Lotul de gimnastică aerobică al CS Școlar Petroșani, antrenat de Iuliana Pis- coi și Elena Becze, a reprezentat recent România la ediția din acest an a Internaționalelor de Gimnastică Aerobică ale Austriei. Delegația a fost condusă de directorul clubului, prof. Zoltan Toth,

iar întrecerile s-au disputat în localitatea Worgl. Trebuie remarcat faptul că la concurs au participat loturile reprezentative din Israel, Anglia, Bulgaria, Ungaria, Italia, Serbia, Slovacia. Din lotul României au făcut parte sportivi juniori, campioni naționali: Bianca Becze, Mîhai Cimpoi, Dacian Barna, Matei Premia, Adela Cimpoi, Nicoleta Matei, Râul Furnea și senioara Cristina Nedelcu din Bacău. La junioare II individual, speranța Văii Jiului, Bianca Becze, a obținut un punctaj maxim, 20 de puncte. Ea s-a clasat pe locul I, obținând me-

Județul Hunedoara este unul din centrele fruntașe (Foto: t. Mânu)dalia de aur. Locul II la aceeași categorie a fost cucerit de colega de club, Nicoleta Matei, cu un punctaj de 18,900. La individual băieți, Mihai Cimpoi a ocupat și el locul I. Tot la junioare, proba perechi, Bianca Becze și Mihai Cimpoi s-au clasat pe

primul locul - medaliați cu aur. Locul II la proba perechi a fost cucerit tot de un cuplu petroșănean, Dacian Rama și Adela Cimpoi. De asemenea, trioul format din Adela Cimpoi, Dacian Barna și Matei Premia s-a clasat pe primul loc, obținând medalia de aur.

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.

sau -,v.

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu mi
nim o lună și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau 

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

iulie! Mu rata asemenea premii!

REGULAMENT L •
O : 1

msuttonții noștri de vânzări, la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438

Anca Bobora 0721- 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

JUBNAL

dprian.marinutgiinformmedla.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ȘAGUNA”
550179-Sibiu, B-dul. Mitropoliei or. 20 Tel: 0040/26X210530: Fax: 0040/269/215905 e-maih t&Aigie ctulhsibiu.rti
Domeniul de licență: Teologie Spec: Teologie Pastorală - 70 de locuri bugetate; 130 de locuri cu taxă;

Teologie Didactică* -10 locuri bugetate: 20 locuri cu taxă;
Teologie Socială* - 1Q tocuri bugetate; 20 locuri cu taxă; 

calcula după formula: NOTĂ 1; medie cls,IX + medie els. X - medic cis, XI + medie ciș, Ăii " medie bac 

în cazul absolvenților de seminar, media de admitere se va calcula după formula:
NOTA 2: medie ds, X 4 medie cis. XI + medie cls. XII + medie cls, XIII* medie bac 

.5
Perioada de înscrieri: 16 21 iulie 2007. Interviul: 23-25 iulie 2007
FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE
550024-Sibiti. B-dul. Fictarielnr. 5-7 'M- 004X/269^1?536; Fax: 0040/269/212707e-maB: Hleref(^lbsibiu.ra
Domeniul de licență: Limbă și Literatură Specializări: Limba și literatura română - o limbă și lit străină 
(eugl. germ, fr). Criterii de selecție: -interviu (probă de competență lingvistică), cu calificativ (admis'respins;

Media la Limba și literatura română din anii de liceu + media la Limbi și literatura engleză, franceză sau 
germană din anii de liceu (sau certificatul internațional recunoscut penMțengl, fr sau germană): 75 %

Media la bacalaureat: 25 % ‘ ; .
Limba și literatura engleză - o limbă și literatură străină (germană, fnaieiză.) sau Lb și lit română
Criterii de selecție: interviu (probă de competență lingvistică), cu calificativ (admis/respins)

Media la Limba și literatura engleză din anii de liceu (sau certificatul internațional recunoscut) ■’ media la 
Lb și lit franceză/gerniană/română din anii de liceu (sau certifcatul intsnM|iaal pentru fr sau ger): 75 %
- Media la bacalaureat: 25 %
Limba și literatura germană - o limbă și literatură străină (engleză, ftancezt) sau Lb și lit română 
Criterii de selecție: interviu (probă de competență lingvisticȘîMț^alifi ' is'respins)
- Media la Liml r și literatura germană din anii de liceu (sau ca recunoscut)■,+ media la
Lb și lit engleză / franceză/ română din anii de liceu (sau cert engl sau fr ): 75 %

Media la bacalaureat; 25 % ■T.ffLf'HIi'. /
Limba și literatura franceză - o limbă și literatură străină (engleză. Litri» țg literatura română
Criterii de selecție; - interviu (probă de competență lingvisticgșu (admiii!res|bi0

Media la Lb și lit franceză din anii de liceu (sau certificatul intens acut) + mțriia la Lb și lit
engleză / germană / română, din anii de liceu (sau certlficatitl intsniillhial .pentre ngl sa gpinană); 75 % 

■ Media la bacalaureat: 25 % ; < -
119 locuri bugetate; 120 de locuri cu taxă;
Domeniul de licență: Limbi Moderne Aplicate Specializări: Limblyngbgeă-1 b ftMtettl'il*l ~ anin

- Limba germană -Limt a «glsf sâu'tîmhâfraricc.

- Limba franceză - Llpibagennană sau Limba

Admiterea 2007 se va lac* J» bază de concurs de dosare și interviu; Media ne admitere, sesiunea 2007, se va Etome^ul de Hcenta. Bfotehnologii alimentare
«l« Annfi InHnti ii rt • NuitiT A 1 • mil/lifi zxli» T'V ± zvl*> Y ri l<_ Y1 4- fiii- nso/loi rSf-iZ» ’ “

FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI.,*•

550.012-Sibiu, Str. Etr. hm Bațiunr. ?-9 Tel'.: 0040269/21133S: Fax: 0040/269.21253S e-mail saiapnt2a tdbsibiu.ro 
Domeniul de licență: Ingineria Produselor Alimentare
Specializări: ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare - 35 loc bugetate; 
Tehnologia prelucrării produselor agricole - 100 de locuri, cu taxă; 100 ID;

60 locuri bugetate: 60de locuri cu taxă; : '*
Criterii de selecției- interviu (probă de competență lingvistică), cu||Ml8| 

Media la Limba și literatura străină A din anii de liceu (sau certificăfd ințernațiOMl 
Limba și literatura străină B din anii de liceu (sau certificatul I

Media la bacalaureat: 25 %
Domeniul de licență: Științe ale comunicării
Specializări: Biblioteconomie și știința infon
Criterii de selecție: - Media la Limba și literatura română din anii de îj?eut 3 
Domeniul de licență: Arte Specializarea: Artele spectacolului (Actori®» |Q'liH 
Probe de concurs (27-29 iulie 2007):
Vizita medicală-probă eliminatorie; Actorie • etapa l •
* .. . . ............... ...

