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Taberele la 
controlDeva (S.B.) - Toate taberele pentru elevi vor fi controlate conform unui ordin emis de ministrul educației. Școlile vor a- ^ea voie să le recomande plevilor doar pe cele a- creditate de MEdC. Autoritatea Națională pentru Tineret (ANT) va fi obligată să controleze și taberele private, iar școlile vor avea voie să prezinte și să recomande doar oferta de tabere a- flate în administrarea MEdC. /p.6

AvertizareDeva (T.S.) - Conform avertizărilor ANM, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat. Pentru prevenirea accidentelor în zonele montane, jandarmii reco- Jmandă turiștilor să nu se aventureze pe traseele montane fără a fi echipați corespunzător.

A refuzat 
mita!
Lunca Cernii (T.S.) - 
Șeful de post din co
muna Lunca Cernii 
de Jos a refuzat o 
mită de 50 de mili
oane de lei vechi o- 
ferită de un pădurar. 
„Conducerea I.PJ. - 
Hunedoara a sesizat 
Direcția Generală 

-Anticorupție cu pri
vire la faptul că Da
niel Z„ pădurar la 
Ocolul Silvic Hune
doara, a fost prins în 
flagrant în timp ce îi 
oferea șefului de 
post de la Postul de 
Poliție Lunca Cernii 
de Jos 5.000 lei pen
tru a-i da o soluție 
favorabilă într-un do
sar penal. Daniel era 
cercetat pentru insti
gare la tăiere ilegală 
de arbori și furt califi
cat fiind stabilit un 
prejudiciu estimativ 
de 15.000 lei", de
clară Bogdan Nițu, 
purtător de cuvânt în 
cadrul IPJ Hune
doara.

Negocieri pentru alegeri
Deva (C.P.) - loan Talpeș, președintele Uniunii Populare Social-Creștine, a declarat, ieri, la Deva, că formațiunea sa politică poartă negocieri cu PD și PLD în vederea formării unei coaliții pregătite pentru confruntările electorale viitoare. Acesta a maispus că România se află într-o criză politicăatipică, din cauza existenței unei complicități, care a dus la „formule de alianțe dincolo de doctrine șipromisiuni electorale. Cei care și-au încălcat programele, promisiunile, dar mai ales legea vor fi sancționați de electorat, la alegeri”.
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Se dublează consumul de apă
'' Pe anul în cms, spre deosebire de anei trecut, consumul 

de apă minerală aproape că s-a dubiat, previziunile spe
cialiștilor fiind ascendente.

Teatrul, în vizorul ITM
■ Directorul Teatrului 
din Deva continuă cum 
a început. Ilegal. Teatrul 
a fost amendat de ITM.

Deva (H.A.) - în loc de bilete devenii vor plăti amenzi la teatru. Directorul Teatrului din Deva, Nicodim Ungurea-

nu, a încasat, după trei luni de activitate în instituție, în urma controalelor ITM, două amenzi în valoare de 45 mii. lei. Amenzile, însă, le va plăti contribuabilul devean, fiind sancționată instituția și nu directorul ca persoană. Primul control a avut loc în iunie, când au fost stabilite doar mă

suri pe care directorul trebuia să le respecte. Ungureanu nici măcar nu a vrut să semneze procesul-verbal întocmit de inspectorii ITM. Drept urmare, acesta a fost trimis spre înștiințare prin poștă. La acest prim control i s-a pus în vedere respectarea angajaților, ca prima și, probabil, cea mai

grea măsură, respectarea Contractului Colectiv de Muncă, a Consiliului de Administrație și a Consiliului Artistic, ultimele două neexistând la acea oră. La cel de-al doilea control, inspectorii ITM au găsit oameni care lucrează la teatru fără forme legale de muncă, /p.5

Til decursul câtorva ore, ieri au avut loc 15 accidente rutiere în județ. Ploaia, viteza excesivă și neatenția au fost principalele cauze ale accidentelor. /p.3www.huon.ro (Foto: T. Mânu)

Au abonament cu o
■ Mai mulți navetiști 
s-au trezit că abona
mentul de transport nu 
mai e valabil duminica.

Deva (C.B.) - După ce săptămânile trecute mai mulți navetiști de pe traseul Călan-De- va se plângeau de condițiile improprii de transport oferite de firma BV Dasler, acum că-
Contestațiile

!»

Deva (S.B.) - Elevii care au contestat notele de la examenul de bacalaureat au aflat rezultatele finale. Din 451 de contestații depuse la nivel de județ, 154 au fost modificate, 88 fiind soluționate cu plus la nota inițială, iar 66 cu minus. Majoritatea contestațiilor de

latori de pe alte rute își unesc nemulțumirile într-o problemă comună legată de abonamente. De la 1 iulie, navetiștii care călătoresc cu firma de transport cu sediul la Brad s-au trezit cu surpriza ca legitimația de călătorie emisă de la casierie să nu mai fie valabilă și pentru ziua de duminică. Prețul abonamentului nu a scăzut, iar navetiștii care 
la bacpuse în urma susținerii bacalaureatului au fost la limba română.Tot la această probă (D), în urma contestațiilor, majoritatea a primit note mai mari (48), doar 7 dintre lucrări fiind apreciate cu note mai mici decât cele inițiale. /p3

zi minusmerg la muncă duminica sunt nevoiți să-și cumpere bilete, deși au abonamentul în buzunar. Această situație nu e deloc pe placul călătorilor. Dacă unii dintre ei consideră această schimbare ca fiind abuzivă, alții spun că ar fi de acord mai degrabă cu o scumpire a abonamentului decât să fie nevoiți să mai dea bani pe bilet duminica, /p.6
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• Eliberata. O cetățeană germană în 

| vârstă de 61 de ani, Hannelore Krause, 
luată ostatică în Irak la începutul lunii fe- 

. bruarie, împreună cu fiul său, a fost elib- 
j erată de răpitori. Băiatul se află în conti

nuare în mâinile răpitorilor. Krause și fiul 
său, Sinan, au lust răpiți la 6 februarie, la 
Bagdad c ur nțjic locuiau de mai muiți 

an

Negocieri 
„nelimitate"Bruxelles (MF) vier Solana, înaltul reprezentant UE pentru Politică Externă, a declarat, marți, că negocierile dintre liderii sârbi și etnicii albanezi pe tema statutului provinciei Kosovo nu trebuie sâ fie „nelimitate”. înaltul reprezentant UE s-a referit astfel la prelungirea cu încă 120 de zile a negocieri lor pe tema .statutului provinciei sârbe cu populație majoritar albaneză. „Proiectul aflat in prezent pe masa Consiliului de Securitate nu prevede un proces nelimitat, ci unul limitat in timp. Pot să vă spun că nu ne gândim la un proces de negocieri pe termen nelimitat”, a explicat Solana.

Javier Solana (Foto: epa)

Jose Manuel Bar
roso (Foto: EPA)

UE e un 
„imperiu" 
Bruxelles (MF) - Uni
unea Europeană nu 
este la fel ca orice al
tă organizație inter
națională veche și 
nici nu reprezintă un 
super-stat, dar ar pu
tea deveni un „impe
riu", a declarat preșe
dintele Comisiei Eu
ropene (CE), Jose 
Manuel Barroso. în
trebat de un jurnalist 
ce fel de structură 
are blocul comunitar 
cu 27 de state mem
bre, Barroros a repli
cat: „Uneori îmi pla
ce să compar UE cu 
procesul de formare 
a unui imperiu. A- 
vem dimensiunile u- 
nui imperiu", a adău
gat oficialul. Potrivit 
acestuia, spre deose
bire de vechile impe
rii Statale, imperiul UE 
este construit pe ba
za participării volun
tare cu competențe, 
nu pe cuceriri armate.

Bosniaci musulmani și sicriele a 465 de victime, care au fost relnhumate (Foto epai Carla Del Ponte (Foto- EPA)

Victimele masacrului, comemorate
■ Zeci de mii de per
soane la comemorarea 
masacrării a 8.000 de 
musulmani la Srebrenița.

Sarajevo (MF) ■ Circa 30:000 de persoane, printre care și procurorul-șef al Tribunalului Penal Internațional (TPI) pentru fosta Iugoslavie, Caria Del Ponte, au participat, ieri, la Srebrenița, la ceremoniile care marchează 12 ani de la masacrarea a 8.000 de musulmani de către forțele sârbe bosniace.Participanții, supraviețuitori ai tragediei și apropiați 

ai victimelor, s-au deplasat la cimitirul memorial de la Po- tocari, în apropiere de Srebrenița, în estul Bosniei, unde au fost reînhumate osemintele a 465 de victime, cu vârstele cuprinse între 13 și 77 de ani.Cadavrele au fost identificate cu ajutorul testelor ADN, după exhumarea lor din gropile comune din jurul Srebre- niței. Până în prezent, au fost identificate peste 60 de gropi comune.Cadavrele a 2.400 de persoane au fost deja îngropate la Potocari, după inaugurarea memorialului, în 2003.Ceremoniile sunt afectate 

de o dispută între liderii sârbi și musulmani. Aceștia din urmă cer ieșirea Srebre- niței din Republica Srpska (RS, entitate sârbă a Bosniei), după ce Curtea Internațională de Justiție (CIJ) a calificat, în februarie, masacrul din 1995 drept „genocid”.
DisputăInițiativa politicienilor a fost criticată de comunitatea internațională și respinsă ferm de Guvernul sârb bosniac.în termenii acordului de pace la Dayton, care a pus capăt conflictului din 1992-1995 

și a consacrat împărțirea țării în două entități, Federația croato-musulmană și Republica Srpska, Srebrenița a fost a- tribuită acesteia din urmă.Genocidul de la Srebrenița-^ din iulie 1995, a provocJL> moartea a 8.000 de musulmani, care au fost uciși în nu- jnai câteva zile.Considerați arhitecți ai masacrelor de la Srebrenița, foștii șefi politici și militari ai sârbilor bosniaci, Radovan Karadzici și Ratko Mlădiei, au fost dați în urmărire internațională, după inculpare^ lor pentru genocid de cătr^- TPI, în 1995.

închisoare pe viață Cei patruextremiști găsiți vinovați pentru aten

Rusia își schimbă strategia
Moscova (MF) - Rusia, care nu a reușit să împiedice planurile Statelor Unite de a instala un scut antirachetă în Europa, a decis că cea mai bună opțiune ar fi să se alăture Washingtonului pentru găsirea unui sistem alternativ care să mulțumească ambele părți, relatează Reuters.Moscova a fost nemulțumită de inițiativa Washingtonului privind amplasarea unor elemente ale scutului antirachetă în apropiere de frontierele sale, amenințând cu îndreptarea rachetelor sale în

direcția Europei, generând speculații cu privire la un nou Război Rece.Președintele Vladimir Putin și-a schimbat însă în ultimele luni strategia, propunând, în locul amenințărilor, un scut antirachetă colectiv la care Rusia și țările europene să participe alături de Statele Unite.„Este în mod clar vorba de o evoluție. Inițiativa (lui Putin) recunoaște faptul că un sistem global de apărare are sens și că avem de oferit o contribuție. Participarea la

un asemenea sistem va fi în interesul Moscovei, pentru a se asigura că nu este îndreptat împotriva Rusiei’’, a declarat Viktor Kremeniuk, director adjunct al Institutului pentru SUA și Canada.Acest lucru nu înseamnă însă că Rusia a renunțat în totalitate la amenințări. Vice- premierul Serghei Lavrov a declarat săptămâna trecută că în cazul în care Statele Unite își vor îndeplini planul privind scutul antirachetă, Rusia va proceda la amplasarea de noi rachete la granița cu UE.

Tiruri de obuz
Washington (MF) - Trei persoane au fost u- cise și alte 18 au fost rănite, marți, la Bagdad, de tiruri de obuz lansate în Zona Verde securizată unde se află ambasadele Statelor Unite și Marii Britanii, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat american. Printre cei 18 răniți se numără și cinci americani: doi militari și trei angajați contractuali ai ambasadei, adăugă documentul citat.

£

Moscheea Roșie, sub 
controlul armateitatele eșuate care au vizat Londra la 21 iulie 2005 au fost condamnați la inchi soare pe viață de justiția britanică, ceea ce, conform legislației, înseamnă maxim 40 d«ni de detenție. (Foto: epa)

600 de miliarde de dolari 
și 100.000 de morți

Washington (MF) - Costurile Statelor Unite cu războiul din Irak și Afganistan se ridică la 12 miliarde de dolari lunar, informează Detroit Free Press citând un raport al Congresului American. De la atacurile din septembrie 2001, SUA au cheltuit cu războaiele și operațiunile împotriva teorismului peste 600 de miliarde de dolari.Din totalul lunar, operațiunile din Irak înghit 10 miliarde de dolari. în timp ce Afganistanul are nevoie de doar 2 miliarde.

■ Trupele pakistaneze 
au preluat ieri controlul 
complet asupra Moscheii 
Roșii de la Islamabad.f Islamabad (MF) ■ Trupele pakistaneze au preluat, ieri controlul complet asupra

JHma âs, având ca obiectiv 
elssinarea din zonă,

s-a frebrât

Gen. Waheed ArshadMoscheii Roșii de la Islamabad, după două zile de confruntări sângeroase, a anunțat armata pakistaneză.„Prima fază, având ca o-

biectiv eliminarea militanți- lor din zonă, s-a încheiat”, a declarat purtătorul de cuvânt al forțelor armate, generalul de divizie Waheed Arshad.„A doua fază, cu obiectivul de a cerceta zona și a elimina grenadele neexplodate și dispozitivele-capcană, este în curs de desfășurare. Trupurile neînsuflețite urmează să fie adunate și transportate în afara zonei”, a adăugat el.Generalul Arshad anunțase, cu puțin timp înainte, că trupele pakistaneze mai întâmpinau rezistență numai din partea unui grup de isla- miști, retras în tunelurile fortificate aflate în subsolul zonei rezidențiale a . complexului moscheii.

