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Vremea se menține caniculară. 
Vântul va sufla slab.
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Dimineața La prânz Seara

Căldură ca la Tropice
PoluareBucurești (MF) - România nu se confruntă' cu o situație de criză în urma accidentului ecologic din Ucraina, care a generat un nor de praf de fosfor. Ipoteza meteorologilor este că norul ■jiu va ajunge în Româ- mia în următoarele 36 de ore. în cazul unei eventuale emisii necontrolate de fosfor în atmosferă, populația trebuie să evite ieșirea din locuințe. Luni seară, un tren format din 15 vagoane încărcate cu fosfor galben a deraiat în apropierea orașului Lviv, situat la 250 de kilometri de România.
Vinovății?Petroșani (V.N.) - Un sondaj de opinie realizat de site-ui echipei Jiul, cu privire la principalii responsabili pentru re- rogradarea echipei, îi ndică vinovați pe oficialii clubului, dar și pe edilii municipiului, /p.7

Totuși a 
început!
Deva (D.l.) - Până 
marți, doar 11 pa- 
cienți și-au utilizat 
talonul pentru anali
zele necesar a fi efec
tuate în cadrul Pro
gramului Național de 
Evaluare a Sănătății 
(PNES), la laboratorul 
Spitalului Județean 
Deva. Dr. Angela 
Vintilă, șefa labora
torului, spune că sunt 
pregătiți, cu personal 
și aparatură perfor
mantă, să facă față 
unui număr mult mai 
mare de pacienți. 
Acest laborator este 
doar unul din cele 29 
din județ care au 
încheiat contracte cu 
CJAS ir cadrul PNES. 
Extrapolând ia nivelul 
județului, ceva mai 
mult de 300 de oa- ■ 
meni s-au prezentat 
la medicii de familie 
după ce au primit ta
loanele, deși peste 
15.500 de plicuri au 
ajuns la destinatari 
de mai mult de o 
săptămână, /p.5

■ Deși ieri în Deva au 
fost 36°C, indicatoarele 
către centrele de prim 
ajutor nu erau tipărite.Deva (D.L) - Ieri, la ora 17,00, în municipiul Deva erau înregistrate, conform Institutului Național de Mete

orologie, 34 grade Celsius. Site-urile de specialitate însă notau temperatura reală de 36 de grade, iar pentru astăzi aceleași surse anunță creșteri. La nivelul solului, în centrele urbane temperaturile sunt în mod real măcar cu câteva grade mai mari. în condițiile date, nominalizarea

măcar a punctelor de prim ajutor continuă să fie o problemă la nivel de autorități, în Deva au fost amenajate unde a fost mai ușor: în sediile instituțiilor sanitare și în câteva unități de învățământ, dar acestea nu sunt neapărat în calea trecătorilor, și nici nu erau, în prima zi de

caniculă, evidențiate prin semne vizibile de departe. Căutând un strop de răcoare, oamenii mai degrabă s-au refugiat în magazinele cu aer condiționat și, prevăzători, au plecat cu umbrele albe și sticle cu apă de acasă. N-au pus bază pe ajutorul autorităților locale, /p.3

Evadează din oraș
3Deva (C.P.) - Tot mai mulți deveni pleacă din oraș, sufocați de căldura din aceastăvară. Unii se retrag la casele pe care le auîn satele, din împrejurimi, copiii sunt trimiși în vacanță la bunici, lațară, în vreme ce alții au ales să plece în concediu. Cel puțin așa consideră loan Cristea, directorul CalorDeva, după ce consumul de apă caldă înregistrat în luna iunie a scăzut cu 20" n față de luna

1 mai. /p.5

CUVÂNTUL LIBER
Str. 22 Decembrie, nr, 37 A 

© (0254) 211275

Netul bate DVD-ul

L-t Caut emisiunea 
pe internet -12%

■-c înregistrez pe DVD - 3% 

inregistrez pe video - 2%

Exclusiv! Victimele celor doi slovaci prinși de polițiști încep să iasă la iveală. Cuvântul Liber a dat de urma unui bătrân de 78 de ani, din Leșnic, care a fost înșelat de slovaci cu cinci milioane de lei vechi. Din toată această „aventură” bătrânul a rămas cu o servietă diplomat, /p.3
(Foto: Traian Mânu)