a

60 locuri bugetate: 60 de locuri cu taxă;

■ “ I . • i
și știința informării 10 locuri bugetate; Wioi

Specializări: Biotehnologii pentru industria alimentară - 20 de locuri bugetate: 50 de locuri cu taxă; 
Domeniul de licență: Inginerie și Management
Specializări: Inginerie și management în alimentație publică și agroturism -15 loc bugetate; 50 foc cu taxă; 
Domdtiiul de licență; Agricultură Spec: Mdntanologie- 40 de locuri bugetate; 75 de focuri cu taxă; 75 ID 
Domeniul de licență: Ingineria Mediului Specializări: Ingineria și protecția mediului ta agricultură 
-10 tocuri bugetate; 50 de locuri cu taxă;
Condiții de Admitere: Admitereâ'se face pe bază de concurs dosare: - 20% media bacalaureat și 80% media i 
anilor de studii. Perioada de înscrieri: 16.. 22 iulie 2007 (11 -15 septembrie. 2007)

■ FACULTATEA DE MEDICINĂ „VICTOR PAPIL1AN”

55(!166Si"lu, Str. Pompeiu Onofreî* nr. 2-4 Tel: 0040 2.69 43677r: Fax: 0040 26X21.2320 e-mail, medicina a ulhsibtii.nj 
Domeniul de licență: Medicină - 84 de locuri bugetate; 35 de focuri cu. taxă;
Domeniul de licență: Asistență medicală - 21 de locuri bugetate; 40 de focuri cu taxă; 
Domeniul de licență: Medicină dentară 20 de locuri bugetate; .35 de tocuricu taxă 
Proba de concurs: Biologie sau Chimie
Domeniul.de licență: Tehnică dentară - 25 de locuri cu taxă; 
Domeniul de licență: Asistență dentară • 25 de locuri eu taxă; 
Proba de concurs: Biologie
Perioadă de înscriere: Medieină, Medicină dentară, Asistență medicală: 17 - 21: iulie 2007

Tehnică dentară. Asistență demară: 21-25 iulie 2007
1 Dată examenului: Medicină. Medicină dentară, Asistență medicală: 23 iulie 2007 

Tehnică dentară, Asistență dentară: 27 iulie 2007
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
550012-Sibiu, Str. Dr. foii RațiUnr,34 Tel,: 0040/269/216642; Fax: 0040/269/216617 e-mail: stiinte@ulbsibiu.ro 
[)bm de licență; Matematică Spec: Matematică; Matematică Informatică - 40 loc bugetate; 60 loc cu taxă; 
Ffema de admitere: Selecția candidaților se face prin, concurs constând intr-o probă de dosar, 
hliițțdofogia probei de dosar: 1. Ponderea mediei de la b 20%. 2. Pondere 80% în media finală; 

•'■Mia. Ia disciplina. ^Matematică” sau “Informatică” din liceufcalculaffi ca medie aritmetică simplă pe 
uiB4b liceu în care s-a studiat disciplina).
Domeniul de licență; Informatică Spec: Informatică; Informatică aplicată - 30 loc bugetate; 150 foc cu 
f tMlîiSfc admitere: Selecția candidaților se face prin concurs constând îmr-o probă de dosar. 

MețMj^yia probei de dosar: 1. Ponderea med iei de la bacalaureat 20%. 2. P^tdere 80% ta: media finală: 
- mjlfeifidisciplina "Matematică" sau “Informatică” din liceu (calculată ca medie,aritmetică simplă pe 

’ nii «:}lbCH.ta care s-o studiat disciplina).
icență: Cibernetică. Statistică și Informatică Econoniieă Spec: Informatică economică

; 150 de focuri cu taxă:
: Selecția candidaților se face prin concurs constând într-o prol 

de dosar: 1. Ponderea mediei de la bacalaureat 20%. 2.1’dhdi..............................
Matematică’’ sau “Informatică” din liceu (|a|c:ulată ca rpedie aritmetică simplă pe 

in en m studiat disciplina).

n: 1... .
Ib mWIlMte biologice și ecologice

tax^.
iană 
:ză

, anii

••

de adm: i.

p'

internațional pentru engleza, a sau

■‘ if. / • \ .

u
(bac; 25% fr 
h; eu '

• >bfi de dosar.
jtdere 80% în media finală:

în recitarea unei poezii (balade, fabule, poezii de dra 
a două monoloage din repertoriul propriu, la alegerea c 

sâu%hpins.
Probă de aptitudini etapa a 11-u * proba constă în prezentarea unor poe: 
monolog din repertoriul candidatului, la alegerea Comisiei de concurs. 
Criterii de selecție: Media la proba de aptitudini: 80 % Media 1a bacalaureat: • 
Specializarea: Teatrologie - management cultural -10 locuri bugetate; 2 1 
Criterii de selecției Media generală din liceu la Limba și literatura română: 75 w 
Perioada de înscrieri: 23 - 28 iulie 2007 (3-21 septembrie 2007) 
FACULTATEA DE JURNALISTICĂ

530201 -Sibiu, So: Brutarilor nr i
Domeniul de licență: Științe ale Comunicării - 41 a 
Specializări: Jurnalism - 60 cu taxă; Comunicat 
Condiții de admitere: Media de la examenul de baq^ 
Perioada de înscrieri: 16-21 talie 2007 (23-25 iulie 200 
FACULTATEA DE INGINERIE „HERMANN OBE 

550025-Sibiti. Sir. EMCimi nr. 4 Tel.: 0040.26X217928: Fax:
Domeniu] de licență: Inginerie Industrială 1 
Specializări: Tehnoiogiu construcțiilor de mașini Mașini și
- 75 de locuri bugetate; 100 de locuri cu taxă; -a».