10 ani de parteneriat Georgia organizează, în perioada 11-20 iulie, un exercițiu în cadrul Parteneriat- ului NATO pentru Pace. Ministerul Apărării de la Tbilisi a explicat că acesta este primul exercițiu desfășurat în Georgia la care participa nouă țări, 12 aeronave și 500 de militari. Președintele Georgiei, Mihail Saakașvili, speră că țara sa va primi statutul oficial de candidat la integrarea NATO înainte de sfârșitul anului 2008. (Foto: epa)

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-21 1275, 212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
PUBLISHER: Ov:diu Trufaș
MARKETING Șl PUBLICITATE: Șe-bar. - int.8806
DISTRIBUȚIE: Ca-.e-a Ofea - M8804
M(<A PU9UOTMI: 2*2’5“
im» ’ . C • .----- ’

Redactor șef: Alexandru Seres; Redactor șef adj.: Clara Pas
Redactori: Tiberiu Stroia (redactor coordonator); Valentin Neagu, Ciprian 
Marinuț, Sanda Bocamciu, Mihaeia Tămaș, Călin Bicăzan, Dana loan 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Adriana Gârnîțaru
Corectori: -Vice Veg-u ^u-za ’-.-'a';nuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o tună, 25,90 «ei 
pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an 
la sediul redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7.60 le plus 
taxele poștale la factorii poștali și la oficii ie Doștale din teritoriu.

Daca vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună. sură >-a 
380*  930303 -netaxabifi. devenind astfel cititor de probă 

Redacția n asumă •'âscuroerea pentru conținutul ««unțuiriîc*  
ts? mea > nwe txjbJ®dîate

Redamați 
prr.incJ 

crf uzarea



joi- 12 iulie 2007 KJVAKtf.

Haos pe șoselele județului• Analiză. Prefectul județului Hunedoara se va întâlni astăzi cu reprezentanții instituțiilor județene din domeniul sănătății pentru discutarea mai multor probleme din acest domeniu. între ele se numără și situația economico-financiară a spitalelor din județ. (C.P.)

Avem bac de 
vânzare
Călin BicAzan_________
calin.bicazan@informmedia.roBacalaureatul care s-a încheiat zilele 

trecute m-a făcut să mă gândesc: 
„băi, frate, da' ce copii deștepți avem!". în 

special pentru că au știut să-și țină gura 
atunci când au fost întrebați dacă vor da 
bani pentru protocolul comisiilor și uite că 
nu au regretat. Lacrimile lor de durere 
după ce au ieșit de la proba la limba și li
teratura română s-au transformat apoi în 
lacrimi de bucurie odată cu afișarea 
notelor. Poate că în loc să se bucure de 
note umflate cu pompa de protocol, unii 
dintre cei „deștepți" ar trebui să-și dea sea
ma că e timpul să strângă bani pentru mita 
la facultate.

■ Viteza excesivă și 
ploaia au făcut ca, în 
trafic, să se producă 
peste 15 accidente.

Tiberiu Stroia 
tiberlu.stroia@lnformmedia.ro

Orăștie - Condițiile meteo nefavorabile, viteza excesivă, și nerespectarea unor reguli simple de circulație au generat, ieri, un număr foarte mare de accidente. Practic, în decursul primelor ore ale dimineții au avut loc 15 accidente rutiere mai mult sau mai puțin grave. Pe drumul de la Deva la Orăștie patru mașini au fost grav avariate în numai două ore. Cel mai grav accident a avut loc la ieșirea din municipiul Orăștie unde un tânăr de 25 de ani, K. Albert, din județul Harghita, a intrat pe contrasens, acroșând autoutilitara Mercedes Benz condusă regulamentar de numitul U. Traian, de 43 de ani, din Alba Iulia. „în urma accidentului a rezultat avarierea ambelor
0

Acum, văd că ministrul educației 
dorește o reverificare prin sondaj a 
lucrărilor din județele care au avut pro

cente de promovâbilitate la extrem, iar 
județul Hunedoara este printre cele vizate 
din postura de ocupant al onorabilului loc 
trei. în speranța că Adomniței va reuși să 
găsească toate neregulile, inclusiv firimi
turile de prăjituri căzute sub catedrele 
comisiilor de examinare, îi doresc domnu
lui ministru mult succes în depistarea 
„blatiștilor". Cine știe? Dacă în fotbal nu s- 
a găsit niciun meci oficial „amical", poate 
se va reuși acest lucru în învățământ.

Concediu ieftin la mare
■ Turiștii sunt dezin- 

b formați de agențiile de 
turism care nu pro
movează oferta ieftină.
Hannelore Acărnulesei

Cisternă cu probleme
Simeria (T.S.) - Un vagon-cisternă care se deplasa dinspre Râmnicu Vâlcea spre Timișoara a fost decuplat de la garnitură de către angajații stației din Simeria după ce aceștia au observat că din vagon se scurge •a substanță. La fața locului s-a prezentat o jchipă formată din reprezentanți ai APM Hunedoara și una a celor de la ISU Hunedoara. „Din vagonul-cisternă se scurgea hipoclorit de sodiu, o substanță foarte toxică pentru mediu. Acesta se dizolvă cu ușurință în apă și are o bună capacitate de infiltrare în sol. Am prelevat probe de la fața locului, urmând ca acestea să fie analizate”, declară Elena Bădescu, directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.

Deva - Un concediu la mare poate costa puțin, dar agențiile de turism promovează doar ofertele scumpe. Din această cauză turiștii preferă să plece în concediu în străinătate.Cine are curiozitatea să caute ofertele de cazare pe litoral va afla că în stațiunile românești există și oferte de cazare ieftină. Hotelurile de o stea, spre exemplu, nu sunt niciodată prinse în ofertele agențiilor de turism. Spre deosebire de două milioane camera pe noapte, prețul cel mai mic oferit de majoritatea agențiilor, în stațiunile de pe Litoralul românesc sunt și
Rezolvarea contestațiilor 
la bacalaureat

Vagonul era încărcat cu substanțe toxice

Deva (S.B.) - Rezultatele obținute la bac vor fi verificate de reprezentanții ministerului de resort, prin sondaj, în toate inspectoratele școlare județene vor fi echipe de control. „Vor fi luate câte 50 de lucrări, prin sondaj, și vor fi reevaluate. Notele elevilor vor rămâne neschimbate, dar dacă se constată diferențe mai mari de un punct, profesorii corectori vor fi sancționați”, a declarat Marta Mate. Elevii care au fost respinși la prima sesiune a bacalaureatului se pot înscrie la sesiunea din toamnă. La această primă sesiune au participat 4709 elevi, din 4794 înscriși. Au fost respinși 203 elevi, 77 au fost absenți și 2 eliminați. Cele mai multe note obținute de elevii hunedoreni au fost între 9,00 - 9,99. Procentul de

Tirul a ajuns în șanț VW-ul a fost distrus în întregimeautovehicule și rănirea gravă a tânărului harghitean care a fost diagnosticat cu politrau- matism acut deschis cu plăgi la nivelul regiunii parietale stângi. Medicii de la Orăștie au cerut ajutorul SMURD-ului care l-a transportat cu un elicopter la Târgu Mureș.
Trei rănițiUn alt accident grav a avut loc pe DN 7 între localitățile 
hoteluri care practică prețuri pentru portofele mai puțin generoase.în stațiunea Mamaia, cea mai scumpă de pe Litoralul românesc, pot fi găsite, și în prezent, hoteluri de o stea care practică prețuri între șapte și opt sute de mii de lei camera pe noapte. Și astfel, cazarea pentru o familie cu un copil mic poate costa opt milioane de lei vechi pentru un sejur de 10 zile, și nu 20 de milioane, așa cum spun agențiile de turism. Și nu la hoteluri de la periferia stațiunii sau la kilometri distanță de plajă. Condițiile nu sunt de patru stele, e drept. Camere nu foarte mari, cu două paturi și duș. La cerere, și televizor sau frigider. Cât despre masă, stațiunile sunt pline de autoserviri, foarte aproape de plajă, unde se mănâncă bine și ieftin. Astfel că un concediu 

promovabilițate a fost estimat la 95,67%. înscrierile la sesiunea din toamnă au loc în perioada 16 - 20 iulie. Prima probă va fi susținută pe 20 august.

S-au finalizat contestațiile

Burjuc și Zam. Conducătorul unui autoturism Hyundai, Alexandru P., 49 de ani, din București, a adormit la volan și a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în șanțul de pe partea dreaptă a sensului de mers Arad - Deva.în urma impactului, a rezultat rănirea celor trei pasageri din autoturism, Emilia P., de 46 de ani, Alexandru P.. de 20 de ani, și 

pentru o familie cu un copil, cu drum cu tot și cu bani de buzunar suficienți pentru ieșiri în fiecare seară și chiar mici mofturi ale micuțului se poate încadra în douăzeci, sau 

Dacă formați un 
cuplu și aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este momen
tul! Vă facem 

i vedete și vă 
răsplătim pentru 
asta! Trimiteți o 

I fotografie cu voi 
pe adresa 
„Cuvântul liber" 
Deva, B-dul 22 
Decembrie, nr.37A, 
clădirea Cepromin, 
parter, sau în for
mat electronic la 
adresa de mail: 
sanda.bocaniciuain 
formmedia.ro, în 

i perioada 3 iulie- 2 
august, iar în 27 
august vă alegeți 
cu 200 lei! 

i Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 
forma votului elec
tronic, cât și prin 
intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber", 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara asta!

Cuplul verii 2007

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!

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

Petra P., de 11 ani, toți din București, care au fost transportați la Spitalul Județean Hunedoara - Deva pentru îngrijiri medicale.Alte 10 accidente ușoare au avut loc la Sântuhalm, pe raza Orăștiei, la Hunedoara și la Zam. Acestea au făcut ca circulația să se desfășoare cu mare dificultate dat fiind faptul că mașinile blocau total sau parțial șoseaua.

puțin peste douăzeci de milioane de lei vechi. Iar soluția este internetul, unde toate stațiunile au prețurile hotelurilor, pentru fiecare perioadă în parte.

Rezultatele contestațiilor din sesiunea iulie 2007 a bacalaureat-ului
Proba A: depuse 184, modificate 46, notate cu plus 13, notate cu minus 33 
Proba C: depuse 1, modificate 0, notate cu plus 0, notate cu minus 0. 
Proba D: depuse 132, modificate 55, notate cu plus 48, notate cu minus 7.
Proba E: depuse 99, modificate 36, notate cu plus 20, notate cu minus 16. 
Proba F: depuse 35, modificate 17, notate cu plus 7, notate cu minus 10.

mailto:calin.bicazan@informmedia.ro
mailto:tiberlu.stroia@lnformmedia.ro
formmedia.ro
http://www.huon.ro
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1797 - A încetat din viață poetul lenăchiță 

Văcărescu. ________ _________

1817 - S-a născut Henry David Thoreau, scriitor 

american, naturalist, pacifist. 

1909 - S-a născut filosoful Con

stantinNoica (m. 1987).____________

1904 - S-a născut poetul Pablo 

Neruda, laureat al Premiului 

Nobel în anul 1971 (m. 1973), 

1912 - S-a născut scriitorul Nico-

lae Steinhardt (m. 1989)

1925 - S-a născut scriitorul Radu Enescu (foto), cri- 

tic, eseist («Franz Kafka») (m. 1994)._____________________

1933 - S-a născut scriitorul Alexandru ivasiuc (m. 4 

martie 1977).

8°
minim

20°
maxim

Prognoza pentru astăziAverse de ploaie. Maxima va fi de 20°C, iar minima de 8°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer partial noros. Maxima va fi de 23°C, iar minima de 8°C.
Sâmbătă. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 26°C. Minima va fi de 10°C.

Berbec

. lip*nffc

iț

Relațiile cu cei din Jur șl mal ales cu persoana Iubită au de 
suferit din cauza unor probleme de comunicare. Vă reco
mandăm să nu refuzați comunlcarea.Vâ simțiți epuizat
Taur ■■ ■_____

Vă pregătiți pentru o călătorie. Ar fi bine dl țineți seama 
de sfaturile unei rude mal In vârstă, Dupâ-amlază sunteți 
invitat la o petrecere, dar sunteți tentat să Mă eschivați.

Gemeni
Aveți succes In toate activitățile legate de cămin. Dacă se 
Ivește ocazia să plecați Intr-o excursie vă sfătuim să re' 
întrucât sunteți predispus la accidente de circulație.

Rac
Bacă doriți să plecați Intr-o vizită, vă sfătuim si luați 
legătura cu gazdele înainte de a pleca. Există riscul să nu 
le găsiți acasă. După-amlază este posibil să nu vă simțiți 
bine.
Leu
Dimineață sunteți foarte ocupat cu probleme de afaceri. 
Vă recomandăm să vă păstrați calmul. Dacă o rudă mal în 
vârstă vă cere ajutorul într-o problemă de sănătate,
ajutați-o!

Fecioară
în prima parte a zilei, s-ar putea să aveți o problemă de
sănătate care vă împiedică să faceți ce v-ațl propus. Cel 
mal mult regretați că nu puteți merge la o petrecere cu 
prietenii.
Balanță
Reușiți să finalizați o lucrare importantă începută mai 
demult. Deja vă gândiți la următoarea, spre nemulțumirea 
familiei. Nu faceți din orele suplimentare o obișnuință!

Scorpion
Sunteți indispus și irascibil pentru că nu v-a ieșit o afacere.

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Mc. Proclu și llarie; Cuv. Mihail; Sf. Veronica; 

„Prodomița" (icoana schitului românesc de la Atos).

Calendar Romano-Catolic_______
Sf. loan Gualberto, abate.

Calendar Greco-Catolic
Ss Proclu și llarie, m.

Soluția Integramel din numărul precedent: S - H ROZĂTOARE - BAMA -

CAL - BORȘ - AED - LITRU - AC - ZA - EURO - H - NARD - TOI - FIR - ACRIT - 

U - SS - IA - C - SPETE - VIA - INUNDĂRI - OS - DE - IUI - SCR0B - AIST

50 RON Al CÂȘTIGAT!

&
Nu vă descărcați nervii acasă. Mai bine analizați cauzele 
eșecului! Spre seară, reușiți să vă regăsiți echilibrul.

Săgetător
Este posibil ca persoana iubită să vă reproșeze că sunteți
prea rece și că .vă preocupă prea mult afacerile sau cari^ 
era. Ocupați-vă mai mult de familie și de prieteni.