A venit ștampila pentru diplome
■ De azi, Inspectoratul 
Școlar are noul aparat 
de ștampilare a diplo
melor de Bacalaureat.Deva (S.B.) - Vestea cea bună a venit de la inspectorul general adjunct Marta Mate care a amintit că „procedura de ștampilare de la inspectorat se reia de urgență pentru ca elevii să intre in posesia diplomelor cât mai repede posibil”. Un număr de 35 de licee din județul Hunedoara nu au putut elibera diplomele de Bacalaureat pen

tru că nu s-a putut imprima pe ele timbrul sec, ce validează actul. Situația a fost cauzată de defectarea aparatului de ștampilare. Incidentul a avut loc în urmă cu o săptămână. Noul aparat a fost dat în lucru Monetăriei Statului - Arad. Candidații care la prima sesiune a Bacalaureatului din acest an nu au obținut media necesară promovării sau nu s-au prezentat la probe se pot înscrie la sesiunea de toamnă a Bacului. înscrierile se fac până în 20 iulie, iar examenul va avea loc în perioada 20 august - 3

septembrie. Cei care au promovat una sau mai multe probe pot solicita recunoașterea 'acestora. La prima sesiune a Bac-ului din acest an, în județul Hunedoara nu au promovat 221 candidați din cei 4897 elevi înscriși. Pe data de 20 august candidații vor susține prima probă (oral), la limba română, iar probele scrise încep în 23 august. Primele rezultate vor fi afișate pe 29 august, iar candidații vor putea depune în aceeași zi contestații, notele finale urmând să fie anunțate pe 3 septembrie.

SuplimentăriDeva (D.I.) - Bugetul CJAS Hunedoara a fost suplimentat cu 8 miliarde de lei vechi, a anunțat purtătorul de cuvânt al instituției, Ovidiu Bân- dea, sumă necesară pentru a putea acoperi cheltuielile cu medicamentele gratuite și compensate eliberate de farmacii. Mai multe farmacii din județ au epuizat, săptă-' mâna trecută, plafoanele alocate. Probleme s-au înregistrat la Deva, Hunedoara, Hațeg și Brad.
Caniculă și agriculturăBanpotoc (T.Ș.) - Cu toate că seceta prelungită a făcut ca recoltele să fie înjumătățite, ieri, deși afară erau peste 30 de grade Celsius, țăranii hune- doreni ieșiseră la munca câmpului. Oamenii sunt nemulțumiți de calitatea recoltei dar nu au ce face. Cât despre

căldură, fiecare se apără cum poate. Unii beau multă apă și se retrag la umbră. între orele 14:00 și 17:00 munca în câmp se oprește. Este prea cald pentru a putea lucra. Dar spre seară, fiecare vine și recoltează bruma de grâu cu care s-a procopsit anul acesta, /p.6
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1374 - A murrt, la 69 de ani, poetul italian 
Francesco Petrarca, primul dintre marii umaniști ai 
Renaștem. Sonetele sale către Laura sunt reunite în 

«Canțonierul», publicat în 1470. 
1711 - Forțele ruso-române con
duse de țarul Rusiei Petru I și 
Dimitrie Cantemir au fost învinse 
de turci la Stănilești, Cantemir- 
Vodă fiind obligat să-și 
părăsească tronul șl să se

refugieze în Rusia.
1811 - S-a născut scriitorul britanic William Make- 
peace Thackeray («Bâlciul deșertăciunilor»),___________
1918 - S-a născut președintele Africii de Sud, Nel- 
son Mandela (foto).__________________
1933 - S-a născut poetul rus Evgheni Evtușenko. 
1936 - Izbucnește războiul civil din Spania.__________
1938 - A murit regina Maria, soția regelui Ferdinand 
I al României.

17minim 34maxim
Prognoza pentru astăziTimp însorit. Maxima va fi de 34°C, iar minima de 17°C.Prognoza pentru două zileJoi. în general timp însorit. Maxima va fi de 34°C, iar minima de 17°C.Vineri. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 33°C. Minima va fi de 17°C.
CALENDAR RELIGIOS

f'. ............... ...........; . . ..................

Calendar_Crețtin Ortodox
Sf. Mc. Emilian de la Durostorum; Cuviosul Pamvo.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Frederic, ep. m.

Calendar Greco-Catolic
S Emilian, m.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi între
ruptă.