Domeniul de licență: Inginerie Industrială 2 s
Specializări: Tehnologia tricolajeloE gi confecjîîtoS! fehnofogia ș|||pignul produselor textile :

Tehnologia și designul confecțiilor de piele și tatocuiitori
- 65 de focuri bugetate: 50 de locuri cu |tixă:

Dom de licență: Inginerie Mecanică Spec: Utilaje pielărie - 28 ldtsȘiinsiBit!; 30 litfiu taxă;
Domeniul de licență: Mine, Petrol, și Gaze »•■■■ ||4stibu^yudfoc:uH>lor

- 28 de focuri bugetate; 40 de locuri cu tax® .. .
Domeniul de licență; Inginerieși Management ■*

.'Specializări: Inginerie economică în dantwM mecanic - 28 
Domeniul de licență: Calculatoare și Tehnologia InfoteH|
- 70 de focuri bugetate: 80 de focuri cu luxă: ., (■
Domeniul de licență: Inginerie ElectiM Spec: EleiSH|plfc‘i 
Domeniul de licență: Ingineria Mediului, ,
Specializări: Ingineria și protecția mediului‘în.industrie - 21 de locuri bugetate; 30 de focuri 
Domeniul de licență: Ingineria Transporturilor Specializări: Ingineria trMggpM^irttf|l
- 21 de locuri bugetate: 40 de locuri cu taxă: < I '

Condiții de admitere: Admiterea in invățământul superior pentru ciclul dotoM unihnitaia de Uctență, 
se face prin concurs pe opțiuni pentru toate domeniile, pe baza mediei dinttc: media de IțBac 
obținută, la bacalaureat la proba de matematică/informatică (50%),

A3 Tel: 0040/26X218287: Fax: 0040/26X2! 1313 e-mall: jumalisOea^nlhibtțl,m 

: ale Comunicării - 41 de iocuri bugetate .* • tWR

" “itații Publice - 90 de tocuri cu Wh : 
el-50%; Mediaanllorde liceu. 50%

212'16 e-moK: tngluert^Ul^fo

de producție \ industrial

1“

t

pielărie ■ 28 fâțRl

. - • ■

0 și nota

Perioada de înscrieri: Etapa 1: înscrieri: 11 19 iulie 2007 Etapa 11: înscrieri: i -i'W septemBrinlOO?
ȘTIINȚE POLITICE. RELAȚII INTERNAȚIONALE Șl STU©!! Hi SE1URIT»ME 
550324-Sihiu. Calea Dumbrăvii hr. 39 el. Il earn. I Tel: 0040:20X4221'69: Fax flO4€fB69 422169 
- 31 de locuri bugetate; 319 de locuri cu laxă; < - I i !,
Condiții de admitere: Admitem la toate trei programele de studii de licență va consta tn condurs de dosare. 
Se vor lua în considerare media de la bac 50%, media de te disciplina istorie, din anii de Jiceu 25% și 
media la disciplina limba și literatura română, din anii delfan 25%. h
Perioada de înscrieri: 14 -27 iulie 2007 • 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMO^ 

550012-Sibiu. Sir. l.)r. hm Rațiif w 5-~ Tel : 004X269234)333: Fax:

ie sra studiat disciplina).
■pa'Biologie Specializări: Biologie - 5 locuri bugetate: 50 de
Ponderea mediei de la bac 20%. 2. 80% - media celor mai mari două note obținute în

locuri cu taxă:

îfiiMBului Spec: Ecologie și Protecția Mediului- 35 toț bugetate; 70 loc cu taxă; » 
ipte mediei de la bac 20%, 2. 80% - media celor mai mari două note obținute ta

hui liceului li ■■itfiaria aaafogice și biologice 
■Meniulde cEnpiBnciilD^e i eiializări: Socii 

le admitere: - -
ul dailla^li MatMeap aoteială Specializări: Asistență t^cfelă - 5 fociȘm bugetate; 75 locuri cu taxă; 
le admftcaa; itoâdtarea mediei de la bacalaureat 100%

niul dblltetel&t MHtegle Specializări: Psihologie - 2Ide locuri bugetate; 75 de locuri cu taxă; 
le aMAnet I. itandae m HBL 2. Pondere în media finală de 25% (media gen a anilor de liceu) 
ulfciMlp MÎ■■hkHtefe Specializări: Etnologie -H|de locuri au taxă;

Forma deadmitere: Ponderea mediei de la bacalaureat =100%

EHucB|ia Fizic# și Sport Specializări: Educație Fizică și Sportivă: 
........Jhmaîițg motrică - 38 de locuri bugetate: 50 de locuri cu taxă: 

Sie; I . Pondere bacalaureat: 20%. 2. Probă practică: pondere în media finală de W% 
itete motrică: alergare de viteză 50 m, săritură fo țungime, de j 

ibnal: baschet, volei, handbal, fotbal; 
arie sportivă: atletism. gimnastică sportivă, înolj, garate, judo.

Specializări: Sociologie -15 locuri bugetate: 60 de locuri cu taxă; 
mediei de la bacalaureat ~ 100%

niul do Bcențfc

a. probare sagacii 
oină de pe toc;
b. joc sporire option _ 

■ C. pro'isiiillitestrie sportivă: s 
handbajpfȘȘtal. tenis de camp.
Invățăi pistaffl
Domeniul de licență: Matematică Specializări: Matematică Informatică - 100 

licență: Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
: Informatică ecanpmiql ■ 250 de locuri cu taxă: 

admitere: Numai probă de dosar (dosarulse evaluează în același mod cu forma de învățământ zi) 
Bmî înscriere în concurs: 16-22 iulie 2007.

itifeadade înscri ere în Concurs ID: 16 iu,lie-5 august 2007,6 stjrtembrie *;20iseptembrie 2007 
FACULTAȚ M DREPT „S1MION BÂRNl ȚIU”

34 Tel.: 0040/269-4236~0; Fox: mxmt'269,-122169e-mml: drept a.tdhstblu.m 
Doapiluî de licență: Științe juridice Specializări: Drept ■■ 75 loc bugetate; 200 de locuri cu taxă; 13001D 

, Mbeniul de licență: Științe administrative

! Specializări: Bdrginistrație Publică 42 de locuri bugetate; 150 de locuri cu taxă; 300 ID
4, ||DiiBî comunitară • 100 de locuri cu taxă: 

Studii de ÎJcerițăî'brept. Administrație publică ZI, ID - concurs de dosare 

Poliție comunitară ZI - Prob; sportivă eliminatorie 
în eterul (jqfîWs^tai dsdosaw calculul mediei de admitere se fae după următorul algoritm: 
ME»A «NERMÂ DE ADWTERE: A .r B + C

e
|>e loc, aruncarea mingii de.

culturism, volei, baschet

■ ' ‘ „■ ‘ ' B
: -■ .■,5 

...  ‘ "‘Wil 

Domeniul de licență: Administrarea Afacerilor Spec: Bconomia comerțului turismului și serviciilW .
- 26 de locuri bugetate; 80 de locuri cu taxă; 300 ID ' ■';,
Domeniul de licență: Finanțe Spec: Finanțe și bănci- 36 de lacuri bugetate: 90 de locuri eu taxă; 300 ÎDh ■ ‘ 
Dom de lie: Contabilitate Specializări: Contabilitate și informatică de gestiune
- 18 loc bugetate; 50 loc cu laxă: 200 ID
Domeniul de licență: Management Spec: Management - 18 de loc bugetate; 50,de ioturi, cu taxă: 200 ID 
Domeniul de licență: Economie Specializări: Economie generală - 20 de lanuri cu taxă:

2 / 
unde: - A -• media de-la bacalaureat (pondere 50%). B Media “Limba și literatura română” (studiată în 
anlj.de fc<B). O- Media ‘istorie” {studiată în anii de liceu) 
COTOlOPBEKE DE ADMITERE PENTRU SPECIALIZAREA POLIȚIE COMUNITARĂ 
Condiții preliminare admiterii: 
Condiții de sănătare: - examinarea medicală constă în valldarea/invalidarea Fișei medicale constituite la 
Centrul Medical Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.103, 

jdații vor prezenta un certificat de sănătate mintală eliberat de un medic specialist psihiatru. 
>,făce prin calificativ APT'INAPT.
in aptitudinile fizice:- verificarea aptitudinilor fizice se face la dala și locul stabilit de Comisia 

de Admîtfew. pe tea» următoarelor tmremuri:

$
I BBDBE -BĂRBAȚI (baremele minime) 
' If ALERGARE DE VITEZĂ: - 50 m plat

I Domeniul de licență: Economic și Afaceri Internaționale Specializări: Afaceri internai tonale
- 15 locuri bugetate; 50 de locuri cu laxă;
Domeniul de licență: Marketing Specializări: Marketing - 7 locuri bugetate; 30 de locuri cu taxă; . 
Condiții de Admitere:
Concurs de dosare pentru toate specializările din domeniile de licență. învățământ de ZI și ID: 
50% media examenului de bacalaureat- 50% media anilor de studii din liceu
Perioada de înscrieri ZI: 15-25 iulie 2007( .17-20 septembrie 2007)
Perioada de înscriere ID: I iulie - 30 sept 2007

___ __________ ___ ____________... . _ .... plat cu start de sus 7” 4
2. Fl.OTÂRl număr de reptîH în 30 secunde 20 
3.SĂWTIJI#|N LUNGIME DE PE LOC -210 cm
*. <.aRGA»E DE REZISTENȚĂ - 1 000 m plat -3 ’48”
ERQbi” FEMEI (baremele minime)
1. ALERGARE DE VITEZĂ: - 50 m plat cu stan de sus 8" 6
2. FLEXII ABDOMINALE- DIN POZIȚIA CULCAT DORSAL număr de repetări ta 30 secunde - 24
3. SĂRITURI ÎN LUNGIME DE PE LOC - 180 cm
4. ALERGARE DE REZISTENȚĂ - 800 m plat - -4 ’00"

Perioada de înscriere în concurs: Drept, Administrație Publică ZI ■ 16-26 iulie 2007
Poliție comunitară ZI - 2-27 iulie 2007 Drept. Administrație Publică 1D - 9 iulie-30 septembrie 2007

RECLAME

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

romimo.ro
• 50 mp, zona Mihai Viteazul, și garsonieră cu 
încăperi decomandate, Progresul, 38 mp, tel. 
0745/235413. (T)
• confort 1, zona Miorița, contorizări apă, gaz, 
preț un miliard patru sute milioane lei, tel. 
223336. CD

• Deva, Aleea Jiului, circuit, bloc de 
cărămidă, parchet, contorizări apă, gaz, 
agent termic, fără îmbunătățiri, ocupabil 
imediat, preț 125.000 ron, negociabil, tel. 
221895; 227519. (nr. 3/02X7.2007)

• 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)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă, parchet, 
gresie, faianță, baie amenajată, preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• semldecomandate, 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, 
faianță balcon, et 3, P-ța Victoriei, preț 145000 
lei, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

' da, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță. 
. irizări, 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. lullu Maniu, semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

lemldec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
«Icon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
e 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)
• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate,

' balcoane, contorizări totale, parchet gresie, 
nță, bine 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 Udo, cu 2 balcoane, tip logie, vedere 
la bulevard, bine întreținut, contorizări, fără 
modificări, igienizat preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808. (A4)

TEHNOLOGIE DE

Ești abonat 
Ci? Fiecare 
lună din 
2007 îți 
aducenoi 
si noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 

iar noi 
te răsplătim 
pentru fidelitatea 
ta! 30 iulie poate 
să te desemneze 
chiar pe tine 
câștigătorul unui 

: A v
■?! ?VA
Fii Abonatul lunii 
IULIE!
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!

• 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), ocupabiI 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 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. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.4S1 rAl(l1

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, Zamfirescu, tel. 
0740411314. (Afl)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona Dorobanți, 80 mp, pereți Izolați exte
rior, 2 băi, centrală termică, geamuri 
termopan, complet mobilat, preț 754)00 
euro, negociabil, relații la teL 0720/545757. 
(nr. 6/04X7^007)

• 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)
• CaipaH, dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel.'0745/367893: (A2)

• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băl, 
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)
• Goțdu, 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. 0740/535095,0788/165702, 
232808 (A4)
• zona Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).
• «ta| 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 băl, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62.500 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. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță CT, etaj 1, 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, tel.:0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, 
tel.:O254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
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)

• Deva, zona Progresul, et. 1, contorizări, 
informații la Cimitirul Reformat (POLI), (nr. 
1/05.07.2007)

• etaj 1, zonă centrală în apropierea pieței 
centrale, decomandate, centrală termică 
termopane, Informații la telefon 
0723/504858 (rw. 3/03J72007)

• decomandate, Dorobanți etaj 2, parchet, 2 băi, 
balcon, centrală termică boxă preț 250000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală tenmică 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, tel. 0740/210780. (Al)
• 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)
• decomandata; 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 
carpați, Deva, pre+ neg, tel. 231800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
U723/66O1»), (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09) Cumpăr casă (14)
• + garaj cu scară Interioară Deva, 150 mp, 
centrală termică termopane, amenajat occi
dental, H 0000 euro. tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări șl finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte șl 
grădină 890'mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

Nou« SkodiFabia Love at first drive

AutoCord
• Deva, P+1,3 camere, baie, balcon, teren 1600 
mp, apă gaz, canalizare, ocupabilă imediat, tel. 
0722/564004. (Al)
• uigent, în 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)
• casă lemn, ST - 1 ha, preț 15.000 RON, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, tei.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• și teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• șură, grădnă, 2 ha teren, Hertești, preț
atractiv, tel.0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• cute, garai, încălzire, canalizare, posibilitate
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• hi Rom, Dealul Tantui, Brad, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490. 0788/158483. 
(A10)
• Brad, str. Horea. ST-250 mp. curent, aoă 
curentă, canalizare, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• 5 camere+dependințe, com.RIblță str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

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

Vând case la țară (17)
• curte șl grădină satul Bejan, nr. 8 informații 
la telefon 0721/288618. (nr. 1/04.07.2007)

• în comuna Unirea, lângă Hațeg, preț nego
ciabil, telefon 0727/386660. (t)