Capricorn

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică______ _______________ ________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 

în vederea executării de lucrări programate. între 

orele:

8.00-14.00 în Hunedoara, străzile A. Vlaicu, Popa 

Șapcă, Spicului, bl.16,

8.00-15.00 in Hațeg, str. Horia, Brad, str. Libertății; 

Șesuri; Orăștie, str. Pricazului; Costești Deal. 

8.00-16.00 în localitatea Ponor.

9.00- 1:5.00 în Fornădia.

Valea Jiului:

8.00-14.00 în Petroșani, satul Dâlja Mare; Petrila, 
cartierul 8 Martie, bî.1, bl.2, bl.3, bl.5, bl.44, bl.47, 

bl.48, Str. 22 Decembrie;

12.00-15.00 în Vulcan, str. M. Viteazul, bl.D4, D5, 

D6.

Gaz _______ _______________________
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 

Deva, între orele:

9.00 - 16.00 pe Str. Liliacului bl.24, sc.E, B-dul 22 

Decembrie bl.44, sc.A.

Apă ________ _______ îr__________ r
Astăzi furnizarea apei potabile va fi întreruptă în 

Deva, între orele:

8.00-15.00 în Deva, cartierul Dacia, Al. Plopilor bl, 

6-9 și 2A2, Este spart branșamentul la bl.9 sc.1 și 2.

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

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

iN 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!
Regulamente
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 31 iulie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

Nume.....Prenume Adresa ...LocalitateaSunteți abonat la Cuvântul liber? DA □ NU □
"HaW

S-ar putea să înțelegeți greșit un partener de afaceri și să
vă certați degeaba. Vă sfătuim să vă calmați și să lămuriți 
toate neînțelegerile pentru că riscați să rupeți colaborarea. 
Vărsător
Prietenii vă fac o surpriză și vă invită să vă petreceți după-
amiaza împreună. Spre seară, este posibil să aveți o dis-
cuție în contradictoriu cu partenerul de viață. Nu fiți

Pești ț

Ar fi bine să nu vă planificați afaceri importante pentru că 
s-ar putea să intervină evenimente neprevăzute, din cauza 
cărora nu vă puteți respecta programul de serviciu.

impulsiv!

REȚETA ZILEI

Tort Tiramisu
Ingrediente: 1 blat de tort de cacao, 3 linguri de 

cafea solubilă, 2 ouă, 100 g zahăr, 2 cutii de 200 g 

brânză-cremă, 200 g smântână sau frișca nebătută, 

50 g cacao, 200 ml apă caldă.

Mod de preparare: Se dizolvă cafeaua în apă caldă 
și se lasă la răcit. într-un bol se bat ouăle cu 

zahărul, timp de 10 minute, cu mixerul. Se adaugă 

orânza-cremă și smântână și se mai amestecă încă 

10 minute cu mixerul. Se taie blatul în două. Se 

insiropează partea de jos cu jumătate din cantitatea 

oe cafea, se acoperă cu jumătate din cremă, se 

suprapune cealaltă parte a blatului care se însiro- 

pează cu cafeaua rămasă și se acoperă cu restul de 

cremă. Pe deasupra se presară cacao sau caramel. 

Se ține la frigider cel puțin 4-5 ore.

Poftă bună!

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
7:30 TeleMatinal

10:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show (r)
11:00 Poporu' zice! (r) 
11:30 Deliciile bucătăriei

(doc.)'
12:00 Replay (r)
12:50 Integrame după inte

grare
13:00 Hannah Montana (s, 

Bcomedie, SUA 2006).

Cu: Miley Cyrus
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping

15:30 Akzente. Emisiune în 
limba germană

17:00 Isabel, In căutarea 
Ețiubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004)
17:50 Patmla de mediu 

18:00 Justiție militară (s).
Bl Cu: David James 

Elliott, Catherine Bell 

18:45 Tragerile locker și 

Loto 5/40
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Clipe de teatru,
clipe de viață

20:35 Teatm: Slugă la doi 

stăpâni, de Carlo 
Goldoni. Cu: llie 

Gheorghe, Anca Dinu, 
Valeriu Dogaru, Anghel 

Rababoc
22:30 Serial Sibiu 

22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:20 Telecinemateca: Cesar 

EI și Rosalie (love story, 

Franța, 1972). Cu: 
Romy Schneider, Yves 

Montand, Sami Frey. 
R.: Claude Sautet

1:15 Justiție militară (r) 
2:00 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo 
3:05 Singure (film, r) 
4:45 Reflector (r) 
5:15 Isabel, în căutarea 

B iubirii (r)
600 Dnirsic bucătăriei (r) 
630 Ptanrta In jeanși 

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:00 Marea cursă (partea I) 
3(film, r)

11:45 Țaca Paca (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri

Bde familie (s, dramă,' 

Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 

Mark Charnock
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Martor orb (dramă,

HSUA, 1989). Cu: Victo

ria Principal, Paul Le 
Mat Stephen Macht 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).

BCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 

reen Bell, Doug David

son, Peter Bergman 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Vieți furate (partea a
Hlll-a) (dramă, SUA, 

1991). Cu: Bonnie 
Bedelia, Brian Kerwin

18:50 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

20:30 Mega Clever
Prezintă Cristina Rus și 

Smiley

- Sport
2230 Știrile ProTv 

23:00 Academia de poliție
®(s). Cu: Matt Bor- 

lenghi, Rod Crawford, 

Toby Proctor 
-Vremea

0:15 Ești în aerl (comedie, 

SUA, 1994). Cu: Adam 
Sandler, Brendan Fra

ser, Steve Buscemi, 
Chris Farley. R.: 

Michael Lehman
1:55 Omul care aduce 

cartea (reluare)
2:00 Știrile ProTv 
3:15 Academia de poliție

B (reluare)
430 Mega Clever

(reluare)
630 Emmerdale- 
BAfaceri de familie

(film serial, 
reluare)

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea. 

Revista presei
7:00 Albinele ucigașe 

fracțiune, SUA, 1994). 

Cu: Ryan Phillippe, 

Robert Hays, Nancy 
Staford. R.: Rockne S. 
O'Bannon

9:00 In gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
’ 11O0V.I.P. (s) 

12:00 Vocea inimii (serial, 

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

Mateescu, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 

Repan, Ion Dichiseanu, 

Marius Bodochi, Maria 
Dinulescu

13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Dennis Rodman: Cu D

1 Bde la Diavol (biografic, 

SUA, 1998). Cu: Den
nis Rodman.
Biografia romanțată a 
cunoscutului jucător de 

baschet al Chicago 
Bulls, Dennis Rodman.

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 

Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Festivalul 
Callatis 

2007
23:45 Callatis - 

Sentința 
de la 
miezul 

nopții, 

cu Dan 
Capatos 

2:00 Concurs 
interactiv 

3:00 9595
(reluare)

5:00 Vivere
S(film serial) 

Când Alfio 

descoperă că 
Letizia l-a înșelat 
pleacă de acasă

: ? SI k ® *

9:00 Secretele arheologiei 
(doc. Canada, 2002) 930 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 9:45 Orășelul nostru drag 
(s) 10:10 Plaja lui Măruță 

12:00 Doctor Who (s) 13:00 
Spellbinder: Tărâmul Dra
gonului (s) 13:30 ABC... de 
ce? 14:30 Jobbing 15:00 
împreună în Europa! Em. în 

limba maghiară 1600 Jurnalul 
TVR (r) 16:20 Descoperă 

românii 16:30 Autostrada 
TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 18:30 Replay. 
Legendele fotbalului românesc 

1900 Arta supraviețuirii 1930 
Campionatul de comedie 
20:00 Arena leilor 21:00 Ora 
de știri 22:10 Necunoscutul 
(dramă, Italia, 2003) 24:00 
Colecționarul de suflete (s) 
1:00 Orășelul nostro drag (r)

At*.  i u» Ufe jstx 1ț Vr 

8:00 Great Scientists 8:30 
Poftă bună cu Jamie Oliver 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Scarlet Pimpernel 
(s). Cu: Richard E. Grant, 

; Ronan Vibert, Gerard Murphy, 
Michaela Flenerova, Elizabeth 
McGovern 12:20 Look who is 
winning 14:30 Cuscrele (s) 
1530 Pitici de vară 1630 Aca
pulco Heat (s) 1730 Bere de 
la gheață 18:30 Știri Național 
TV 19:45 Viață de la gheață 
22:00 Cronici paranormale (s) 
23:00 Traffik (s) 24:00 Club 
Addicted

' ’• \ * ts 
*1 t/» ’ iii: • »»
V.1.« « «*  * TT

IttOO Terapie intensivă (r) 11O0 
Walker, polițist texan (r) 1200 
Teo (r) 13:15 The Animatrix (s) 

13:45 Road Runner - cea mai 

rapidă pasăre (s) 14:15 Noi toți 
(s) 15:15 Entertainment News 
(r) 15:30 Născut DJ (r) 16:00 
Echipa de rezerve (comedie, 
SUA, 2002) 18:00 Walker, 

polițist texan (s) 1900 Terapie 
intensivă (s) 20:00 Entertain

ment News 2020 Ruleta des- i 
finului (s) 2130 Născut DJ (s) 
22100 Thelma și Louise (acțiune, 
SUA 1991)

7:00 Răzbunarea Victoriei (r) 
900 Căpșune cu zahăr (s, Por
tugalia, 2003) 10:15 Gitanas 
(s) 12:30 Inocență furată (s) 
13:30 Prizoniera (s). Cu: 
Gabriela Spanie, Mauricio Islas, 
Genesis Rodriguez, Ricardo 
Chavez 1530 Răzbunarea Vic
toriei (s) 17:30 Poveștiri 

adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s) 1930 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 20:30 
Numai iubirea (s) 21:45 Zorro 
(s) 22:45 Poveștiri de noapte 
(div.) 23:15 Clona (s) 0:15 Pri
zoniera (r) 2:00 Poveștiri 
adevărate (r) 2:45 Numai 
iubirea (r)

8:25 Casa noastră (r) 9:45 Al 
7-lea cer (s, r) 1045 Tele RON 

1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Dragoste și 
moarte (partea a ll-a) (dramă, 
SUA, 1991)1625 Al 7-lea cer 
(s) 1725 Trăsniți i N.A.T.O. 
(r) 18:00 Focus 19:30 Camera 
de râs 20:00 S.O.S. Salvați-mi ( 
casa 21:00 0 vreau pe mama s 
înapoi! - NOU! 2200 Trăsniți i 

în N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 

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

0630-07.00 Observator (r)

16.30-1645 Știri locale

945 Chariie și fabrica de doco- 
lată (aventuri, SUA 2005). 

1140 Spangish (romantic; SUA, 
2004). 13:50 Șnițel Parade 

(comedie, Olanda, 2005). 1520 
Dumnezeu e gelos (dramă. 

Marea Britanie, 2005). 1655 
Maria (dramă, Franța, 2005). 
1825 Abert cel gras (comedie, 

sua, 2004). 20:00 Casanova 
(comedie, SUA, 2005). 2150 
Chariie și fabrica de ciocolată 

(aventuri. SUA 2005). 2345 
Studio 60 (Ep. 10)030Studk> 

60 (Ep. 11) 1:15 Spanglish 

(romantic, SUA 2004).

7:00 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx 1030 Oamenii și poli
tica 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali

na Stancu 12:00 Știri 12:30 
Teleshopping 1305 Emisiune- 

concurs 1435 Lumea cărților. 

Cu George 15:40 Euroblitz: i 
Jurnal european (r) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 

Moraru (r) 1800 6! Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Stare de fapt 
(dramă, România, 1996). Cu: 
Dan Condurache 2200 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
244X) Interzis. Cu Laura 
Andreșan 030 6! Vine presa!

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea 1200 
Realitatea de la 12:00 13:15 
EU, România 14:50 Realitatea 
bursieră 1500 Realitatea de la 
15:00 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:45 
Editorii Realității 1800 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 20:00 Realitatea 
de la 20:00 204)5 Realitatea 
zilei 21:50 Ziarul Realității 

22:00 100%. Cu Robert 
Turcescu 23:00 1 la 1 2400 
Realitatea de la 24:00

ÎWMNȘliBM 
9:00 Automobile americane 
recondiționate 1000 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Jeep CJ7 1200 Lucruri 

cu adevărat mari 1300 Con
fruntări și fiare vechi 1400 

Dependenți de cascadorii 
1500 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 1700 
Mașini pe alese: Mazda MX5 
1800 Motoddete americane 
1900 Vânătorii de mituri 
2000 Cum se fabrică Averse 
lucruri? 2100 Zonă mortală: 
Invazia Grenadei 22:00 
Armele virtoruki 2300 Viteză 
uriașă 2400 Cum se fabrică 
cfarâse lumril
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Ungureanu sfidează ITM-ul
9 Directorul Teatrului 
din Deva nu ține cont 
de măsurile impuse de 
ITM.

