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Succes deplin la bac
Fără tren spre 
litoral

Deva (H.A.) - Județul 
Hunedoara, alături de 
Arad, sunt singurele ju
dețe din tară care nu 
au, nici în acest an, tre
nuri directe spre litoral, 
^acă nu ai mașină pro
prie, drumul până pe 
Litoralul Românesc du
rează, cu trenul, chiar și 
16 ore. Există, totuși, 
variante să petreci doar 
14 ore, dintre care una 
în gară, între cele două 
trenuri pe care trebuie 
să le schimbi, /p.5

tele 7 „noi" 
minuni

Lisabona (MF) - Lista 
cu cele 7 monumente ca
re au fost declarate ca 
fiind noile minuni ale 
lumif M fost făcută publi
că sâmbătă seara. Cele 7 
ii oi” minuni sunt: Ma

lale Zid Chinezesc, Ce

tatea Petra din Iordania, 
Cetatea antică Chichen- 
Itza din peninsula Yuca
tan, Mexic, Mausoleul 
Taj Mahal din Agra, In
dia, Orașul incaș Machu 
Picchii din Peru și Sta
tuia lui Iisus din Rio 
de Janeiro, Brazilia, /p.8

Dr. Ana Chiș 
Șerban

■ Doar 221 de elevi din 
totalul de 4793 înscriși 
nu au promovat baca
laureatul din acest an.

Deva (C.B.)’ - Deși s-au spe
riat de proba la limba și li
teratura română pe care au 
considerat-o foarte dificilă,

marea majoritate a elevilor 
hunedoreni au trecut cu bine 
examenul de bacalaureat din 
acest an. Mai mult decât atât, 
proba la română, sperietoarea 
din acest an a bacalaureaților, 

Tnu a avut prea multă putere 
în a afecta nici măcar notele 
finale, care s-au dovedit a fi 
foarte mari. Din 4726 de elevi

prezenți, 1625 au promovat cu 
note cuprinse între 8 și 8,99, 
iar 1752 de elevi au luat note 
între 9 și 9,99. La nivelul ju
dețului s-au înregistrat și pa
tru note finale de 10. Bacala
ureatul din acest an a făcut, 
în final, puține victime, doar 
221 de elevi fiind declarați res
pinși, lucru care face ca pro

centul de promovabilitate de 
95,49% să fie unul mai mult 
decât bun. Din totalul celor 
înscriși la bacalaureat, 67 de 
elevi nu s-au mai prezentat să- 
și susțină examenele, iar doi 
elevi au fosf eliminați. La afi
șarea notelor, elevii deveni și 
hunedoreni au avut numai 
motive de bucurie, /p.3

Sănătate
Hunedoara (D.l.) - 
Din prea multă grijă 
pentru copilul lor 
nou născut, proaspe
tele mămici tind să 
facă greșeli care ar 
putea să îi dăuneze 
celui mic. Renunța
rea prea repede la 
alăptat, folosirea lap
telui de vacă sau ca
ptă, supraalimenta- 
ția, înfofolirea sunt, 
toate, greșeli făcute 
în dorința de ași 
proteja copilul și, de 
cele mai multe ori, 
se fac la „recoman
darea" mătușii sau a 
vecinei, și nu a medi
cului. Despre acestea 
ne vorbește astăzi dr. 
Ana Chiș Șerban, 
medic primar Medici
na de Familie. Puteți 
afla când și cum se 
poate începe o cură 
de slăbire după naș
tere, ce se ascunde 
în spatele E-urilor, 
despre alergia la lap
te a celui mic și 
altele, /p.6

Scandal în
■ Consiliul Local a decis 
ca târgul de la Stadion 
să se desfășoare o dată 
pe săptămână.

Petroșani (MF) - Zeci de 
comercianți din Valea Jiului, 
care își desfășoară activitatea 
în piața din zona stadionului 
din Petroșani, au refuzat să- 
și înceteze activitatea dumini-

târgul din 
că, încălcând o hotărâre de CL 
prin care activitatea comercia
lă de aici se reduce la o singu
ră zi pe săptămână, respectiv 
vinerea. „Am crezut că au 
înțeles că există o hotărâre de 
Consiliu ce trebuie pusă în a- 
plicare. Spiritele se încinsese
ră și am acceptat să îi lăsăm 
să își vândă produsele. Am 
cerut și sprijinul Jandarme
riei, de câteva zile, dar nu

Accidente de week-end
Leșnic (T.S.) - Patru acci

dente rutiere grave au avut 
loc în acest sfârșit de săptă
mână. Cauza principală a fost 
neadaptarea vitezei la con
dițiile de trafic. Cel mai grav 
accident a fost înregistrat în 
Peștișu Mare, unde trei 
mașini au fost grav avariate.

Mai mult, în urma acestui 
accident doi minori au ajuns 
la Spitalul Județean din Deva 
în stare de șoc. Un accident 
spectaculos a avut loc dumini
că dimineață, când un auto
tren a „plonjat" într-o râpă 
adâncă de 20 de metri. Mașina 
nu a putut fi recuperată, /p.3

l-am primit. De săptămâna vi
itoare, nu li se va mai permite 
să vândă duminica”, a decla
rat viceprimarul Claudiu Cor
nea. Comercianții vor să con
teste în instanță hotărârea CL. 
„Cică trebuie să plătească 
oamenii care fac curat dublu, 
pentru că muncesc duminica, 
că în piață scad vânzările, că 
nu avem condiții europene”, a 
spus un vânzător.

Korîntos
Argos 
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PESCOBT
• Fără vize. Ministerul Afacerilor Externe 
al Bosniei și Herțegovinei a informat, 
vineri, Ambasada României la Sarajevo, în 
legătură cu decizia Consiliului de Miniștri 
al acestui stat referitoare la ridicarea 
obligativității vizelor pentru cetățenii 
români.

• Acuze. Prim-vicepremierul rus Serghei
Ivanov a acuzat, duminică, Statele Unite 
că vor construirea „unui nou Zid al Berli
nului" prin planurile lor de instalare în 
Europa a elementelor unui scut antira* 
chetă, relatează AFP. ■ ■ >i . : •

Polițiști 
implicați

Londra (MF) - Cotidi
anul The Daily Mail fa
ce dezvăluiri șocante! 
Cel puțin opt angajați ai 
poliției britanice sunt 
suspectați că au legături 
cu grupuri extremiste și 
teroriste inclusiv cu al- 
Qaida, relatează publi
cația britanică.

Ziariștii de la The 
Daily Mail au intrat în 
posesia unei liste cu po
tențiali teroriști infiltra
ți în poliția metropoli
tană și în câteva agenții 
de informații britanice. 
Potrivit acestor date, 
unii dintre suspecți au 
fost antrenați pentru a- 
tentate teroriste în tabe
re din Pakistan sau Af
ganistan.

Concepute 
în India
New Delphi (MF) - Po
liția indiană este pe 
urmele a 12 suspecți 
implicați în atentatul 
eșuat de acum o 
săptămână de pe 
aeroportul din Glas
gow. Potrivit ediției 
indiene a cotidianului 
Sunday Times, toți 
cei 12 provin din ora
șul Bangalore, de 
unde sunt și trei din
tre suspecții reținuți 
deja în cadrul anche
tei. De altfel, ziarele 
indiene scriu că între
gul complot care a 
dus la atacul de la 
aeroportul scoțian a 
fost conceput în 
orașul Bangalore. 
Ahmed, inginer în 
aeronautică și docto
rand în dinamica flui
delor, fratele acestu
ia, Săbii Ahmed, me
dic, și Mohamed 
Haneef, tot medic, 
sunt, toți, din acest 
oraș situat în sudul 
Indiei.

9 România va găzdui 
pentru prima dată după 
aderare o reuniune 
NATO la nivel înalt.

Dubrovnik (MF) - Secre
tarul general al NATO, Jaap 
de Hoop Scheffer, s-a declarat 
mulțumit de modul în care 
autoritățile române se pregă
tesc pentru summit-ul NATO 
care va fi organizat anul vii
tor la București. Declarația a 
fost făcută în Croatia, în ca
drul unei întâlniri cu premie
rul Călin Popescu Tăriceanu.

Secretarul general al NATO, 
Jaap de Hoop Scheffer a de
clarat că din raportul întocmit 
de echipa să la București re
iese că obiectivele de securi
tate, centrul de conferințe, 
precum și spațiile de ca?are 
puse la dispoziție oficialilor 
care vor veni la summit core
spund standardelor NATO.

„Bucureștiul nu este ales 
întâmplător. Aș spune că este 
ales pentru locația strategică 
în Sudul Europei și pentru 
importanța crescândă pe care 
partenerii noștri euroatlanti- 
ci o acordă regiunii extinse 
a Mării Negre”, a spus pre
mierul Călin Popescu Tăriceanu.

Este pentru prima dată când

Vitorul Summit NATO se va desfășura la București, conform declarațiilor secretarului general al NATO.
(Foto: EPAJ

România va găzdui un sum
mit NATO, organizație la care 
a aderat în 2004. Cu ocazia 
summit-ului țărilor din Eu
ropa de Sud Est organizat în 
Dubrovnik, premierul Tări
ceanu a declarat că Macedo
nia, Croația și Albania, țări

care aspiră la NATO, trebuie 
încurajate pentru a continua 
reformele.

„Ceea ce s-a subliniat astăzi 
este necesitatea continuării 
procesului de consolidare a 
instituțiilor democratice în 
zona în care ne aflăm și fa-

tSJ’fJ 1.! 

cern parte și noi”, a adăugaț 
primul-ministru.

La rîndul său, secrețarul 
general al NATO susține că 
integrarea în Uniunea Euro
peană și NATO reprezintă 
singura soluție pentru a se 
ajunge la o stabilitate în Balcani*

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: EPA)

Poliția română nu-și face datoria.
■ Premierul Tăriceanu 
acuză neimplicarea 
Poliției de circulație în 
prevenirea accidentelor.

Dubrovnik (MF) - Poliția 
română nu-și face datoria, iar 
mentalitatea celor care lu
crează în poliția din România 
trebuie schimbată! - o spune

chiar premierul Călin Popes
cu Tăriceanu.

Premierul consideră că ac
cidentul de vineri de pe Au
tostrada Soarelui putea fi evi
tat dacă în zonă se aflau e- 
chipaje rutiere care să-i aver
tizeze pe șoferi că autostrada 
este acoperită de fum gros.

„Dacă nu se întâmplă să fie 
o perdea de fum, atunci întâl

nim câini, căruțe, bicicliștî, 
tractoare, lucru care este ab
solut inacceptabil și repet 
senzația mea e că Poliția Ru
tieră nu își face datoria”, a 
declarat premierul.

Declarația a fost făcută la 
finalul reuniunii șefilor de 
guvern din sudul Europei 
care a avut loc, ieri, în Croa
ția.

Record de comploturi teroriste

urâtă pată de pe obrazul Eurepei de
I după 11' ■ ■ - exterminare naziste. 

Cerra n u • memorativă are loc la 
Ceriu il Memorial Srebrenica Potociari, 
inaugurat în 2003 de fostul președinte 
american Bill Clinton. (Foto: epa>

■ Experții britanici sunt 
îngrijorați de creșterea 
fără precedent a numă
rului de acte teroriste.

Londra (MF) - Peste 100 de 
suspecți urmează să fie jude
cați de tribunale din Marea 
Britanie pentru presupuse 
acte de terorism, o cifră fără 
precedent în istoria modernă 
a țării, afirmă Eliza Man- 
ningham-Buller, fost director 
al MI5 - serviciul de informa
ții interne -, relatează Sunday 
Telegraph, în ediția online.

„Marea Britanie este vizată 
de numeroase comploturi, conf- 
runtându-se cu un risc terorist

fără precedent. Există riscul 
real al unui complot cu arme chi
mice, radiologice sau chiar nuc
leare, adaugă expertul britanic.

Printre cele 40 de complo
turi teroriste anchetate și ca
re urmează să ajungă în jus
tiție se numără și cel privind 
răpirea și executarea în fața 
camerelor de luat vederi a 
unui militar britanic, precum 
și cel de deturnare a unor 
curse transatlantice.

„Procesul de radicalizare a 
tinerilor musulmani, care inc
lude expunerea la mesajul ra
dical, însușirea unor atitudi
ni extremiste și participarea 
activă la comploturi teroriste, 
este îngrijorător de rapid

Londonezii sunt terorizați de ultimele tentative de atacuri

(Foto: EP

Vizită prezidențială 
la Alba lulia

Alba lulia (M.F.) - Președintele Traian 
Băsescu urmeză să participe la 
manifestările organizate cu ocazia Zilei 
Justiției, organizată în acest an la Alba 
lulia, unde sunt așteptați membrii Consiliu
lui Superior al Magistraturii în frunte cu 
președintele, judecătorul Anton Pandrea, 
dar și oficialități de prim rang precum mi
nistrul Justiției, Tudor Chiuariu, preșe
dintele înaltei Curți de Casație și Justiție, 
judecătorul Nicolae Popa, vicepreședintele 
Camerei Deputaților Eugen Nicolicea, și 
procurorul general al Parchetului de pe 
lângă înalta Curte de Casație și Justiție, 
Laura Codruța Kovesi. Ziua Justiției din 
Alba lulia se va încheia cu un coktail la un 
hotel medieval, care este un complex turis
tic, aflat în Cetatea istorică din municipiu.

Șeful statului va rebui să ia o 
decizie până la s>arșitul acestei 
luni (Foto: EPA)

Legea pensiilor zace la Cotroceni
■ Președintele Băsescu 
este campion în ceea ce 
privește trimiterea legilor 
spre reexaminare.

București (Realitatea.ro) - 
Legea pensiilor așteaptă de 3 
zile pe masa președintelui 
Traian Băsescu. începând de 
mâine, șeful statului urmează 
să anunțe dacă o promulgă 
sau o trimite înapoi parla
mentarilor pentru reexami
nare. Ar fi încă o lege dintr-un 
lung șir de acte legislative pe 
care președintele le-a întors 
la Parlament în ultimele lu
ni.

în medie, cam câte una în 
fiecare săptămână din sesiu

nea parlamentară care a tre
cut. Pe site-ul Camerei Depu
taților figurează ca restanțe 
12 legi. Cea mai veche așteap
tă deja de 2 ani, iar cea mai 
recentă este o lege referitoare 
la Camerele de Comerț, trimi
să de președinte înapoi la 
Parlament în urmă cu doar 
câteva zile.

Cel mai încins meci a fost 
în timpul procedurii de șus- 
pendare a președintelui. Două 
inițiative ale PSD de modifi
care a Legii referendumului, 
care înlesneau demiterea pre
ședintelui cu majoritatea vo
turilor celor prezenți la urne, 
au făcut dus-întors între Par
lament și Cotroceni. A câști
gat PSD, la Curtea Consti

tuțională.
Următorul meci a fost în; 

adjudecat de președinte - E 
gea berii, care prevedea sc 
tirea de la plata datoriîli 
către stat a micilor prod 
cători de bere. Traian Base 
cu nu numai că nu a promi 
gea legea, ci i-a și acuzat 
aleși că fac legi pentru infrs 
tori. Acum mai puțin de 
lună, la reexaminare, dej 
tații au respins proiectul.

Președintele mai are obii 
ții și în privința Legii magâ 
nelor duty-free, punerea s 
controlul DNA a credite] 
bancare sau a Legii Can 
relor de Comerț. Cum însă 1 
respins deja o dată, a db 
oară va fi obligat să le adoț
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• Alt sistem. Crescătorii de animale vor 
primi subvenții, indiferent de nivelul pro
ducției realizate. Nivelul sumelor care 
ajung la un fermier nu va mai fi stabilit în 
funcție de producția animalelor pe care le 
deține. Sumele ar putea fi acordate 
începând cu 16 august pentru bovine și 
15 septembrie pentru ovine. (T.S)

Reales
Deva (G.P.) - Iuliu 

Winkler a fost reales 
sâmbătă în funcția de 
președinte a Organiza
ției județene UDMR Hu
nedoara. Cele 15 orga
nizații locale ale UDMR 
din județul Hunedoara 
au delegat un număr de 
107 reprezentanți la con
ferința județeană de 
alegeri. „Am decis să 
candidez pentru un nou 
mandat în fruntea Orga
nizației județene UDMR 
Hunedoara pentru a 
finaliza câteva proiecte 
importante, începute în 
ultimii ani, printre care 
cel mai important pen
tru mine este cel al G. 
Ș. „Teglâs Gâbor” din 
Deva, cu predare în lim
ba maghiară”, a declarat 
Iuliu Winkler, președin
tele UDMR Hunedoara. 
La lucrările Conferinței 
Bdețene a fost prezent 
și deputatul UDMR, Ke- 
lemen Hunor, noul pre
ședinte executiv al Uni
unii.

Iuliu Winkler

Raport 
dur
București (MF) - Cen
trul de Resurse Juri
dice susține înființa
rea unui mecanism 
național de prevenire 
și control pentru cen
trele medico-sociale 
care au rezidenți per
soane cu dizabilități 
mintale, întrucât 
drepturile lor sunt 
adesea încălcate. Un 
raport pe această 
temă a fost întocmit 
de organizație în ur
ma vizitelor inopina
te, realizate în peri
oada decembrie 
2006 - martie 2007, 
în 15 instituții de să
nătate mintală și asis
tență socială din mai 
multe județe, printre 
care și Hunedoara. 
Documentul susține 
că lipsa mecanisme
lor de protecție a 
drepturilor persoane
lor cu dizabilități 
mintale a contribuit 
la înregistrarea de 
încălcări ale drep
turilor omului, cum 
ar fi nerespectarea 
confidențialității dis
cuțiilor pe care le au 
rezidenții cu per
soanele care vin în 
vizită, inexistența, în 
unele cazuri, a regi
strului de plângeri 
sau pedepsele 
fizice aplicate de 
personalul din 
centre.

Temeri pentru banul public?
Uricani (MF) - Președintele Traian Băses- 

au și-a exprimat nedumerirea față de modul 
care instituțiile statului „abordează” ba

Traian Băsescu

nii publici și pe cei privați, 
declarând că acestea mani
festă o grijă sporită pentru 
sectorul privat. „De curând, 
în București, a fost un om de 
afaceri, deci vorbim de bani 
privați, ce și-a permis să cea
ră despăgubiri, pentru că nu 
i-a aprobat Consiliul General 
șă încalce Planul de Urba

nism General al Bucureștiului. în acest caz, 
instanța i-a dat despăgubiri de 17 milioane 
de dolari, bani pe care îi folosește ca șantaj 
acum pentru consiliu”, a declarat, în Valea 
Jiului, președintele Traian Băsescu. Ana
lizând modul în care sute de miliarde de lei
din banii publici au fost îngropați de activi
tatea ineficientă a instituțiilor statului în 
drumul ce face legătura între Câmpu lui 
Neag și Băile Herculane, Băsescu a afirmat 
că va urmări și „rezoluția” dată în această 
situație.

:1
Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 
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Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

Cabinet medical doctor Râceanu Ileana, din Hune

doara;
Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 

Hunedoara;
Coffee .Snack Savoia", din Deva;

I .Restaurant „Bulevard”, din Deva, b-dul Decedai, bloc 

M. parter;

Cabinet medical „Șonei Raimond”, din Hunedoara, 

i b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune

doara;
CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune

doara,
sir. Mftai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabinetul 10 din 

Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;
CM. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

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

CUVAW

Week-end cu accidente
■ Patru accidente ru
tiere grave au avut loc 
în acest sfârșit de săp
tămână

TI8ERIU Stroia________________
tiberlu.stroia@informmedia.ro

Leșnic - Șapte mașini avari
ate, cinci răniți și circulație 
blocată ore în șir, acesta este 
bilanțul rutier al sfârșitului 
de săptămână. Gauza princi
pală: neadaptarea vitezei la 
condițiile de trafic. La Uri
cani, un tânăr în vârstă de 19 
ani a pierdut controlul volan

ului și a intrat cu BMW-ul 
într-un copac. în urma acci
dentului a rezultat rănirea 
gravă a două pasagere. Ieri 
dimineață, la intrarea în 
localitatea Leșnic,
conducătorul unei autoutili
tare Mecedes s-a angajat într- 
0 depășire și a fost lovit de un 
Opel care circula regulamen
tar. în urma impactului, șo
ferul din Opel a fost grav ră
nit, fiind transportat la Spi
talul Județean din Deva.

Trei mașini au fost implica
te, sâmbătă după amiază, într- 
un accident în apropierea lo
calității Peștiș. în urma acci

Dacia Papuc a fost lovita de două mașini (Foto: T. Mânu)

Decarii bacului hunedorean
■ Cei 221 elevi res
pinși mai pot participa 
doar la sesiunea de 
toamnă 2007.