• vilă deosebită, în Șoimuș, 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)

• uigent, casă, zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină sc90 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)

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

AURORA I.F.N. S, A,
Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru: »
• Demararea urwr.afacgrl •CaaUaLdfilucru • investiții | 
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate I ~ 
web: hfip^Svwwaunxa com ro

0726/223869,0726TI18355 » B Blfil ll|WWWiI < 4

Vând garsoniere (19)
• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convertor, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)

VMa S’" mWv nwnn

UCXLBMaTR^FKrrWHDtrBFUTÂi**- 

•BXCAVATOARB 91BULD0BXCAVATDAM 
4CHBL8 KNTRU CONSTRUCȚII Șl FWI METALTO 
•UTILAJB DB MARCAT STRĂZI, CDMNUUOARR,
MAȘINI DB TĂIAT ASFALT

TEL. 0720 989.125* 0254231,330

• 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)

romimo.ro
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S.S.I.F. CARPATICA INVEST
Membra a Onjpuluî Financiar Carpatica
Adresa: Str.Autogani nr. 1, Sibiu, Romania
Decizi» C.N.V.M. 1826/16 06.2003 
R.C. J 32/100072 2 71996,
C.UJ. 824 0700, Cap- Soc. 1.401.000 lei

AGENȚIA HUNEDOARA
B-dul Dacia,nr.9.bl.A1-2,ir> incinta Băncii Carpatica
Tel/Fax: 0354/802725,0788/337437.0729/110892
Intermediază VANZARI-CUMPARARI ACTI

A 
in

ANGAJEAZĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Muncii, Familiei 

și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

LUNl-VINERI: 8

■Res.faurant-tertasăW
WGREMENTUlj 

rwțî'eoag îu -jjAihg

jj^mțișctwe^^^^wSwferaS^păliie'Âii.t sau renumit 

prganuărmnuntiMlwezuri, aniversaru* capacitate 400 de’loc 
V » Pentru informații suplimentare sunați la 0254 249^004 
W\ V *• tr-r M*'-* i ’• O

Nimlcjnu se compară cu un client mulțumit !

CONDUCĂTORI AUTO categ.B, C | 
pentru distribuție produse alimentare.

i

SALARIU MINIM 250 EURO
CV-urile se depun ia adresa firmei: 
str.Georgi Bartțhi, ir.13, sau la ta 0254/219300.

î

S.C. INFOMIN S.A. DEVA

• urgent, semldecomandate, contorizări, 
ocupabilă imediat, B-dul luliu Maniu, preț 78000 
ron, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, zona ștrand, balcon închis, contorlzărl, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
e urgent, zona Mărășt i.etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)
o urgent, zona Dacia, etaj intermediar, 2 camere 
dec., modernizări, gresie, faianță, parchet, geam 
termopan, preț 83.000 RON, 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)
• 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)
e zona Xogălnleoanu, stare bună, termopan, 
ușă metalică, gresie, faianță, contorlzărl, repar
titoare, bloc nou de cărămidă, ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808,0740/535095. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• uratnL ganonM tn zonele: Gojdu, Progre
sului? bid. Decebel, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei până 115.000 lei, tn funcție de amenajări, etaj 
șl suprafață tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808. (A4)
• dec, zona Zamflrescu, Mărăstl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/3173ia 
(A9)

Vând terenuri (21)
• 1 ha lângă Restaurantul Pacific de pe DN7 
(drum), toate facilitățile, telefon 0767/048633. (T)
• Intravilan cu toate utilitățile 550+2100 mp șl 
cabană+teren 4500 mp, zona Săcărămb, tel. 
0745/253413. (T)

ÎMPREUNĂ în afaceri
• Intnvlan, zona Via, lântantM.STMU 
PS 18 preț nogodaN, toL 0T44/B83151, 
0781/311814 (nr. 3/0807J007)

e pădure, 8 ha, Blăjeni, preț atractiv, 
teL:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
e 03 ha + pădure, pentru construcție casă 
vacanță la șosea, pe malul Arleșului, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
ofl»,i5H4S3. (A10)

Cumpăr teren (22)

• cumpăr minim 10 ha teren arabil, până la 
30-40 na, plan sau tn pantă mică, In ludeț 
iau In țară, tel. 0744/(44808 (nr. 
1/0Z07200H

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

vând locuri de veci (23)

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 SA din: 

DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A 
TELEFOANE: 213915,214718,0744524480 g
Pentru mal multe Informații despre relațiile dintre România șl Uniunea Europeană, vizitează: _

www.infoeuropa.ro

Aveți nava io de o toi*â pentru copilul 
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Centru^TÂScer^SÂsTMRfi 

Organizează cursuri de: 

Achiziții publice în colaborare cu 
Institutul Român de'

I
Training H

în&ivriert silnic, între orele în B
limita locurilor disponibile, pfinft la U 
data de: 16.07.2007 □
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68 de lei
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• vând 4 parcele de circa 750 mp flecare, Hune
doara, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/paroela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)
• zona Zăvoi, 1000 mp, Informații la tel. 
0727/303886 sau 0724/543900. (nr. 3/29.06.2007)
• In Uda, Ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, 
utilități preț 40 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 600 
mp/parcelă FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren to Deva, zona Emlnescu ■ Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat acte la zl tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808 (A4)
• teren tobwflan tn Deva, zona Service 700, 
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m, 
utilități, apă gaz, curent canalizare, poziție 
deosebită preț 30 euro/mp, tel. 0740/535095, 
0788/165702,0254Z23280a (A4)
• In Dava, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141,231300, 
0745/511.776. (A9)
• zona lejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• zona lânhMm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intmlan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• mit, Intnvlan Deva, 6000 mp, la DN 7, 

tl lltâțl, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zpna de case
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.778 (A9)
• agricol, ăl ha, str. Lunca, preț atractiv, 
tal,10254/613.368 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 04 ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-Ploleștl, 
preț atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodestl, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• șooaaui Irad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Srad-Țebea, preț atractiv, 
tel.10254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• vând loc de veci în cimitirul de pe str. M. 
Emlnescu, pentru 2 locuri, telefon 0721/819189. 
(T)

Vând spații comerciale (25)
• urgent, Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 50000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• hală, tn Deva, zonă Industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)

• ugent, 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)

Oameni cu credință în Dumnezeu, dacă 
sunteți supărați. triști sau aveți anumite probleme 
ji nu știți cum să le rezolvați, sunați-mă și vă voi 
îndruma!

MAICA MARIA face rugăciuni cu 40 de 
măicuțe și 40 de călugări în 9 mănăstiri pentru 
problemele tuturor, cum ar fi: căsnicie, boală, 
nefericire, pentru cei care nu reușesc să se 
căsătorească, și prin telefon vă deschide Cartea 
Sfântă și vă ajută prin puterea rugăciunilor să (e 
depășiți.