Hannelore Acârnulesei

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 șl 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre

buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 

încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură da

tă. De ase

menea, ci

frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 
dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

Deva - Acum două zile, în W iulie, inspectorii ITM Hunedoara au făcut un nou control. Doar una dintre cele cinci măsuri a fost respectată. „Există un articol în Codul Muncii care prevede demnitatea in muncă. Și aceea a fost prima măsură stabilită. Se pare că nu ș-a ținut cont de acel lucru. Pentru neîn- deplinirea măsurilor stabilite în procesul-verbal s-a dat amenda minimă, de 3.000 RON”, declară Carmen Surugiu, inspector de muncă la

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara.
Angajări ilegaleLa cel de-al doilea control s- a mai găsit o problemă gravă. „S-a descoperit că mal apar pe acolo persoane care lucrează fără a avea contract de muncă deoarece nu există postul în schemă. Contractul era semnat. Șl de angajat și de angajator. Dar postul nu exista, persoana nu figura în condica de prezență, iar pe acel contract de muncă nu exista dată de începere a activității. Deci el este lovit de nulitate. Putea să lucreze de luna viitoare, peste două luni... Oricând. Un contract nu este legal dacă nu are clauzele specificate in Codul Muncii”, precizează inspectorul de muncă. Pentru

Nlcodlm Ungureanu primirea la muncă fără forme legale, s-a aplicat tot amenda minimă, 15 milioane.Data viitoare, adică în 30 august, când va avea loc următorul control de la ITM, directorul teatrului nu va mai scăpa la fel de ieftin. Amenzile maxime sunt, pentru munca fără forme legale, de 15 - 20 de milioane pentru fiecare per-

(Foto: CL) soană găsită, iar pentru neln- deplinire de măsuri, de la 30 la 90 de milioane. „în august, normal că nu se vor mai da sancțiuni minime. Și repetarea abaterilor mai înseamnă și dosar penal câteodată”, spune inspectorul ITM. Contactat, directorul Ungureanu a refuzat orice formă de comunicare.
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Avansați

Dispar testele naționale!S Porinarîa ctiirliilnr li- minarea testelor naționale, școlar 2007-20M Perioada studiilor li
ceale ar putea fi redu
să de la patru la 
trei ani.

minarea testelor naț.-------Reprezentanți ministerului susțin că „nu e normal să se facă o selecție în clasa a VIII- a, elevii fiind prea mici să susțină un examen atât de
școlar 2007-2008 vor fi în clasa a V-a. Toate aceste schimbări vor fi introduse în proiectul de lege a învățământului pre- universitar, care se va discuta în Parlament la toamnă.Deva (S.B.) - Ministerul Educației susține că în educația românească trebuie să se producă schimbări de structură. Printre acestea se prevede scurtarea perioadei de liceu. Prin urmare, este posibil ca perioada de studii liceale să aibă o durată de doar trei ani, clasa a noua urmând sâ fie inclusă în structura gimnaziului. Elevii vor intra la liceu pe baza tezelor unice pe care le vor susține începând cu clasa aV-a. Acest lucru duce la eli

important”. Repercusiunile nereușitei la acest examen sunt considerate a fi periculoase psihologic, cu efecte ce pot fi resimțite pe viață. Structura sistemului de învățământ, în noua viziune a ministerului de resort, ar putea cuprinde includerea în învățământul obligatoriu a clasei a IX-a, care va deveni, astfel, ultima clasă de gimnaziu. Tezele unice vor fi metoda de evaluare pentru admiterea în liceu, peste pa-tra ani, la elevii care în anul Pe elevi îi așteaptă surprize în 
structura sistemului de învă-
țământ

ScutireDeva (C.P.) ■ Consilierii locali deveni se vor reuni mâine în ședință pentru discutarea și supunerea la vot a unui număr de 30 de proiecte de hotărâri. Dintre acestea cea mai importantă se referă la aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenul aferent clădi-, rii, în cazul persoanelor care au realizat 15 donări de sânge consecutive în ultimele 60 de luni. Scutirea ar urma să se acorde pe o perioadă de un an pentru imobilele situate la adresa de domiciliu.

Cum să îți acorzi
o mărire de salariu?

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 noi, e foarte simplu șă devii 
agent de pensii și să realizezi un venit suplimentar pe măsura eforturilor tale.

1. Contactează-ne! Sună gratuit ia 0800 030 000, trimite SMS cu numele tău la 1834 
(tarif normal) sau intră pe agentpensii.ro2. Noi îți spunem exact ce trebuie să faci pentru a obține rapid licența de agent de marketing.3. Ridică-ți banii din cont.

Pentru fiecare participant în sistemul dc pensii adus de tine, vei primi Câte-70 de RON.

mercury360» partener AVIVA g
cr

MACON - lider pe piața 
materialelor de construcții

Marți, 10.07.2007 a avut loc la sediul Macon 
SA Deva o conferință de presă. Cu acest prilej 
domnul Marius Marin, Manager General în 
cadrul companiei a prezentat rezultatele pe 
care le-a obținut compania în anul 2006 și in 
primul trimestru a) anului 2007, adăugând aici 
și câteva previziuni privind evoluția în al doilea 
semestru al anului in curs.

Anul 2006 are o semnificație deosebită pen
tru MACON S.A. Deva, compania fiind preluată, 
la data de 1 septembrie, de către Enterprise 
Investors, cea mai mare companie de private

equity din Europa Centrală și de Est. Portofoliul 
de produse al companiei SC MACON SA Deva, a 
fost restructurat pe baza principiului eficienței, 
în același timp au fost și sunt analizate in con
tinuare oportunitățile de asimilare în procesul 
de fabricație de produse noi ținând cont de 
evoluția principalelor piețe de desfacere.

Portofoliul de produse Macon cupride: prefa
bricate din beton - module hale prefabricate 
din beton, elemente prefabricate din beton 
pentru poduri si podețe de sosea, elemente' 
prefabricate din beton pentru acoperiș, stâlpi 
pentru linii electrice aeriene, tuburi de rezis
tență și canalizare, produse din vată minerală 
din bazalt, cahle de teracotă.

Astfel, anul 2006 a adus consolidarea pozi
ției Macon ca lider al producătorilor autohtoni 
de materiale de construcții, cifra de afaceri 
depășind 30 milioane de euro, in creștere cu 
30% față de 2005. Totodată, partea a doua a 
anului 2006 a consemnat începutul restruc
turării strategice a business-ului, creșterea pro
gramului investițional, având ca rezultat 
creșterea volumului de vânzări la principalele 
produse.

Primul semestru al anului 2007 s-a con
cretizat in realizări peste parametrii bugetați, 
realizându-se creșteri ale vânzărilor față de 
aceeași perioadă din 2006 cu 55% la BCA și 
44% la prefabricate din beton. Principalele 
direcții de acțiune au vizat realizarea de 
parteneriate strategice cu clienții, schimbarea 
culturii organizaționale, o atenție deosebită 
acordându-se calității, reducerii costurilor, 
creșterii productivității muncii și protecției 
mediului.

Se estimează pentru a doua parte a anului in 
curs o evoluție favorabilă a companiei, esti
ma ndu-se o cifră de afaceri la finele anul.ui de 
cca 40 milioane euro, creșterea față de 2006 o 
fiind de cca 33%. s

agentpensii.ro
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• Proiect. Consilierii locali deveni vor decidp mâine dacă este oportună asocierea Consiliului Local cu o firmă privată în vederea modernizării rețelei de afișaj stradal din municipiul Deva. (C.P.)
Navetiștii plătesc duminica
■ Patronul BV Dasler 
afirmă că navetiștii pot 
pierde din abonament și 
ziua de sâmbătă.

Sinucidere 
misterioasă

Petroșani (T.S.) - O femeie din Petroșani, fostă angajată a unei agenții Loto, a fost găsită de soțul ei, ieri după-amia- ză, spânzurată de țeava de gaz dintr-o garsonieră ce aparținea familiei, dar în care nu locuiau permanent, intervenția a- cestuia și a echipajului SMURD nemaiputându-i salva viața. Potrivit anchetatorilor, cauzele spânzurării au rămas deocamdată neclare, soțul victimei declarând că nu au existat probleme în familie. L.M. fostă angajată la o agenție Loto din Petroșani, s-a retras în garsoniera pe care o moștenise de la părinții săi, dar pe care o foloseau mai mult ca loc în care depozitau anumite lucruri. Echipa de criminaliști nu a putut e- mite o ipoteză despre împrejurările în care a survenit decesul victimei.

Analize 
gratuite 
Deva (S.B.) - Taloa
nele pentru progra

mul de evaluare a 

stării de sănătate vor 

fi distribuite per

soanelor din județul 

Hunedoara născute 

în luna iulie, în a- 

ceastă săptămână. 

Poștașii vor împărți 

circa 470.000 de ast

fel de taloane în în

tregul județ. Ele vor 

fi înmânate titularilor 

sau altor persoane 

majore din familie. 

Dacă poștașii nu-i 

vor găsi la domiciliu 

pe destinatari vor 

lăsa un aviz pe baza 

căruia taloanele pot 

.fi ridicate de la poș

tă. Plicurile vor con

ține câte două taloa

ne, unul pentru me

dicul de familie și u- 

nul pentru asigurat. 

Toate plicurile cu 

taloanele care nu vor 

fi distribuite vor a- 

junge la Casa Jude

țeană de Asigurări 

de Sănătate (CJAS) 

Hunedoara, de unde 

vor putea fi ridicate 

de către titular.

Locomotivă în flăcări
Bănița (MF) - Interiorul locomotivei unui tren de marfă a fost cuprins de flăcări, miercuri dimineață, focul izbucnind cu 200 de metri înainte ca mărfarul, care circula pe direcția Rupea-Bârsești, să intre în gara Bănită. Circulația feroviară întreruptă în zona Bănița a fost reluată în totalitate după mai bine de patru ore de restricții, mărfarul fiind dus în gara din Petroșani, unde locomotiva avariată va intra în depou pentru a fi investigată. Incendiul a izbucnit după ce transformatorul principal s-a aprins din cauza garniturii care a luat foc și a produs arderea uleiului din cuvă, focarul fiind eliminat în 45 de minute de două echipaje ale pompierilor. „A venit o altă locomotivă care a preluat mărfarul și a degajat tronsonul de cale ferată afectat. Acum, circulația trenurilor și-a reluat cursul normal. Specialiștii de la depoul din Petroșani vor verifica amănunțit situația creată în interiorul locomotivei”, a declarat șeful Gării din Bănița, Valeriu Dumitrescu.

Circulația trenurilor a fost blocată timp de 
patru ore

Călin Bicăzan
calin.bicazan@informmedia.ro

Deva - Anularea zilei de duminică de pe abonamentele eliberate de firma de transport BV Dasler i-a făcut pe unii călători să explodeze. „Firma asta își bate joc de călători. Sunt sute de abonați care merg duminica la slujbă, iar acum, pe lângă prețul mare al abonamentului, trebuie să dea bani și pe bilet. Păi, asta-i corect? Mai bine se scumpea abonamentul decât să mai avem și grija biletelor pentru ziua de duminică”, afirmă Nicolae Faur, navetist pe ruta Brad-Deva, care plătește 176 de lei pentru abonamentul lunar. „Sunt și eu curios să știu în baza cărei legi s-a luat această măsură pe care eu o consider abuzivă. Organele în drept ar trebui să se sesizeze”, e de părere Marian C., navetist pe traseul Călan-Deva, unde abonamentul costă 130 de lei.
„Să facă reclamație”Șerban Chiș, directorul Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului (OJPC), afirmă că pentru a putea efectua un control la firma respectivă are nevoie de plângeri din partea călătorilor.„Nu am mai avut de-a face cu o astfel de situație până acum. Așteptăm ca navetiștii să facă reclamație la OJPC pentru a putea dispune un control prin care să vedem
Taberele școlare 
vor fi verificate

Deva (S.B.) - Până la emiterea ultimului ordin al ministrului educației, școlile puteau recomanda elfevilor atât tabere private, cât și tabere organizate de sindicatele din învățământ, fără ca aceste spații să se afle, în mod obligatoriu, în administrarea ANT. Directorul Direcției Județene pentru Tineret (DJT) Hunedoara, Lorincz Szell, precizează că „în județ nu există tabere private acreditate iar elevii hunedoreni care au plecat în tabere au fost îndrumați corect. în plus, echipe ale Direcției Județene pentru Tineret se vor deplasa în taberele care găzduiesc elevi din județ pentru a efectua verificări".
Motorul de căutare locuri de muncă potrivit pentru tine ‘

Navetiștii cu abonament vor plăti biletul duminica (Folo: Călin Bicăzan)dacă, din punct legal, e corectă
n............ ••
Pentru a efectua 
un control

reclamații de 
la călători

Viorel Chiș 
Șerban, Dir. OJPC

de vedere decizia pe

care a luat-o firma de transport”.
Sâmbăta în pericolAurelian Bereholschi, unul din patronii firmei BV Dasler, spune că motivul pentru care

> s-a luat decizia de a’ scoate ‘ ziua de duminică de pe abonamente este legată de ■ costuri și dă vina pe pirateria din domeniul transportului de călători. „Eu nu mai înregistrez niciun beneficiu din cauza pirateriei. Călătorii aveau până acum ca bonus ziua de duminică, dar acum nu mai pot acoperi costurile. Nu pot fi protector social, nu mai pot ajuta pe nimeni. Nu vreau să se înțeleagă că e rea voință, dar dacă se mai continuă cu pirateria în domeniul transportului, în viitor, va fi scoasă și ziua de sâmbătă”, spune patronul firmei, care le amintește călătorilor că pot apela la includerea zilei de

duminică pe abonament dacă plătesc suplimentar. „Nu am scumpit abonamentele pentru că prin asta aș obliga navetiștii să achiziționeze un( serviciu suplimentar de care nu toată lumea are nevoie. Nu toți oamenii merg la serviciu duminica, iar cei care stăteau acasă ar fi trebuit să dea bani și pentru duminică, ceea ce nu era corect. De asta prețurile la abonamente au rămas identice chiar dacă nu mai e inclusă duminica, iar cei care doresc ca această zi să fie inclusă pe legitimația de călătorie nu trebuie decât să ceară de la casierie acest lucru, dar pentru asta plătesc suplimentar”.
----  ARTICOL PUBLICITAR

AGENDA DEMOCRAȚILOR J Â
Cățeii latră, PD-ul crește!