Sanda Bocaniciu 
sanda.hocaniciu@infarmmedia.ro

Deva - Patru candidați au 
luat bacalaureatul cu medii 
de 10. Ei simt: Bican Octavia 
Valeria și Stoica Maria Me
linda, de la Liceul de Infor
matică Petroșani; Gherman 
Pompilia Camelia, de la Li
ceul Teoretic „Mihai Emines- 
cu” Petroșani și Ronai San
dra Iulia de la Grupul Școlar 
„Nicolaus Olahus” din Oră- 
știe. Primii trei au susținut 
examenul la Centrul de exa
minare de la Liceul „Mihai 
Eminescu”- Petroșani iar fata 
din Orăștie la Liceul „A. Sa- 
ligny” din Simeria. La nivel 
de țară, județul Hunedoara se 
situează pe locul 4 la numă
rul mediilor finale ale Baca
laureatului 2007, după județul

Mehedinți (14 medii), Dolj (11 
medii) și Iași (6 medii), 
înscrierile la sesiunea din 
toamnă au loc în perioada 16 
- 20 iulie. Prima probă va fi 
susținută pe 20 august. După 
afișarea rezultatelor la exa
menul de Bacalaureat, la 
nivelul întregului județ Hune
doara au fost depuse 451 de 
contestații, cele mai multe 
dintre ele fiind la proba de 
limba și literatura română. 
Inspectorul general adjunct al 
Inspectoratului Școlar Jude
țean Hunedoara, Marta Mate, 
a precizat, în acest sens, că 
„cele mai multe dintre con
testații, 180, au fost depuse la 
limba română. Cele mai mul
te au venit din partea elevilor 
respinși însă au mai depus 
contestații și elevii care speră 
la o notă mai mare. O con
testație admisă este aceea în 
urma căreia nota de pe o lu
crare scrisă s-ă schimbat, în 
plus sau în minus, cu cel 
mult 0,50 de puncte. Rezulta
tele finale în urma contes-

Bătut ca "pe hoții de cai"
■ După ce a intrat 
într-un apartament, un 
minor a fost bătut 
crunt de proprietar

Lupeni (T.S) - Uri băiat de 
15 ani din Lupeni a fost bătut, 
în noaptea de sâmbătă spre 
duminică, cu un picior de la 
masă peste cap și membre de 
către un cetățean care l-a sur
prins în apartamentul său, în 
cele din urmă reușind să sca
pe sărind pe fereastră, acesta 
fiind transportat la un spital 
din Timișoara. „Din verifi
cările efectuate s-a stabilit că 
proprietarul apartamentului,

Ioan D., a surprins doi tineri, 
iar pe unul dintre aceștia, 
Alin L, 15 ani, l-a lovit cu 
piciorul de la o masă”, se 
arată într-un comunicat al IPJ 
Hunedoara. Potrivit sursei, 
proprietarul apartamentului 1- 
a deposedat pe tânăr de obiec
tul contondent, cu care apoi 
l-a lovit de mai multe ori în 
cap și peste mâini și picioare. 
Echipa operativă deplasată la 
fața locului l-a găsit pe minor 
întins pe caldarâm sub fer
eastră, acesta fiind transportat 
la Spitalul de ’ Urgență din 
Petroșani și ulterior trimis 
pentru îngrijiri medicale la 
Spitalul din Timișoara.

OM

Autoutilitara Mercedes a intrat pe contrasens (Foto: T. Mânu)

dentului a rezultat rănirea 
ușoară a doi copii de șase res
pectiv opt ani. Potrivit po
lițiștilor, vinovatul este Dorin 
V., de 55 de ani din Hunedoa
ra, șoferul unei Dacia Pick-up 
necarosată care a intrat pur 
și simplu într-o Dacia Pick-up 
carosată care oprise pentru a 
efectua un viraj. „Am oprit 
pentru că mă pregăteam să 
efectuez virajul la dreapta. 
Dintr-o dată am auzit o 
bubuitură teribilă. Am fost 
proiectat pe contrasens, unde 
am fost lovit frontal de o Da
cie Solenza care se deplasa

în mașină doi copii care s-au 
accidentat ușor” povestește 
șoferul Daciei Pick-up caro- 
sate. Mai târziu, pe DN 76, 
comuna Vălișoara, șoferul 
unui autotren înmatriculat în 
Prahova a pierdut controlul 
volanului și a părăsit șoseaua 
„plonjând” într-o râpă adâncă 
de 20 de metri. „în urma eve
nimentului nu au rezultat vic
time omenești, ci numai pa
gube materiale. în cauză a 
fost întocmit proces verbal de 
contravenție pentru nea
daptarea vitezei la condițiile 
de drum” declară Bogdan
Nițu, purtător de cuvând înregulamentar. Omul ăsta avea

Peste 95% din elevi au scăpat cu bine de bac (Foto: sanda Bocaniciu)

tațiilor vor fi afișate marți, 10 
iulie. în fața panourilor cu 
afișaj de la Deva - Centrul de 
examinare de la Colegiul Na
țional Sportiv, elevii erau ne
dumeriți asupra rezultatelor 
obținute de cei de la Liceul 
Pedagogic „Sabin Drăgoi” De
va, mulți dintre ei fiind 
respinși. Acolo am aflat că 
probele specializării, pedago
gia și psihologia le-au dat bă
tăi de cap candidaților! Re
zultatele au apărut sâmbătă, 
7 iulie, în jurul orei 12.00. 
Candidații le-au așteptat la 
colegiu, majoritatea dintre ei 
susținând că pe internet nu

erau actualizate listele șl că 
au încercat degeaba să se 
informeze despre rezultate. 
Părerea lor despre Bacalau
reatul din acest an este că „a 
fost cel mai corupt Bac sau 
cel puțin la fel de corupt ca 
acela din anii anteriori” 
(Emesto), „a fost cel mai ne
drept Bac care a existat vre
odată” (Anonim), „rezultatele 
de pe fișiere nu au fost calcu
late corect: Exemplu: română 
oral: 9,00, scris: 7,30, nota 
finală 7,30„ (Anonim și John
ny), „Bac-ul de anul acesta a 
fost mai mult o păcăleală” 
(Anonim).

Cuplul verii 2007
Dacă formați un 
cuplu și aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este momen- 
tull Vă facem 

Ivedete și vă 

răsplătim pentru 
astal Trimiteți o 

| fotografie cu voi, 

specificând nume, 
prenume ți un nr. 
de contact, pe 
adresa „Cuvântul 
liber" Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr_37A, clădirea 
tepromln, parter, 
sau în format elec- 

la adresa de
mail: sanda.bocani- 
ciuainformmedla.ro 
în perioada 3 iulie— 

12 august, iar în 27 
vă alegeți 
leii 

Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 
forma votului elec- 

cât ți prin 
intermediul 
taloanelor apărute 

rin „Cuvântul liber", 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 

casă bună 
vara astal

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

mailto:tiberlu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.hocaniciu@infarmmedia.ro
ciuainformmedla.ro
http://www.huon.ro
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1530 - Au fost fixate hotarele dintre T»a 
Românească șl Transilvania, «de la apa Oltului până 
la Râșava (Orșova)", prima delimitare cunoscuta între 
i i cele doua teritorii romanești.

. 1600 - Mihai Viteazul a tate-
meiat Mitropolia româneasca din■ Transilvanla-
1802 - S-a născut Thomas Da- 
venport, inventatorul primului. 
motor electric.______
1819 - S-a născut Ellas Howe, 

inventatorul mașinii de cusut._________________
1941 - Armata română a eliberat Bucovina de Norc 
1947 - Consiliul de Mlnipl.a decis să remită secre
tarului general al Organizației Națiunilor Unite 

j declarația de intrare a României ta această 
i organizație și de aderare la Carta Națiunilor Unite. 
! 1956 - S-a născut actorul american Tom Hanks .
I (foto)_________________________________________ ___
■ 1988 - A încetat din viață lingvistul Alexandru Graur
I (n. 1900).

Prognoza pentru astăzi
în general timp însorit. Maxima va fi de

31°C, iar minima de 13°C.

Prognoza pentru două zile
Marti. Averse slabe de ploaie. Maxima va 

fi de 23°C, iar minima de 9°C.
Miercuri. Dimineață ceață. Temperatura 

maximă va fi de 21°C. Minima va fi de 9°C.

Berbec

Ii

o

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Mare Mc. Procopie; Sf. Mc. Epictet șl Astion.

Calendar Romano-Catolic__________________________
Ss Augustin Zaho Rong, pr. și înv., m.; Veronica Giu
liani, fc.

Calendar Greco-Catolic_____________________________
S Procopiu, m.

Energie electrică __________________ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 
în vederea executării de lucrări programate, între 

orele: .
8.30 - 16.00 ta blondei (parțial) și Cristur (parțial).

Gaz ________________________ ■
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă între 

orele:
9.00 - 15.00 ta Deva, pe str. M. Eminescu, til.13;
Aleea Păcii, blocurile: FI, sc.C, 84, K3; Aleea Con
structorilor, bl. E2.

Apă_________________ _
Astăzi furnizarea apei potabile nu va fl întreruptă.

Ciorbă de burtă
Ingrediente: 1 kg burtă de vită, 1 morcov, 2 cepe, 1 
țelină, frunze dâ leuștean, 1 căpățână de usturoi, 2 
ouă, 400 g de smântână, oțet după gust.
Mod de preparare: Burta spălată bine se pune la 
fiert în oală și se lasă până scade și iese o zeamă • 
albicioasă. Ceapa, morcovul, țelina se toacă și le 
punem la fiert în această zeamă. Se scoate burta, se 
taie fâșii subțiri și se pune din nou la fiert cu zarza
vatul, când e gata se pisează usturoiul, se amestecă 
gălbenușurile de ou cu smântână și se adaugă 2 
polonice de zeamă fiartă și se drege ciorba, se 
potrivește de acră cu oțet, iar la sfârșit se adaugă 

leușteanul.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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50 RON Al CÂȘTIGAT! 
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 4 - 20 Iulie, CL te provoacă la un 

nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect toate Irrte- 
gramele apărute în acest interval, realizează 
o colecție $1 trlmlte-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, 
până în 30 iulie.

In 31 IBLIE, CUVÂNTUL UBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

Regulament;

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

Ușurința cu care comunicați v8 ajută să rezolvați diver
gențele apărute între colegii de serviciu. După-amiază s-ar 
putea să aveți o dezamăgire pe plan sentimental.

Taur
Puteți fi optimist, vreți să începeți o nouă afacere șt vă 
veți descurca cu minimum He cheltuieli. Pentru ■ mal Bună' 
gestionare a banilor, apelați la sfatul unui prieten pricepot.
Gemeni

Vă ajung la urechi vorbe nu tocmai plăcute. Până să vă 
dați seama că sunt simple zvonuri, n-ar • exclus să vă treziți 
certându-vă cu cineva drag, așadar fiți foarte prudenți
Rac ■ - - - •----- ——
Sunteți pe punctul de a lua o decizie foarte importantă cu 
privire la viitor. Dacă nu sunteți sigur el ați analizai Sine 
situația și nu puteți prevedea urmările, poate n-ar fi rău 
să vă mai gândiți.

Leu .... ._ ;
Aveți un simț foarte acut în ceea ce privește depistarea 
ocaziilor favorabile, însă ezitați ta a profita de acestea. Luați- 
vă inima ta dinți și treceți la fapte, nu mal așteptați să v- 
@ ia alții înainte.
Fecioară

Deși vă distrați și nu ratați nici • ocazie de a le arăta celor
lalți că știți să profitați de viață, nu veți fugi de even
tualele responsabilități. Vă veți implica ta orice proiect.
Balanță

Sunteți cam nervos. Veștile pe care le tot așteptați din 
partea unei firme întârzie să apară. n merge Bine ta 
dragoste și aluziile unor persoane de sex opus vă esr con
firmă atest lucru. ”
Scorpion

Sunteți prea agitat și din această cauză rlscați ii faceți totul 
pe dos Stați departe de aparatura electrocasnică șl de 
aragaz. Vă puteți planifica vizite la prieteni apropiațl.
Săgetător

Un prieten se confruntă cu prsdleme financiare, motiv pen
tru care vă solicită ajutorul. Etaiar oaeă ■■ vă surâde Ideea 
de a-i da bani cu împrumut, nu prea puteți să-l refuzați. |

Capricorn

S-ai putea să fiți cam deprimat din cauza unor vești pe'oare 
le primiți. Nu prea știți încotro să vă îndreptați, mai ales 
că nici nu prea știți la cine să apelați ca să ieșlți din impa
sul financiar.
Vărsător

Deși aveți o mulțime de planuri ta cap, n-ar i etclus să 
descnperițl că nu sunteți ta stare să realizați nici măcar o 
parte din cele propuse. Veți beneficia de ajutor de la 
prieteni.
Pești _ __ .. .. L___________ .____

Plănuiți să faceți o călătorie de plăcere, dar problemele 
pe care le aveți eu banii v-ar putea împiedica șl He data 
aceasta să vă îndepliniți dorința. Aveți grijă la speculații.

&

0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

Localitatea
Sunteți abonHt la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media $1 nici rudele acestora gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 31 Iulie, ora 14, la sediul redâcțiel.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

J TVR 1
7:00 Jurnalul TVR. Sport 7:00 Jtirile ProTv. 6:00 în gura presei cu

Meteo Cesefotâmpll Mircea Badea
730 TeleMatinal doctore? 7:00 Uraganul (acțiune,

10:00 Ne vedem la... TVRI 9:10 Omul care aduce HSUA, 1999). Cu: Luke
Talk-show (r) cartea Perry, Robert Knott,

11OO Sănătate pentru toții , 9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) Martin Sheen, Alexan
(r) 10:15 Crimele din Midsomer. dra Powers. R.: Harris

1130 Deliciile bucătăriei îl Dragoste coruptă (film, Done
(doc.) r) 9:00 în gura presei (r)

12t00 Garantat 100% (r) 1145 Meseriașii (r) 10:00 Concurs interactiv
12:55 Patrula de mediu 12:15 Emmerdale - Afaceri 11:00 V.I.P. (s)
13:00 Hannah Montana (s, 0 de familie (s, dramă, 12:00 Tinerii mușchetari (r)

0comedie, SUA 2006). Marea Britanie). Cu: 13:00 Observator cu Simona
Cu: Miley Cyrus Elisabeth Estensen Gherghe

13:30 Desene animate. 13:00 Știrile ProTv 1345 Benny Hill (serial)
Robin Hood 1345 In armată (film, r) 14:15 Șoricelul familiei (r)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 16:00 Tânăr și neliniștit (s). Q(comedie, Germania/
Meteo B Cu: Eric Braeden, SUA, 1999). Cu:

1500 Teleshopping Joshua Morrow, Lau- Michael J. Fox, Geena
1530 Kronika. Emisiune 1h reen Bell, Doug David Davis, Hugh Laurie,

limba maghiară son, Peter Bergman Jonathan Lipnicki,
17:00 Isabel, 1h căutarea 17:00 Știrile ProTv. Vremea Bruno Kirby. R.: Rob

0 iubirii (s, dramă, 17:45 Om sărac om bogat Minkoff
Venezuela, 2004). Cu: 0 (serial, comedie). Cu: 16:00 Observator cu Simona
Ligia Petit Horia Brenciu, Șerban Gherghe

17:50 Patrula de mediu lonescu, llinca Goia, 17:00 9595, te învață ce să
18:00 Justiție militară (s). Cristina Deleanu, Clau- ! fad

0Cu: David James dia leremia 19:00 Observator cu
Elliott Catherine Bell 18:50 Știrile sportive Alessandra Stoicescu și

19:00 Jurnalul TVR. 19:00 Știrile ProTv. Sport Lucian Mândruță.
Sport Meteo Vremea Sport Meteo

2020 Forsyte Saga ’ 2030 Poveste de gelozie 20:30 Festivalul
0(s, Marea Britanie, O(thriller, Canada, Callatis

2002). Cu: Damian 2006). Cu: Linda Puri, 2007
Lewis, Rupert Graves, Linden Ashbey 23:45 Callatis -
Gina McKee. R.: - Sport Sentința de la
Chrispopher Menaul, 2230 Știrile ProTv miezul nopții,
Dave Moore 23800 CSI: New York- cu Dan

2125 Faimoșii cu Măruță șl 0 Crimlnaliștil (s). Cu: Capatos
Moga. Semifinala Gary Sinise, Melina 2:00 Concurs

2235 Jurnalul TVR. Sport Kanaka redes interactiv
Meteo -Vremea 3:00 9595

23:10 Faimoșii cu Măruță și i ■ Vreau să fiu mare (reluare)
Moga. Finala 0:15 Călătorii îh necunos- 530 Vivere

020 Cărarea împărăției (r) Bcut (s, SUA 2005). Cu: (film serial)
0:50 Pelerin (r) William Fichtner, Eddie Familia Gberardi,
125 Justiție militară (r) Cibrian, Kari Matchett Alfio și ’
2:15 Jurnalul TVR (r). 1:10 Omul care aduce Letizia,

Sport Meteo cartea (r) împreună cu
3:20 Patrula de mediu (r) 1 1:15 Știrile ProTv . copiii lor, sunt
325 Maria cea plină de 230 Vedere de pe bloc (r) proaspăt îmbogățiți

EH har (film, r) 330CSI:NewYoric- și proprietarii
5:10 Isabel, 1h căularea BCrimlnalIștii (r) unei fabrici
□Iubirii (r) 430 Stilul Oana Cuzino (r) de mătase.

«K» Ddldlle bucătăriei 530 Icstrlm Tlvl (r) Când Alfio
(reluare) 530 La Bloc (r) descoperă că Letizia

630 Parteneri de week 630 Emmerdale - Afaceri l-a înșelat pleacă de
end (reluare) Bdefamiăe(r) acasă.

7:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
8:00 Daria, iubirea mea (r) 
9:00 Căpșune cu zahăr (s, Por-

945 Orășelul nostru drag (s). 
Cu: Molly Ringwald, Lauren 
Graham 10:10 Plaja lui Măruță 
12:00 Poirot (s) 13:00 Speli- tugalia, 2003) 10:15 Gitanas 
binder. Tărâmul Dragonului (s) ■: .....................................
1330 ABC... de ce? 1430 Tra
diție și meșteșug. Lăutarii 
(doc.) 15.00 împreună în Euro
pa. Em. pentru rromi 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:20 Desco
peră românii 1630 Autostrada 
TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 18:30 Replay 
1900 EU-RO Case 1930 Cam
pionatul de comedie (r) 20:00 
Celebritățile timpului tău 20:10 
Farmece (s) 21:00 Ora de știri 
22:10 Frankie și Hazel (come
die, SUA, 2000) 23:50 Colec
ționarul de suflete (s) 0:45 
Orășelul nostru drag (s, r) 1:15 
Inspectorul Coliandro: vremea 
lupilor (film, r)

■ (s) 12:30 Inocență furată (s) 
13:30 Prizoniera (s) 15:30 
Răzbunarea Victoriei (s) 1730 , 
Poveștiri adevărate 18:30 Bet
ty cea urâtă (s) 1930 Tequila , 
cu suflet de femeie (s). Cu: 
Angelica Rivera, Eduardo ‘ 
Yanez 20:30 Numai iubirea (s) ‘ 
21:45 Zorro (s) 2245 Poveștiri ' 
de noapte 23:15 Clona (s, : 
Brazilia, 2001) 0:15 Prizoniera 
(r) 2:00 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

'4£‘ O
8:00 Great Scientists 8:30 
Poftă bună cu Jamie Oliver 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Scarlet Pimpernel 
(s) 12:20 Look who is winning 
13:00 Teleshopping 14:30 
Cuscrele (s) 15:30 Pitici de 
vară 16:30 Acapulco Heat (s). 
Cu: Catherine Oxenberg, Bren
dan Kelly 17:30 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV 
20:00 Jara Iu Papură Vouă 
(divertisment) 20:15 Echipa de 
investigații 21:00 Polițist sub 
acoperire (s) 22:00 Cronici pa
ranormale (s)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 825 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
12:25 Quizzit — emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pute
re (s) 1440 Angus (comedie, 
SUA/ UK/ Germania/ Franța, 
1995) 16:25 Al 7-lea cer (s)' 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) I 
18:00 Focus 19:30 Ciao TV (r) j 
20:00 Medium (s) 21:00 
Curat, Murdar? - Nou! 22:00 ! 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 i 
Focus Plus 23:30 Totul despre 
sex (s) 24:00 Medium (r) 1:00 
Interviurile Cristinei Jopescu 
(r) 2:00 Focus (r)

1

10:20 Frumoasele de la lă 
tărie (aventuri, SUA, 200( 
11:50 Citește și plângi (com 
die, SUA 2006). 13:10 Prin 
mea nuntă (romantic, Canac
2004) . 14:40 Războiul lui N 
Banks (dramă, SUA, 20CF 
16:20 Duma (dramă, SU
2005) 4800 Copii In Ameri 
(comedie, SUA 2005). 19: 
Pe platourile de filmare 20 
Alte lecții de viață (dramă, SL 
2005). 21:30 Studio 60 (I 
10) 22:15 Studio 60 (Ep. 1 
23:00 Calvarul (dramă, Bele 
2004).

masa
12:00 Realitatea de la 12: 
14:50 Realitatea bursii 
15:15 Fabrica 1600 Realitai 
de la 16:00 16:50 Marfă. 
Dragoș Bucur 1700 Realita' 
de la 17:00 17:45 Edit» 
Realității 18:00 Realitatea 
la 18:00 18:50 Realitatea z 
2000 Realitatea de la 20 
20:05 Realitatea zilei 20 
Marfă 21:00 Realitatea de 
21:00 21:50 Ziarul Realrt 
2200100% cu Robert Tun 
cu 23:00 1 la 1 2400 Re 
tatea de la 24:00

12.00 Teo (r) 13:15 Prăjiturică (s) 
1345 Road Runner - cea mai 
rapidă pasăre (s) 14:15 Enter
tainment News (r) 1430 Iubire 
în lumina reflectoarelor (r) 15.00 
Rebel în California (r) 1600 Sea- 
quest(s) 1700 Seinfeld (r) 18:00 
Walker, polițist texan (s) 19:00 
Terapie intensivă (s) 2000 Enter
tainment News 2020 Ally 
McBeal (s) 2130 Doi bărbați și 
jumătate 2200 Legea marțială: 
Sub acoperire (acțiune, SUA 
1992) 2400 Prețul libertății 
(serial)

10:00 Căminul de cinci stele 
(r) 10:30 Totul despre casa 
mea (r) 11:00 Ne privește. Cu 
Alina Stancu 12:00 Știri 13:05 
Calea europeană 14:35 Lu - 
mea cărților. Cu George Mi- 
halcea 1540 Tuning Show (r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu Ra
du Moraru (r) 18:00 61 Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Din nou împre
ună (comedie, România, 
1978). Cu: Mihaela Caracaș, 
llarion Ciobanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 Interzis. Cu Laura An- 
dreșan 030 Emisiune concurs 
200 6! Vine presa!