Pentru cei care aveți farmece sau blesteme, 
sunați-mă și vă voi ajutai

Persoanele care nu se pot deplasa la mănăstirMțș 
pot să telefoneze și vă garantez că vă pot ajuta'— 

Mihaela, din Hunedoara: îi mulțumesc MĂICUȚEI MARIA care mi-a 
dezlegat cununia.

Mii de mulțumiri pentru că în 3 zile m-a vindecat de viciul alcoolului. 
Apelați cu încredere la această minune, la telefonul: 0741/590052.

(102238)

• f

• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

(cod ref.: CC-SB)

ge m y ■■■ MiMta fMRB 
Ivllmi ■ IrkwaJi

Liderul mondial pe segmentul cash&carry angajează pentru magazinul din SIBIU:

CONSULTANT CLIENTI

Al:
e

orientare către cerințele pieței si ale clientului? 
capacitate de comunicare, spirit organizatoric? 
dinamism și spirit de inițiativă? 
disponibilitate imediată pentru activitatea operativă (de teren) și autoturism propriu? 
domiciliul stabil in județul Hunedoara?

îți dorești:
• să-ți desfășor! activitatea într-un mediu dinamic și motivant?
• să lucrezi într-o echipă de tineri profesioniști?

Atunci noi îți oferim șansa:
• unei cariere într-o companie de succes
• unei instruiri teoretice și practice la standarde internaționale

Dacă ești interesat de oferta noastră, trimite un Curriculum Vitae prin e-mail la resurseumane@metro.ro, prin site-ul 
nostru www.metro.ro, prin fax la (0269) 208198 sau pe adresa METRO Cash&Carry, Magazin Sibiu, Șos. Alba lulia, 
nr. 79 A, în atentia Departamentului Resurse Umane, menționând codul de referință corespunzător.

§

Heineken
Romania S.A.

iieț»i românești de bere din anul 2000. 
portofoliu de mitei de pe piața berii din România 
d, Silve, Cluc, Golden Brâu. Bucegi.

DIRECTOR TEHNIC
W Departamentul feltaie sât și ta celelalte ImadaneRle. 
ri litnba engleză și română.

upaffăa pâstidul:

ț.J" u j ........................................ . ............. ............ -------------------------

ricilluî în Județul Iriunedaara, vi mgăm transmiteți CV-ul Dve. ți o scrisoare

N ROMANIA S.A.
777.705 «au e-mall d.dura@helnBken.ro; www.helneken.ro

RECLAME

http://www.infoeuropa.ro
mailto:resurseumane@metro.ro
http://www.metro.ro
mailto:d.dura@helnBken.ro
http://www.helneken.ro
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ANGAJEAZĂ
DIRECTOR DE MAGAZIN

locație: Deva
WftNZÂTOR

locație: Deva și Hunedoara

i

UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
FACULTATEA DE MEDICINĂ Șl FARMACIE 
PIAȚA 1 DECEMBRIE NR.10, TEL. 0259/415.680

1.

Atribuții:
- coordonează șl răspunde de 
întreaga activitate a magazinului
- vânzarea de produse electronice 
și electrocasnice
- întocmirea dosarelor de creditare
- contabilitate primară și gestiunea 
produselor de magazin
- reprezentarea companiei în fața 
instituțiilor
- coordonarea echipei din 
subordine
- medierea și negocierea situațiilor 
conflictuale
Cerințe:
- studii superioare
- experiență pe o poziție similară
- bune abilități de lider și 
organizatorice
- bune abilități de comunicare 
-bune cunoștințe de operare PC

Atribuții:
- vânzarea en-detail (in magazin) a 
produselor electrocasnice și 
electronice
- asistarea clienților la identificarea 
produselor adaptate nevoilor lor
- activități administrative și de lucrător 
comercial
- mercantizarea produselor in 
magazin

Cerințe:
- studii medii
- bune abilități de comunicare și 
negociere

: - rezistență la stres și presiuni
- disponibilitate la program prelungit
- stare de sănătate optimă
• dorință de dezvoltare și evoluție 
profesională

Persoanele interesate pot depune CV-ul și scrisoarea de interns 

la magazinele ZASS ELECTROCENTER sau la: 

Fax: 0256.214.082 E-mail: hr@zassproteus.ro

CAUT PERSOANE PENTRU ACTIVITATEA DE;
■ Agent de marketing pentru pensii private obliga
torii pilonul II
- Agent vânzări credite pentru nevoi personale
OFERIM:

- Câștiguri consistente într-o perioadă scurtă de timp

■ Program flexibil

- Posibilitate carieră

Informații: Grup Intercredit Deva, clădirea Coratrans (lângă 
Liceul Auto), camera 22, parter.

Telefon: 0747/115543.

(102277)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)
• ki Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)__________

Imobile chirii (29)
• am o elevă în gazdă, primesc încă o elevă, cu 
data de 1 septembrie 2007, 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)

romimo.ro

• 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. Emlnescu, 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 S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (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. 231.800,0740/317314. (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)

Auto străine (37)

S.C. CU SEDIUL
In mintia

ANGAJEAZĂ:
■ VOPSITOR!

nxpnrlnnțA minimi;
■ OPERATOR 

INJECȚII MASE
PLASTICE.

Informații supli
mentara la tal Jfax: 

0254/236.522 
Mobil: 0751/000.057

(102326)

• vând Audi A4 an 2003, model limuzină roșu 
ferari, motor 2000, benzină euro 4, extrase full, 
preț 12 800 euro, tel. 0723/270348. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U650 cu o Gloria Clas și alte 
accesorii agricole, informații la telefonul 
0742/349357. (T)
• vând motocosltoare Husqvarna F214, conge
lator Arctic 5 sertare, aragaz cu 3 ochiuri, saltele 
Relaxa, tel. 0721/673582, (T)

Altele (61)

• Ofer cu titlu gratuit circa 1000 mc sol 
vegetal de cea mal bună calitate, Str. 
Depozitelor, Deva, spre Sântuhalm, 
Informații la telefonul 0729/009777. (nr. 
8/01X17^007)

• vând ferme metalice pentru hale, grajd, 
fânat deschiderea 123 m, înălțimea 9 m, 
lățimea 70, Informații la telefonul 
0722/876251. (nr. 3/04372007)

în exclusivitate pentru sufletele părăsite vine 

în ajutorul dumneavoastră MAICA ROBIA, un 

înger trimis de Dumnezeu, venită din Ierusalim 

cu multe plante, leacuri, pentru a rezolva 

alcoolismul, durerea de cap, epilepsia, amețelile, 
stresul, dezlegări de cununie, aduce persoana 

Iubită înapoi, îi ajută pe cei care au dat în patima 

focurilor de noroc sau a drogurilor, ajută femeile 

care nu pot avea copii.
Alina, din Deva: îi mulțumesc Robiei care mi-a | 

adus soțul acasă după ce am fost despărțiți timp 

de 7 ani, îl mulțumesc pentru liniștea prezentă 

acum la noi în casă, este o adevărată minune.