Speriați de supremația indiscutabilă înregistrată de Partidul Democrat în sondajele de opinie, adversarii politici s-au năpustit asupra noastră cu singurele argumente de care dispun: minciuna, invectiva, calomnia. Ei cred că electoratul, asemenea hârtiei, suportă orice. Vă dăm câteva exemple:1. Viceprimarul PNL al municipiului Deva, Florin Oancea afirmă public: “Vom face tot posibilul să-i 
scoatem din funcție pe directorii PD ai instituțiilor 
descentralizate și să ne asumăm guvernarea’’. Bravo. domnule PNL-ist! Asta da, optică europeană! în primul rând, acești directori sunt tehnocrați, nu sunt membri PD. Apoi ei au câștigat niște concursuri pe post, în fața unor comisii înțesate cu liberali. Acest nou abuz s-ar putea încheia prost pentru PNL-imea voastră, ca in cazul viceprimarului Inișconi. Pe care ați fost obligați de lege să-l repuneți în funcția din care l-ați demis abuziv. România este un stat de drept, nu moșia lui Tăriceanu!2. După ce a topit zeci de miliarde lei, din banii publici ai municipiului Lupeni. în hiaturile echipei locale de fotbal. G. Răsmeriță face declarații fulminante. la conferința de presă a PSD-ului! Știe el că apa din Valea Jiului a fost scumpită de consilierii județeni PD. Păran și Butulescu! în acest caz, minciuna ia forme patologice. C. Răsmeriță ar trebui să știe că toți cei șase consilieri județeni ai PSD-ului au votat pentru majorarea prețului apei. Mai mult, majorarea prețului la apă s-a votat în CJ cu unanimitate de voturi, iar proiectul de hotărâre a fost inițiat de PNL. prietenul de nădejde al PSD-ului.3. Partidul Democrat a votat majorarea prețului la apă în Valea Jiului, deoarece această măsură a salvat (pentru moment) Regia Apei de la faliment, în schimb, organizațiile PD din Valea Jiului susțin retragerea sprijinului politic acordat managerului Gh. Cioară. Nu poate fi un bun manager acela care crede că singura cale de reabilitare financiară a unei Regii monopoliste este scumpirea unui produs vital pentru populație: apa.4. Rătăcit complet în trilogia unor doctrine politice (fost PD, fost PSD, actual PNL) deputatul loan Timiș sare la bătaie. Are el ce are cu Curopar-. lamentarul PD Monica Iacob - Ridzi. Aceasta, se știe, are o activitate laborioasă, atât la Bruxelles, cât și la București, spre deosebire de loan Timiș, care s- a ținut numai de nimicuri. El a cărat o vreme geanta grea cu versuri a lui Adrian Păunescu. după care x s-a dovedit mai interesat de proza lui Mircea Moloț.

Pentru serviciile aduse PNL-ului, Direcția Județeană a Drumurilor i-a asfaltat cătunul natal, inclusiv poteca spre toaleta din fundul curții la viitoarea casă memorială „Frații Timiș”.5. Venit într-o scurtă permisie de la DNA, consilierul județean PRM Costel Avram îl acuză pe vicepreședintele CJ Hunedoara, Dorin Păran, că 
„influențează câștigarea unor licitații". Extraordinar! Când toată lumea știe că PNL-uI face legea în Consiliul Județean, Costel Avram, noul mijlocaș la grămadă al liberalilor, Încearcă să dea vina pe PD! După modul cum pune problema și cum votează, Costel Avram se dovedește a fi cel mai activ armăsar politic, din herghelia de cai troieni ce se înfruptă din ovăzul gras al liberalismului de tip nou.6. De când și-a anunțat intenția de a candida la funcția de primar al municipiului Lupeni, șefa Casei Locale de Pensii Petroșani, Gabriela Negrea a devenit ținta predilectă a atacurilor PSD. Ziarele aservite acestui partid publică regulat „reclamații" ale unor cetățeni care, culmea coincidenței, locu iese cu toții în Lupeni. Speriată că și-ar putea pierde continuitatea la Primăria din Lupeni. dinastia Răsmeriță se află, evident. în spatele acestor ..reclamații”. Reclamații care sunt scrise toate după același tipar, fiind „opere” ale unor scribălăi de serviciu.7. Primarul PC-ist al orașului Uricani, Dănuț Buhăescu are o părere tot mai bună despre persoana sa. Se crede un fel de Mântuitor, trimis de Dumnezeu să fericească omenirea de pe Jiul de Vest. Propovăduiește ideologia PC, noapte de noapte, prin toate cârciumile urjcănene, cu zelul și tenacitatea unui apostol. Recent a comis niște declarații șocante in presa locală. Chipurile, el, Buhăescu, ar fi fost șantajat de ministrul Gheorghe Barbu, care, de la Buhăescu citire, ar fi oferit fonduri uriașe Primăriei din Uricani, în schimbul intrării sale in PD!Nu știm la ce oră din noapte și în ce stare etilică a făcut Buhăescu această declarație, așa că ne e greu să spunem dacă delirează sau minte! Deputatul PD Gheorghe Barbu, pe vremea când era ministru a ajutat masiv Uricaniul, asemenea altor localități hunedorene. Nu a condiționat aceste ajutoare în vreun fel. Apoi aducerea lui Buhăescu în PD nu intră în intenția democraților, care - . sunt interesați numai de primarii serioși ' și cu mintea absolut întreagă.

Biroul Județean de Presă . 
al BPJ PD Hunedoara

mailto:calin.bicazan@informmedia.ro


ex, înotătorul cu 6 medalii!
SPORT

: • Semifinale. Semifinalele CupeiPrimăriilor la fotbal se vor desfășura în 22 I iulie a.c. pe un stadion care va fi stabilitîn funcție de distanța dintre echipele calificate. Semifinalele se vor desfășura între câștigătoarea din grupa I și câștigătoarea din grupa a IV-a și câștigătoarele grupelor a ll-a și a lll-a. (V.N.)
• Abandon. Deși la actuala ediție a Raliului „Transilvania Adventure Trophy" s-a înregistrat un număr record de participant: 70 de mașini, 20 motocicliști, 15 ATV-uri, abandonurile nu au fost prea multe. Au abandonat din motive diferite opt mașini și două ATV-uri. (V.N.)

Niciun ban de la CJ

■ La Campionatele Na
ționale de înot - copii, 
un hunedorean a câști
gat aur, argint și bronz.

Valentin Neagu
valentir.neagu@ififcrmmedia.ro

Hunedoara - Că la Hunedoara există un lot valoros de înotători o dovedește cu prisosință faptul că, la recentele Campionate Naționale de înot, copii 11 - 13 ani, care s-au desfășurat la Brăila, cei trei sportivi cu care CS „Delfinul” s-a prezentat în întreceri au reușit să câștige șapte medalii și alte locuri fruntașe care s-au punctat în clasament. Daniela Vereș, antrenorul de la „Delfinul”, ne-a precizat ieri că întrecerile au fost aprige, doar cei mai buni reușind să se impună. „La Brăila au fost
Deva (V.N.) - Gheorghe Șcurhan, antrenorul șahistei Daria Vișănescu, este nemulțumit de faptul că eleva sa nu va primi niciun ban din partea Consiliului Județean Hunedoara pentru participarea la diferitele competiții din acest an. „Domnul Moloț, președintele Consiliului, a promis că o va sprijini pe sportivă, dar nu și-a respectat promisiunea”, a declarat Șcurhan. Alexandra Sava, funcționar public la Consiliul Județean Hunedoara, a afirmat că știe '^fesnre cererea de finanțare a șahistei, dar nu s-a putut face nimic în acest sens. Mai mult decât atât, se pare că Daria Vișănescu nu va primi niciun ban de la buget, cel puțin până anul viitor. „Am susținut proiectul de finanțare, dar din păcate nu a primit votul Comisiei pentru Cultură și Sport. S-a considerat că sunt sportivi de la alte cluburi care au prioritate. Nu cred că anul acesta Daria va primi bani. Poate la anul. Chiar■_ îmi pare rău pentru ea pentru că știu că are ^rezultate deosebite, dar selecția proiectelor a făcut-o comisia și cei de acolo au stabilit care sunt prioritățile”, a completat Sava.

Argint la Jocurile Mării 
Negre la lupte libere
■ într-o participare 
selectă, cu sportivi din 
11 țări, CSȘ Deva a 
confirmat din nou.

Valentin Neagu
valentin.neagu@infarmmedia.ro

Deva - De puțină vreme, la Trabzon, în Turcia, s-au încheiat Jocurile Mării Negre la lupte libere, la care a participat un important număr de sportivi din mai multe țări. Este vorba de Rusia, Ucraina, Georgia, Turcia, Albania, România, Grecia, Republica Moldova, Bulgaria etc.

Alexandru Bădeață (mijloc) și colegele lui, Cristina Sfetcu și 
Adelina Buzduganprezente 33 de cluburi de înot din’țară, care au înscris în concurs mai bine de 450 de înotători. De aici și valoarea ridicată a întrecerilor, pentru

România a fost prezentă la Jocuri cu 10 sportive la tot atâtea categorii. La feminin- cadeți, categoria 40 de kg, țara noastră a fost reprezentată de Mihaela Feurdean, de la CSȘ Deva, campioană națională la această categorie.Antrenorul Mihaelei, Cos- min Văcărașu, a spus că întrecerile au fost de înalt nivel și foarte dificile. Cu toate acestea, deveanca a reușit prestații deosebite, câștigând în final locul al Il-lea și medalia de argint.Primul meci al Mihaelei a fost cu reprezentanta Greciei, pe care a învins-o. La fel s-a 

că, față de anii trecuți, au apărut sportivi înalți pentru vârsta lor. Cu atât mai mult ne bucură rezultatele deosebite pe care le-am obținut

Mihaela și antrenorul ei, Cosmin Văcărașu (Foto: CL)întâmplat și cu reprezentanta țării gazdă, Turcia. în aceste condiții, în finală, a întâlnit-o pe cea mai puternică luptătoare a competiției, reprezentanta Rusiei. Meciul a fost deosebit de dificil, la final fiind desemnată câștigătoare 

la această ediție” - a spus antrenorul.Iar de departe, cele mai mari succese le-a obținut Alexandru Bădeață, la categoria băieți, 11 ani. Alex a obținut nu mai puțin de șase medalii: două de aur, la probele 50 m fluture și 200 m mixt, una de argint, la 200 m liber, și trei de bronz, 100 m liber, 50 m bras și 100 m spate. Aceste rezultate la un singur concurs poate constitui un motiv de mândrie pentru orice sportiv. ,;A fost foarte greu. Cred că cel mai greu concurs la care am participat în cei patru ani de când practic acest sport. Sunt rezultate care mă bucură mult, pentru că vreau să ajung cineva în acest sport” - a spus Alex. Cea de-a șaptea medalie pentru hunedoreni a fost câștigată de Cristina Sfetcu, bronz la 100 m spate.

rusoaica. Cu toate acestea, rezultatul Mihaelei este deosebit, el confirmând valoarea școlii devene de lupte libere. Este de fapt și domeniul pe care directorul clubului, Parte- nie Matei, îl sprijină fără rezerve.

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

un plus de valoare
apeluri în afara rețelei la tarife de rețea 

apeluri în rețea la tarife de grup 
în primele 21 luni

+
cu noile abonamente pentru internet 

' A*  oferta se prelungește la 25 de luni

NctaaieOO 
gratuit

•a-: j-' abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu mi- 
- ~ lună și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau 

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

. e Vu rata asemenea premii!

ffla TOBNto Q N
Priori» nu rncajd TVA

■
Sony Ericsson K320i

39 EUR

crdd» dat»
ZTEMF330 

gratuit

LG KE260
69 EUR

NokaEOO
139 EUR

I I
card de data

Novate! ExprassCardW” 
gratuit

moctem USB 
Option ICON fl 

gratuit

Ofertă valabilă pentru abonamentele noi ale firmei încheiate până la 2 
septembrie, în București și județul Ilfov și m județele Arad, Argeș, Brașov, 
Brăila, Buzău, Garaș Severin, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, 
Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, 
Teleorman, Timiș, Vâlcea și Vrancea.
Detalii la 411 (gratuit de pe telefonul Orange), 021 203 77 33 sau pe

CM

o o

mailto:valentir.neagu@ififcrmmedia.ro
mailto:valentin.neagu@infarmmedia.ro


re SCURT• Prudență. Antrenorul loan Ovidiu SaOău a declarat, miercuri, că, în ciuda avantajului de două goluri obținut în meciul tur, jucătorii echipei Gloria Bistrița trebuie să trateze cu toată seriozitatea 
’’■'adul ’etur cu Maccăbi Haifa pentru a 
p-tea obține calificarea în turul trei al Cupei UEFA Intertoto. Meciul Gloria Bistrița-Maccabi Haifa se va disputa sâmbătă, de la ora 18.00 și va fi transmis în direct de Telesport.

Tdenovela se apropie de final

Tot „Popică"Iași (MF; Primarul lașului și președintele de onoare a clutalui Poli uhtorahe Nichita. a de. brercu i. c ■ nu se pune problema unei despărțiri între gruparea din Dealul Go- poului și antrenorul Ionul Popa.Reacția primarului vine la câteva zile după ce a avut o dispută cu antrenorul Ionuț Popa pe tema jucătorilor aduși la echipă în această vară.

Christijan Albers

Păstrat
Torino (MF) - Mijlocașul italian Mauro Camo- ranesi și-a prelungit contractul cu Juventus Torino până în. 2010, a anunțat clubul torinez.Camoranesi a disputat deja 206 meciuri pentru echipa torineză și a marcat 21 de goluri.

Camoranesi (Foto: epa)

(Foto: EPA) 

Plângere 
București (MF) - Pilo
tul olandez de For
mula 1, Christijan 
Albers, nu a exclus 
posibilitatea de a de
pune plângere îm
potriva Spyker, după 
ce echipa olandeză 
i-a luat dreptul de a 
concura, deoarece 
nu și-a îndeplinit obli
gațiile financiare față 
de angajatorul său, 
informează cotidianul 
L'Equipe.
Pilotul olandez sus
ține că ar fi încheiat 
un acord, la începu
tul sezonului, cu 
echipa sa.
„în ciuda probleme
lor cu sponsorul 
meu, am primit 
garanția verbală și 
scrisă în luna ianuarie 
că voi conduce în
treg sezonul", a de
clarat Albers, în pub- ■ 
licația Formula 1 
Race Report.

■ Chivu este dispus să 
renunțe la 10 la sută din 
salariu pentru a putea 
merge la Inter.

București (MF) - Cotidianul II Romanista scrie, miercuri, că fundașul echipei AS Roma, Cristian Chivu, este dispus să renunțe la 10 la sută din viitorul salariu pentru ca oficialii clubului Internazionale Milano să mărească oferta pCntru achiziționarea sa.„Cristian i-a permis impresarului său să renunțe de 10 la sută din viitorul salariu de la Internazionale, pentru ca oficialii milanezi să mărească oferta pentru AS Roma. Chivu ar renunța la 500.000 de euro pe sezon, mulțumindu-se să rămână cu cinci milioane de euro pe an”, notează sursa citată.
5?..............................................