DISCOVERS
- - -...................................
9:00 Automobile americ 
recondiționate 1000 Vână 
de mituri 11:00 Mașini 
alese: Landa Delta Integi 
12:00 Gigantul aerului 13 
Confruntări și fiare vechi V 
Tehnid esențiale de supra 
țuire: Alpii europeni 1! 
Cum se fabrică diverse lua 
1600 Curse 1800 Motoci 
americane 1900 Vânător 
mituri 2000 Cum se fab 
diverse lucruri? 2100 F 
Secrete medicale 2200 D 
medic legist 2300 Const 
toni de motoddete 2‘ 
Cum se fabrică (fiverseluc 
1O0 Mașini extreme
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Drumul spre mare, un calvar

în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
qifrele 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

8 5 6
1 8 5 7 2

6 2 9 5

4
5 1

3
7
2 5

8
1

8 1 7 5 2 6
....

5 2 6 3
5 9 7

...
8 2

6 4 9 3

i

|

i
i

■ Județul Hunedoara, 
alături de Arad, nu are, 
nici în acest an, trenuri 
directe spre litoral.

Deva (H.A.) - Cea mai feri
cită variantă pe care o pot 
alege hunedorenii pentru a 
putea ajunge pe litoral cu 
trenul este un tren cu schimb 
la Teiuș. Plecarea din Deva 
este la ora 18 și 16 minute și 
ajunge la Teiuș la 19 și 42 de 
minute. Aici, cu bagaje și 
sarsanale, trebuie să te dai 
jos din tren și să aștepți în 
gară o oră trenul care merge 
până la Constanța, respectiv 
Mangalia. Sosirea în Con
stanța este la ora 8 și 12 
minute, adică o oră rezon
abilă pentru a putea ajunge la

cazare și pentru a nu pierde 
o zi de plajă. O altă variantă 
este cu schimb în București. 
Trenul pleacă la ora 20 și 40 
de minute din Deva și ajunge 
la Constanța la ora 10 și 43 de 
minute. Din cauza lucrărilor 
pe Magistrală însă, trenul are 
mari întârzieri și ajunge la 
mare în jurul prânzului. Mai 
sunt și alte trenuri, tot cu 
schimb în București, care 
însă, ajung la Constanța la 
ora 11, 12 sau chiar 13, iar cu 
întârzieri cu tot, se pierde o 
zi din concediu. Amatorii de 
senzații tari pot să petreacă 
pe tren chiar și 19 ore. Cu 
haltă la... Bacău. Chiar și pen
tru aceste locuri, în trenurile 
care oferă condițiile deja 
cunoscute, la clasa a doua 
(pentru că, deja, la cușetă nu

Hunedorenii sunt despărțiți de nisipul Litoralului de 14 până la 
19 ore de călătorie cu trenul

mai sunt) biletele trebuie 
cumpărate din vreme, de la 
agenție. Pentru că, cu câteva 
zile înainte de concediu, exis
tă riscul ca toate biletele să

fie deja vândute. Prețul unui 
bilet de tren din Deva și până 
la la Constanța este de apro
ximativ un milion de lei, la 
clasa a doua, pe accelerat.
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ncepători

8 2 3 6 1 7 4 5 9
16 7 4 9 5 3 2 8

:5h4 9 8 2 3 6 1 7

2 5 4 3 7 8 1 9 6
6 7 8 9 4 1 2 3 5
9 3 1 2 5 6 8 7 4
4 1 2 7 8 9 5 6 3
3 9 5 16 4 7 8 2
7 8 6 5 3 2 9 4 1

Avansați

8 1
5 2

9
6

4
9

6 2
3 7

3
4

5
8

7
1

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

i
i

i

Aprecieri și deprecieri pe Bursă
■ în ședința de tran
zacționare de luni indi
cii BET și BET -FI și-au 
continuat aprecierea.

Deva (D.R.) - Titlurile Elec- 
troputere Craiova (EPT) s-au 
apreciat din nou cu maximul 
admis până la 1.94 RON/acțiu- 
ne pe un volum de 374 700 
acțiuni tranzacționate. Cu un 
volum de tranzacționare de 
peste 3 milioane de acțiuni, 
titlurile SNP au câștigat un 
avans de 2.83%. SIF Banat 
Crișana au închis ședința de 
tranzacționare cu o apreciere 
de 2.07%. După 15 zile de 
creșteri consecutive, titlurile 
Electroputere Craiova au

închis ședința de tranzacțio
nare de marți cu o depreciere 
de -4.12%. Broker Cluj (BRK) 
s-au aflat din nou în atenția 
investitorilor acestea au în
chis ședința cu un avans de 
8.75% la o valoare a a schim
burilor de aproape 7 milioane 
lei. Volume mari de tran
zacționare în ședința de mier
curi s-au remarcat pe soci
etățile petroliere. Titlurile 
Rompetrol Rafinare Constanța 
(RRC) s-au apreciat cu 3.35%, 
pe un volum de aproape 25 
milioane, iar Petrom (SNP) a 
castigat 2.73%, pe un volum de 
peste 9 milioane lei, ajungând 
la un preț de 0.565 ron/acț. 
După ce luni, compania OIL 
Terminal (OIL) și-a anunțat

intenția de a promova la ca
tegoria 1 a bursei, titlurile 
societății s-au apreciat, pentru 
a doua zi consecutiv, cu ma
ximul admis, în timp ce ti
tlurile Electroputere au închis 
ședința de tranzacționare pe 
minimul de 15% admis.

Ședința de tranzacționare 
de joi a adus noi maxime 
istorice pentru indicii BET și 
BET-C care au un avans față 
de la începutul anului 2007 de 
26.37% (10172.64 puncte) res
pectiv 38.55% (6962.3 puncte), 
indicele BET depășind pragul 
psihologic de 10.000 puncte. 
Volumele mari de tranzac
ționare în sectorul petrolier 
au continuat și în ședința de 
joi, pe titlurile RRC transfer-

Maxime pentru BET și BET- FI

ându-se aproapre 52 milioane 
acțiuni, acestea reușind să 
treacă peste palierul de 0.1 ron 
pe acțiune.

De la începutul anului in
dicii BET și BET-C au cres
cut cu 24.35, respectiv 37.44 
procente, în timp ce BET-FI se 
află cu 38.84 procente peste 
nivelul înregistrat pe 19 
decembrie 2006.

£2, —i
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Facultate Denumire 
specializare

Linie de studiu Durata 
studiilor

Nr de 
locuri 
buget

Nrde 
locuri 

cu taxa

Probele de concurs

FACULTATEA DE

ARTE PLASTICE
Tel: 0264-591771

Arte plastice 
(cursuri de zi)

Pictură

Pictură murală

Sculptură

Grafică

1 .Probă generală de desen - probă practică (probă eliminatorie evaluată cu 
admis/respins). TOATE SECȚIILE

2. Examen de selecție * Probă practică: culoare
* Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

2. Examen de selecție * Probă practică: culoare 
♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

2. Examen de selecție * Probă practică: modelaj
♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

2. Examen de selecție * Probă practică: desen
* Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

2. Examen de selecție ‘Probă practică: fotografie 
♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

2. Examen de selecție ‘Probă practică: culoare
___ ______ __ ‘Interviu cu prezentarea mapei cu.lucrări practice

7 10 2. Examen de selecție ’Probă practică: culoare
♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

3 ani

3 ani

3 ani

3 ani

Fotografie-video procesarea 3 an| 
computerizată a imaginii 
Pictură (la sediul din 3 ani 
Sighișoara)

Conservare-restaurare
(cursuri de zi)

Pedagogia artelor
plastic și decorative
(cursuri de zi)

3 ani

3 ani

16

14

14

30

10

10

10

15

10

.< . ... t •.. ■■ . .
15 2. Examen de selecție ‘Probă practică: culoare

♦ Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

FACULTATEA DE Arte decorative 
(cursuri de zi) 

ARTE

DECORATIVE Șl

DESIGN
i îrfi f astiwasw m

Tel: 0264-591771 Design (cursuri de zi)

t , ,
Ceramică, sticlă

Arte textile
(design textil și tapiserie)
Arte textile
(design-vestimentar)

3 ani

3 an i

3 ani 10

10

10

10

2. Examen de selecție *Probă practică: culoare
♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

2. Examen de selecție ‘Probă practică: culoare
♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

2. Examen de selecție * Probă practică: culoare
♦Interviu cu prezentarea mapei cu lucrări practice

3 ani 14 20 2. Examen de selecție ‘Probă practică: desen sau proiect
la alegerea comisiei

♦Interviu cu prezentarea manei cu lucrări practice 
115 160

7

9

I

0

8

9

7

♦ Nota la Proba practică reprezintă 2/3 din nota examenului de selecție. wj,, i-
♦ Nota la Proba orală reprezintă 1/3 din nota examenului de selecție Nun,ăr de loCUn «»«*** de ,a M
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SĂNĂTATE

• Lapte pentru bebeluși. S-a constatat 
că sugarii hrăniți cu lapte de vacă sunt 
mai predispuși la diabet zaharat și la ane
mie feriprivă decât restul populației. De 
asemenea, laptele de capră dat copiilor 
sub un an produce anumite substanțe 
care conduc la întârzierea mentală a 
copilului. (D.l.)

Greșeli de mămici iubitoare_ 3
■ Toate mamiferele își 
hrănesc puii cu laptele 
lor, numai oamenii 
caută alte soluții.

Dana Ioan______
dana.laan0lntormmedla.ro

Uleiuri din 
plante

Deva (DI.) - Pentru ob
ținerea uleiului de mușe
țel se folosesc flori culese 
pe soare. Se pun într-o 
sticlă mai mică și se aco
peră cu untdelemn de 
măsline presat la rece. 
Bine astupată, sticla se 
pune la soare, vreme de 
14 zile. Se strecoară și 
se păstrează la frigider, 
încă din antichitate, u- 
leiul de mușețel se folo
sea pentru vindecarea 
nevralgiilor și a mâncă- 
rimilor pielii, a reacții
lor alergice, a durerilor 
de urechi, a hemoroizi
lor, pentru îngrijirea 
tenului. Contra durerilor 
de urechi, se pun cu 
pipeta picaturi de ulei 
încălzit, în conductul 
auditiv. Pentru prepara
rea uleiului de cimbru, 
inflorescențele plantei se 
culeg la prânz, pe soare 
puternic, se pun în sticle 
și se acoperă cu untde
lemn. Se lasă 14 zile la 
soare sau la loc cald. 
Uleiul de cimbru este u- 
til în lovituri, dureri ale 
mușchilor, reumatism.

Plasticul 
Margot
Deva (D.l.) - Margari
na a aparut în al 
doilea război mondi
al, în urma raționali
zării untului. Cercetă
torii americani au 
descoperit, acciden
tal, că dacă se încăl
zește la 150° C un a- 
mestec de uleiuri ve
getale, în prezența , 
hidrogenului, folo- 
sind catalizatori de 
nichel, se obține un 
produs alb. Acesta e 
asemănător untului, 
cu o structură mole
culară identică cu 
cea a plasticului, pe 
care l-au botezat du
pă numele soției 
(Margot) unuia din
tre savanți. Până azi, 
margarina a fost îm
bogățită cu tot soiul 
de coloranți, aroma- 
tizanți și vitamine 
sintetice, devenind 
unul dintre cele mai 
toxice produse ali
mentare. Grăsimile 
sintetice nu pot fi ar
se de organism, iar 
ele se depun pe 
membrana celulelor 
sistemului imunitar. 
Rezulatele pentru 
inimă, creier și circu
lația sanguină sunt 
dezastruoase.

Morcovul contribuie la creșterea 
numărului de globule roșii. Este foarte 
indicat în procesul de creștere, în 
rirea acuității vizuale și în combe 
dermatozelor. El tratează atât coi 
pația, cât și diareea, restabilind t' 
dată p

Rahitismul
Deva (D.L) - Rahitismul este, de regulă, 

boala primilor doi ani de viață și debutează 
la numai câteva săptămâni de la naștere. 
Poate fi preîntâmpinat prin administrarea 
unor doze suplimentare de vitamina D. 
Laptele de mamă are o acțiune antirahitică 
dovedită științific* dispunând de o formă 
hidrosolubilă de vitamina Dl foarte ușor 
asimilabilă, care acoperă necesarul zilnic. 
Calciul și fosforul se află într-un raport exce
lent în laptele matern favorabil asimilării 
calciului. Necesarul zilnic de vitamina D este 
același indiferent de vârstă, dar variază 
funcție de ritmul de creștere, regimul de 
însorire și factori individuali ce țin de indi
vid și este de 400-800 Ul/zi. Semne clinice: 
consistență scăzută a oaselor craniului care 
se înmoaie sub mâna examinatorului, baza 
toracelui este lărgită și dă impresia unui 
abdomen mărit, deformări ale oaselor la 
membrele inferioare (picioare în O sau în 
X). Rahitismul se asociază de multe ori cu 
rezistență scăzută la infecții-

Hunedoara (D.l.) - Cea mai 
mare greșeală pe care o fac 
proaspetele mămici după ie
șirea din maternitate este cea 
legată de alăptat. Dacă copilul 
plânge și au senzația că nu 
suge suficient, consideră că 
nu au destul lapte și în loc 
să persevereze cu alăptatul, 
trec pe alimentație aritifîcială 
fără să ceară un sfat speciali
zat. „Suptul stimulează secre
ția lactată, deci este impor
tant ca mamele să insiste să- 
și hrănească copilul la sân. în 
primele șase luni de viață, un
copil alăptat astfel nu are ne
voie de alte suplimente (apă, 
ceai) pentru că, prin comple
xitatea lui, laptele matern in
clude toate substanțele nece
sare creșterii și dezvoltării 
rasei umane, e steril și e la 
temperatura optimă”, spune 
dr. Ana Chiș Șerban, medic 
primar Medicina de Familie. 
„Abia după șase luni se im
pune diversificarea alimenta
ției la cei mici. Funcție de rit
mul de creștere, medicul poa
te recomanda mai multe ti
puri de adaosuri alimentare”, 
completează dr. Chiș.

Dr. Ana Chiș Șerban, medic 
primar MF

Nici un produs de lapte 
preparat nu are calitatea celui 
matern. Laptele praf nu 
conține anticorpi umani, care 
protejează nou născutul de 
microbii din mediul încon
jurător dar, cel puțin pentru 
faza de sugar, el este mai bun 
decât laptele de vacă. Studiile 
au arătat că copiii alimentați 
cu lapte de vacă în primele 
luni de viață sunt mai predis
puși apoi la diabet zaharat, 
anemie și alergii decât ceilalți, 
alimentați natural sau cu 
lapte praf. De asemenea, nici 
laptele de capră nu este reco

Alimentația la sân e importantă în dezvoltarea ulterioară a 
copilului

mandat sugarilor. La aceștia 
produce niște substanțe care 
se fixează pe creier și care duc 
la întârzierea mentală a copi
lului. Supraalimentația este o 
altă greșeală. Mămicilor le es
te teamă că copilul lor nu 
crește suficient și din această 
cauză, insistă să îl hrănească 
mai mult. Bebelușii supraali- 
mentați sunt primii care riscă 
să devină obezi. Numai medi
cul poate spune dacă cel mic 
are o dezvoltare psihomotorie 
normală și poate recomanda 
eventual un anumit tip de ali
mentație, dacă copilul nu se

încadrează în anumite bare
me. O altă greșeală a mămici
lor este excesul de zel în pri
vința îmbrăcămintei celui 
mic. Temperatura copilului 
este dependentă de tempera
tura mediului, din cauza 
imaturității sistemului de 
autoreglare, deci hainele tre
buie adaptate la temperatura 
mediului. Oricum, copilul tre
buie scos periodic la aer curat 
în zone nepoluate (în afara 
orașelor), măcar săptămânal, 
dacă nu se poate mai des, dar 
ferit de soare și întotdeauna 
cu capul acoperit.

Cura de slăbire după naștere
■ Nu este nevoie să 
înțărcați dacă vă hotă- 
râți să țineți cură de 
slăbire

Deva (D.I.) - Noile mămici 
nici să nu se gândească la 
slăbit în primele 6 luni după 
naștere. Ascultați cerințele 
corpului. Mâncați numai când 
vă este foame și încercați să 
consumați întotdeauna ali
mente proaspete și sănătoase. 
Și beți multe lichide, cel puțin 
2 litri zilnic. în loc să vă 
faceți griji despre ce NU ar 
trebui să mâncați, alegeți cu 
grijă ceea ce mâncați: ali
mente cât mai nutritive. Sco
pul e să ardeți grăsimile păs- 
trându-vă în același timp 
sănătatea. Calitatea alăptării 
nu va fi afectată dacă scă
derea în greutate va fi lentă 
și naturală, urmând o dieta 
bazată pe mâncăruri sănă
toase, sărace în grăsimi și pe

exercițiu moderat. Pericolul 
provine din faptul că multe 
toxine sunt depozitate în 
grăsimile din corp.

Slăbirea bruscă eliberează 
aceste toxine in sânge, ceea ce 
duce la o creștere a procen
tului de toxine în lapte. în 
orice caz, alăptarea chiar în 
timpul unei cure de slăbire 
drastice e mai bună pentru 
copii decât să fie hrăniți cu 
lapte artificial. Nu este ne
voie să înțărcați dacă vă ho- 
tărâți să țineți cură de slă
bire! De fapt, alăptarea ajută 
la pierderea de kilograme, 
pentru că o parte din grăsi
mea stocată automat în tim
pul sarcinii este destinată lac- 
tației și se va pierde prin 
alăptare.

Cum începeți dieta
Pentru început, încercați să 

măriți activitatea fizică și în 
același timp tăiați cam 100 de 
calorii din dieta zilnică. Scoa

teți copilul la o plimbare prin 
cartier sau chiar mai departe. 
Nutriționiștii recomandă să 
ne distribuim caloriile astfel: 
proteine, cel mult 20%; car- 
bohidrați, cel puțin 50%; gră
simi, cel mult 30%. încercați 
să vă rezervați timp pentru 
sport de 3 ori pe săptămână - 
înot, mers pe jos, mers cu 
bicicleta, aerobic, dans, jog
ging.

Dacă duceați o viață seden
tară înainte de a avea copilul, 
începeți exercițiile gradat și 
avansați încet. Nu faceți efort 
prea mare într-o atmosfera 
caldă și umedă sau dacă aveți 
febră. Evitați mișcările pen- 
dulante și schimbările bruște 
de direcție. Nu uitați să vă 
încălziți înainte de exercițiile 
dificile, prin 5 minute de 
mers pe jos sau pedalat. Beți 
multă apă pentru a preveni 
deshidratarea și purtați un 
sutien bun, pentru a preveni 
mastita.