Gaz
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă
Astăzi furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 
orele:
8.00-15.00 în Deva pe B-dul. Dacia, Al. Romanilor și 
str. Carpați, pentru remediere avarie rețea la bl.28 
din Dacia.
9.00-13.00 în Hunedoara pe străzile: Pictor Luchian, 
N. Grigorescu,Theodor Aman, C-tin Brâncuși, pentru 
remediere avarie pe str. Luchian, nr.4
în data de 18.07.2007 se sistează furnizarea apei 
potabile în Hațeg pe străzile: N. Titulescu, A. Vlaicu, 
Independenței Școlii și Centralei, pentru remediere 
avarie la bl.labe și bl.2 abc.

REȚETA ZILEI

Roșii umplute cu brânză
Ingrediente: 600 g roșii (10 buc.), 150 g brânză de 
vacă, 150 g telemea, 100 g unt, 50 g mărar, 100 g 
salată verde.
Mod de preparare: Roșiile se sortează de mărime 
mijlocie, se curăță, se spală, se taie capacul, se 
scobesc cu lingura și se scurg. Mărarul se curăță, se 
spală, se zvântă și se taie mărunt. Salata verde se 
curăță, se spală și.se scurge. Brânzeturile se trec prin 
mașina de tocat cu sită deasă și se amestecă cu 

I untul.frecat spumă și cu mărarul. Se freacă com
poziția până se omogenizează. Se umplu roșiile și se 
așază pe un platou cu frunze de salată verde.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția integrantei din numirul precedent: I - SIV - P - ROȘU - ADAM - NARA - 

ODA - GAT - GUTUI - TIC - PAR - PARIS - TEL - NEDEI - TI - CE - RULA - V - U 
-OU - ACRE - IST - AR - AZ - CRETESTI - ROADE - RV - N - PUIET - STEA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 4 - 20 Iulie, CL te provoacă la un 
nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect toate Inte
grantele apărute în acest Interval, realizează 
o colecție șl trimlte-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A. sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depwe-o ti cutate speriate Cuvântii fcer. 
până tn 30 Iulie.

In 31 IULIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 RON Al CAȘTIGATI

| Nume.....................
I Prenume..............
| Adresa..................
I .........................Tel.
[ Localitatea...........

i 
i 
i 
i 
i

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

, . fIij:I.TT>|im» E±. ■ J

Regulament;
La acest concurs nu pot participa angajațiI Inform Media ș nici rudele acestora de gradele I șl II. 
Extragerea va avea loc în 31 Iulie, ora 14, la sediuî redacție..
informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoana de contact Magdalena Șerban.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show (r)
11:00 Hello, Good-Byel (r) 
11:30 Deliciile bucătăriei

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

grare
13:00 Hannah Montana (s, 

0comedie, SUA, 2006) 
13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

17:00 Isabel, în căutarea
□ iubirii (s, dramă, 

Venezuela, 2004). Cu: 
Ligia Petit, Pedro Ren
don, Caridad Canelon. 
R.: Miguel Cadenas 

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

0C u: David James 
Elliott, Catherine Bell 

19:00 Jurnalul TVR

20:20 Poporu' zice!
Reportaje despre peni
tenciarul de maximă 
securitate din 
Timișoara.

20:55 Ediție specială cu 
Marian Voicu

21:50 Neveste disperate (s).
0Cu: Teri Hatcher, Mar

cia Cross
22:45 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
23:20 Harold și Kumar merg 

H la White Castle (come
die, Germania/ 
SUA/Canada, 2004). 
Cu: John Cho, Kal 
Penn, Paula Garces. R.: 
Danny Leiner

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

Sport. Meteo
3:05 Dear Wendy (film, r) 
4:50 Hello, Good-Byel (r) 
5:15 Isabel, în căutarea 

iubirii (r)
6:00 Deliciile bucătăriei (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștiri 
(serial, reluare) 

10:00 Hibematus (film, r) 
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Marea cursă (partea a 

Olt-a) (dramă, SUA, 
1965). Cu: Jack Lem
mon, Tony Curtis, 
Natalie Wood, Peter 
Falk, Keenan Wynn. R.: 
Blake Edwards 

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

Ei Cu: Jennifer Love 
Hewitt, Aisha Tyler, 
David Conrad 

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

Vremea

20:30 Bombă în San Fran
ci» (acțiune/dramă, 
SUA, 2003). Cu: 
Katherine Heigl, Kerr 
Smith, Jeff Roop, 
Michael Beach, Dax 
Belanger, Allan Franz. 
R.: Eric Laneuville 

22:30 Știrile ProTv. Sport 
23:15 CSI: New York- 

BlCriminaliștii (s). Cu: 
Gary Sinise, Melina 
Kanakaredes
-Vremea
- Vreau să fiu mare 