Este vorba de 500.000 de ew
pe sezon

II RomanistaII Romanista scrie că astfel oferta Interului ar putea crește, de la 15 milioane de euro, la 16-17 milioane de euro plus cedarea sub formă de coproprietate a nigerianului Victor Obinna sau a fundașului Marco Andreolli.Publicația italiană notează că impresarul 'ui Chivu a sosit la Roma, și urmează să aibă o întrevedere cu Daniele Prade și Rosella Sensi, directorul sportiv și, respec-

Experiment buzoîanBuzău (MF) - Echipa Gloria Buzău, nou- promovată în Liga I, îl va testa în aceste ■ zile, în cantonamentul de la Kaprun, pe portarul brazilian Aleksandre Montrimas.Montrimas a evoluat în ultimii doi ani în Portugalia, la echipa de primă ligă Beira Mar Aveiro și a mai jucat opt sezoane la Portuguese și un an la Braganchino, ambele din Brazilia.Pe de altă parte, Gloria Buzău l-a achiziționat pe fostul mijlocaș al Jiului Petroșani, Alin Paleacu.

£

Ullrich nu
București (MF) - Fostul rutier german Jan Ullrich, retras din activitate în februarie, după implicarea sa în afacerea de dopaj sangvin Puerto, a declarat, într-un interviu acordat cotidianului L'Equipe. că nu se simte vinovat față de nimeni și că are suficienți bani cât să trăiască liniștit tot restul vieții.Cotidianul german Bild, care a preluat pasaje din interviu, notează că „Ullrich le râde tuturor în față” când spune că are bani destui pentru tot restul vieții. „Nu mă simt vinovat față de nimeni.

Frică de păianjeni. î notul de
Formula 1, Lewis Hamilton, a declarat

. că se teme de păianjeni și nu li plac
| nici șerpii. „Dacă văd o tarantulă, o iau 

la fugă”, a declarat el. (Foto: epa)

AS Roma și Internazionale Milano sunt condamnate să se înțeleagă în privința transferului „inter
naționalului" român (Foto: EPA)tiv administratorul delegat al Romei.
A refuzat Spania„Chivu este primul fotbalist din lume care a refuzat FC Barcelona și Real Madrid în aceeași perioadă de transferuri. Motivul este straniu: impresarii săi, frații Becali. Fotbalistul a fost atras și de salariul somptuos oferit de

Inter (se vorbește de 4,5 milioane de euro, dar în realitate ar fi 5,5 milioane de euro, din care încă nu se știe foarte clar cum va fi plătit un milion de euro), dar nu trebuie uitat monstruosul comision pe care îl vor încasa impresarii (trei milioane de euro) și alte câteva tranzacții făcute în trecut de cele două părți”, scrie H Bst&nista.
- -■r-

în schimb, agenția Calcio- mercato notează că oferta irp* - lanezilor pentru Chivu a sca- - zut la opt milioane de euro plus Obinna, deoarece Interul a rămas singurul club interesat de cumpărarea internaționalului român. FC Barcelona și Real Madrid, aflate și ele în cursa pentru Chivu, s-au întărit în defensivă cu Gabi Milito și, respectiv Pepe. r
Real Madrid se reorientează

București (MF) ■ Cotidianul AS scrie, miercuri, că gruparea Real Madrid a anunțat clubul AS Roma că renunță la uansferul fundașului Cristian Chivu, după ce l-a achiziționat pe brazilianul Pepe de la FC Porto. „Fundașul de FC Porto, în vârstă de 24 de ani, a costat Realul 30 de milioane de euro (26 pentru FC Porto și patru pentru Maritimo Funchal, echipă la care a început să joace fotbal). Este cea mai mare sumă pe care Realul a plătit-o vreodată pentru un fundaș. Brazilianul va primi trei milioane de euro brut pe

sezon. Acest transfer înseamnă renunțarea la Chivu. Real Madrid a comunicat Romei că renunță la român”, scrie AS.Cotidianul madrilen notează că oficialii campioanei Spaniei și-au făcut „socotelile” și au descoperit că transferul lui Pepe este mai rentabil, iar în plus, brazilianul este cu trei ani mai tânăr decât Chivu. „Pentru fundașul central brazilian, Real a plătit 30 de milioane de euro pe lângă cele 15 pe care le va cheltui pentru salariul său, astfel că va ajunge la 45. Chivu costa 18 milioane, dar voia șapte mi

lioane brut pentru fiecare din cele cinci sezoane. Se ajungea la 53 de milioane, așa că Real Madrid a economisit opt milioane”, se menționează.Tehnicianul Victor Fernandez, care l-a antrenat pjO. Pepe la FC Porto, a afirmat că - brazilianul și Chivu sunt doi fundași complet diferiți. „Chivu este un jucător mai tehnic. Are un mai bun control asupra balonului și poate coordona jocul. Pepe este un fundaș mai pur, care strălucește pentru conceptele sale defensive. Este un mare fundaș”, a spus Fernandez.
-și face problemeAm destui bani ca să trăiesc liniștit tot restul vieții”, a afirmat Ullrich.Fostul ciclist german spune că se uită la ediția din acest an a Turului Franței la televizor, fără sonor, pentru că, spune el, în comentariu își aude numele mai des decât pe cel al cicliștilor.Ullrich pare să creadă că dopajul nu ar trebui privit ca o înșelăciune, pentru că toată lumea apela la el. „Acum se vede că suspendarea meâ nu a adus nimic bun, pentru că problema nu sunt eu, ci ciclismul în sine”, a spus rutie

rul german.întrebat care este starea sa psihică, Ullrich a răspuns: „Mulți jurnaliști cred că mă aflu în pragul sinuciderii. Nu este adevărat. în realitate, sunt foarte fericit și mulțumit de viața mea”. Ullrich, în vârstă de 33 de ani, s-a căsătorit, vara trecută, cu Sara, sora unuia dintre foștii săi coechipieri și parteneri de antrenament. El este tatăl unei fetițe, în vârstă de 3 ani, care locuiește în Germania, alături de mama sa, de care sportivul s-a separat în 2005. Neamțul nu se simte vinovat ș7 
spune că are destui bani cât să 
trăiască liniștit (Foto: epa)

Antrenorul echipei din Frankfurt, Frledhelm Funkel, tn dreapta 
Imaginii, preferă să piardă cu Dinamo decât să bată o grupare 
mică (Foto: EPA)

Au de câștigat
București (MF) - Antrenorul echipei Eintracht Frankfurt, Friedhelm Funkel, a declarat, după amicalul pierdut în fața formației Dinamo București, scor 1-3, că jucătorii săi au mai multe de câștigat dintr-o înfrângere în fața „unei formații așa de puternice. decât dintr-o victorie cu

15-0 în fața unui club mic”.Golurile echipei Dinamo au fost reușite de Moți '25, Cris- tea '38 și Dănciulescu '65. Formația germană a marcat în minutul 87, prin Thurk. Din echipa germană au lipsit noua achiziție, iranianul Mehdi Mahdavikia și atacantul japonez Naohiro Takahara.
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Șl MAI APROAPE DE TINE PRIN PROGRAMELE SALE LOCALE:

BOFERTA!

Te așteptăm la sediu! Cuvântul Liber 

din Deva, B-dul 22 Decembrie,

Vând ap. 2 camere (03)

romimo.ro
• parter, îmbunătățiri, parchet, termopan, 

gresie. în Hunedoara, zona Ștrandului, preț
£~T,000 lei. Tel. 0721/990509,0788/346268 CD 
-'Jr ocazie, Zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă 

semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 ron, neg, în funcție de ofertă tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• zona Micro 15, dec, curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)

• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță, baie amenajată, preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)

• Deva, et 1, parchet balcon, contorizări, preț 
110.000 ron, tel. 215212 (Al)
• dec, st 60 mp, etl, 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 crcut, zonă bună liniștită et 2/4, bloc de 
cărămidă balcon, contorizări complete, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, contorizări, 2 balcoane, etl, zona Gării, preț 
46500 euro, tel. 0745/639022 0726/316796. (Al).
• Dada, el 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• AL Jiului, et 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. lufiu 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, circuit, bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara (A2)
• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
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)
• wgent,apartanent2camere bid. luliu Maniu, cu 
balcon, centrală termică termopan, ușă metalică 
vedere la bulevard, preț 150000 lei negociabil, teL 
0730/474275,0788/1657DÎ2,232808 (A4)

• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg, tel. 23L800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145.000 Ron, tei. 231300. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
tel .-0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală parchet, termopane, modi
ficat merită văzut preț atractiv, tel.:0254/613368 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, termopane, modificat 
preț atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.490, 
n-ns/.-vcaa ak

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• ap. 2 camere, urgent, Deva, plata imediat, tel. 
215212. (Al)
• urgent, apartament 2, camere în zonele: 
Progresului, bid. Decebal, Gojdu, Dorobanți, se 
oferă de la 120.000 lei până la 165.000 lei în 
funcție de amenajări, etaj și suprafață, tel. 
0730/474275,0740/535095,232808. (A4)

Ești abonat 
Ci? Fiecare 
lună din

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

Vâna ap. 3 camere (05)

• decomandate, zona piață 2 balcoane, etaj 2 
din 4, amenajat, mobilat, utilat, ocupabil imediat, 
preț 210.000 lei. Tel. 0721/985256. CD
• 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)
• circuit M. Kogălniceanu, et. 3/4, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 164.000.ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• Carpați, dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Liliacului, et ’4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom., baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
:0745/367893. (A2)
• zona Dorobanți, etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică frumos 
amenajat și modificat zonă liniștită preț 82000 
euro negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702 
232808 (A4)
• zona Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță preț 170.000 
lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).

• de Luni până Vineri 
ta 11 00 “Cine-i șeful?’1 cu Mircea 
Mihuleț

• Duminica ia 12.00
“Cum se înmulțesc banii?", 

realizator Calin Narcis
Pogăciaș
Cel mai bun site-internet de televiziune locala WWW.anten 1 FO 
Forum de discuții deschis hunedorenilot 
De acum, mult mat aproape de telespectatori!

• etaj 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62.500 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702,232808.  (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică, parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,232808. (A4)

• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, baie cu gresie, faianță, CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Brad, zonă centrală, îmbunătățiri, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, . preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.400,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Sâmbătă:
2W Primar european 

12^-12^Turbo Gear 
1230-124S Școli europene 
1245-130U Retrospectiva 
săptămânii

Vând ap. 4 camere (07)

• dec^onaîmpăraliJTraian,et2hoțl6mp,pantietCT,
2 balcoane, 2 băl st 110 mp garaj și boxă sub bloc, preț 
94000 euno,teL0726710901 (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. 
0723/251498,0788/165703, 0254/232808. (A4)
• dea, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A01

vând ap. 5,6 camere (09)
• cu garaj, scară interioară 150 mp, Deva, CT, 
termopane, stil occidental, preț 110.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă, construcție 2005, cărămidă 2 camere, 
baie, bucătărie, beci, anexe, grădină pomi, viță 
de vie, mobilată parțial, preț60.000 euro, plec din 
localitate. Tel. 0749/171780. CD
• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 / 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și-' 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• Deva, P+l, 3 camere, baie, bucătărie, teren în 
total 1600 mp, canalizare, apă gaz, ocupabilă 
imediat, preț 100.000 euro, tei. 0722/564004. (Al)

• 3 camere, bucătărie, baie, garaj, teren 1300 
mp, complet mobilată și utilată în Batiz, preț 
210.000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp, zonă ultracen
trală, Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Vara aceasta 
reclama 
ta în
Cuvântul 
liber va fi 
doar 50 de 
lei + 
TVA!
Cu bani
puțini, poți 
câștiga bani 
mulți!

Consultanții
aduce noi 
și noi
câșt guri!

noștri de
vânzări, la

Conțin a să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

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

dispoziția ta!
Mihaela
Stroia
0720 - 400 438
Anca Bobora
0721- 513 871
Sorin Flori
0720 - 487 389

Pentru că 
suntem 
numărul 1

te ajutăm să fii 
si tu numărul 1!
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ANUNȚ LICITAȚIE

HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC BIHARIA 
TUR SA - în faliment, cu sediul în Șoimuș, Baza de Agrement, 
str. Basarabiei, nr. 256, jud. Hunedoara, anunță vânzarea la 
licitație publică a următoarelor active:

1. Clădire Bază de Agrement și teren aferent în suprafață de 
2.060 mp înscrise în CF Șoimuș nr.3/2, nr. cadastral (246/1/1, 
246/2/2/1/1, 247/1, 248/1 )/1, schelet metalic discotecă și gard 
metalic ștrand, situate în Șoimuș, prețul de pornire a licitației 
este de 726.098 Ron + TVA;

2. Chioșc situat în Costești, prețul de pornire a licitației este 
de 17.902 Ron + TVA

Licitația va avea loc în data de 10,08.2007, ora 12.00 la 
sediul Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul 
de pornire a licitației.. Cumpărarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichida
torului în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel. 
0254-240807, fax 0254-206241.