GARANTAT: toți cel care aveți probleme, necazuri în dragoste, sănătate, 
nu ezitați să apelați cu cea mai mare încredere la numerele de telefon: 
0740/506297, 0724/459789.

(102238)

ANUNȚĂ
Concursul de admitere In vederea ocupării 

locurilor pentru anul universitar2007-2008 va 
avea foc fo data de 26.07.2007, ora 10.

SPECIALIZAREA

MEDICINĂ

■

Comemorări (76)

- 16,

MEDICINĂ DENTARĂ 44 ■Q
FARMACIE 44 100
8ALNEOFIZIOKINETOTERAPIE 2 25
ASISTENTĂ MEDIALĂ GENERALĂ ... 3
LABORATOR CLINIG 2 20
RADIOLOGIE Șl IMAGISTICĂ 2 20
ASISTENȚĂ DE FARMACIE 2 20
TEHNICĂ DENTARĂ 2 ■■

înscrierile se fac în perioada 08.07. - 25.07.2007, Hm Brels 08

001823)

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

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:

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

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

• închiriez teren pentru reclame publicitare, în
Spini, inf. latei. 0745/511.776. (A9)

Pierderi (62)
• Pierdut carnet de șomaj pe numele Furdui
Oliviu. Se declară nul. (nr. 2/05.07.2007)

• Organizări evenimente: nunti, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări filmări, 
DVD-url personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, retațn la tel 
0721/747411 sau 0721/614425. (nr. 
4/05372007)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, moderne. TeL 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/2435)

• 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)

Se împlinesc 6 luni de suferință, dar durerea 

noastră nu poate fi exprimată prin cuvinte de când 

dragul nostru soț și frate

MITUCĂ VICTORIAN
din Sântămăria Orlea ne-a lăsat pentru totdeauna 
viața plină de durere și suferință. Tristul lui 

mormânt va fi veșnic acoperit cu lacrimi amare. 

Comemorarea va avea loc duminică, 8 iulie 2007, 

ora 10.00, la Biserica Ortodoxă din Sântămăria 

Orlea.

Dumnezeu să-l odihnească.Soția Dorina, fratele Liviu cu soția și nepoții

(3005485/05.07.2007)

Familia anunță că in data de 09.07.2007 se împlinește 

un an de la trecerea în neființă a celui care a fost un 

bun soț, tată, socru și bunic

AUGUSTIN FELIX
Comemorarea religioasă va avea loc în data de 

07.07.2007, la ora 9, la Catedrala Ortodoxă Sfântul 

Nicolae, str. A. Iancu, Deva.

(5/05.07.2007)

• ofer meditații engleză și franceză orice nivel la 

domiciliul clientului. Preț avantajos. Experiență 

10 ani în Canada și America. Deva, telefon 0254- 
223451.(T)

■ reparație generală, acordaje,, orice tip de 

acordeon, telefon 0723/933201sau 0752/845613. 
CT)

Oferte locuri de muncă (74)

• SCM Promosan Deva angajează asistent 
medical, informații la telefoanele 231301 sau 
0722/729996. (nr. 9/03.07.2007)

PORTAL NAȚIONAL DE LOCURI DE MUNCA!

C.N. „LOTERIA ROTAȘA" SA --
CENTRUL DE LUCRU HUNEDOARA

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

1 (un) post - municipiul Deva
Condiții de participare:
• Domiciliul stabil în Deva;
- Studii medii (liceu) cu diplomă de 
bacalaureat;

lipsă antecedente penale;
Vârsta minimâ 22 de ani conform 

legii 22/1969.

•„vânzător în agenție" ■
1 (un) oost - municipiul Hune- 
doața.
Condiții de participare:
■ Domiciliul stabil în Hunedoara;
• Studii medii (liceu) cu diplomă de 
bacalaureat;
■ Lipsă antecedente penale;

Vârsta minimă 22 de ani conform 
Legii 22/1969.

•-muncitor calificat"
1 (un) port - municipiul Deva:
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 șl 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.

(10'398

• Al Casino angajează operatori jocuri elec
tronice și barmani. Informații la telefonul 
0744/641776 sau la sediul firmei din Deva (fostul 
restaurantTransilvania). (nr. 4/04.07.2007)
• 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)
• Inginer instalații pentru construcții. Deva, 1 
post, data limită 16.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• Inginer mecanic, Călan, 2 posturi, data limită 
30.07,, tel. 213244, între orele 9-16.
■ Inginer mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
20.07., limba engleză, PC, tel, 213244, între orele 9- 
16.
• Inginer mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
20.07.,limba engleză, franceză tel. 213244, între 
orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:
AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, în 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@informmedia.ro

(32135)

mailto:hr@zassproteus.ro
romimo.ro
mailto:andrea.szancsali@informmedia.ro
mailto:radu.muresan@informmedia.ro
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De mâine, șapte noi minuni
• Prinț homosexual. Prințul Singh Gohil a recunoscut că este homosexual, devenind astfel primul membru al unei familii regale indiene care își recunoaște preferințele sexuale. Singh Gohil este fiul unui maharajah care face parte dintr-o dinastie indiană veche de peste 600 de ani.

Finala Takeru Kobayashi și JoeyChestnut s-au întrecut în finala concursului de mâncat hotdog. în Coney Island, New York. A câștigat Chestnut, cu un nou record mondial de 66 hotdogi.
(Foto: El’A)

■ „Noile" minuni ale 
lumii vor fi anunțate la 
Lisabona, în cadrul unei 
ceremonii televizate.Geneva (MF) - Cele șapte „noi” minuni vor fi desemnate după un vot controversat pe internet și prin telefon care a mobilizat aproximativ 70 de milioane de persoane.Cu o lună înainte de anunțarea rezultatelor, 10 din cele 21 de situri culturale erau date ca „favorite”: Acropole din Atena, orașul mayaș Chichen-Itza din Mexic, Colosseum din Roma, tumul Eiffel din Paris, Marele Zid chinezesc, ruinele incașe de la Machu Picchu din Peru, orașul Petra din Iordania, statuile din Insula Paș- telui, monumentul Stonehenge din Marea Britanie și mausoleul Taj Mahal din India. Cele 21 de finaliste au fost anunțate în ianuarie 2006, din 77 de situri culturale alese de

Se apără de 
logodnicLondra (MF) - Kate Moss, sătulă de stilul de viață al logodnicului său dependent de droguri, cântărețul de rock Pete Doherty, și-a angajat gărzi de corp pentru ca acesta să nu se mai apropie de ea.Miercuri, Moss a chemat o companie de transporturi pentru a scăpa de lucrurile lui Doherty din locuința sa situată în nordul Londrei. Pete nu poate scăpa de dependerița de droguri, din cauza cărora are accese de violență.
Pe marile ecraneLos Angeles (MF) - Companiile New Line Cinema și HBO s-au asociat pentru realizarea adaptării pentru marile ecrane a serialului de televiziune de succes „Totul despre sex”. După îndelungi speculații, filmările la lungmetrajul inspirat din longeviva serie produsă de HBO vor începe în toamnă.