Alergia la lapte
Deva (D.I.) - Circa 3% 

dintre bebeluși au alergie 
la lapte. Aceasta se pro
duce când sistemul imu
nitar al copilului consi
deră din greșeală că pro
teina din lapte este pe
riculoasă și încearcă să 
lupte împotriva ei. Cei 
mai mulți copii care sunt 
alergici la laptele de vacă 
reacționează alergic și la 
laptele de capră sau de 
oaie. Simptomele alergiei 
la proteina din laptele de 
vacă apar în primele luni 
de viață. Copilul poate 
manifesta simptomele fie 
imediat după ce a mân
cat, fie abia la 7-10 zile 
după consumarea pro
teinei din laptele de vacă. 
Simptomele pot include 
scaune moi, vomă, râgâ- 
ieli, refuzul mâncării, iri- 
tabilitate sau colici și 
mâncărimi ale pielii.

Mini-dicționar de E-uri (I)
■ E-urile se adaugă ali
mentelor în scopul con
servării lor o perioadă 
mai lungă.

Deva (D.I.) - E555 (silicatul 
de aluminiu și potasiu) este 
folosit în sare, lapte praf și 
făină. Deși se cunoaște că alu
miniul este cauza unor proble
me placentare în timpul sarci
nii și că este asociat cu boala 
Alzheimer, este permis în 
România.

E210 (acidul benzoic) se 
adaugă la băuturi alcoolice, 
produse de brutărie, brânze
turi, condimente, dulciuri, me
dicamente. Poate provoca cri
ze de astm, în special la per
soane dependente de medica
re, și poate provoca hiperaci- 
ditate la copii. în urma tes
tării pe animale de laborator, 
a fost asociat și cu cancerul.

E211 (benzoatul de sodiu) 
este folosit ca antiseptic, con- 
servant alimentar și pentru a

masca gustul unor alimente de 
calitate slabă; băuturile răcori
toare cu aromă de citrice con
țin o cantitate mare de ben- 
zoat de sodiu (până la 25 mg/ 
250 ml); se mai adaugă în lapte 
și produse din came, produse 
de brutărie și dulciuri, este 
prezent în multe medicamen
te; se cunoaște că provoacă 
urticarie și agravează astmul. 
Asociația consumatorilor din 
Piața Comună Europeană îl 
consideră cancerigen, însă 
este permis în România.

E250 (nitritul de sodiu) este 
utilizat în stabilizarea culorii' 
roșietice a cărnii conservate și 
dă o aromă caracteristică. 
Adăugarea de nitriți în ali
mente poate duce la formarea 
de cantități mici de substanțe 
cu potențial cancerigen. Com
paniile care procesează carnea 
adaugă acum, pe lângă nitrit, 
acid ascorbic sau izoascorbic 
pentru a împiedica formarea 
de nitrozamine. Industria căr
nii justifică utilizarea ni-

Aditivii au efecte negative asupra sănătății omului

triților pentru efectul lor 
inhibitor asupra dezvoltării 
bacteriilor producătoare de 
toxină botulinică.

E132 (indigotina) este un 
colorant care se adaugă în 
tablete și capsule, înghețată, 
dulciuri, produse de patiserie, 
biscuiți; poate provoca greață, 
vomă, hipertensiune arterială, 
urticarie, probleme de respi
rație și alte reacții alergice. 
Este permis în România.

E123 (amaranthul) este 
obținut din planta cu același 
nume; este folosit în ameste
curi pentru prăjituri, umplu
turi cu aromă de fructe, cris

tale pentru jeleuri. Poate pro
voca astm, eczemă și hiper- 
aciditate; în teste pe animale 
a provocat defecte neonatale și 
moarte fetală.

E122 (azorubina) este un col
orant roșu, obținut din 
gudron, care se adaugă la dul
ciuri, marțipan, cristale pen
tru jeleuri, peltea. Poate pro
duce reacții adverse la per
soanele astmatice și la cele 
alergice la aspirină. Este in
terzis în Japonia, Suedia, 
SUA, Austria și Norvegia. Es
te permis în România.

(sursa www.despreco- 
pii.com )

dana.laan0lntormmedla.ro
http://www.despreco-pii.com
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MINISTERUL INTERNELOR Șl REFORMEI ADMINISTRATIVE 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA .IANCU Dl HUNEDOARA* AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

ac

ANUNȚ
în conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului 

(general, nr. 42541, din 04.07.2007, privind organizarea și 
lesfășurarea concursurilor pentru încadrarea posturilor 

prevăzute pentru etapa a-ll-a de profesionalizare, Inspec- 
gbratul pentru Situații de Urgență „lancu de Hunedoara" 
Ih juuețului Hunedoara scoate la concurs, prin încadrare 
gjjn sursă Internă și externă, un număr de 412 posturi (408 
Si subofițeri șl 4 personal contractual), astfel:

I
' 173 subofițeri servanțl pompieri și protecție 
vilă

■ 169 subofițeri conducători
■ 66 alte specialități, dintre care: 61 cu studii 

medii șl 5 cu studii superioare
' 4 personal contractual

^CONDIȚII GENERALE:
a) PENTRU POSTURILE DE SUBOFIȚERI:
- să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris și vorbit;
- au cel puțin studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- să îndeplinească cerințele postului scos la concurs;
- să fie declarați apți medical, fizic și psihologic;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de 

conduită admise și practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de 

'urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de 
infracțiuni;

", - să aibă înălțimea de minimum 1.65 m;
- cei rechemați în activitate să nu fi fost trecuți în rezervă 

ca urmare a hotărârii consiliilor de judecată;
- cei care au grade militare în rezervă să nu dobândească 

la încadrare grade militare din corpul ierarhic inferior celui 
în care se aflau în rezervă.

b) PENTRU POSTURILE DE PERSONAL CIVIL:
să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

’ au cel puțin studii gimnaziale;
- să aibă vârsta de minim 18 ani;
- să îndeplinească cerințele postului scos la concurs;
- să fie declarați apți medical;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de 

conduită admise și practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de 

urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de
■4'

infracțiuni;
II) CONDIȚII SPECIFICE:
Candidații care vor opta pentru ocuparea unor posturi 

de specialitate vor trebui să prezinte și dovada calificării în 
respectivul domeniu, iar condițiile specifice pe specialități 
sunt afișate la sediul inspectoratului.

Se pot înscrie la concurs bărbați și femei care îndeplinesc 
criteriile de recrutare menționate.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele:
■ Cererea de înscriere și CV; (se completează în momen

tul prezentării la sediul inspectoratului);
Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptarea 

condițiilor de recrutare (se completează în momentul 
prezentării la sediul inspectoratului);

■ Documentele care să ateste cel puțin absolvirea studi
ilor impuse de cerințele postului dat din punct de vedere 
al nivelului acestora, cât și al specializării (copii legalizate);

■ Foaia matricolă (copie legalizată);
■ Copii (xerox + originalul care va fi doar prezentat pen

tru conformitate lucrătorului de resurse umane) ale actu
lui de identitate (C.l./B.l.), livretului militar (unde este cazul), 
permisului de conducere (pentru conducătorii auto) și car
netul de muncă;

■ Documente de stare civilă (copii legalizate): certificatul 
de căsătorie, certificate de naștere pentru candidat, soț/soție 
și fiecare copil, hotărâri judecătorești privind starea civilă 
acolo unde este cazul;

■ Autobiografia (se completează conform cerințelor îndru
marului pentru întocmirea autobiografiei de mână);

■ Tabelul nominal cu rudele candidatului;
■ Certificatul judiciar al candidatului;
■ Fișă medicală - tip încadrare în Ministerul Internelor și 

Reformei Administrative;
• Caracterizare de la ultimul loc de muncă (instituție de 

învățământ sau unitate militară);
■ Declarație pe proprie răspundere autentificată prin 

legalizare notarială din care să rezulte că nu are antecedente 
penale sau nu se află în curs de urmărire penală ori de jude
cată pentru săvârșirea de infracțiuni; iar dacă se află în una 
din aceste situații, ce fapte a comis;

■ Trei fotografii tip buletin de identitate;
La concurs vor putea participa numai candidații ale căror 

dosare de recrutare vor fi complete și corect întocmite.
Nu pot participa la concurs persoanele care au avut ca

litatea de polițiști/cadre militare, dacă:

a) Au întrerupt raporturile de serviciu în condițiile art. 
69 literele a, b, c, g, h, i, k, I, și m, din Legea nr. 360/2002, * 
privind Statutul polițistului, cu modificările și completările 
ulterioare:

b) Au fost trecute în rezervă în condițiile art.85 literele 
a, b, c, d, i, j, k, I, din Legea nr.80/1996, privind Statutul 
cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. ?

Recrutarea candidaților și întocmirea dosarelor de per
sonal: o’1

Data-limită pentru depunerea cererilor de înscriere la con
curs: 20.07.2007, de Luni până Vineri, între orele 08.00- 
15.30, la sediul inspectoratului;

Data-limită pentru depunerea dosarelor de recrutare: 
03.08.2007, ora 14.00.

Examinarea psihologică a candidaților (potrivit planificării 
Centrului de Psihosociologie): 23.07. - 03.08.2007, urmând 
ca data și locul de desfășurare să fie afișate la sediul inspec
toratului.

Organizarea și desfășurarea concursurilor:
a) pentru specialitățile subofițeri servanți pompieri și pro

tecție civilă și conducători autovehicule:
• evaluarea performanțelor fizice: 08.08.-10.08.2007:
• desfășurarea probei practice de conducere a autove

hiculelor: 13.08.-14.08.2007:
■ desfășurarea probei scrise: 15.08.2007.
b) pentru celelalte specialități de subofițeri:
■ evaluarea performanțelor fizice: 08,08.-10.08.2007:
■ desfășurarea probei scrise 13.08.-14.08,2007,
c) pentru funcțiile de personal contractual 

proba practică de evaluare a aptitudinilor cu relevanță
directă pentru performanța pe post: 17.08.2007

■ interviul 17.08.2007

t

>•

4

«

1

ALTE PRECIZĂRI:
1. Cererile de participare la concurs vor fi depuse la com

partimentul resurse umane din cadrul Inspectoratului pen
tru Situații de urgență „lancu de Hunedoara" al Județului 
Hunedoara, cu sediul-în municipiul Deva, str. G. Coșbuc, S 
nr. 26, jud. Hunedoara. ib

2. Tematica și bibliografia stabilite pentru concurs vor fi 
aduse la cunoștința celor interesați cu ocazia înscrierii.

Relații suplimentare se pot obține de la Inspectoratul pen- ■ 
tru Situații de urgență „lancu de Hunedoara" al Județului 
Hunedoara - compartimentul Management Resurse Umane, ’ 
tel. 0254/214220 sau 0254/214221 interior 115, precunț 
și pecsite-ul: www.igsu.roi-,. §
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Cum să îti acorzi
o mărire de salariu? POTE-MIX

“puterea
“Mă numesc Sorin Z., am 46 de ani și sunt din Tulcea. Am avut o lipsa totală 

de apetit sexual pe fondul unui program de munca prelungii și stresant. într-o 
funcție de răspundere. în urma administrări tabletelor Pote-Mix. efectul sexual 
dorit și-a făcut apariția cam după două saptămîni (2 buline x 3/zi) Surprinzător 
este ca. încă de la începutul tratamentului, s-a făcut simțită o îmbunătățire a tonusului general, mai 
multă energie, capacitate mare de efort, rezistență la oboseală, timpi de recuperare mai mic: In 
ansamblu, deși problema principală rezolvată a fost cea sexuală, apreciez foarte mult efectul pozitiv 
global, cu totul neașteptatei starea fizică și psihică a organismului,"

Descoperă cel mai simplu mod de a obține un câștig 
suplimentar semnificativ!

Indiferent cu ce te ocupi sau cât timp liber ai ia dispoziție, prin no-., e foarte simplu să devii 

agent de pensii și să realizezi un venit suplimentar pe măsura eforturilor tale.

1. Contactează-ne! Sună gratuit la 0800 030 000. trimite SIWS cu numele tău la 1834 

(tarif normal) sau intră pe agentpensii.ro

2. Noi îți spunem exact ce trebuie să fac> pentru a obține rapid licența de agent de marketing.

3. Ridică-ți banii din cont.

Pentru fiecare participant în sistemul de pensii adus de tine, vei primi câte 70 de RON.

mercumso* partener AVIVA
’t-a ■ • Viat»

Spre deosebire de alte produse similare, Pote-M.ix- 
întărește potența la bărbați pe termen lung, nu este un. 
medicament “de eveniment".

Este' capabil să întăture tulburările 
potențiale mai mari sau mai mici, s5 
elimine problemele de circulație 
cauzate de modul de viață 
stresant. să ușureze păstrarea 
rezistenței fizice, poate reînnoi sau întări 
performanța sexuală și poate produce din 
nou potența. Deoarece este un produs natural 
nu are efecte secundare.

Produsul Pole Mix ooah,- h administrai fumătorilor sau 
bolnavilor cu tulburări cardio-vasculare. Nu as efecte 
nocive, sau efecte secundare, poare fi adiî mistrat și de către 
persoane care suferă de diabet, hipertensiune sau se află ir- 
stare de posxinfarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool.

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în' 
regulat, întreruperile pot produce tulburări ce efect, in ’ 
termen de 12 ore lipsa trebuie compietată. > m acest m 
efectul dorit se va manifesta în termen tie două L ’ U»»*.!.:. 
se vor administra dimineața, la prânz și seara, pcnmnâneaîg,.. 
pe câl posibil cu apă minerală fără acid casnic 0 culta 
conține 150 tablete. suficientă pentru 25 zile.

Are efect crescut în cazul utilizării sistematice șj.

regulate Pentru menținerea efectului De 
termen lung (aproximativ 6 luniț,. 

recomandăm folosirea produsului pe o 
perioadăde cel puțin 2-3 luni continuu..

POTE-MIX--------------- -

Prețul unei cutii de Pote-Mix este' 
161 RON (1.610.000 lei).

Pentru mai multe informații accesațk 
sită! oficial: http://ww.potemix.ro sau 
sunați ia numerele de telefon:
w 0742-141 071
® 0742-141 072

■i ■
r».
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in DEVA căutau în magazinul naturist1 
LIFE-POWER ce pe Bd.luliu Maniu, Bl. J •' 
parter (vizavi de Biserica Ortodoxa)

in HUNEDOARA cău tați în farmacia LU-KA, 
FARM de pe sir Nicoiae Băfcescu. nr.1 (in 
cadrul Policlinicii cu plata) și în farmacia 
MEDIC0M de pe str. George Enescu. nr.’6 
(NONSTOP).

POTE-MIX
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Acest produs es'
rs

■;s £'2525■’ —'v i-

agentpensii.ro
http://ww.potemix.ro


Marele zid Ci nezesc (2201 Hr. 
si 1368-1644 d. Hr.) a fost construit pentru a 
lega fortificații existente într-un sistem uni
tar de apărare pentru a ține triburile mon
gole invadatoare în afara Chinei. Marele 
Zid este cel mai mare monument construit 
de mâna omului și se spune că ar fi singu
rul vizibil din spațiu. Mii de oameni au 
plătit cu viata pentru realizarea acestei con
strucții colosale, lungă de 6.400 de 
kilometri.

-W « MIM i , f
■ ■■ ■'

Colosseumul (70-82 d. Hr.) este un amfiteatru din cen
trul Romei care a fost construit pentru a-i omagia pe legionarii 
încununați de lauri și pentru a celebra gloria Imperiului 
Roman. Concepția sa arhitecturala este încă de actualitate, 
practic orice stadion modern poartă amprenta designului ori
ginal al Colosseumului. în vremea romanilor, în amfiteatru 
aveau loc lupte crude cu gladiatori și jocuri.

Internauții a 
ales „minunile"
■ Sâmbătă seara, pe sta
dionul Da_Luz din Lisabo
na.’ s-au anunoCo^J^i- 
nuni ale Lumi modeme.

Zid

Cetatea Petra din Iordania o
i. Hr. - 40 d. Hr.), aflată la marginea 
Deșertului Arabiei, a fost capitala străluci
toare a imperiului nabatean al regelui Are- 
tas IV. Maeștri în tehnologia apei, naba- 
teenii au construit tunele și rezervoare de 
apă. Un teatru, realizat după modelul celor 
greco-romane, avea 4.000 de locuri. în 
prezent, mormintele din Petra, cu fațada 
elenistica de 42 de metri înălțime a templu
lui de la mănăstirea El-Deir, sunt exemple 
impresionante ale arhitecturii Orientului 
Mijlociu.

Lisabona (MF) - Circa 100 de 
milioane de persoane au par
ticipat la un concurs organi
zat în scopul de a proclama 
noile Minimi ale Lumii mod
eme, informează AFP.

Pe lângă Marele
Chinezesc și Mausoleul Taj 
Mahal, din India, dintre cele 7 
noi Minuni ale Lumii mai fac 
parte: cetatea Petra din Iorda
nia, Colosseumul din Roma, 
statuia lui lisus Hristos Mân
tuitorul (Cristo Redentor) de la 
Rio de Janeiro, ruinele incașe 
ale orașului Machu Picchu 
(Peru) și fosta cetate maya de 
la Chichen-Itza, în Mexic.

Minuni „de onoare”
Piramidele de la Gizeh, sin

gura Minune a antichității care 
a rezistat trecerii timpului, au 
fost declarate de organizatori 
„în afara concursului”, pe 
motiv că ele sunt deja „min
uni de onoare ale lumii”. Inter- 
nauții au putut alege încă din 
luna ianuarie siturile preferate, 
dintr-un număr de 21 de mon
umente selecționate. Lista cu 
monumentele câștigătoatre a 
fost făcută publică sâmbătă

seara, pe stadionul Da 
►Luz din Lisabona, în 
'cursul unei gale

Cetatea antică Chichen-ttza 
dm peninsula Yucatan, Mexic, 
construită înainte de 800 d. Hr., cel mai 
cunoscut oraș-templu maiaș a fost un centru 
politic și economic al civilizației Maya. 
Cetatea cuprinde piramida Kukulkan, ulti
mul și cel mai mare dintre templele maiașe, 
templul Chac Mool, Sala celor o mie de 
coloane și Câmpul prizonierilor.

Mausoleul Tai Mahal din Aqra, India (1630), 
a fost construit la ordinul împăratului Sfîah Jahan, în memo
ria soției sale. Construit din marmură albă sub formă de 
grădini întinse împrejmuite de ziduri, Taj Mahal este con
siderat un exemplu perfect al artei musulmane din India. Ulte
rior finalizării construcției, se spune că împăratul a fost 
întemnițat și nu putea privi construcția decât printr-o mica 
fereastră din celulă.

asemănătoare cu cetremoniile 
de deschidere a Jocurilor Olim
pice. Această superproducție, 
retransmisă în peste 100 de 
țări, cu o audiență estimată la 
aproximativ 1,6 miliarde de 
telespectatori, s-a deschis cu o 
carte uriașă în culori aurii, pe 
care au defilat cele șapte min
imi ale Antichității. Cartea a 
fost înlocuită, pe scena de 6.500 
de metri pătrați, de un calcu
lator uriaș, simbolul voturilor 
acordate la concurs de mil
ioanele de intemauți din toată 
lumea. „Este pentru prima dată 
în istorie când au putut să 
voteze și să decidă toți cetățenii 
lumii”, s-a felicitat Diogo Fre
itas do Amarai, președintele 
Comisiei de onoare a acestui 
eveniment. înainte de anun
țarea rezultatelor concursului, 
cei peste 40.000 de spectatori de 
pe stadionul Da Luz au asistat 
la un mini-concert al cântăreței 
americane Jennifer Lopez.

Lista lui Weber
Ideea organizării concursu

lui pentru desemnarea celor 
șapte noi minuni ale lumii a 
fost lansată de cineastul elve
țian Bernard Weber, cu scop
ul de a completa lista min
unilor Antichității, alese 
jurul anului 200 înainte 
Hristos, dintre care astăzi 
mai există decât pira-

în 
de 
nu

Statuia lui lisus 
din Rio de 
Janeiro, Brazilia 
(1931), amplasată în 
vârful muntelui Corco
vado și înaltă de 38 de 
ftietri, a fost creată de 
sculptorul francez Paul. 
Landowski. Statuia. a'v 
cărei construcții a / 
durat cinci ani, âî* 
devenit un simbol al 
orașului și al căldurii 
poporului brazilian, 
care primește vizita
torii cu brațele

0 altă „viziune"
Paris (MF) - UNESCO 

are o altă „viziune” a 
restaurării și protejării 
patrimoniului mondial 
decât au organizatorii 
concursului care a desem
nat, sâmbătă, „cele șapte 
noi Minuni ale Lumii”, 
prin intermediul votului 
popular pe internet, a 
declarat Sue Williams, 
purtătoarea de cuvânt a 
organizației. „Această 
campanie a răspuns altor 
criterii și altor obiective 
decât cele ale UNESCO în 
domeniul patrimoniului”, 
a declarat, pentru AFP, 
Sue Williams.