(102993)

• casă lemn, ST - 1 ha, preț 15.000 RON, 
tel.:0254/6I3366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Musant, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
tel.:0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483: (A10)
• 2 camere, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, tel.:0254/ 
613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• si teren 5 ari, Crișcior, preț atractiv, 
tel.d)254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorănești, preț atractiv, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. Bucureșci, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/ 
158.483. (A10)
• șură, grădină, 2 ha teren, Hertești, preț
atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• curte, garaj, încălzire, canalizare, posibilitate 
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/ 
158.483. (A10)
• în Rom, Dealul Tantui, Brad, preț atractiv, 
tel.:0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, tel.:0254/ 
613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 5 camere + dependințe, com.Ri bița, str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/ 
040.490,0788/158.483, (A10)

• urgent, casă, zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină, sc 90 mp, st ■ 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună, sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență, 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498,

Cumpăr casă (14)
• casă cu grăd'nă, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. <A1)

Vând case la țară (17)
• vilă deosebită, în' Șoimuș, construcție nouă, 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, garaj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră, termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută. Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587.0745/253662. (A0)

• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță, convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
’• balcon, parchet, contorizări, ST 33 mp, et 1, 
preț 98.000 RON, neg., tel. 0742/019418. (Al)
• contorizări, parchet laminat, gresie, faianță 
balcon, mobilată, et. 3, zona Bejan, preț 66.000 
lei, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• dec, contorizări, P+G+F, ST 43 mp, zona 
Astoria, preț 125.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• urgent, zona Mărăști.etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90.000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Bejan, etaj intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent, zona Miorița, etaj intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, 2 camere 
dec., modernizări, gresie, faianță, parchet, geam 
termopan, preț 83.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• zona Dorobanți, confort 1, decomandată, 38 
mp, termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță modificări, se dă mobilată utilată, preț 
122.000 lei negociabil, tel, 0730/474275, 
0788/165702,232808. (A4)
• zona Kogălnlceanu, stare bună, termopan, ușă 
metalică, gresie, faianță, contorizări, reparti
toare, bloc nou de cărămidă, ocupabilă foarte 
repede, preț 90.000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808,0740/535095. (A4)

330025 - DEVA
Tel. : 0254/213510 
Fax : 0354 / 811583 
e-mail : stamprod@rdslink.ro

Print publicitar de mari
dimensiuni

poster© - autocolante - mesh 
bannere - panouri

Sunați acum pentru cea mai bună ofertă! e

BFB«
stamprO

i CEA MAI BUNĂ OFERTĂ DIN JUDEȚ H

rnrrnrv <-/» o

... —— -- - -V'-»’ -—. 
închirieri auto 

începând | 

de la prețul de~

b0 ae iieii
.0724/ 55.1'442

ANGAJEAZA

UNIVERSITATEA „ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATA prin Hotărârea de Guvern nr, 916/11 augastUtS

sfp.i-N' ’ as C . r ■ ~i~ HI af - - _ mait .

HUNEDOARA

CONDUCĂTORI AUTO categ.B, C

SALARIU MINIM 250 EURO

✓

«J

§

■iji
Iii

Sf

ix:

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

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

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;• mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactati-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275. int. 8811.
Persoană de contact: Andrea Szancsali,

tel. 0724/388681
E-mail: andrea.szancsali@informmedia.ro i4264e

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, ganonleră in zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și suprafață tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317.314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• Intravilan, 4000 mp, în comuna Bălța (în 
spatele Mănăstirii). Informații la telefonul 
0268/360647. (nr. 2/06.07.2007)

• 9400 mp teren la 12 km de Deva, în zonă 
liniștită, peisaj pitoresc, utilități, gaz, curent, preț 
13 euro mp. Tel. 0749/296321. (T)

• pamto 100 ■ 800 ■ 1000 mp tn cea mal 
bună zonă din Zăvoi; toate utilitățile, 
poziție excelentă Tel. 0744/543238, 
0721/467222.(9/10.07)

,
• vând 4 parcele de circa 750 mp flecare, Hune
doara, apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/parcela, negociabil, tel, 0723/005657. 
(T)

Bauen sie slch Ihr 
Internationales 

Geechăft aufl Moderne 
Burotătlgkelt von 

zu Hausel 
www.top-job.il

• to Bids, ideal pentru casă st=1SOO mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Dwa, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0)

• Dwa, zonă rezidențială, 4 parcele, 600 mp 
parcela, FS 20 mp, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004.(Al)

• tiran 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 zl tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)

• teren Intravilan în Deva, zona Service 700, 
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m, 
utilități, apă gaz, Curent, canalizare, poziție 
deosebită, preț 30 euro/mp, tel. 0740/535095, 

0788/165702,0254/232808. (A4)
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel, 212.141, 231.800, 
0745/511.776, (A9)
• zona Belan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)

• zone Săntuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
e Intravilan tn 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 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776, (A9)
• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 04 ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-PIoleștl, 

atractiv, tel,10254/613366, 0788/040.490, 
158.483, (A10)

i

ADMITERE 2007
ÎN VĂȚĂMÂNT LA ZI

CONCURS DE DOSARE plata taxei ani ale de studI^ 
se face în 10 (ZECE) RÂI E LUNARE

iNSCRIFfUtf'SE FAC ZILNIC'intre orele 10 ISînperioadaOliuiiie 28septembrie2OB7 de 

luni pinăalmbM inclusiv, la secretariatul din Hunedoara, str. Al. Vlahutănr. Ibis.

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 

PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

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

Programul de studii 
ispKiatareai

Numit de 
locuri

IMaia
stadiilor

Titlul obținut la absolvire

Afaceri internaționale 75 3 ani
Licențiat în Economie și 

afaceri internațioiulc

Management 75 3 ani Licențiat fa Management

Marketing 15 3 ani Licențiat in Marketing

Finanțe și Bănci 15 3 ani Licențiat in finanțe

Informatică economică 50 3 ani
Licenlnt în Cibernetică statistics 

și informatică economica

Economie Agroalimentară și a 
mediului

75 3 ani Licențiat in Economie

Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar

75 3 ani Licențiat in Științe ale Educației

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE Șl ADMINISTRATIVE 
Taxa de studiu: 1.500 lei /an.

Programul de studii
(specializarea)

Nurcir dc 
tocuri

Durata 
stadiilor

Titlul obținut la absolvire

Drept 75 4 ani Licențiat in Drept

Administrație publică 75 3 ani Licențiat în Științe Administrative

Specializări în curs de aurorlzare pentru anul universitar 2007’20011

Progra mal de studii. ÎNumăr

țipeciaîizarcâ) ■ locuri stadiilor
Titlul obiinut la absolvire

T*̂

AalâWsU i ani . LkcfflUi st Aiiikniă .hjcwU .
ÎSitakKK 1 3 AU ir, * fota*
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INFORM VI II SI PI IMENIARE:
Universitatea ..Alma Mater" din Sibiu, str Someșului, nr, 57.
Tel.'fax: 02*9,25.00.08:13.76.50.0'22  88.39.11; 0740 07.98.38; 
Centrul de înscrieri HUNEDOARA, str. A Vlahută, nr. Ibis 
Tel. 0254/712444.0741/552452.0723/2BH963,0726fl698«9 
http://www.iHmsibiu.ro: e-mail: reuor^juamsibiu.ro

■

• 1000 mp, pentru construcție vilă Dodeștl, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
■ șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
teL0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
tel.:0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, tel.:0254/ 
613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție casă
vacanță la șosea, pe malul Arleșuiul, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

• B hncure teren Intravilan, la șosea Deva sau
’mu. îmi. biata Imediat, tal, 2152.12. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Dw*,  70 mp, parter, amenajat, Ieșire stradă 
50,000 euro, tel. 0722/564004, (Al)
• hală 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/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• halăfrt Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 2313T 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vață 
preț atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.4M, 
0788/158.483, (A10)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Imobile chirii (29)
• am o elevă în gazdă primesc frică o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007. Tel. 212865. (T)
• închiriez căinări la curte pe termen 
Îndelungat Intrare separată cu bale, acces la 
bucătărie, Tel, 218747,0722^959383. (T)
• riar pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, zona Dacia, mobilat, utilat complet, preț 
150 euro. Tel. 0720/462263. (T)

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
\ DIN BUCUREȘTI 
13 " CENTRUL TERITORIAL DE IN VAțAM ANT DEVA

•nunți
CONCURS DE ADMITERE
în anul universitar 2007 - 2008

pe bază de dosar la înavățământul economic de licență la distanță
înscrieri pentru anul universitar 2007-2008 
învățământ economic de licență la distanți

Facultatea Domeniul de licență Numărul de locuri
Finanța, Asigurări, 
Bând fl Bursa de Valori Finanțe

200Comerț Administrarea afacerilor

Management Management
înscrieri:

Etapa 1:16 Iulie - 3 august 2007
Etapa 11:4 august -12 septembrie 2007

Luni - Vineri 08" - 15"} Sâmbătă - Duminică IO"-12" 
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele -15“ la sediul 

Centrului Teritorial Deva, strada Piața Unirii nr.3, telefon 0254-235466.

(IO
U

)

mailto:stamprod@rdslink.ro
mailto:andrea.szancsali@informmedia.ro
http://www.top-job.il
http://www.iHmsibiu.ro
juamsibiu.ro
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UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
FACULTATEA DE MEDICINĂ Șl FARMACIE 
PIAȚA 1 DECEMBRIE NR.10, TEL. 0259/415.680

ANUNȚĂ
Concursul de admitere in vederea ocupării 

locurilor o ntru anul universitar 2007-2008 va 
avea loc în data de 26.07.2007, ora 10.

SPECIALIZAREA NR.LOCURI 
BUGETARE

NR.LOCURI
CU TAXĂ

MEDICINA 95 180
MEDICINA DENTARĂ 44 80
FARMACIE 44 1OO
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE 2 25
ASISTENTĂ MEDICALĂ GENERALA 3 40
LABORATOR CLINIC 2 20
RADIOLOGIE Șl IMAGISTICĂ 2 20
ASISTENȚĂ DE FARMACIE 2 20
TEHNICĂ DENTARĂ 2 20

înscrierile se fac în perioada 09.07. - 25.07.2007, între orele 08 
- 16.

<101823)

CAUT PERSOANE PENTRU ACTIVITATEA DE:
- Agent de marketing pentru pensii private obliga
torii pilonul II
- Agent vânzări credite pentru nevoi personale
OFERIM:
- Câștiguri consistente într-o perioadă scurtă de timp
- Program flexibil
- Posibilitate carieră
Informații: Grup Intercredit Deva, clădirea Coratrans (lângă 
Liceul Auto), camera 22, parter.
Telefon: 0747/115543.

<102277)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 45 mp, | 
zona piață Deva, amenajat, termopane, centrală I 
termică, preț 380 euro/lună. Tel. 0721/985256. (T) I

• oferim spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat complet, utilat, repartitoare, Deva, zona 
împăratul Traian, 400 lei plus garanție. Tel. 
0749/116970. (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 comercial, 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, Decebal, 2 camere, mobilat I ux, utilat. CT, pre* *

i pensă găsitorului, inf. la tel. 0720/868075 I 
î sau 031/2009222. (7/06074)7)

• pierdut dispozitiv de marcat material lemnos 
rotund cu indicativele 0027-22-01 aparținând SC 
Gorun Prest Corn SRL Dobra. Se declară nul. 
(2/11.07)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând monitoare, 17 inch, preț 160 lei. Tel. 
0743/204069. (T)

• abordaM, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
climatizate, moderne. Tel. 0740/218237, 
0726/500804,0765/455835. (7/24.05)

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

• reparații generale, acordaje orice tip de 
acordeon, tel. 0723/93320. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• flitnâ de distribuție angajează agent comer
cial pentru județul Hunedoara. Relații la tel. 
0722/728437,0722/582578. (3/10.07)
• societate de construcții angajează în condiții 
avantajoase muncitori calificați în domeniul 
amenajărilor interioare; pacnet salariai atractiv. 
Tel. 0766/379152. 0766/379153, 0766/379154, 
0740/233773.(6/10.07)
• paznic Hunedoara, 1 post, data limită 15.07. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• paznic Hunedoara. 1 post, data limită 30.07, 
perioadă determinată, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• paznic Hunedoara. 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic Orăștie. 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9 -16,
• pedlchlurist Brad. 1 post, data limită31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sortator produse Hațeg, 3 posturi, data limită 
15.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• sortator produse Hațeg, 4 posturi, data limită 
15.07, Tel, 213244, orele 9 -16.
o sortator produse Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 15.07. Tel, 213244, orele 9-16.
o spălător vehicule Călan, 2 posturi, data limită 
21.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule Hunedoara, 1 post, data 
limită 19.07. Tel. 213244, orele 9-16.
o spălător vehicule Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16,

• spălătoreasă lenjerie Orăștie, 1 post, data
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16,

• statistician medical Orăștie, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
e stlvultorist Deva, 1 post, data limită 20,07, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16,
o șofer autocamion, mașină de mare tonal Brad,
1 post, data limită 15.07. Tel, 213244, orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonajDeva.1 
post data limită 2,08 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
o șofer autocamion, mașină de mare tonal
Deva, 3 posturi, data limită 28.07. Tel. 213244, 

orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonal
Hunedoara, 1 post, data limită 15.07, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 18
e șofer autocamion, mașină de mare tonaj
Hunedoara. 2 posturi, data limită 15.07. Tel. 
213244, orele 9 ■ 18
• șto» Mtooreton, mașină de mare tonaj 
Luoem. 2 poso/t dan limht 1807. Tel 213244, 
orefe9-18

300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2) I

• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, ; 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M, Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)

• se Închiriază, - urgent - casă în Deva, zona 
Horia, construcție nouă, P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă, amenajat, 2 băi, 2 
terase, ideal pt. firmă, depozit en gros, sediu 
firmă, preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)

• hală, S-500 mp, H-3,5 m. amenajată (CT.. i 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri Jhtrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva preț 350 euro/lună, 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat,’ S-434 mp, zonă 
centrală. Deva preț 15 euro/mp. se poate și 
compartimenta tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• spațiu S-213 mp. grup sanitar, amenajat 
(termopane, ■ CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740,317314. (A9)

Auto românești (36)

best .ro
• vând Ani 243, at 1989, motor Brașov, 4x4, stare 
foarte bună, preț 3500 lei. Tel. 260279, 
0745/149644. (Ț)
• vând Dada 1300, af 1975, stare bună de 
funcționare, preț 1500 lei. Tel. 0723/721455. (T)

Auto străine (37)

■ vând Daewoo Matiz nou, ■ neridicat. Tel. 
0723/721455. (T)
• vând Opel Corsa, af 2002, adusă recent, 
extrase full, totul original, preț 4950 euro, nego
ciabil. Tel. 0744/125690. (T)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLIFiecare sâmbătă îți aduce câte un TALON GRATUIT! Dacă ești persoană fizică și ai ceva de vândut/ cumpărat/închiriat, completează acest talon și apoi depune-1 Intr-una din cutiile speciale “Cuvântul liber” instalate în următoarele puncte:Deva:1. Comtim;

2. Galeriile de Artă Forma;8. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu - B-dul Decebal;
6. Cepromin;Orăștie ■ chioșcul de ziare de lângă magazinul „Palia"Dobra ■ la Cooperativa de Consum;HI*  ■ Centrul de schimbare a buteliilor
Hunedoara:SC Oscar Company (lângă stadion);
Hațeg:Anca Aurel, str. Progresului, nr. 1
Btatuhalm ■ SC Mureș Aliment
Bimerla • Librăria situată In P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fiiica. g

«rb_AV?