0:15 Dreptate până la 
Hcapăt (film, r) 

1:55 Omul care aduce 
cartea (r) 

2:00 Știrile Pro Tv 
3:00 Jugani Shukaru (r) 
3:30 Stilul Oana Cuzino (r) 
4:00 Icstrim Tivi (r) 
4:30 Vedere de pe bloc (r) 
5:30 La Bloc (r) 
6:30 Emmerdale - Afaceri 
El de familie (r)

6:00 în gura presei 
cu Mlrcea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 
Revista presei, 
cu Mlrcea Badea. 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.t.P, (s) 
12:00 Vocea Inimii (serial, 

Elultimul 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 Tablou de nuntă 
(divertisment) (r) 

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

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Spartanul
O (thriller, SUA, 2004). 

Cu: Val Kilmer, Ed 
O'Neill, Tia Texada. 
0 incursiune în culisele 
unei răpiri care implică 
o figură politică bine 
cunoscută. Un lup sin
guratic, un spartan al 
zilelor noastre, agent 
guvernamental al SUA, 
Scott este însărcinat cu 
salvarea fiicei răpite a 
președintelui. Numai 
că pe parcursul 
anchetei el descoperă 
un complot de 
proporții care-și are 
originile chiar la Casa 
Albă.

23:00 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport 
Meteo

24.-00 V.I.P. (serial) 
2:00 Concurs interactiv

Berbec
Lgâv Sunteți dezamăgit profund pentru că un coleg pe care i 

considerați prieten încearcă să vă discrediteze. Concentrați- 
vă asupra problemelor pe care le aveți de rezolvat.

Taur

r pe care le aveți de rezolvat.

Vă afectează mult linsa de corectitudine a unui partener 
de afaceri șl vă pierdeți încrederea te el. Vă sfătuim să fiți 
prudent în tot ce faceți. Evitați investițiile financiare.

Gemeni
Dimineață s-ar putea să fiți indispus după ce aflați că o 
rudă este foarte bolnavă. Nu vă puteți concentra prea bine, 
ața câ nu este recomandabil să luațl decizii Importante.

Rac

FI
tw?

i

Ar fi bine să amânați afacerile șl întâlnirile eu persoane 
Importante. Dimineață s-ar putea că o -uaâ mal tjlără să 
vă ceară un împrumut. Se pare ca are mare nevoie de bani.

Leu

Sunteți nemulțumit de tot ce se petrece șl aveți tendința 
să-l criticați pe toți. Temperațl-vă sniritul critic pentru că 
riscați să fiți considerat arogant. Nu este exclus să aveți 
problemei

Fecioară

Dimineață s-ar putea să vă simțiți fără vlagă la serviciu și 
să nu puteți termina o lucrare începută. Rlscați să primiți 
reproșuri din partea colegilor Dumneavoastră și chiar să
apară tensiuni. 

Balanța

Problemele sentimentale vă indispun. Șl relațiile cu Ddetenii 
pot avea de suferit, dacă îi evitați. In schimb, aveți un 
spor deosebit în activități casnice, precum reparații, mutat 
mobilă.

Scorpion

Se pare că nu sunteți mulțumit de nimic ți vă enervați din 
orice. Nu suportați glumele șl vă aprindeți ușor pentru că 
partenerul de viață a cheltuit prea mult.

Săgetfltor

S-ar putea ca dimineață șeful să vă dea o veste care să vă 
schimbe planurile pentru azi. Starea de confuzie pe care d 
resimțițl este trecătoare, nu are rost să vă faceți griji.

Capricorn

S-ar putea să aveți divergențe cu partenerul pentru că nu 
sunteți de acord cu schimbările pe care dorește să le facă. 
Pentru a evita o ceartă țineți seama șl de dorințele celor
lalți.

perați nervozitatea, altfel puteți ajunge în situații neplăcute.

Vărsător
întâmpinați dificultăți pe plan sentimental. Păstrați-vă cal-' 
mul șl înarmați-vă cu răbdare! Ar fi bine să țineți cont de 
sfaturile prietenilor apropiați și ale rudelor din altă locali
tate.