Al Gore al lll-lea
(Foto: EPA)

Locuință amenajată în peșterăLondra (MF) - O casă amenajată într-o peșteră, dotată cu ușă de intrare, șemineu și bucătărie, fără instalații de apă curentă și electricitate, a fost vândută la licitație în Marea Britanie pentru suma de 100.000 de lire sterline (148.000 de euro).
Fiul lui Al 
Gore, 
arestat

„Rock cottage" (Foto: FAN)

Los Angeles (MR - Fiul 
fostului vicepreședinte 
american Al Gore a 
fost arestat pentru 
posesie de droguri, 
miercuri, de polițiștii 
care îl opriseră deoa
rece depășise limita de 
viteză. Al Gore al HHea 
(24 ani) se afla la 
volanul autoturismului 
său marca Toyota și 
conducea cu 160 de 
kilometri la oră pe o 
autostradă la sud de 
Los Angeles. Gore a 
fost transferat la Cen
trul pentru deținuți de 
la Santa Ana. A fost 
stabilită o cauțiune de 
20.000 de dolari pen
tru eliberarea sa.

EgbCIt este un hamster îndrăgostit de morcovi, mai ales cei fierți. (Foto: fan)

Incendii în Franța și Spania
■ Peste o mie de hectare 
de pădure au fost devas
tate de miercuri seară în 
sud-estul Franței.Nisa (MF) - Un incendiu de proporții S-a extins pe Coasta de Azur, în timp ce un altul s-a produs în provincia spaniolă Tarragona.între 500 și 1.000 de persoane și-au concentrat pe timpul nopții eforturile pentru stingerea incendiului, izbucnit în apropiere de comuna franceză Adrets-de-l'Esterel și care s-a extins în câteva ore până la periferia unei stațiuni balneare din Mandelieu-la-Naoule.Mai multe sute de locuitori au fost evacuați din aceste cartiere. Incendiul, care se ex-

Accident rutier anunțatLondra (MF) - Un dispozitiv care alertează șoferii despre iminența unui accident rutier și care permite mașinilor să „comunice” între ele pe o rază de până la 275 de metri a fost prezentat de compania de automobile General Motors. Sistemul format din aceste dispozitive, care se plasează pe bordul mașinii, permite automobilelor să comunice între ele pe o rază de până la 275 de metri, chiar și după colțuri. Sunetul alarmei imită două automobile care se tamponează. Dispozitivul avertizează șoferul prin sunete, lumini intermitente și vibrații ale scaunului, dar poate fi programat și să frâneze automat mașina. Totuși, șoferul rămâne cel care controlează automobilul. Tehnologia V2V - „vehicle to vehicle” - utilizează datele culese de sistemul de navigație prin satelit.

Balon pregătit pentru eveni
ment (Foto: EPA)

Colosseum din Roma (Foto: epa)un juriu format din arhitecți prestigioși și fostul director general al UNESCO, Federico Mayor. Campania a fost inițiată de regizorul elvețian Bernard Weber, după ce rebelii talibani au distrus, în 2001, statuile uriașe ale lui Buddha din Bamiyan, Afganistan.„Campania nu este nici democrată nici științifică”, a indicat Nicole Bolomey, specialist din cadrul UNESCO. Potrivit acesteia, atenția este astfel focalizată asupra unui număr mic de monumente celebre și deturnată de la siturile care sunt cu adevărat în pericol.
Locuința de vacanță, botezată „Rock cottage” („cabana de piatră”) este situată în comuna Wolverley, în centrul Marii Britanii. Casa a fost săpată în piatră și a fost vândută împreună cu trei dependințe formate din grote mai mici. O familie care locuiește în Birmingham a deținut această casă timp de un secol și ultima dată cabana a fost locuită în anii '40. Casa face parte din- tr-un grup de 50 de peșteri locuibile care au fost scobite în stâncă la sfârșitul secolului al 18-lea. Noul proprietar dorește să păstreze aspectul original al casei.

Incendiu în provincia spaniolă Tarragona (Foto: epa)tinde înspre mare, continuă să fie „activ” pe o suprafață de circa patru kilometri. Autostrada și drumul național din
Concert Live Earth, suspenda.Rio de Janeiro (MF) - Concertul Live Earth Rio de Janeiro, care ar fi trebuit să aibă loc mâine, destinat atragerii atenției asupra încălzirii globale, a fost suspendat din motive de securitate, după ce și partea turcă a mega-concertului a fost anulată din aceleași motive.Concertul urma să aibă loc pe plaja Copacabana, dar autoritățile au fost de părere

AlexandraNăscută în zodia Balanță, îi plac plimbările, dansul și lectura.hx- www.huon.ro . (Foto: Traian Many) :

apropiere au fost închise. Un autovehicul care a luat foc în urma unui accident s-ar putea afla la originea incendiului.
că poliția nu va fi capabilă să controleze acest spectacol. Printre artiștii care urmau să cânte se numără Lenny Kravitz, Pharrell Williams și Macy Gray.Poliția din Rio este în prezent mobilizată pentru Jocurile panamericane, care vor începe pe 13 iulie, în contextul înfruntărilor cu trafi- canții de droguri din suburbii.

Situația a fost complicată de existența unui al doilea front, în jurul comunei Muy (Var), deja afectată de un incendiu de pădure de proporții, care a distrus peste 500 de hectare. Au fost evacuate circa 1.800 de persoane, care au fost nevoite să părăsească șase campinguri la Roquebrune-sur-Argens.Cele 3.000 de persoane evacuate în provincia spaniolă Tarragona se aflau în cinci zone rezidențiale și două campinguri. Este vorba de primul incendiu de porporții semnalat de la începutul verii în Spania. Incendiul a izbucnit la începutul după-amiezii, în apropiere de un golf din această zonă turistică de la malul mării, și 28 de unități de pompieri au participat miercuri la stingerea lui.

sculptura în nisip intitulată „Regele Arthur” participă la ceade-a cincea ediție a festivalului „Sand World” din Travemuende, Germania. (Foto: EPA)

http://www.huon.ro