Lista patromoniului 
mondial numără 851 de 
situri și include nu doar 
monumente, ci și ansam
bluri mai largi precum 
centrele unor orașe, 
peisaje modelate de om 
sau medii naturale.

„Toate aceste minuni 
merită să fie pe listă, dar 
ceea ce ne întristează este 
faptul că această listă se 
limitează la șapte”, a 
declarat, la rândul său, 
Christian Manhart, șeful 
departamentului de comu
nicare, parteneriat și pro
iecte educative UNESCO.

Orașul incaș 
Picchu din Peru 
(1460-1470), construit da 
împăratul Pachacutec pe 
muntele cunoscut ca Machu 
Picchu („muntele bătrân”), 
este amplasat pe platoul 
andin, în mijlocul junglei 
amazoniene. Abandonat prob
abil din cauza unei epidemii 
de pojar, după ce spaniolii au 
învins imperiul incaș, orașul 
a rămas



Riscul și cura
■ După șase zile de în
treceri, „Transilvania 
Adventure Trophy" a 
ajuns la finiș.

iul- la extrem

valentln.neagu@lnfarmniedla.ro

Valentin Neagu

• Cedare. Managerul general al clubului 
Jiul Petroșani, loan Sdrobiș, a declarat că 
jucâtorul Marian Constantinescu a fost ce
dat definitiv la formația FC Brașov. „L-am 
®ălat definitiv și am adus, în locul lui, un 
jtfcător mult mai bun și tânăr. Este vorba 
de Răducloiu, un fundaș dreapta, de 20 de 
ani. (V.N.)

Deva - Vineri, după miezul 
nopții, la Deva, cea de-a Vl-a 
ediție a Raliului „Transilva
nia Adventure Trophy” a luat 
sfârșit. Iar prin felul cum s- 
au desfășurat întrecerile și 
festivitatea de premiere, se
poate spune că a fost o reu-

• Tragere la sorți. După disputarea opti
milor de finală a Cupei Primăriilor la Fotbal 
^^jrma tragerea la sorți a sferturilor de 
Olă. Aceasta va avea loc mâine, 10 iulie 
ijg, la ora 10, la sediul Asociației Jude
țene de Fotbal. (V.N.)

■

Scoruri mari în optimi
Deva (V.N.) - Se pare că față de alte tere

nuri unde s-au desfășurat optimile Cupei 
Primăriilor la Fotbal, la Ilia, lucrurile au 
fost foarte clare. Cel puțin în privința sco
rurilor înregistrate. Și nu putem spune alt
ceva, din moment ce ambele meciuri au 
avut învingători la patru goluri diferență. 
De la ora 10 s-a disputat primul meci, din
tre Voința Ilia și Lăpugiu. Ei bine, gazdele 
au câștigat cu scorul de 6-2, după ce au con
dus și cu 4-0. De remarcat că trei dintre 
olurile celor de la Ilia au fost marcate de 
lorin Potintea în minuturile 20, 37 și 52.. 

Celelalte goluri au fost marcate de Fusa, 
Popa și Șoancă. Pentru Lăpugiu a marcat 
Hațegan (min. 57 și 60). Și cea de-a doua 
partidă a avut cam aceași desfășurare. Este 
vorba despre cea dintre Brănișca și Gurasa- 
da. Fotbaliștii din Brănișca s-au impus cu 
scorul de 5-1, Cișmaș reușind să înscrie nu 
mai puțin de patru goluri (min. 24, 31, 45,și 
54). Pentru cei învinși a marcat Căleanu, în 
minutul 44. Așadar, diferență destul de 
mare de valoare. Așadar, Ilia și Brănișca 
sunt calificate în sferturile de finală.

șită. Au afirmat-o mai mulți 
participanți, cât și inimosul 
organizator al acestei com
petiții automobilistice de 
prim rang, Virgil Marin. A- 
ceastă ediție are și câteva noi 
recorduri: cei mai mulți par
ticipanți și faptul că au fost 
mai mulți străini decât ro
mâni ar fi doar două.

Așadar, la competiție, a 
cărui dificultate a fost mărită 
de furtună, au participat 70 
de mașini, 20 motociclete și, 
pentru prima oară, 15 ATV- 
uri. După cum spuneam, stră
inii au fost majoritari, alături 
de români fiind prezenți con-

Români, austrieci, italieni, unguri au urcat pe podiumul de premiere de la Deva

curenți din Belgia, Spania, 
Franța, Italia, Germania, O- 
landa, Austria și Portugalia.

Câștigătorii
Extrem Class: Locul I 

echipajele Berhard Hofes- 
taeller - Paul Demeter (Aus
tria); Csaba Boros - Mihaly 
Eigner (Ungaria); locul II, 
Remco Peter - Reus Voestu 
(Olanda); Bern Enting - Luuc 
Potgieter (Olanda), locul III, 
două echipaje românești: 
Liviu Iernean - Alexandru 
Lupa; Claudiu Ugran - Barna

Rovas.
Moto Extrem Class: locul I, 

Sorin Cristea ■ Mișu 
Ioanițescu (România); locul II, 
Laurențiu Nedelcu - David 
Wortan (România) locul III, 
Majid Rosttami - Costică 
Rusu (România).

Moto Open Class: locul I, 
Mihai Doxan - Cornel Banciu; 
locul II, Cristian Doxan - 
Cristi Popescu; locui III, 
Sabin Zabarcianu - Radu 
Răzvan, toate echipajele fiind 
din România.

Open Class: locul I, Andi 
Damiri - Adrian Lozinca

(Foto: T. Mânu)

(România); Andrei Paraschiv 
- Robert Zaharia (România); 
locul II, Bucur Mihancovici - 
Bruno Huțiu (România); 
Gabor Csaka - Gheorghe Csi- 
lagi (România), locul III, 
Marina Pugilese - Giancarlo 
Cavicchioli (Italia); Fabio 
Nasceti - Giuseppe Crocetti 
(Italia).

Quand ATV: locul I, Mihai 
Concioiu - Daniel Ticos 
(România); locul II, Velso Nio- 
hi (Italia) - Mihaly Szabo 
(România); locul III, Cosmin 
Deacu - Nicolae Constantin 
(România).

Pentru că 
suntem

\ numărul 1 
in județ,

< te ajutăm să fii 
și tu numărul

\Consultanții 
noștri de 
vânzări, la 
dispoziția ta! 
Mihaela 
Stroia 
0720 - 400 438 
Anca Bobora 
0721- 513 871 
Sorin Flori 
0720 - 487 389

IVara aceasta 
reclama 
ta în
Cuvântul 
liber va fi 
[doar 50 de 
lei + 
TVA!
Cu bani 
putini, poți 
câștiga bani 
multi!

a a a a • /

mailto:valentln.neagu@lnfarmniedla.ro
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• A pierdut finala. Jucâtoarea de tenis 
Liana-Gabriela Ungur a pierdut, sâmbătă, 
finala turneului challenger de la Bastad, 
dotat cu premii în valoare totală de 
25.000 de dolari. (MF)

• Locui nouă. Echipa feminină de sabie 
a României s-a clasat pe locul nouă la 
Campionatele Europene de scrimă de la 
Gând. România a învins, în întâlnirea pen
tru locurile 9-10, echipa Azerbaidjanului, 
scor 45-18. (MF)

Copa America
București (MF) - Re

prezentativele Braziliei 
și Uruguayului s-au cali
ficat sâmbătă, In semifi
nale la Copa America, in 
urma victoriilor obținu
te în sferturi, în fața se- j 
lecționatelor statului i 
Chile, respectiv Venezu- I 
elei, informează AFP. I 
Brazilia a învins Chile j 
cu scorul de 6-1. Goluri- i 
le brazilienilor au fost j 
marcate de Juan '17, Ju- I 
lio Baptista '23, Robinho 
'28, '50, Josue '69, Vagner i 
Love '85. Pentru Chile a 
înscris Suazo '76. Uru- 
guayul a trecut de Vene
zuela, cu scorul de 4-1, 
prin golurile marcate de j 
Forlan '39, '90+2, Garcia 
'65 și C. Rodriguez '87.

Sofronie la BAC

Gerhard Heiberg

Noi mem
bri CIO

rilOtUl finlandez al echipei Ferrari, Kimi Raikkonen, a câștigat Marele Premiu al Marii Britanii, a noua etapă a 
Campionatului Mondial de Formula 1, disputat, duminică, pe circuitul de la Silverstone. Raikkonen a fost unnat de 
cele două monoposturi McLaren Mercedes, conduse de campionul mondial en-titre, spaniolul Fernando Alonso și de 
liderul clasamentului, britanicul Lewis Hamilton. Pota EPA)

București (MF) - Fosta 
campioană olimpică la 
gimnastică, Dana Sofro
nie, a obținut media 8,66 
la examenul de bacalau
reat. Sofronie a fost nota
tă cu 10 la limba română

Ia 
geografie, 10 la 

măiestrie 
sportivă și 
7,55 la isto
ria români
lor.

București (MF) - Co
mitetul Internațional 
Olimpic (CIO) a co
optat patru noi 
membri, între care se 
numără șl două 
femei, șl l-a reales 
pe norvegianul Ger
hard Heiberg în Co
mitetul Executiv, în 
ultima zl a celei de-a 
119-a sesiuni de la 
Guatemala. CIO nu
mără în prezent 115 
membri, după coop
tarea prințesei Haya 
Al-Husseln, reprezen
tantă a Emiratelor 
Arabe Unite, a elve
țianului Patrick Bau
mann, precum și a 
columbianului An
dres Botero șl a Rltel 
Subowo, din Indo
nezia. In 2006 au 
mal fost alese trei 
femei, dlntr-un total 
de șapte noi mem
bri. Heiberg a fost 
reales în Comitetul 
Executiv al CIO cu 
49 de voturi din 92 
posibile.

Rezultate din Cupa UEFA-Intertoto
BucutajU (MF) - Rezultate înregistrate în partidele <Jls- 
putate sâmbătă, în prima manșă a turului doi al Cupei 
UEFA-Intertoto'
Maccabi Haifa (Israel) * Gloria Bistrița (România) 0 - 2 
Dacia Ghișlnău (Moldova) - St-Gall (Elveția) 0 - 1
Gent (Belgia) - Cliftonville (Irlanda de Nord) 2 - 0 - La 
Gent, Alin Stoica a fost titular. . ; v
Cork City FC (Irlanda) - Hammarby (Stledla) 1-1
ZTE (Urtgarla) - Rubin Kazan (Rusia) 0 - 3 ..
Rapid Vjena Austria) S'evat: Bratislava (Slovacia) 3 - 1
Slâvija Sarajevo (Bosnia-Herțegovina) - ©țelul Galați | 

(România) 0 - 0
Makedonija Skopje (Maeeitala) - Cherno Bere Staia- 
na (Bulgaria) 0 - A
Maribor (Slovenia) - Kula (Serbia) 2 ■ 0
Cernomoreț Odessa (Ucraina) - Șaktior Soligorsk 

(Belarus) 4 - 2
Tobol Kostanay (Kazahstan) - Slovan Liberec (Cehia)1 - 1 I 

Duminică au avut loc meciurile:
Honka Espoo (Finlanda) - Aalborg (Danemarca)
Vetra Vilnius (Htuania) - Legia Varșovia (tataia) 
Trabzonspor (Turcia) - Vllaznia Shkoder Hbanlaj.

Meciurile retur vor avea loc la 14 și ÎS iulie.

Jucâtoarea americană 'Venus 
Williams a câștigat, pentru a patra 
oară, turneul de la Wimbledon, 
impunându-se în finală, cu scorul de 6- 
4, 6-1, în fața sportivei franceze Marion 
Bartoli. Williams s-a mai impus la 
Wimbledon în anii 2000, 2001 și 2005. 

___________________________________________________ (Foto: EPA) j

„S-a jucat" cu Barța și Real
■ De mai bine de șase 
luni, Chivu avea un 
preacord cu Inter- 
nazionale Milano.

București (MF) - Cotidianul 
catalan „Sport” scrie dumi
nică, la pagina „Confidențial”, 
că fundașul Cristian Chivu s- 
a Jucat” cu FC Barcelona și 
Real Madrid, deoarece el avea 
un preacord cu Intemazionale 
Milano încă din urmă cu șase 
luni. Autorul articolului, Jose 
Luis Carazo, susține că prea- 
cordul cu Inter Milano se 
putea rupe pentru ca românul 
să meargă la un alt club doar 
dacă această altă grupare ar fi 
prezentat o ofertă financiară 
mal mare decât 4,5 milioane 
de euro pe sezon. „Mai mult, 
Inter s-ar fi înțeles cu repre
zentantul jucătorului, Giovanl

sătorit la-Paris, cu 
Georgette, mama copii
lor săi. Eto'o și partene
ra sa au ales orașul Pa
ris pentru a se căsători 
deoarece acolo locuiesc 
Georgette și cei trei 
copii ai cuplului, Eti
enne, Maelle și Siena.

(Foto: EPA)

Tot mal sigur spre Inter

Becali, pentru a-i da trei mi
lioane de euro dacă se va rea
liza transferul, înainte de a 
plăti cele 14 milioane de euro 
Romei. între timp, Barpa și 
Real s-au luptat pentru Chivu, 
dar In final ambele operațiuni 
au căzut, pentru că sub nicio 
formă nu au scăzut pretențiile 
economice ale jucătorului și 
nici nu s-a ajuns la un acord 
pentru cine trebuia să-i plă
tească trei milioane de euro 
lui Giovani Becali, deoarece

nici Roma, nici Barpa și nici 
jucătorul nu au fost dispuși să 
„ofere” o sumă atât de mare”, 
notează „Sport”.

„Sport” susține că Real 
Madrid și FC Barcelona au 
decis să se retragă deoarece nu su^;^abB-t;> înde- 

plinească pretențme jucă
torului. „Reprezentantul lui 
Chivu cerea Barcelonei un 
contract anual de 5 milioane 
de euro net pe sezon, iar 
Realului 5,5 milioane de euro.

Turul Franței
București (MF) - Rutie

rul elvețian Fabian Can- 
cellara (CSC) a câștigat 
prologul Turului Franței 
desfășurat sâmbătă la 
Londra. Cancellara a par
curs cei 7,9 kilometri în 8 
minute și 50 de secunde, 
fiind urmat în clasamen
tul prologului de ger
manul Andreas Kloden 
(la 0:13) și americanul 
George Hincapie (la 0:23). 
Sportivul elvețian încă își 
așteaptă bagajele pierdute 
în timpul călătoriei făcu
te la Londra pentru star
tul Turului Franței. „Da
că am barbă, nu este vina 
mea. Nu am avut cum să 
mă rad. Lucrurile mele 
sunt In valiză. Sper că 
cineva o va găsi și mi-o 
va aduce”, a spus el.

I

Mare scandal în Formula 1 I
■ McLaren și piloții 
acesteia riscă să piardă 
puncte în urma 
acuzațiilor de spionaj.

București (MF) - Președin
tele Federației Internaționale 
de Automobilism (FIA), Max 
Mosley, a declarat că echipa 
McLaren și piloții acesteia 
riscă anularea punctelor din 
Campionatul Mondial de FI 
dacă acuzațiile de spionaj se 
vor adeveri. „Nu vreau să fac 
speculații, dar doar în circum
stanțe extraordinare sancțiu
nea decisă în cazul unei echi
pe este diferită de cea pentru 
piloții săi”, a spus președin
tele. Max Mosley le-a răspuns 
astfel jurnaliștilor care l-au 
întrebat dacă, în cazul în care 
se dovedește că este vinovată, 
echipa McLaren-Mercedes ar 
avea punctele din clasamentul 
constructorilor anulate, fără 
ca piloții Fernando Alonso și

Lewis Hamilton să fie sancțio
nați. înainte de a noua etapă 
a Campionatului Mondial de 
Formula 1 de la Silverstone, 
McLaren-Mercedes este lider 
în clasamentul constructori
lor, cu 25 de puncte avans față 
de Ferrari, în timp ce Hamil
ton conduce în clasamentul 
piloților, cu 14 puncte avans 
față de Alonso.

Mosley a confirmat că FIA, 
care a deschis o anchetă după 
acuzațiile de spionaj la adresa 
echipei McLaren „doar din 
punct de vedere al echității 
sportive”, bazându-se pe Codul 
Sportiv Internațional și pe 
regulamentul CM de FI, nu va 
ezita să decidă sancțiuni dacă 
se va dovedi că McLaren a 
beneficiat intr-un fel sau altul 
de cunoașterea unor elemente 
provenind de la echipa Fer
rari.

,,O echipă este responsabilă 
pentru -personalul său”, a 
adăugat Mosley, ca răspuns

Max Mosley

după declarațiile președintelui 
McLaren, Ron Dennis, care a 
asigurat că echipa sa nu a fost 
implicată în spionaj, chiar 
dacă un angajat este suspectat 
că ar fi primit documente 
confidențiale de la un fost 
teimician de la Ferrari.

Un nou record - FC Barcelo
na are 156.366 de „socios"

București (MF) - Gruparea 
FC Barcelona a stabilit un 
nou record în ceea ce privește 
numărul de „socios” (mem
bri), ajungând la cifra istorică 
de 156.366 la data de 30 iunie 
2007, ceea ce reprezintă o 
creștere cu 8 la sută față de 
anul trecut, informează coti
dianul „Marca”. în ultimul se
zon s-au înregistrat 11.484 de 
noi membri, o creștere cu 7,92 
la sută față de sezonul pre- 
cendent. în plus, aproximativ

17 la sută din acești noi mem
bri sunt din afara Spaniei, 
ceea ce demonstrează că ima
ginea clubului s-a îmbunătățit 
semnificativ în străinătate. 
Aceste cifre plasează clubul 
din Barcelona pe primul loc 
în plan mondial în privința 
numărului de suporteri mem
bri, fiind mult mai mare 
decât cel anunțat de Bayern 
Munchen (120.000 de membri 
în 2006) sau Real Madrid 
(85.000 de membri în 2006).

l^robanK,

Grecul
Theodoros 
Papaloutas a 
semnat un nou 
contract eu 
ȚSKA Moscova, 
valabil pe urmă
toarele trei se
zoane, perioadă 
în care va primi 
9 milioane de 
euro, devenind 
astfel cel mai 
scump jucător 
de baschet din 
Europa.