Pești

Dimineață sunteți agitat din cauza amânării unei întâlniri 
de afaceri în care v-ațl pus speranțe. Vă sfătuim să vă tem-

6:00 Clona (r) 700 Răzbuna
rea Victoriei (r) 900 Căpșune 
cu zahăr (s) 10:15 Gitanas (s). 
Cu: Ana de la Reguera, Ma
nolo Cardona, Dolores Heredia

. 8:00 ABC... de ce? (r) 830 
Spellbinder (r) 900 Lecția de... 
știință. Ochiul științei (doc.) 
930 Jurnalul Euronews pentru 

. România 9*40 Orășelul nostru
drag (s) 10:10 Plaja lui Măruță 1230 Inocență furată (s) 1330 
12:00 Doctor Who (r) 13:00 . Prizoniera (s) 15:30 Răzbu- 
Spellbinder Tărâmul Dragonu- narea Victoriei (s) 17:30 Po
lul (s) 13:30 ABC... de ce? : veștiri adevărate 1830 Salo- 
1430 Jobbing 15:00 împreună me (ep. 1, Mexic, 2001) 1930 
în Europa 16:00 Jurnalul TVR Tequila cu suflet de femeie (s) 
(r) 1620 Descoperă românii 20:30 Numai iubirea (s) 21:45 
16:30 Autostrada TVR 18:00 ~
Jurnal regional 18:30 Replay; noapte (divertisment) 23:15 
1900 Bugetul meu 1930 Ulița 
spre Europa 20:00 Celebritățile 
timpului tău 20:10 Farmece (s) 
21:00 Ora de știri 22:10 Călă
torie spre începutul lumii 
(dramă, Portugalia/Franța, 
1997) 23:50 American Gothic 
(ep. 2, thriller, SUA, 1995) O>45
Orășelul nostru drag (r)

’ ■ ‘
«... . ....» . -ț j i

Zorro (s) 22:45 Poveștiri de

Clona (s) 0:15 Prizoniera (r) 
2:00 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Numai iubirea (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

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

8:30 Great Artists 9:00 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 11:00 
Wild Indonesia 1220 Look; 
who is winning 1430 Cuscrele 
(s). Cu: Tamara Buciuceanu, 
Draga Olteanu Matei, Rodica 
Popescu Bitanescu, Valentin 
Uritescu, Stela Popescu 15:30 
Pitici de vară 1630 Acapulco 
Heat (s). Cu: Catherine Oxen- 
berg, Brendan Kelly, Alison 
Armitage 17:30 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV 
20:00 Film artistic 22:00 
Cronici paranormale (s) 23:00 
Traffik (s)

wfeVeiS-c-A MU! “ t:. O'»:

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 825 
Autoforum (r) 9:45 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 1225 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Un soț de împrumut 
(comedie, SUA, 2005) 1625 
Al 7-lea cer (s) 1725 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:45 Campionatul suporte
rilor. Cu: Gina Pistol și Bogdan 
Talasman 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s) 
1:00 Focus (r) 2:00 Sunset 
Beach (s)

’.: *• ;"
. , .. .. ... . t. - ■

10:55 Vecinii (comedie, SUA, 
2006).12:45 Soția parteneru
lui meu (thriller, Franța, 2005). 
14:15 Marla (dramă, Franța,
2005) . 15:45 Gașca de la IT 
(Ep. 3) 16:15 Gașca de la IT 
(Ep. 4) 16:40 Albert cel gras 
(comedie, SUA, 2004). 18:15 
Annapolis (dramă. SUA.
2006) . 20:00 New York Taxi 
(comedie, SUA, 2004). 21:40 
Hitch (comedie, SUA, 2005). 
23:40 Fericiți până la adânci 
bătrâneți (Franța, 2004). 120 
Apă întunecată (horror, SUA,

■ 2005).

10:00 Noi toți (r) 11:00 Walk
er, polițist texan (r) 12:00 Teo
(r) 13:15 Călătoriile lui Sinbad
(s) 13:45 Road Runner - cea 
mai rapidă pasăre (s) 14:15 
Descoperă România (r) 14:45 
Icstrim Tivi 15:15 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 16:15 
Entertainment News (r) 16:30 
Noi toți (s) 1730 Născut DJ (r) 
18:00 Walker, polițist texan (s) 
20:00 Entertainment News 
2020 Jurații (s) 2130 Născut 
DJ (s) 22XX) Război Ja înălțime 
(acțiune, SUA, 2002)