ANUNȚ LICITAȚIE
SC HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC 

ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str Erou 
Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara vinde la licitație publică:

- Corp principal de producție, platforme betonate și teren 
aferent în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str Erou 
Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației 
este de 170.500 RON + TVA.

Licitația va avea loc în data de 10.08.2007, ora 11.00, la 
sediul Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul 
de pornire a licitației.

Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru 
ofertarăți și poate fi găsit la sediul lichidatorului, în Orăștie, str. 
N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, fax 0254-206241.

(102995)

• vând Audi A4, af 2003, motor 2000, benzină, 
extrase full extra, 114.000 km, unic proprietar 
sau schimb cu auto plus diferență. Tel.' 
0723/270348. (T)
• vând VW Bora Variant 1,9 TDi, alb, climă, 6 
viteze, 116 CP, af 2001, stare deosebită, preț 9500 
euro, Deva. Tel. 0745/110222,0724/508560. CT)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

i • societate comercială închiriază următoa-
j releutilaje:autogreder,buldoexcavator,volă,
I excavator pe șenile cupa 1 mc, excavator Bob
1 Catși autobasculantă tip Irac 16tone. Relații la 

tel. 0723/154204,0254/234448 (2/10.07)

Plante și animale, agroalr 
mentar’e (57)

• vând 10 tone de fân, preț negociabil, 
informații la telefonul 0726/115282. (nr. 
1/0607.2007)

Instrumente muzicale (60)
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă, placă 
bronz, corzi încrucișate, clape fildeș, preț nego
ciabil. Tel. 221431. (T)

Altele (61)

I • vând tractor Steyer, stare perfectă de 
i funcționare, nerulat în România și plug,
l preț 5800 euro. Tel. 0722/663724. (4/11.07)

i • vând tractoare U650, combină Clas, presă 
! de făcut baloți pe ață, pluguri, grape, 

semănători pentru grâu și porumb, tel.
I 0742/349357 sau 0254/246369. (nr. 06/07/07)

Garaje (43)

i • vând garaj, zona pieței centrale, Deva.
: Tel,0722/701557. (4/10.07)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând combină muzicală cu boxe „Sony”, 
cameră video, preț la vedere. Tel. 211731, după 
ora 18. (T)

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

• Ofer cu titlu gratuit circa 1000 mc sol 
vegetal de cea mal bună calitate, Str. 
Depozitelor, Deva, spre S&ntuhalm, 
informații la telefonul 0729/009777. (nr. 
8/03.072007)

• vând mașină de cusut foarte veche cu pedală, 
marca Kayser, preț negociabil. Tel. 221431. (T)

Pierderi (62)

• Ptardut cM mașină GM cu telecomandă, 
în zona terasei Joii din Deva, ofer recom-

Solicitări servicii (71)
• caut regent femeie pentru îngrijire femeie 
bolnavă, în vârstă, în Deva. Tel. 212941.

Prestări servicii (72)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă, made în Germania, 
mărimea 44 ■ 46 (sau închiriez), rochii de seară 
cu accesorii, diferite mărimi, culori și modele. 
Tel. 0722/586808,0354/103326,0724/643045. (T)

Electrocasnice (56)
• vând centrală termică Bereta, tiraj natural, 
stare foarte bună, preț 500 lei și un calorifer 
aluminiu de baie cu 4 elemenți, preț 80 lei. Tel. 
221431. (T)

Cu durere în suflet amintim că au trecut 6 săptămâni de când ne-am despărțit de iubitul nostru sot, tată și socru
LUNGU NICOLAE TODOSIEAi plecat prea devreme dintre noi. Cât ai trăit te-am iubit/ Cât vom trăi te vom plânge/ Mormântul îți va fi mereu/ Scăldat în lacrimile noastre. Parastasul de pomenire va avea loc duminică, 15 iulie, ora 12, la Biserica din Abucea.
Dumnezeu să-l odihnească in pace. 

Soția Lenuța, fiica Niculina, fiul 
Nicușor, ginerele Vișinei și nora 

Mariana.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Petri la, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Călan, 10 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post, data limită 15.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara. 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 posturi, data limită 27.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Petri Ia. 4 
posturi, data limită 15.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• șofer de autoturisme și camionete, Vulcan, 3 
posturi, data limită 15.07. Tel. 213244, orele 9 -18
• portar, Călan, 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte Brad, 6 posturi, 
data limită 30.07, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9 -.16.
• pregătitor piese încălțăminte Hunedoara, 1 
post, data limită 15.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 15.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• primitor dfctributor materiale și scule, Hațeg, 2 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• recepționer de hotel Hațeg. 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.

(1/11.07)

• recepțloniit Hunedoara, 1 post, data limită 
30,07. Tel. 213244, orele 9-16.
• referent de pensii, asigurări sociale Hune
doara, 11 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• registrator medical Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16,
• retușier confecții, Hunedoara, 1 post, data 
limită 12.08 Tel. 213244, orele 9 -16.

• secretar administrativ, Deva, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 • 16
• secretar ș”*1* Deva, 1 post, data limită 29.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• secretar, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• societate de construcții angajează în condiții 
avantajoase muncitori calificați în domeniul 
amenajărilor interioare; pachet salariai atractiv. 
Tel. 0766/379152, 0766/379153, 0766/379154, 
0740/233773. (6/10.07)
• ștrengar universal Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor Hunedoara 10 posturi, data limită 29.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor Hunedoara, 12 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector Deva, 5 posturi, data 
limită 13.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric Deva, 2 posturi, 
data limită 20.07, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric Deva, 6 posturi, 
data limită 20.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor manual cu arc electric Hunedoara, 10 
posturi, data limită 31.07, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze Hunedoara. 3 
posturi, aata limită 25.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

PORTAL NATIONAL DE LOCURI OE

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

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

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

Oferim: .

e program de lucru flexibil;
e venituri In funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv și competitiv.

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

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

(32135)

mailto:radu.muresan@informmedia.ro


IKS®
• Invitați de caisă. Kate Middleton, fosta iubită a prințului William, și fostul premier britanic Tony Blair s-au situat pe primele locuri în topul 100 al celor mai căutate celebrități la petrecerile din lumea bună, realizat de revista Tatler, „Biblia înaltei societăți britanice".

Mașini Citroen, fabricate în perioada 1932-1957, iau parte la raliul anual care a început la Paris, în 6 iulie, și va trece prin 12 țări europene. Ieri se aflau la Kiev. (Foto: epa)

Ploi torențiale
■ Cel puțin 127 de per
soane au murit, de la 
sfârșitul lui iunie, în 
urma ploilor torențiale.

Beijing (MF) - După furtunile și ploile torențiale care au afectat centrul și estul Chinei, a fost decretată stare de urgență, din cauza riscului producerii de inundații. Nivelul apelor fluviului Huai a depășit pragul de alertă, afectând 14,7 milioane de locuitori și provocând prăbușirea a 19.000 de locuințe, a anunțat Administrațiade combatere a inundațiilor, pe site-ul său Internet.Fluviul Huai, care izvorăște din Henan (centru), se varsă în Yangtse, după ce traversează regiunea Henan și provinciile Anhui și Jiangsu, în est.Circa 26 de persoane au fost date dispărute din cauza in-
încă trei filme cu Dracula

Preoteasă
Los Angeles (MF) - Actrița Tori Spelling, star al celebrului serial „Beverly Hills”, a obținut permisiunea de a oficia căsătorii între persoane de același sex, după ce a făcut o cerere pe internet. Prima ceremonie a avut loc la un motel pe care actrița îl administrează împreună cu soțul său, Dean McDermott. Statul recunoaște uniunile civile, iar partenerii beneficiază de o parte din drepturile cuplurilor căsătorite. Totuși, aceste uniuni nu sunt considerate căsătorii.

Monument 
Beatles

Hamburg (MF) - Un monument care îi va reprezenta pe membrii trupei Beatles va fi ridicat în orașul german Hamburg, unde aceștia s-au lansat pe scena muzicală internațională. Postul de radio Oldie 95 a informat că monumentul, care va costa 310.000 de lire sterline, va fi construit începând de anul acesta.

Pompieri la San
ford (Foto: EPA)

Los Angeles (MF) - Trei filme despre Dracula, începând din toamnă, sunt, în prezent, în pre-producție la Hollywood.Unul dintre proiecte, „Dracula Year Zero”, este o producție Universal ce va fi regizată de Alex Proyas, încân-

Prăbușit 
peste 
case

„Castlevania" (Foto: fan)Washington (MF) - 
Un avion de mici 
dimensiuni s-a 
prăbușit peste trei 
case din orașul San
ford, din statul ame
rican Florida, 
provocând moartea 
a cel puțin cinci per
soane. Un băiat în 
vârstă de zece ani se 
află cei mai probabil 
printre persoanele 
rănite. El ar fi suferit 
arsuri grave pe 80-90 
la sută din suprafața 
corpului. Avionul, cel 
mai probabil de tip 
Cessna, avea la bord 
două persoane, care 
au fost ucise în tim
pul accidentului.

Picica leopard a coborât aproape de orașul Guwahati în căutare de hrană.(Foto: EPA)

Verdict: pedeapsa capitală
■ Justiția libiana con
firmă pedeapsa cu 
moartea în cazul infir
mierelor bulgare.

Tripoli (MF) - Pedeapsa cu moartea a fost confirmată, ieri, de justiția libiană în cazul celor cinci infirmiere bulgare și al medicului de origine palestiniană acuzați _ de infectarea în mod deliberat cu virusul HIV a sute de copii libieni. Verdictul a fost confirmat în cursul unei audieri Care a durat cinci minute și s-a desfășurat în absența celor șase acuzați.Cei șase simt acuzați că au infectat în mod deliberat cu virusul HIV un număr de 438 de copii de la un spital din

Un nou roman
Londra (MF) ■ Moștenitorii lui Ian Fleming, creatorul personajului James Bond, l-au însărcinat pe scriitorul Sebastian Faulks cu scrierea unui nou roman din seria agentului 007, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea celebrului autor de romane de spionaj. Sebastian Faulks este autorul romanelor „Birdsong” și „Charlotte Gray”. Moștenitorii lui sir Ian Fleming au anunțat încă de anul trecut că au angajat un „binecunoscut și foarte respectat autor” pentru a scrie noul roman, dar au ținut secretă identitatea acestuia. Cartea pe care o va scrie Faulks se numește „Devii May Care” și va fi publicată pe 28 mai 2008. Acțiunea cărții „are loc în câteva dintre cele mai incitante orașe ale lumii” în timpul Războiului rece.

Grefă ovariană, în premieră mondială
■ Un ginecolog belgian 
a anunțat realizarea 
reușită, în premieră, a 
unei grefe ovariene.

Bruxelles (MF) - Grefa ovariană a fost realizată la o femeie devenită sterilă în urma unei radioterapii, prin implantarea de țesut ovarian prelevat de la sora pacientei, potrivit unui studiu publicat în revista

în China

Evacuări în Longchang (Foto: epa)temperiilor, potrivit Ministerului pentru Afaceri civile.Vicepremierul Hui Liangyu a decretat stare de urgență în cele trei provincii, cerând forțelor de salvare să consolideze digurile și să permită evacuarea a circa 90.000 de persoane din zonele afectate.Potrivit autorităților, circa 360 de persoane au murit de la începutul acestui an din cauza inundațiilor și alunecărilor de teren.
tat de „abordarea proaspătă a legendei” pe care o propune scenariul. Țelul lor este sâ-1 arate pe Vlad Țepeș ca un erou, datorită campaniilor sale împotriva turcilor. Un alt proiect este „Castlevania”, adaptarea unui popular joc video cu vampiri. Lungmetra- jul se va filma în toamnă în Africa de Sud și România, în regia lui Sylvain White. Scenariul se axează pe duelul între Dracula și vânătorii de vampiri din familia Belmont.Cel de-al treilea film este „The Historian”, ecranizarea unei cărți de Elisabeth Kostova despre căutarea adevărului despre Vlad Țepeș.

Infirmierele bulgare si mediculBenghazi (nordul Libiei). Până în prezent, 56 dintre aceștia au decedat. Jurnaliștii au putut urmări procesul la televi
Human Reproduction. Jacques Donnez. șeful serviciului de ginecologie de la clinica Saint- Luc din Bruxelles, a spus că, la peste un an de la efectuarea grefei, funcția ovariană a femeii a fost restabilită. în plus, femeia este capabilă să conceapă un copil pe cale naturală.în 2005, americanul Sherman Silber, de la spitalul Saint Luke din Saint-Louis (Mis

Silvia este născută în zodia Fecioară, îi plac muzica, desenul și dansul.
(Foto: T.Manu) Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro
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zoarele montate într-o sală alăturată. Infirmierele Kris- tiana Valeeva, Nassia Nenova, Valia Cerveniașka, Valentina 
souri), a publicat rezultatele unei grefe de țesut ovarian realizată între surori gemene, întrucât gemenii sunt identici din punct de vedere genetic, riscurile de respingere a grefei sunt eliminate.De data aceasta, țesutul grefat pe ovarul atrofiat a provenit de la o soră non-geamănă, dar compatibilă din punct de vedere leucocitar cu persoana care a fost operată.

Siropulo și Snejana Dimitrova precum și medicul Ashraf Ju- * maa Hajuj, se află în detenție din 1999. Funcția Kadhafi, o organizație de caritate prezidată de Seif Al-Islam Kadhafi, fiul liderului libian, anunțase marți seară încheierea unui acord privind compensațiile l acordate familiilor copiilor bolnavi sau decedați, posibilă rezolvare a cazului. în cadrul acordului va fi folosit fondul special creat în 2005 de Tripoli și Sofia, sub egida Uniunii Europene, pentru acordarea de compensații copiilor bolnavi. Decizia finală în ceea ce privește condamnarea revine celor nouă membri ai Consiliului Superior al Instanțelor Judiciare din Libia, care are dreptul de a revoca deciziile curții.

Ciuperca uriașă a fost descoperită în Tapachula, Mexic, și are 70 de centimetri înălțime și cântărește 20 de kilograme. (Foto; EPA»
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