(Foto: EPA)
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REZERVĂRI-HO'TEL

Vând ap. 2 camere (03)

• mM L zona Miorița, contorizări apă, gaz, 
preț un miliard patru sute milioane lei, tel. 
223336.(7)

• muK Zona Pieței, et 3, bloc de cărămidă, 
semidec, st=4fi mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130000 ron, neg., tn funcție de ofertă, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• zona Mcro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

.Pentru câ vrem sa-y raspîâthn fidelitatea 
lș.î sa te înarmam cu premii, iți propunem 
un nou concurs, in perioada 5 iunie - 26 ON 
iulie, Intră pe www.huon.ro.completeză 
formularul asociat imaginii de promo și câștiga tn 27 iui» 
un MF3 PLAYER, un WEBCAM sau o pereche ac 
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• zona Soldu, et. 1, bloc de cărămidă, parchet, 
gresie, faianță, baie amenajată, preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• Deva, et 1. parchet, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron, tel. 215212. (Al)
• dec, et 60 mp, et 1, zona Gării, preț 46500 euro, 
tel. 0740/210780. (Al)
• dec, balcon, parchet, gresie + faianță, st 55 
mp, et. 3/4, zona I. Maniu, preț 150.000 ron, tel. 
0742/019418 (Al)
• In drcuft zonă bună, liniștită, et 2/4, bloc de 
cărămidă, balcon, contorizări complete, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)

romimo.ro
• dec, contorizări, 2 balcoane, et. 1, zona Gării, 
preț 46.500 euro, tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• Dada, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Mineralul, 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. lulhi 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)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• urgent, drcuH, 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, 
cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet gresie, 
faianță, 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 Lido, 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)
• urgent apartament 2 camere bid. luliu 
Maniu, cu balcon, centrală termică, termopan, 
ușă metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788/165702,232808 
(A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), 
ocupabil imediat contorizări, etaj 2,zonaTeilor, 
preț 85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro. tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231300. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tel. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț
atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală parchet termopane, 
modificat merită văzut preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat 
preț atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap, 2 camere (04)

• «p.2camere,irgentDwa, plata imediat tel 
215212. (Al)
• mgeah apartmaant 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. 
0740/317314. (A9)

AutoCord
dealer Stoda

Deva, Bd. 22 dec, 814, telefax: 0254 22 45 44 
vanzari@autocofd.ro, www.autococd.ro

Vând ap. 3 camere (05)

• zona Dorobanți, 80 mp, pereți Izolați exte
rior, 2 băi, centrală termică geamuri 
termopan, complet mobilat preț 75400 
euro, negodabărelațfl la tel 0720/545757. 
(nr, 6/04472007)

• dec, et 2, zona Lie. Auto, sup. 98 mp, preț 
75.000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• dec, CT, 2 băi, balcon, parchet, gresie + 
faianță st 90 mp, zona Bălcescu, et 1, preț 62.000 
euro. neg., tel. 0742/019418 (Al)
• drcuK, M. Kogălniceanu, et. 3/4, balcon 
închis, parchet, contorizări complete, preț 
164.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• CarpațL dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 
90.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• ProgresuL et 1, dec, neamenajat, 2 băi. 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Diacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom., baie , bucătărie, 
balcon, amenajat termopane, preț: 150.000 RON, 
tel. 0745/367891 (A2)
• Dorobanțt et 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț 65.000 euro neg, tel 
4745/367893. (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 Mărtștt decomandate, modificat 
contorizări, parchet ycsie, faianță preț 170400 
lei negociabil. teL 0730/474275, 078^165701 
232808 (M).
• etaj 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 bâL 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62500 euro negociabil, tel. 
0723/251498, 0788/165702,232808 (A4)
• decomandata, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet bine întreținut mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165701 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, et aj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 23’i .800. (A9)
• dec, bale cu gresie, fairanță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/31 7.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zoria Dorobanți, Deva. tel. 
231300, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231 £00. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvi n, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală îmbunătățiri, preț
atractiv, tel.:025V613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 bă, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad,zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, te l.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A1O)
• Brad, str. Cuza Vodă preț atractiv, 
tel.:0254/613366,, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, tel.:0254/613366, 
0788/040.490, CiWlSawu. (AiU)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• wgent, 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, 
0740/5350915,232808 (A4)
• dec sau semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317311 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

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

• eta|l, zonă centrală In apropierea pieței 
centrale, decomandate, centrală termică, 
termopane, Informații la telefon 
0723/504858 (re. 3/0107.2007)

• dec, zona împăratul Traian, et 2, hol, 16 mp, 
parchet, CT, 2 balcoane, 2 băi, st 110 mp, garaj și 
boxă sub bloc, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. 
(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)

• decomandate, etaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet fără modificări, 2 băi, vedere la stradă 
liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165701 0254/232808 (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona
Carpați, Deva. preț neg., tel. 231300. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• cu garai scară interioară 150 mp, Deva, CT, 
termopane, stil occidental, preț 110.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

Vtedu, hcMnas*.
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UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 10, www.ulbsibiu.ro

ADMITERE 2007
FACULTATEA DE TEOLOGIE „ANDREI ȘAGUNA”
550^9fiibiu. B-dul. Mitropoliei nr. 20 Tel: 0(140/269/210530; Fax: 0040/269/215905 e-mall; teotagie^ulbsiblu.m
Domeniul de licență; Teologie Spec: Teologie Pastorală - 70 de locuri bugetate; 130 de lacuri cu taxă; 

Teologie Didactica* -10 locuri bugetate; 20 locuri cu taxă; 
Teologie Socială* -10 locuri bugetate; 20 locuri cu taxă;

Admiterea 2007 se va facepe bază de concurs de dosare și interviu; Media de admitere, sesiunea 2007, se va 
calcula după formula: NOTĂ 1: medie cis. IX + medie cis. X + medie <fls, XI + medie cis, X11+ medic bac 

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

5
Perioada de înscrieri: 16 21 iulie 2007. Interviul: 23-25 iulie 2007
FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE
550024-Slbiu, B-dul Vtcțorielnr. 5-7 Tei,: 0040/26W215556; Fax: 0040/269/2.12707 e-mall: litere&ulbslblu.ro 
Domeniul de licență: Limba și Literatura Specializări: Limba și literatura română - o limbă și lit străină 
(engl, germ, fr). Criterii de selecție; -interviu (jkțobă de competență lingvistică), cu calificativ (admis/respins 
~ Mediala Limba și literatura română din anii de fideu + media la Limța și literatura engleză, ftancez* sau 
germană din anii de liceu (sau certificatul international recunoscut pe
- Media la bacalaureat: 25 %
Limba și literatura engleză - o limbă și literatură străină (germană, f 
Criterii de selecție: interviu (probă de compete țâ lingvistică), cu
- Media la Limba și literatura engleză din anii de liceu (sau tifica 
Lb șl lit franceză/germană/română din anii de liceu (sau cerțiț^ul In
- Media la bacalaureat: 25 % 
Limba și literatura germană - o limbă și literatură străină ( 
Criterii de selecție: - interviu (probă de competența lingvist
- Media la Limba și literatura germană din anii de liceu (sau 
Lb și lit engleză / franceză/ română din anii de liceu ( sau ccrti 
~ Media la bacalaureat: 25 % 
Limba și literatura franceză ■ o limbă și literatură strâilnâ ( 
Criterii de selecție: - interviu (probă de competență lingviști
- Media la Lb și lit franceză din anii de liceu (sau certificatul 
engleză / germană / română din anii de liceu (sau certificatul 1
- Media la bacalaureat: 25 %
119 locuri bugetate; 120 de tocuri cu taxă;
Domeniul de licență: Limbi Moderne Aplicate Specializări: Lim

- Lini ba ac

FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI) 

550012-Șihiu, Str. Dr. ion Rațlu nr. 7-9 0040/269/211338; Fax: 0040/269/212558 e-mall; .vaiapmia)ulh3ibiu.ro |
Domeniul de licență: Ingineria Produselor Alimentare
Specializări: Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare - 35 loc bugetate; j 
Tehnologia prelucrării produselor agricole -100 de locuri cu taxă; 100 1D;
Domeniul de licență: Biotehnologii alimentare

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 loc cu taxă; 
Domeniul de licență: Agricultură Spec: Montanologie- 40 de locuri bugetate; 75 de locuri cu taxă; 75 ID 
Domeniul de licență: Ingineria Mediului Specializări: Ingineria și protecția mediului in agricultură 
-10 locuri bugetate; 50 de locuri cu taxă;
Condiții de Admitere: Admiterea se face pe bază de concurs dosare: - 20% media bacalaureat și 80% media 
anilor de studii. Perioada de înscrieri: 16 - 22 iulie 2007 (11-1.5 septembrie 2007)
FACULTATEA DE MEDICINĂ „VICTOR PAPILIAN”

550166-Slblu, Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4 Tel: 0040/269/436777: Fax: 0040/269/212320e-mall; me<2icinai'a)ulbsibiu.ro\ 
Domeniul de licență: Medicină - 84 de locuri bugetate; 35 de locuri cu taxă;
Domeniul de licență: Asistență medicală • 21 de locuri bugetate; 40 de locuri cu taxă;
Domeniul de licență: Medicină dentară 20 de locuri bugetate; 35 de locuriou 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 cu taxă;
Proba de concurs: Biologie
Perioada de înscriere: Medicină. Medicină dentară, Asistență medicală: 17-21 iulie 2007 

Tehnică dentară. Asistență dentară: 21-25 iulie 2007
Data examenului: Medicină, Medicină dentară, Asistență medicală: 23 iulie 2007 

Tehnică dentară. Asistență dentară: 27 iulie 2007
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
550012-Sibiu, Str. Dr. Ion Rațiu nr. 34 tel.: 0040/269/216642; Fax: 0040/269/216617 e-mail: stiinte@ulbsibiu.ro

D(>m de licență: Matematică Spec: Matematică; Matematică Informatică - 40 loc bugetate; 60 loc cu taxă; 
na de admitere: Selecția candidațîlor se face prin concurs constând într-o probă de dosar, 
îdologia probei de dosar: 1. Ponderea mediei de la bac 20%. .2. Pondere 80% în media finală: 
ma la disciplina “Matematică” sau "Informatică" din liceu (calculată ca medie aritmetică simplă pe 

liceu în care s-a studiat disciplina).
iul de licență: Informatică Spec: Informatică; Informatică aplicată - 30 toc bugetate; 150 loc cu taxă; 

admitere: Selecția candidaților se face prin concurs constând intM» probă de dosar.
gia probei de dosar: 1. Ponderea mediei de la bacalaureat 20%. 2. Pujttdere 80% în media finală: t3 
■isciplina “Matematică" sau ’‘Informatică” din liceu (calculată ca medie aritmetică simplă pe 
■s în care s-a studiat disciplina).

noilMĂt licență: Cibernetică. Statistică și Informatică Economică Spec: Informatică economică
J. joMr. (etate: 150 de locuri cu taxă:

fi lit română
respins) 

recunoscut) + media la 
engl sau fr): 75 %

a la Lb și lit 
): 75 %

iteratura românii

MÎ ■pțimle Specializări: Etnologie - 45 de locuri cu taxă;

pMi eb taxă; 60 FR

kteHl limxă;

■ ■ '

ngl, fr sau germană): 75 %

sau Lb și lit română 
(admis/respins) 
tonal recunoscut) + media la 

pentru fr sau ger); 75 %

60 locuri bugetate; 60 de locuri cu taxă;
Criterii de selecție:' interviu (probă de competență lingvi stică), c1|
- Media la Limba și literatura străină A din anii de liceu (swu certific 
Limba și literatura Străină B din anii de liceu (sau certificatul ini
- Media la bacalaureat: 25 % J™ 
Domeniul de licență: Științe alecomuniklril 
Specializări: Biblioteconomie și știința informării 10 locuri bugetate) 
Criterii de selecție^- Media laLimba și literatura română din anii de% 
Domeniul de licență: Arte Specializarea: Artele spectacolului (Actor 
Probe de concurs $7-29 iulie 2007);
Vizita medicală-prpbă eliminatorie; Actorie - etapa I - prob® diminato4e* ' 
♦ proba va consta în recitarea unei poezii (balade, fabule, poezii de dra 
a 1-2 povestiri și a două monoloage din repertoriul propriu, la alegerea 
Admis sau Resping.
Probă de aptitudini - etapa a Il-a * proba constă în prezentarea unor poezii, 
monolog din repertoriul candidatului. la alegerea Comisiei de cctncurs. 
Criterii de selecție:{Media la pțopa de aptitudini: 80 % Media la bacal 
Specializarea: Teaâpiogie -mrnagement cultural -10 locuri bugetate; 2 
Criterii de selecție; ..leala genere'* din liceu la Limba și literatim română: 7 
Perioada de înscrieri: 23 - 28 iulie 2007 (3-21 septembrie 2007) 
FACULTATEA DE JURNALISTICĂ 

550201-Sibiu, Str. Brfytariior nr. Iț3 țel.: 0040/269/218287 
Domeniul de licență: Științe <lc Comunicării - 41 
Specializări: Jumițlișm - 60 cu taxă; Comunicare 
Condiții de admitefe: Media de la examenul de 
Perioada de înscrieri: 16-21 iulie 2007 (23-25 iu 
FACULTATEA DE INGINERIE „HERMANN OB

550025-Sibiu. Str. Emil Ciaran nr. 4 fist.: 0040/269/217928; Fax: 
Domeniul de licență: Inginerie Industrială 1 
Specializări: Tehnologia construcțiilor de mașini Mașini și
- 75 de locuri bugștate; 100 de Ipcuri cu taxă; 1 

Domeniul de licență: Inginerie Industrială 2 
Specializări: Tehndlogia tticoiajelCKfi confecțiilor

Tehnologia și «esâgnul eenfecțiiteo
- 65 de locuri bugetate; 50 de locuri <■ taxă;

Dom de licență: Inginerie Mecanică Spec; Utiltye peoBtu 
Domeniul de Jicen|ă; Mine, Petrol, și Gazpl^eo! :

- 28 de locuri bugetate; 40 de locuri cu ”
Domeniul de licență: Inginerie și Mțtpțțgemerit3^ ,

Specializări: Inginerie economică în domeniul a, gg de tocuri
Domeniul de licență: Calculatoare și Tehnologia
- 70 de locuri bugetate; 80 de locuri cu taxă;
Domeniul de licență: Inginerie Electrică Spec: Elecm^ecsBlci 
Domeniul de licență* Ingineria “

zr: 0040/2699211313
uri bugetutc
ii Publice -90 

50%; Medi

69/212716

e: Selecția canclidațîlor se face prin concurs constând într-o probă de dosar, 
de dosar: 1. Ponderea mediei de la bacalaureat20%. 2. Pohdere 80% în media finală: 
"Matematică" sau "Informatică" din liceu (calculată ca medie aritmetică simplă pe 

''HsmtaHM-A Studiat disciplina).
Și*. Biologie Specializări: Biologie - 5 locuri bugetate: 50 di locuri cu taxă; 

MMkÎ' 1. IpĂțEea mediei de la bac 20%. 2, 80% - medialelor mai njari două note obținute în 
biologice și ecologice

ui Spec: Ecologie și Protecția Mediului- 35 loc bugetate; 70 loc cu taxă; 
mediei de Ia bac 20%. 2. 80% - media celor mai mari două note obținute în 

teleologice și biologice
a de adm: I.
il liceului JM——-______ ......... ..........D—
niul de MțQi: Saciolo^B Specializări: Sociologie -15 locuri bugetate; 60 de locuri cu taxă;" "1 ~mBP PoBdoro* mediei de la bacalaureat “ 100%

RșffiW— ‘fflfen|l socială Specializări: Asistență socială - 5 locuri bugetate; 75 locuri cu taxă 
litere : Ponderea meuie; de la bacalaureat =100%

___ _ jptesr Specializări: Psihologie - 2Ide tocuri bugetate; 75 de locuri cu taxă;
de țÂimpsț l. Bmlese 1»; SS%. 2. Pondere în media finală de 25% (media gen a anilor de liceu) 

| ncniuț'£■'MteȘi SSariM/diferide Specializări: Etnologie - 45 de locuri cu taxă;
£ 'orma de aimlteret EtaniereK mediei de la bacalaureat ~ 100%
S Domeniul itoenț*! EduCBție Fizică și Sport Specializări: Educație Fizică șl Sportivă;

' Sport și fctamanp metrică - 38 de locuri bugetate; 50 de locuri cu ®xă;
Forma Kte tfciîWK: LsBpndere bacalaureat: 20%. 2, Probă practică: pondere în media finală de 80%

lizări: Psihologie - 21de locuri bugetate; 75 de locuri cu taxă;

; - Formate» ■pMMMl ld*Hdere bacalaureat: 20%. 2. Probă practică: pondere in media tinală de «0%
a. probî4tâț|NKtate metrică: alergare de viteză 50 m. săritură în lungime de pe loc. aruncarea mingii de

r. 30 loc cu taxă; 
roctuSȘIor

Domeniul de licență* ingineria Medit^m^ •
Specializări: Ingineria și protecția mediuluțlnjrfsWe - 21 de locuri bug£ite( Mii _ _____
Domeniul de licență: Ingineria Tkanspm^riior Specializări: Ingineria » ți afeficulai
- 21 de locuri bugetate; 40 de tocuri eu taxlj * &’/'*

Condiții de admitere: Admiterea în învățământul superior pentru ciclul 
se face prin concurs pe op$uai pentru toate domeniile, pe baza mediei 
obținută la bacalaureat la probade matemalică/informatică (50%).
Perioada de înscrieri: Etapa I: înscrieri: 11 - 19 iulie 2007 Etapa II: îi
ȘTIINȚE POLITICE, RELAȚII INTERNAȚIONALE Șl STUB w
550324-Sibiu. Calea Dumbrăvii hr. .14 et. II cam! I Tel.: OWM»» Wr $4$^t$I69
- 31 de locuri bugetate; 319 de locuri cu taxă;
Condiții de admitere: Admiterea la toate trei programele de studii de 
Se vor lua în considerare media tie la fac 50%. media de la oiacd 
media la disciplina limba și literatura român*. din anti fc litasu 25ML 
Perioada de înscrieri; 14 27 iulie 2007 z >
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
550012-Sibiu. Sir. Dr. hm Rajiu nr 5-* TeL: 0040.269:210375; FaX; b04^69/2fB3'!5e^A ectmomk-ea iMsfbiu n.- 
Domeniul de licență: Administrarea Afacerilor Spec: Economia comerțulufturiitenului și serviciilor
- 26 de locuri bugetate; 80 de locuri cu taxă; 300 1D -
Domeniul de licență: Finanțe Spec: Finanțe și Bănci-3b Ai lacuri bugetate; 90 ac Masuri ostexli 300 ® 
Dom de lie: Contabilitate Specializări: Contabilitate și inlormaficăde gestiune
- 18 loc bugetate; 50 loc cu taxă: 200 ID 5 ? »
Ddmeniul de licență: Management Spec: Management - 18 de loc bugetar SOMe țocuri
Domeniul de licență: Economie Specializări: Economie generală -20 «feb |uri»u|taxă; /j. t 
Domeniul de licență: Economie și Afaceri Internaționale 'Specializări; A&BRR in^Mltonttk
- 15 locuri bugetate: 50 de locuri cu taxă: ’ •' WÎ ®
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: 1 iulie - 30 sept 2007

iBWWajdl- i3 septg|^cJ2bo7ioOOmcx a WfL

piuă (te ^te )oc;
»joc Ipor opțional: baschet, volei, handbal, fotbal;
' c. proba âe măiestrie sportivă: atletism, gimnastică sportivă. înot, karate, judo, culturism, volei, baschet. 
handbaCfiiăial. tenis de camp.
învățământ la Distanță

Domeniul de licență: Matematică Specializări: Matematică Informatică - 100 de locuri cu taxă:
DomeniuMe licență: Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

' SpeșciaihEări: Informatică economică - 250 de locuri cu taxă;
EctB#. dejțdnaftere: Numai probă de dosar (dosarul se evaluează în același mod cu forma de învățământ zi) 
P totăda de înscriere în concurs: 16-22 iulie 2007.

i faioada de înscriere în concurs ID: 16 iulie-5 august 2007.6 septembrie - 20 septembrie 2007
> FACULTATEA DE DREPT „SIM1ON BĂRNUȚIU”

550324-S:ll^t, Calea Dumbrăvii nr. 34 Tel: 0040-269'423670, Fax 0040/269,'422169e-mail: drept a>ulbxibiu.m
DoțnMhl de licență: Științe juridice Specializări: Drept 75 loc bugetate: 200 de locuri cu taxă; 1300 IC

, Btemeniul de licență: Științe administrative
* Specializări: Bdmînistrafie Publică 42 de locuri bugetate: 150 de tocuri cu taxă: 300 1D

Bolițte comunitară - 100 de locuri cu taxă:
Studii de licență: Drept. Administrație publică ZI. ID - concurs de dosare

Poliție comunitară ZI - Proba sportivă eliminatorie
în ctejrul (^tcursukii de dosare calculul mediei de admitere se race după următorul algoritm:
MEDIAOLNERALÂ DE ADMITERE: A+ B^C

D ‘ . ~~
2 ii

unde: - A media de la bacalaureat (pondere 50%). B Media “Limba și literatura română” (studiată în 
anti le &eu). G - Isfedia "Istorie" (studiată în anii de liceu)
CPlîbgH SPaCl^jtE DE ADMITERE PENTRU SPECIALIZAREA POLIȚIE COMUNITARĂ 
Condiții preliminare admiterii:
Condiții de sănătare: - examinarea medicală constă în validarea/invalidarea Fișei medicale constituite la 
Centrul Medical Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 107.
- wididații vor prezenta un certificat de sănătate mintală eliberat de un medic specialist psihiatru. 
BgWÎien»ie face prin calificativ APT/MAP1.
femffijil Rtehi aptitudinile fizice:- verificarea aptitudinilor fizice se face la data șl locul stabilit de Corni 
de Admitere. următoarelor baremufî:
BROBE - BĂRBAȚI (baremele minime)
l ’ALERGARE DF YITEZĂ> 50 m platen start de sus 7" 4
2. FLOTĂR1 număr de repetări in 30 secunde 20
3. sĂRiTurcs în Lungime de-pe loc ■ 2iocm
4. <®CLARE DE REZ.iSTEN 1Ă - 1 000 m plat -3 ‘48"
BROÎBE” FEMEI (baremele minime)
1. ALERGARE DE VITEZĂ: - 50 m plat cu start de sus 8" 6
2. FLEXIl ABDOMINALE- DIN POZIITA CULCAT DORSAL număr de repetări în 30 secunde - 24
3. SĂRITURI ÎN LUNGIME DE PE LOC - 180 cm
4. ALERGARE DE REZISTENȚĂ - 800 m plai - -4 ’00"
Perioada de înscriere în concurs: Drept. Administrație Publică ZI - 16-26 iulie 2007
Poliție comunitară ZI - 2-27 iulie 2007 DrepL .Administrație Publică 1D - 9 iulie-30 septembrie 2007

nota

iccnță va consta te eencâr» de dosare. 
‘Isterie, din anl> fetemi 25% și

cu taxă; 200 ID

http://www.ulbsibiu.ro
ulbslblu.ro
ulh3ibiu.ro
mailto:stiinte@ulbsibiu.ro


GUVERNUL ROMÂNIEIUMUNEA EUROPEANĂ

MlnMaeui Muncii, Familial 

fl Egalității da țanaa

Lansare de Proiect
| S.C. IIUFOMIN S.A. DEVA

organlMM* la DIVA urmMoarala 
cursuri gratuita: 

MANAGEMENT MODERN ÎN 
IMM-URI BAZAT RE NOI TEHNOLOGII 

DE COMUNICAȚIE $1 INFORMAȚIE 
1 Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana prin Programul Phare 
i 2004 - Coeziune Economică sl Socială - Dezvoltarea Resurselor 
i Umane - Promovarea Capitalului Uman

Grupurile țintă:
-Toate nivelurile manageriale din IMM-uri

hsolerile se fac la sediul S.C. INFOMIN SA din:
DEVA, STR. 22 DECEMBRIE, NR. 37A
TELEFOANE: 213915,214718,0744524480
friuu mii multa imormijt daapre rai nan oimra io «nu și uniunii Europaani, tatua.

wwuv.tiifo<‘iiro|>a.to

S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A.
Membra a Grupului Financiar Carpatica
Adresa: Str.AutoaarlI nr.1, Sibiu, Romania
Decizia CN.V.M. 1820/16.06.2003
R.C. J 32/1000/2.2./1006,
C.UJ. 8240700. Cap. Soc. 1.401.000 lai

AGENȚIA HUNEDOARA
B-dul Dacia,nr.D.bl.Al^.ln incinta Băncii Carpatica
Tel/Fax: 0384/802726,0788/337437,0729/110892 
--- ---- ..„VANZARI-CUMPARARI ACȚIUNI

LUNI-VINERI: 917 Vând garsoniere (19)

V.ind case, vile (13)

• cm* absolut deosebiți în Slmerla, zonă 
rezidențială, amenajări șl finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băl, spălător, living mare, curte șl 
godină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)

• Om, P+l, 3 camere, bale, bucătărie, teren în 
total 1600 mp, canalizare, apă, gaz, ocupabilă 
imediat, preț 100.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 1 camera, bucătărie, bale, garaj, teren 1300 
mp, complet mobilată șl utilată, în Batlz, preț 
210000 ran, neg, tel. 0740/210780. (Al)
• ment, In Deva, 3 camere, bucătărie, bale cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală, Deva, preț 150.000 euro/neg, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• cm* lemn, ST - 1 ha, preț 15.000 RON, 
teW254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• Mustra, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 2 ceea, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 cement bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săveștl, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• șl teren 5 ari, Crișclor, preț atractiv, 
teu0254/613366, 0788/040490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, tel.:0254/6UJ66, OW40490, 
0788/158483. (A10)

imo

3300 2 5 - DEVA
Tel. : 0254/213510 
Fax : 0354 / 811583 
e-mail : stamprod@rdsllnlc.ro

Print publicitar de mari 
dimensiuni

poster© - autocolante - mesh 
banner© - panouri

Sunați acum pentru cea mai bună ofertă! ~

1 I 
I[

G8KMTRUL, De AFAGEPW

■aasuaB 
,Adre*ai ..