10:00 Automotor 10:30 Euro- 
maxx 11:00 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Emisiune-concurs (r) 14:35 
Lumea cărților 15:35 Euro- 
maxx (doc. 16:00 Nașul (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 19:45 
Sfânta Tereza și diavolii (ac
țiune, România, 1972). Cu: 
Zephi Alsec, Peter Paulhoffer 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 Interzis. 
Cu Laura Andreșan 030 Emi
siune-concurs 2:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela (r) 400 Chat TV

9:10 100% (r) 13:15 EU, 
România 14:00 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur
sieră 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:00 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 1B.D0 Reali
tatea de la 18:00 1850 Rea
litatea zilei 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:05 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Ziarul Realității 
22:00 100%. Cu Robert 
Turcescu 23:00 Ultima oră 
24:00 Realitatea de la 24:00 ■

j-
9:00 Automobile americane 
recondiționate 1000 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Lexus LS400 1200 
Inginerie la superlativ: Mon- 
tagne-rousse-uri 1300 Mega- 
războaie cu fiare vechi 1400 
Brainiac 1500 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17XX) Constructorii de moto
ciclete 1800 Motociclete 
americane 1900 Vânătorii de 
mituri 2000 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2100 Ever
glades 2200 Meserii murdare 
2300 Jocurile video, pasiune 
și industrie 2400 Cum se fa
brică dhretse lucruri?
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• Anunț umanitar. Pentru a veni în aju
torul persoanelor care simt nevoia unui 
ajutor, în perioada de caniculă, în Deva, 
pe Bd. Decebal, bl.P - parter se poate 
apela gratuit pentru determinarea valorii 
glicemiei și a tensiunii arteriale. Program: 
de luni până vineri, orele 8.00 -11.00, 
între 19 - 31 iulie. (S.B.)

Țeapă slovacă și la Leșnic
»

Tiberiu Stroia

Dar la iarna 
care vine...

■ Un pensionar din 
Leșnic a mărturisit că și 
el a fost victima celor 
doi slovaci.

Tiberiu Stroia
tiberlH.strola@informmedia.roLeșnic - Se pare că numărul hunedorenîlor care au căzut în capcana celor doi cetățeni slovaci, care au fost prinși, luni, de polițiști este destul de mare. Ieri, Cuvântul Liber a mai găsit un păcălit. Adam Istvan, un bătrân din localitatea Leșnic, care a dat slovacilor cinci milioane

Adam Istvan, povestind cum a

tiberiu.stroia@informmedia.ro

Atât de mult au vorbit aleșii neamului 
de Agenția asta Națională de Integri
tate care cică-i va controla de purici încât 

poporul chiar are impresia că există. Și că 
va veni un nene rău care va da cu averile 
dobândite ilegal de pământ și că după 
aceea va fi ca pe vremea Iu1 Țepeș. In rea
litate însă „draga de ANI", cum îi place 
marinerului s-o alinte atunci când o’ține pe 
genunchi, se zbate în chinurile facerii de 
aproape doi ani. Și nu reușește nicicum să 
se nască. Cât despre motive... Ba că nu e 
frumos, au strigat parlamentarii, ca să vină 
un fitecine și să-i ia la bani mărunți. Ba că, 
dacă tot își bagă nasul să-i verifice, să se 
mulțumească doar cu atât. Iar ultima 
șmecherie e că „draga de ANI" va avea un 
șef. Dar asta pe la iarnă. Probabil că... la 
iarna care vine. De parcă noi, contribua
bilii, nu reușim să înțelegem că sunt mulți, 
foarte mulți din ăștia care s-au îmbogățit 
dând tunuri după tunuri. Și care astăzi ne 
scuipă semințe-n cap povestindu-ne ce 
oameni de afaceri onești erau ei. Și cum s- 
au făcut ei politicieni ca să ajute rumânu1 
de rând.

Oricum, sunt sigur că și după ce-i vor 
tăia ăștia ombilicul „draga de ANI" 
nu va face nici cât o ceapă degerată. Și că 

va fi doar o armă pe care cei aflați în bar
ca Puterii o vor folosi pe post de speri- 
etoare-n porumbul Opoziției. Că doar n-or 
fi atât de nebuni încât să se transforme, la 
grămadă, în colegi de celulă!