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de: t

Achiziții publice în colaborare cu 
Institutul Român de Training

înscrieri ssilnic, între orele în
limita locurilor disponibile, pânfi la 
datade: 16.0 7.2007

contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr* ST A

.-I

G2ElI'.rK3
MM
închirieri auto

O

relații la tel:
0722/678:722. 0724,551 442

începând I 
de la prețul des

68 de lei
Fără TVA 

Societate comercială cu sediul in Deva
ANGAJEAZA

CONDUCĂTORI AUTO categ.B, C | 
pentnidistributieprodusealime^

jjbwWKUÎi’i"

tu L.

• Agent de marketing pentru pensii private ebllge- 
terll pilonul II
• Agent vftnzirl credite pentru nevoi personole
OFERIM:
- Câștiguri consistente într-o perioadă scurtă de timp
- Program flexibil
- Posibilitate carieră
Informații: Grup Intercredlt Deva, clădirea Coratrans (lângă 
Liceul Auto), camera 22, parter.
Telefon: 0747/115543.

(102277)

• Ind, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str.
Tudorăneștl, preț atractiv, tel.0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

• 4 camera, 2700 mp, corn. București, preț
atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040490,
0788/158483. (A10)

• aura, graona, i ha teren, Hertești, preț
atractiv, tel.0254/613366, 0788/040490,
0788/158483. (A10)
• curte, gai< încălzire, canalizare, posibilitate
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040490,
0788/158481 (A10)
• to Rom, Dealul Tantul, Brad, preț atractiv, 
teLd)254/611366, 0788/040490, 0788/158481 
(A10)
• Brad, ato. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, - canalizare, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040490, 0788/158483. 
(A10)

• ICMm+dependințt,comJ8bița,str.Dumb- 
rava, preț atractiv, telti)2SV5133fi6, 
07884)4848 W15M1 (A10)

Cumpăr casa (14)

• casă cu grădină, Deva sau Slmerla, plata 
Imediat tel. 215211 (Al)

Vând case la țara (17)

• vU deoeaMă, în Șolmuș, construcție nouă, 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garai 40 mp, 
finisaje de ultimă oră, termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută. Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (AO)
• urgent caaă, zona Bejan, cu 3 camere, bale, 
bucătărie, curte, grădină, sc 90 mp, st -1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună, sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență, 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808 (A4)'

S.C. CU SEDIUL

ANGAJEAZĂ:

• VOPSITOR;

• aona Dada, paner, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță, convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253661 (AO)
• balcon, parchet contorlzărl, ST 33 mp, et 1, 
preț 98000 RON, neg, tel. 0742/019418 (Al)
• contorlzărl, parchet laminat, gresie, faianță, 
balcon, mobilată, et. 3, zona Bejan, preț 66.000 
lei, tel. 0745/639022,0726/316798 (Al)
• dec, ccnlorteăH, P+G+F, ST 43 mp, zona 
Astoria, preț 125.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726016795 (Al)
• wgant mm ștrand, balcon închis, contorlzărl, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• regent, acna Mărăștl.etaJ Intermediar, balcon,
contorlzărl, preț 90.000 RON, neg, tel. 215151, 
JM...........................
• regent, ion Bejan, etaj Intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65AOO RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• awaL ana Mtorița, etaj Intermediar, balcon 
tocNs, contortzărt, preț 95900 RON, tel 215151. 
215800(42)
• regeaLaeaa Dada, etaj intermediar, 2 camere 
«ac., lnoi»i«ăi, țgaâiâ, oanță, parchet, gtaT 
termopan, preț 81000 RON, tei 215151,215808 

(A2)
• ana Dorobanți, confort 1, decomandată, 38
mp, termopan, cei iu aia renta icnet, gresie,
faianța, mocmcan, se oa moonata utilai preț 
122.000 lei negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702,232808 (A4)
• zona KogălnlcMiw, stare buni 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)

• urgent, ganonMîn zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
iei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și suprafață, tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808 (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• 1 ha lângă Restaurantul Pacific de pe DN7 
(drum), toate facilitățile, telefon 0767/048633. (T)

•xpariMțft mhrim*; 
OPERATOR 

HUECTII MASE 
PLASTICE.

Informații supli
mentara la tel./f a» 

0254/23S322 
MoM: 0751/M0.657

(102326)

SC ArQhlr Prodox SRL 
produce sl comercl4*ilx«az«:

- vibropr»»» psntru boltarl

- moscD vttsrartto pontru pavoto

- betoniere

- utilaje
g

- aditiv spumant —

* cofraje pentru BCU.

Tal: 0722.321.441;
0233-715.5 M

UNIVERSITATEA „ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin Hotărârea de Guvern nr. 916/11 augort 2005
W WLw. <î, lîix! țm* wwwumubram. t-md recww

HUNEDOARA
ADMITERE 2007

ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI

CONCURS DE DOSARE plata taxei anuale de studii se face In 10 (ZECE) RATE LUNARE
OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 

PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, SOCIALE Șl POLITICE 
Taxa de studiu: 1.600 lei /an.

Programul de studii 
(specializarea) .

Numirile 
locuri

Durau 
UudiiW

Uliul obținut la absolvire

Afaceri internaționale 75 luni
Licențiat în Economic si 

afaceri inteunțiomlc

Management 75 3 ani l.icen|i«t in Management

Marketing 75 3 ani Licențiat în Marketing

Finanțe ți Bănci 75 3 arii Licențiat iii finanțe

Informatică economică 50 3 uni
l.iceriliat ît> Ciberneticii, statisticii 

și inlbrinatideconoinial

Economie Agroalimentară ți a 
mediului

75 3 ani Lirențial in tawnie

Pedagogia învățământului 
primar 51 preșcolar

75 3 ani Licențiat în Științe ale Educației

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 
Taxa de studiu: 1,500 lei /an.

Programul de iludii 

(specializarea)
Nunilrde 

kxun
l>jtm 
nidulw

1'illal obținut la absolvire <

Drept 75 4 ani Liwi|iat in Dtepl

Administrație publică 75 3 am Licențiat in Științe Administrative

SweialHrtbtan feautmiareiwru anul udrereitar 2007/2008

Programul d« studii 
(spccialinireai ■

NumW
iix un

Dunu 
sindiilor

Titlul obținui la absolvire
Taxa 

anuaB Jc 
studii

Aminti w-a Ș J*u Laatiait AwKuUsKaH !
dXZX ... ....... ....... .... 3» iBiwtolwK
Lccimiiâ CiMiKjfțuiui, l’urițioik SfifeieUtot 
u <fin»vt'TicTrtu 1' i!-rt li 75 3>nl l xcniiM » Adm«i«tnr<a tfxcn lot

1«X«

ii tafcnwul * fiSfWm 7? Hai ijvcDuihccfttjh’lii/i'
iHgiuene ji Nknagcwnt In 
ăbm^ițtafiș DtiRlvl ai âuaruuiHiH 75 4 s*ni ih * ții Mmwțcwia

’.fi-D

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC W erele ir - liIn perioade 01 iunie - 28 septembrie 21107 de 

lini până lâmMtl Incluiv. la «ecretirlnraldln Hunedoara, str. Al. Vlahuți. nr. 1 bis.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Universitatea „Alm fater” din Sibiu/ str. Someșului, nr. 57,

Țel/fa:0269/25.0».0«: 0728/13.76.50; O722/8S..W.! 1; 0740/0798.3»?
Centrul de înscrieri HUNEDOARA, str. A. Vlahuîă, nr. Ibis

Tel. 0254712444,0741-552452,0723/288963,0726 169889 
lutpiTwww.uamstbiu.ro: e-mail: rKtot^ucmsibiu ro

1 If4 l»1‘ • API • r-’r’E

imo.ro
Oameni cu credință în Dumnezeu, dacă 

sunteți supărațl, triști sau aveți anumite probleme 
șl nu știți cum să le rezolvați, sunați-ma și vă voi 
îndrumai

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

Pentru cei care aveți farmece sau blesteme, 
sunațl-mă și vă voi ajuta!

Persoanele care nu se pot deplasa la mănăstire 
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)

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

CONSULTANT CLIENTI 
(cod ref.: CC - SB)

Ai:
• orientare către cerințele pieței și 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 Vrtae 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 atenția Departamentului Resurse Umane, menționând codul de referință corespunzător.

I

RECLAME

mailto:stamprod@rdsllnlc.ro
lutpiTwww.uamstbiu.ro
mailto:resurseumane@metro.ro
http://www.metro.ro


• tata^ta<Mlmp.țicxraraBăfe(in 
spetate Mănăstiri). informat» ta teteforxl 
0268060647. (rr. 2/06072007)

• tofoa«ta,aomVUSMMM.ST2K2, 
n M, FM MgacteM, M. 374458315 L 
0SV3MM. (ar. I/KI72S87)

• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara. apa, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
28000 eurc/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
CP
• In Mda, ideal pentru casă, st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (AO)
• ta Oaia, 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 
parcela, FS 20 mp, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren In Deva, zona Eminescu - Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la zi tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808.  (A4)
• teren Intravflan în 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, 
0788/165702,0254/232808. (A4)

•• ki Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141,231.800, 
0745/511.776. (A9)
■ zona Bațan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
e zona Săntuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

■ parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, U ha, str. Lunca, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 85 ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-Ploiești, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodești, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
e șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

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

gi servicii Internet in 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;
e capacitate de convingere
• seriozitate;
e abilități de comunicare.

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

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. 8811.__________________________________
Persoană de contact: Andrea Szancsali, 

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

CU MOI AMMMUAnhi
TEHNOLOGIE DE

• 1 ba, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv. 
teL0254/613368 0788/M0490, 0788058483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăleni, preț atractiv, 
tel.^254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție casă
vacanță la șosea,- pe malul Arieșului, preț 
atractiv, tel.^254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• 5 ho» > -ren intravilan, la șosea, Deva sau 
îmk.ei'' Iml. nlata imediat tel. 215212, (AH

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 70 mp, parter, amenajat Ieșire stradă 
50.000 euro, tel. 0722/564004 (Al)
e ludă In Deva, zonă Industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
■ urgent hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST■ 4000 
mp, H-6 m/nlvel, construcție din stălpl șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.778 (A9)
• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231300, 
0745/511.778 (A9)
• lagent pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel, 0740/317314. (A9)
• In Deva, preferabil pe B-dul 1 Decembrie sau 
b-dul. Decedai, tel. 0745/511.778 (A9)

Imobile chirii (29)

• am o elevă în gazdă primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007, telefon 212865. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată preț 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• ap. 2 camere, Deva, mobilat, preț 150 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• spațiu conerdai, Deva, zona piață 50 mp, CT, 
termopane, bun pentru birou, cabinet, sau firmă 
preț 500 euro/lună tel. 0722/564004 (Al)
• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• bd, DeoM, 2 camere, mobilat lux, utilat. CT,

S5 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/30566L

• Qoțdu, 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 băl, 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. 231300,0740/317314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat sl utilat stil 
occidental, pretabil șl pentru birouri (Intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comatdal amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva, preț 15 euro/mp. se poate și 
compartimenta, tel. 231300,0740/317314 (A9)
• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231300,0740/317314. (A9)

Altele (61)

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

Auto străine (37)

• vând Ford 2002 foarte bun, full, 8200 euro, 
tractor 445 cu cabină foarte bună și remorcă 
20.000 ran, tel.0721/839999. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractoare U650, combină Clas, presă 
de făcut baloțl pe ață pluguri, grape, 
semănători pentru grâu șl porumb, tel. 
0742/349357 sau 0254/246369. (nr. 06/07/07)

Plante și animale, agroali - 
mentare (57)

• vând 10 tone de fân, preț negociabil, 
Informații la telefonul 0726/115282. (nr. 
1/08072007)

Pierderi (62)

• PMridMmBMSMcatafocemradă 
ki zona terasei Joi dto Deva, ofer recom
pensă găsitorului, krf. la tei. 0720/868075 
sau 031/2009222 (7/060737)

Solicitări servicii (71)

• Caut temele pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, plătesc 300 ran plus mâncare și cazare, tel. 
219937.CD

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
penoane: ItaBa, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 

eflmaflzate, modeme. TeL 0740/218237, 
0726/500804 0768/465835. (7/2405)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 
2007 îți 
aduce noi 
și 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

Fii Abonatul lunii 
IULIE!
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!

REGULAMENT: La acest
concurs nu pol participa 
angajatii S.C. Inform Media 
S K.L. și nici rudele acestora de 
gradele i șr îi. Lxtragerea șe va 
deslâsura ia redacția Cuvântul 
Liber, in 30 iulie, ora 14 și se 
va face in mod alea lor, din 
baza de date a abonați lor CI . 
Relații ‘■■i.piimentarp la lei

prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

TALONUL DE TESTARE GRATUITA ESTE VALABIL DOAR PI NTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU f OST ABONAȚI LA CUVÂNTUL 
LI8LR" Sl NICI CITITOR» DE PRORA TALONUL NU IMPLICA NICI UN 
FEL DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORULUI

Cuvântul kber sau trumte-1 Ja OF I CP 3 Deva sau pe adresa SC 
’C • —> rj- ?“A P- • irfcrrraț’i «jpJvr*»rfc»rp la
1 .r.’.-.i i can

JURNAL
• ofw meritați engleză și franceză orice nivel la 
domiciliul clientului. Preț avantajos. Experiență 
10 ani în Canada și America. Deva, telefon 0254- 
223451.CD
• reparație generală acordaje, orice tip de 
acordeon, telefon 0723/933201sau 0752/845613. 
CT)
• Transport mobHler cu auto de 1,21 și 14 mc
volum, asigur demontarea și încărcarea la 
mutări, tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726551701.Cn

Oferte locuri de muncă (74)

• agent de pază, control acces, ordine, Hațeg,1 
post, data limită 10.07., tel. 213244 între orele 9- 
16.
• agent de pază control acces, ordine, Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.07., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine șl 
intervenție, Hunedoara, 20 posturi, data limită 
31.07., tel. 213144, între orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Lupeni, 1 post, data limită 31.07., tel. 
213244 între orele 9-18
• agent da pază control acces, ordine șl 
intervenție, Lupeni, 14 posturi, data limită 30.07., 
tel. 213244 între orele 9-16.

• agent de pază control acces, ordine șl 
intervenție, Lupeni, 3 posturi, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-18
• agent da pază, control acces, ordine șl 
intervenție, Orăștle, 1 post, data limită08.07., tel. 
213244, între orele 9-18

ANIINț
1. Informații generale privind concedentul:

- denumire concedent: Primăria municipiului Brad;

- Codul fiscal: 4374962;

- Adresa: Brad, str. Republicii, nr. 18, Județul Hune

doara, 335200;

- Numărul de telefon: 0254-612665;

- E-mail: bradprimaivahoo.cam

2. Informații generale privind obiectul concesiunii: 

teren în suprafață de 200 mp, domeniul privat al 

municipiului Brad, înscris în C.F. nr. 444 N Brad, 

număr cadastral 1012/2 NC 1176, situat în municipiul 

Brad - str. Avram lancu, nr. 6 în vederea construirii 

unul sediu de Circumscripție Sanltar-Veterlnară pentru 

Controlul Alimentelor.

3. Informații privind documentația de atribuire:

3.1 Modalitatea prin care persoanele Interesate pot 

Intra în posesia unui exemplar al documentației de 

atribuire: vizitarea pe www.e-brad.ro: cumpărare 

contra cost pe suport de hârtie șl/sau magnetic;

3.2 Denumirea șl adresa servidulul/compartimentulul 

din cadrul concendentulul, de la care se poate obține 

un exemplar din documentația de atribuire: Compar

timentul pentru administrarea domeniului public șl 

privat - camera 23;

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar: 100 lei, cu plata la casieria Primăriei 

municipiului Brad, zilnic, între orele 8,00 -14,00, sau 
th contul R063TREZ369213600250XXXXX deschis la 

Trezoreria Brad;

3.4 Data-llmită pentru solicitarea clarificărilor: 27 Iulie 

2007;

4. Informații privind ofertele:
4.1 Data-limită de depunerea ofertelor: 30.07.2007, -•** 

ora 15.30;

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: camera 2 
din cadrul Primăriei municipiului Brad, Brad, Str. 
Republicii, nr. 18, Județul Hunedoara;

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 (un) exemplar;

5. Data șl locul la care se va desfășura ședința publică 
de dechidere a ofertelor: 31 Iulie 2007, ora 11,00, la 

Primăria municipiului Brad - cabinet vlceprimar;

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax ale 

Instanței competente în soluționarea litigiilor apărute 
șl termenele pentru sesizarea Instanței: Judecătoria 
Brad, Brad, str. Avram lancu, nr. 45, Județul Hune
doara, telefon/fax 0254-612639, 15 zile de la data 

comunicării;

7. Data transmiterii anunțului de licitație către 
Instituțiile abilitate, în vederea publicării. 06.07.2007 
(monitorul Oficial al României partea a V)-a, cotidian 
de circulație națională: ADEVĂRUL cotidian ce 
circulație locală CUVÂNTUL LIBER)

'13251»

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Petroșani, 5 posturi, data limită 
15.07„tel. 213244,între orele9-16.
• agent depază control acces și ordine, Brad, 8 
posturi, data limită 31.07., tel. 213244 între orele 
9-18
• agent pază în incinte (hoteluri, magazine), 
Deva, 9 posturi, data limită 04.08., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• agent vânzări, Brad, 1 post, data limită 15.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• agent vânzări, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• «Mor ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.07., determinată tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 6 posturi, data 
limită 21.08, tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 13 posturi, 
data limită 20.08., tel. 213244 între orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, determinată, 
47 posturi, data limită 30.09., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• anabt ațutor, Lupeni, 1 post data limită 14.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• animator sodo-educatlv, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.07., tel. 213244 între orele 
9-16.

PORTAL NAȚIONAL DE LOCURI DE MUNCA)

• arhitect clădiri, Deva, 1 post data limită 1807., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent farmacist, Orăștie, 1 post data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 post data 
limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• asistent medical fizioterapie, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.08., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post data ■ 
limita 2807., tel. 213244, între orele 9-18

• asistent medical generalist Hunedoara, 13 
posturi, data limită 31.08., tel. 213244 între orele 
9-16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 4 
posturi, data limita 30.07., tel. 213244, între orele 
9-16-.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08, tel. 213244 între orele I 
9-16.
• asistent medical generalist, Lupeni, 1 post, 
data limită 09.07,, tel. 213244, între orele 9-18

• asistent medical generalist, Lupeni, 1 post, 
data limită 1407., tel. 213244, între orele 9-16.

MViilll JURNAL
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Heineken
Romania SA

Iu NT DIRECTOR TEHNIC

UNIUNEA CASELOR DE AJUTOR RECIPROC AU 
SALARIAȚILOR DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

Având îh vedere numeroasele solicitări de informații adresate nouă 
eu- privire la serviciile prestate de casele de ajutor

. reciproc ale pensionarilor,
PRECIZĂM:

Uniunea’dasetor de Ajutor Reciproc ale Salăriațiior din județul 

Hunedoara are ca membri afWați numai case de ajutor reciproc ale , 
salariaților, ele desfășurându-și activitatea potrivit prevederilor Legii 

nr.122/1-996, cu rrwdificările și completările ulterioare oferind ‘:l 
servicii extrem de-apreciate de cei peste 74.000 membri.

în baza prevederilor statutare și legale, acestora le asigurăm // 

supravegherea, îndrumarea metodologică, verificarea financiar- 
gestionară și Centralizarea situațiilor financiare periodice, în vederea 

înaintării lor la Ministerul Finanțelor Publice.

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor nu fac parte din uniunea 
noastră, ele desfășurându-și activitatea în baza unei legi speciale.

în aceste condiții, pentru probleme privind funcționarea caselor de '» - 

ajutor reciproc ale pensionarilor, solicitanții trebuie

să se adreseze direct acestora.

(102365)

udatul Hunedoara, vă rugam transmiteți CV-ulOvs, și o scrisoare de intenție
BM-
sau e-mail d.dura@heineken.ro; www.helneiaiN.iGl

•-*î ,z ■ ■ *' T , 1 '' ‘ '

AICI E LOCUL CARIEREI TALIE*

l electrocon
ANGAJEAZĂ

DIRECTOR DE MAGAZIN
locație: Deva

Atribuții:
- coordonează și răspunde de 
întreaga activitate a magazinului
- vânzarea de produse electronice 
pi electrocasnice

• - întocmirea dosarelor de creditare
- contabilitate primară și gestiunea 

produselor de magazin
- reprezentarea companiei în fața 
instituțiilor
- coordonarea echipei din 

subordine
- medierea șl negocierea situațiilor 
confllctuale

Cerințe:
- studii superioare
• experiență pe o poziție similară

* - bune abilități de lider și 

organizatorice
- bune abilități de comunicare 
-bune cunoștințe de operare PC

Persoanele interesate pot depune CV-ul și scrisoarea de intens 
la magazinele ZASS ELECTROCENTER sau la;

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

VÂNZĂTOR
locație: Deva și Hunedoara

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

• asistent medical generalist, Orăștie, 1 post, 
data limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16, 
determinată.
• asistent medical, Hunedoara, 1 post, data 
limită 16.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent social, Petroșani, 1 post, data limită 
10.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.08, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 28.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.07, tel. 
213244. între orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244. între orele 9-16.
• barman, Vulcan. 1 post, data limită 15.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• betonlst, Dwa, 14 posturi,data limită,20X)7.r 
tel. 213244, între orele 9-16.
• bibliotecar, Hunedoara. 1 post, data limită
30.07, tel. 2132te, între orele 9-16.
• brancatfer, HwMdoara, 5 Dosturi. data limită 
31X6, teL 2132a. intre orele 9-16
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31XJ7, tei. 
213244, intre orele 9-15
• brutar, Huredoara. 2 posturi, data limită 25X17, 
tel. 213244, imre orele 9-16.
• brutar, Huredoara. 2 posturi, data limită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Lupeni, 4 posturi, data limită 01.08, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 26.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 1 post data limită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 20.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Petroșani. 1 post, data limită 15.08, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Vulcan, 1 post data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.

PORTAL NAȚIONAL DE LOCURI DE MUNCĂ!

• ctlcMorMst terfori». Brad, 1 post, data limită 
31.07., tel. 213244, Intre orele 9-16.
• cimertrtâ hotel Deva, 1 post, data limită 
31X17., tel. 213244. Intre orele 9-16.
• canwtett hotel. Hunedoara, 1 post, data 
limită 21.07., tel. 213244. între orele 9-16.
• cameriiU hotei, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30X17., tel. 213244, între orele 9-16.
• CMwrtetă hotei Orăștle, 1 post, data limită 
15.07, tel. 213244, intre orele 9-16
• teilor, Hunedoara. 1 post, data limită 31X17, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• dontoGtoMramolor carne, Călan, 4 posturi, 
data limită 31.07, tel. 213244. între orele 9-16.
• coafor, Brad. 1 post data limită 31.06, tel. 
213244, intre orele 9-16.
• coafor, Deva. 2 posturi, data limită 05.08, tel. 
213244, între orele 9-15
• coafor, Hunedoara, 1 post, data limită 19.08, 
tel. 213244, intre orele 9-16
e coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.08, tel 213244, între orele P-1&
o confoctfoner MxicimMo din piele, Brad. 3 
posturi, data limită 31.07, tel. 213244, între orele 
9-16.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ PUBLIC
SC DEVA GOLD SA, titular al proiectului Exploatarea ■ 

minereurilor auro-argentifere fi polimetalice din perimetrul 
Certej, anunfă publicul interesat asupra depunerii solicitării) 
de obținere a acordului de mediu.

Informațiile privind-potențialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hune
doara, din municipiul Deva, str. A. Vlaicu, nr.25, zilnic, între 
orele 08-16, fi la sediul SC DEVA GOLD SA, comuna Certeju 
de Sus, Str. Principală, nr.89, județul Hunedoara.

Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. . 
Hunedoara, până la data de 20.07.2007, inclusiv.

(102466)

NATURAL, CONTRA EJACULĂRII PRECOCE
Prelungiți actu sexual cu capsulele Prematrol

Sufai <!•;■ tel puțin IO jiițuie ejaculare precoce și pot spune că 
panii u Prcmaiioi nici un Irakieni nu d dat rezultate Mărturisesc că 
l.i început nu am .mii inciedaiHnic.i în Prematrol și că a fost cât pe ce 
să renunț și la acest liatamem După 2 luni de zile rezultatele au 
început sa anaiă Am putut icmioașle rezultatele după a treia lună, 
atunci când actul sexual s a preli mgit atât de mult, încât partenera m 
a rugat, pentru prima data, să ma a®resc..

(I Daniel. București. 46 ani) \ț

SPECIALIZAREA NR.LOCURI NR. LOCURI 
BUGETARE CU TAXĂ

MEDICINĂ

MEDICINĂ DENTARĂ
i

B ALNEOFIZIOKIN E TOTTRAPIE_____
> ASISTENȚĂ MEDICALA GENERALĂ

LABORATOR CLINIC ■

FARMACIE

RADIOLOGIE Ș| IMAGISTICĂ

; ASISTENȚĂ DE FARMACIE 

TEHNICĂ DENTARĂ

înscrierile se fac în perioada 09.07. 
-16.

- 25.07.2007, între orele 08

(101823)

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 

jocurilor 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, îi mulțumesc pentru liniștea prezentă 

acum la noi în casă, este o adevărată minune.

GARANTAT: toți cei care aveți probleme, necazuri în dragoste, sănătate, 
ne ezitați să apelați cu cea mai mare încredere la numerele de telefon: 

0740506297 0724/459789

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

Firmă de
Gonslrusții 

ANGAJEAZĂ:
. «K» -J* >■ A.....X’,;-.

- zidari
- dulgheri
- finisori

- necalificați
Informații supli

mentare 
la telefonul 

0254/231361, între 
orele 9.00-12.00.

kt

Produsul Prematrol este un supliment 
alimentar fabricat în SUA, care oferă ajutor ■' 
natural împotriva ejaculării precoce prin: 
-întârzierea ejaculării
- Susținerea activității sexuale de lungădurata
- Satisfacție sexuală completă

$*xust AofțOC 
■cdeft^'Q S&x^i

CAPS U

Cu 2 capsule de Prematrol pe zi puteți rezolva problema definitiv

Prematro! este creat dintr-un amestec unic 
de ingrediente, alese cu grijă in urma 
cercetărilor făcute în SUA pe o perioadă de 5 
ani. Produsul conține plante medicinale 
folosite pentru sprijinirea funcțiilor sexuale 
normale cum ar fi floarea Passiflora, semințele 
Griffonia Simplicifolia sau fructele de 
Cistanche, cunoscută și sub numele de Rou 
Cong-rong’ din medicina tradițională 
chinezească.

0 cutie de Prematrol conține 60 de capsule, 
care trebuie administrat în felul următor 
1 capsulă dimineața și 1 capsulă după amiază. 
pe nemâncate, cu un pahar de apă tară ama 
carbonic, pe o perioadă minimă de 1-2 în
continuu. astfel rezultatele obținute o să : -

permanente. Prematrol nu crează dependență și 
nu are efecte secundare.

Prețul unei cutii de Prematrol este 191 ROM 
(1.910.000 lei).

Pentru mas multe informații accesați situl 
oficial: http://www.prematrol.ro sau sunați la 
numerele de telefon:

© 0742-141071 '
® 0742-141072 , /
le DEVA căutați în magazinul naturist LIFE

POWER de pe Bd.Iuliu Maniu, BL J - parter (vizavi 
de Bisenca Ortodoxă)

r HUNEDOARA căutați în farmacia LU-KA 
-AsOce pe str. Nicolae Bălcescu, nr.1 (în cadrul

: - c c. Diată} și in farmaciaMEDICOMde 
mm DermEnescu.nr6iNONSTOP). S

mailto:d.dura@heineken.ro
http://www.helneiaiN.iGl
mailto:hr@zassproteus.ro
http://www.prematrol.ro
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Concerte Live Earth

• Premiat. Filmul „California Dreamin' (nes
fârșit)", al regretatului regizor Cristian 
Nemescu, a obținut Premiul Iris pentru cel . 
mai bun film la Festivalul Filmului European 
de la Bruxelles, dar și alte două distincții 
importante, Premiul Publicului și premiul TV 
Canvas, potrivit site-ului manifestării.

Statutul lui Al Gote de militant ecologist prinde viață atunci când lumea muzicală se 

adună pentru a atrage atenția asupra pericolelor ce decurg din cauza încălzirii globale.
Concertele de 24 de ore Live Earth au atras aproximativ două miliarde de spectatori.

Și-a cărat soția în spate
Finlanda (MF) ■ Un cuplu estonian a fost 

desemnat câștigătorul celei de-a 12 ediții a 
campionatului mondial de cărat soția în 
spate, care s-a derulat în Finlanda, 
informează Reuters. Cuplul format din Madis 
Uursog și Inga Klauso a ocupat primele două 
locuri ale clasamentului final și a plecat 
acasă cu un televizor și echivalentul în litri 
de bere a greutății soției, adică 49 de kilo
grame. Patruzeci și patru de cupluri 
reprezentând 12 națiuni s-au luat la întrecere 
pe cei 250 de metri ai acestei curse presărate 
cu obstacole, inspirată din încercările la care 
își supunea recruții un hoț legendar al Fin
landei, pe numele său Rosvo-Ronkainen. 
Cuplul estonian a parcurs distanța în ceva 
mai mult de un minut.

Incendiu la 
Bodrum

Ankara (MF) - Pom
pierii turci au reușit să 
stingă în cursul nopții 
de sâmbătă spre dumi
nică, un puternic incen
diu de pădure care a- 
menința stațiunea baln
eară Bodrum, din sud- 
vestul țării. Incendiul s- 
a declanșat, din motive 
rămase neidentificate, în 
apropiere de satul Kizila- 
gac, extinzându-se ulte- 

• rior la periferia stațiunii 
Bodrum. Peste 300 de 
hectare de pădure de 
pini, trei ferme și o auto
cisternă a poliției au fost 
afectate de incendiu. 
Două mari hoteluri din 
Bodrum au fost evacuate 
ca măsură de precauție, 
sâmbătă seară. Trei 
avioane-cisternă și zece 
elicoptere au luat parte 
la operațiunile de stin
gere a incendiului, dar 
misiunea pompierilor a 
fost îngreunată de rafa
lele puternice de vânt. 
Circa 20 de persoane, 
printre care și pompieri, 
âu avut nevoie de îngri
jiri medicale, din cauza 
fumului inhalat.

Xavier Darcos
(Foto: EPA)

S-a 
răzgândit 
Paris (MF) - Ministrul 
francez al Educației 
Naționale, Xavier 
Darcos, s-a hotărât 
să-și „suspende" 
dedzia de a nu 
difuza “m școli și licee 
filmul românesc „4 
luni, 3 săptămâni și 2 
zile" al lui Cristian 
Mungiu, câștigătorul 
Palme d'Or la Festi
valul de la Cannes și 
laureat al Premiului 
Educației. Anunțul 
făcut de Ministerul 
Educației vine după 
ce, vineri. Societatea 
Regizorilor de Film a 
denunțat „presiuni 
ale unor asociații 
anti-avort" pentru ca 
filmul lui Mungiu să 
nu fie difuzat.

MiCllțli COUtlf care fee parte din 
familia ratonilor, s-au născut la grădina ' 
zoologică Hagenbeck din Hamburg, Ger
mania. (Foto: EPA)

Ii zice Manchester United
Londra (MF) ■ Un bulgar pasionat de fot

bal, Marin Zdravkov (43 ani), s-a mutat la 
Londra și și-a schimbat numele în Manches
ter United, scrie The People. Bărbatul este 
muncitor în construcții și a vizitat recent sta
dionul „Old Trafford”. El a plâns de emoție, 
deși stadionul era gol. „A fost foarte 
emoționant. Mi-am dorit toată viața să vin la 
Manchester. Aceasta este casa mea spirituală. 
Când am intrat pe teren, am plâns. A fost cel 
mai frumos moment din viața mea. Dacă mor 
mâine, voi muri fericit și satisfăcut. Man
chester United este totul pentru mine. Este 
soția mea, iubita mea și familia mea”, a spus 
bulgarul. Marin Zdravkov a devenit pasionat 
J- * •-----—a X. r* ■—» -

Stadion Giants, 
New Jersey, USA: 

Capacitate; 80.000
Stadion Wembley,I ondra,
Marea Britanie; 90.000

HSN Nordbank 
Arena, Hamburg, 

Germania: 55.000
Makuharl Messe, 

Tokyo, Japonia: 9.000 

Oriental PearlTower, 
Shanghai China 

Stadion Aussie, 
Sydney, Australia: 

42000

Plaja Copacabana, Rio de Janeiro, 
Brazilia: J.000.000. Aprobat după ce 
organizatorii au rezolvat problemele 

de securitate

Cupola Coca Cola, Johannesburg, 
Africa de Sud: 78.000

UVE AID, 1985: Organizat de starul LIVE 3, 2005: organizat de Ge/dof $/ Ure 
rock Bob Geldof și Midge Ute pen- pen tru a face presiuni asupra liderilor 
tru strângere de fonduri în comba
terea foametei din Etiopia.

Audienței; Peste 160.000 în Londra 
și Philadelphia

Audiență virtuali: 1.5 miliarde 

fonduri: Aprox. 1001
Pictures:AP Sources:www.lrveearth.org,wvvwJtve8live.cotn GRAPHIC \

mondiali în scopul de a eradica rJ~'~ 
sărăcia („Make Poverty History ’ 

Audiență: peste un milion în 111 
locații din lume

1.5 miliarde Audiență virtuală: 3 miliarde \ 

milioane dolari Etsndwi: Aprox. 160 milioane dolari (

150 de artiști, lncluzându-i pe: Police, Genesis, 
Madonna Bon Jovi, Ai Otsuka, Joey Yung, Mana, 

Shakira și fled Hot Chill Peppers.

__ Un mic spectacol la baza britanică 
din Antarctica.unde efectele încă 

ziriiglobale sunt cel mai vizibile

„Live Earth", concert planetar
București (MF) - După ce a 

debutat pe Aussie Stadram, la 
Sydney, și a traversat meridi
anele, trecând prin Shanghai, 
Tokyo, Hamburg, Johannes
burg, maratonul „Live: Earth” 
a ajuns la sfârșit în emisfera 
vestică, unde au avut loc ulti
mele două spectacole:, la New 
York și Rio de Janeiro. Eveni
mentul a fost inițiat de fostul 
vicepreședinte american Al

Mii de
■ în Pamplona s-a dat 
startul petrecerilor și 
curselor de Lauri la Fies
ta de San Fermin.

San Fermin (MF) ■ Debutul 
Fiestei de San Fermin a fost 
anunțat, vineri, de primarul 
orașului Pamplona, Yolanda 
Barcina, și de focuri de artificii 
care au fost aprinse deasupra 
petrecăreților îmbrăcați în 
mod tradițional cu veșminte 
albe și eșarfe roșii.

Fiesta de San Fermin este 
una dintre cele mai celebre 
sărbători din lume, cuprinzând 
curse cu Tauri, baluri, concerte, 
coride. Organizatorii au indi
cat că se așteaptă la peste un 
milion de vizitatori. Pentru 
amatorii de corida, San Fer-

Gore. „Live Earth cere oameni
lor să se angajeze în schimba
rea obiceiurilor lor și ale celor
lalți pentru a reduce emisiile 
de gaze de seră cu 90% până în 
2050”, a declarat Al Gore. Orga
nizatorii au cerut ca energiile 
alternative să fie susținute, să 
fie plantați milioane de arbori, 
iar instituțiile și corporațiile să 
se implice în lupta pentru un 
mediu curat.

turiști la Pamplona

„Enderro", alergarea taurilor pe străzile Pamplonei
i __ 3BF w

1

min este un spectacol care are 
ca vedete taurii de la cres
cătorii prestigioase din Spania. 
Pentru obișnuiții sărbătorii și

turiștii cei mai curajoși, 
momentele cele mai tari ale 
sărbătorii sunt în fiecare zi: 
„encierro”, adică alergarea tau-

rilQr pe străzile Pamplonei, 
care nu durează mai mult de 
cinci minute. Taurii sunt eli
berați pe un traseu de 825 de 
metri marcat de balize, de la 
grajduri la arene. Curajoșii se 
străduiesc să alerge cât mai 
aproape de tauri, cu prețul că
derilor și agresiunile ocazio,- 
nale din partea animalelor.

Din 1911, 14 persoane și-au 
pierdut viața în această aven- 
tufă. „Există un singur adevăr: 
coridele sunt manifestări ale 
cruzimii”, se putea citi pe una 
din pancartele militanților 
PETA care au defilat pe 
străzile Pamplonei.

Taurii care aleargă în „e- 
ncierros” dimineața sunt uciși 
seara, în timpul coridelor care 
au loc in arenele orașului. 
Fiesta va lua sfârșit pe 14 iulie.

Murii s-au ascuns după
■ Cusătoria religioasă a Și Presa neavând astfel posi

cuplului Parker-Longoria 
a fost invizibilă pentru 
public.

Paris (MF) ■ Mai multe 
panouri au fost instalate în 
fața intrării în biserica din 
Paris unde a avut loc, sâmbătă, 
căsătoria religioasă a baschet
balistului Tony Parker cu 
/actrița Eva Longoria, publicul

posi
bilitatea să îi vadă pe miri.

Drepturile privind imaginile 
de la căsătoria civilă și cea 
religioasă au fost vândute de 
cuplu revistei „OK!” pentru 2 
milioane de dolari.

La ora 13.45 GMT, aproxi
mativ o mie de fani și o sută 
de jurnaliști și operatori de 
televiziune s-au plasat lângă 
barierele metalice din fața bi
sericii Saint-Germain-lAuxer-

panouri
rois. Zeci de reprezentanți ai 
forțelor de ordine se aflau în 
zona bisericii. La 14.00 GMT, 
mai mulți invitați în ținute de 
seară au ajuns la biserică, pro
tejați de priviri cu ajutorul 
unor umbrele ținute de gărzi 
de corp. Apoi, o mașină plină 
de invitați în ținute de gală a 
sosit la biserică și s-a oprit în 
spatele unui paravan, pentru 
ca pasagerii să poată intra în 
biserică fără să fie recunoscuți.

i KcCOrU Sâmbătă, la 
Miskolc, s-a gătit o 
ciorbă de fasole cu 
costiță afumată pentru , 
care s-au folosit 300 kg 
fasole și 120 kg de
costiță. Organizatorii au
mizat pe șase mii de ș 
porții oferite
trecătorilor. (Foto: epa)