Agentul-șef Matei Vasile va fi recompensat

Felicitat de șeful IPJLunca Cernii (T.S.) - Șeful de Post de la Lunca Cernii de Jos, care a refuzat 5.000 lei, mită oferită de un pădurar, a fost vizitat, ieri, de șeful IPJ Hunedoara, comisar-șef de poliție Drăghici Roșioru Alexandru.Șeful polițiștilor hunedoreni a ținut să-l felicite personal pe polițist pentru modul profesionist în care s-a achitat de sarcinile de serviciu. Cu această ocazie, șeful IPJ i-a oferit agentului de poliție o scrisoare de mulțumire din partea conducerii inspectoratului și a purtat o discuție cu acesta despre problemele operative cu care se confruntă postul de poliție. în plus, agentul-șef Matei Vasile a fost propus pentru recompensă.
Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara;

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

Coffee „Snack Savoya", din Deva;
Restaurant „Bulevard”, din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune

doara.

CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune

doara,
str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabinetul 10 

O'» Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;
C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune- 

□cara, str. George Enescu, nr 24, cabinetul 6.

de lei și a rămas cu o valiză diplomat goală.
Păreau de treabăBătrânul se uită cu lacrimi în ochi la valiza diplomat din fața sa. Nu-i vine să creadă că la cei 78 de ani ai săi a putut fi păcălit cu atâta ușurință. Le-a dat celor doi slovaci ultimii bani din casă. Cinci milioane de lei vechi. Și a

rămas cu o valiză goală. „Săptămâna trecută ieșisem din casă să cumpăr margarină de la magazinul din sat, își începe povestea Istvan. La un moment dat în fața mea a o- prit o mașină. Din autoturism au coborât un bărbat și o femeie, bine îmbrăcați, care îmi explicau precipitați că

fost păcălit (Foto: T. Mânu)rudele lor suferiseră un accident la câțiva kilometri mai încolo. Și că vor să lase niște bagaje și nu au unde”, spune bătrânul.Istvan a acceptat ca cei doi să-și aducă bagajele la el în curte. Și i-a condus spre casa
In arșița lui Cuptor
■ Centrele de prim 
ajutor se numără în 
județ precum steagurile 
lui Pristanda.Hunedoara (D.I.) - în lista pusă la dispoziție de autoritățile județene, în Hunedoara apăreau centre de prim ajutor la cabinetele veterinare din incinta celor două piețe, la Spitalul municipal, la CN Ian- cu de Hunedoara și la Casa de Cultură. Primarul Nicolae Schiau spune că în zona pieței Obor centrul de prim ajutor se află în incinta unui supermarket din apropiere și, pe lângă cele două piețe, mai este un centru amenajat în Parcul central, cel mai solicitat punct, de altfel, ieri, cel de la Casa de Cultură fiind desființat. Acestea ar fi doar câteva neconcordanțe între lista primită și verificări, de aceea am evitat să facem publice locațiile anunțate. în Deva spațiile de prim ajutor au fost amenajate la limita rezis

tenței: în sediile instituțiilor sanitare și în câteva instituții de învățământ. Au fost însă semnalizate ineficient, drept pentru care au avut puțini vizitatori. Centrul de la piață, cuprins și el pe listă, nu a fost de găsit nici în jurul orei 16,00. Echipe ale Prefecturii au plecat în județ să verifice dacă ceea ce a fost, în sfârșit, pus pe hârtie chiar există în realitate, dar date concrete privind aceste controale nu ne-au fost puse la dispoziție. Rămâne să numărăm și noi, precum Pristanda, steagurile: unul, la Simeria, patru, la Orăștie, cinci, la Hunedoara, 11, la Deva...
Experiența francezăîn Franța, în 2003, canicula a făcut mii de victime. Soarele i-a luat prin surprindere pe francezi, dar era de presupus că din experiența lor nefericită fiecare țară a învățat câte ceva. Inclusiv România care acum numără 21 de județe în care avertizarea meteo a urcat

Săgeata indică direcția spre un 
centru de prim ajutorspre portocaliu. Dacă un singur om va muri in județ pentru că nu a ajuns suficient de repede într-un loc răcoros și nu a primit un pahar cu apă, chiar dacă lucrurile astea i- ar sta la îndemână după primul colț, poate că autoritățile vor înțelege că aceste zile nu sunt doar un exercițiu de imagine, ci o situație reală de criză cu care ne confruntăm. Și atunci cineva va trebui neapărat să răspundă. Pe principiul „ajută-te singur” oa-

Bani pentru afaceriDeva (C.P.) - Oamenii de afaceri hunedoreni au ocazia de a se instrui asupra obținerii de fonduri europene nerambursabile destinate achiziționării de servicii de consultanță în afaceri. Prilejul este dat de Agenția de Dezvoltare Regională Vest, care lansează schema de grant din cadrul programului PHARE 2005 Coeziune Economică și Socială. Evenimentul va avea loc, joi, 19 iulie, în Deva, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a județului Hunedoara, începând cu ora 11. Obiectivul schemei de finanțare: îmbunătățirea accesului IMM la servicii de dezvoltare a afacerilor prin inter

mediul unor servicii de consultanță. Bugetul destinat Regiunii Vest este de 636.000 euro. Solicitanții eligibili sunt IMM-urile (valoarea grantului va fi cuprinsă între 8.000 și 20.000 euro) și ONG-urile (valoarea grantului va fi cuprinsă între 20.000 și 160.000 euro).

Se acordă granturi pentru 
afaceri

Itf t»..>
StSETE PE A VIQJS ta Eeta mai mtei preturii 

ȘtsEJIJR ,u.;.
;• < .itorâluT Românesc de la 125 lei

Turcia de Ia 99 €+299 ki .

RECLAMĂ
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fon. „Vorbea cu un doctor și îl întreba câți bani îi trebuie pentru operație. Apoi, a adus o valiză diplomat în care a aruncat un teanc de dolari. A închis valiza și m-a rugat să scriu adresa mea. După care a spus că-mi lasă valiza gaj și să le dau urgent niște bani românești. Așa că le-am dat cinci milioane. Toți banii din casă. Când au plecat mi-am dat seama că puteau să plătească doctorul și cu dolari. Am ieșit repede din curte dar mașina dispăruse. Iar când am deschis valiza am văzut că era goală”, explică Istvan. 
Să facă plângere„Păgubașul să se prezinte la Postul de Poliție din Vețel unde să depună o plângere. Abia după aceea poliția se va sesiza. Urmează confruntarea cu cetățenii slovaci și în măsura în care este posibil despăgubirea lui”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.

La centrul din Spitalul județean 
' au apelat ieri puțini oamenimenii ar trebui să înțeleagă că aceste zile nu sunt obișnuite. Dacă trebuie să iasă din casă, e mai bine să aibă o sticlă cu apă la îndemână și să se ferească singuri cum pot mai bine de căldură.
Cod portocaliuîn zilele de 19 și 20 iulie, în 21 de județe din țară, între care și Hunedoara, temperatura aerului va urca până la valori de 39-40 de grade, (sursa www.inmh.ro).

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

vă alegeți 
lei!

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'

Vara asta, aprinde 
dragostea din tine!

vedete și vă 
răsplătim pentru 
asta! Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa „Cuvântul 

Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr,37A, clădirea 
Cepromin, parter, 

în format elec- 
la adresa de 
anda.bocani-

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.

mailto:tiberlH.strola@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
http://www.inmh.ro
http://www.huon.ro
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1374 - A murit, la 69 de ani, poetul italian 
Francesco Petrarca, primul dintre marii umaniști ai 
Renașterii. Sonetele sale către Laura sunt reunite în

«Cantonierul», publicat în 1470, ... 
1711 - Forțele ruso-române con- Sg 
duse de tarul Rusiei Petru I șl 
Dimitrie Cantemir au fost-învinSe 
de turci la Stănilești; Cantemir- 
Vodă fiind obligat să-și 
părăsească tronul și să se 

refugieze în Rusia.____________________________________
1811 - S-a născut scriitorul britanic William Make- 
peace Thackeray («Bâlciul deșertăciunilor»),_________ _ «
1918 - S-a născut președintele Africii de Sud, IMel- 

j son Mandela (foto).___________________________________ ș
1933 - S-a născut poetul rus Evgheni Evtușenko. 
1936 - Izbucnește războiul civil din Spania.__________
1938- A murit regina Maria, soția regelui Ferdinand 
I al României.

Prognoza pentru astăziTimp însorit. Maxima va fi de 34°C, iar minima de 17°C.Prognoza pentru două zileJoi. în general timp însorit. Maxima va fi de 34°C, iar minima de 17°C.Vineri. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 33°C. Minima va fi de 17°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin Ortodox
Sf. Mc. Emilian de la Durostorum; Cuviosul Pamvo.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Frederic, ep. m.

Calendar Greco-Catolic
S Emilian, m.

iNTREROPERI APA, GAZ, CURENT
!.................. a
1 Energie electrică _ _ |

Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi între- 
ț ruptă,

, Gaz __ ..... ..|i
î Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă, B

i Apă .. _ _   ....... _ .. I
Astăzi furnizarea apei potabile va fi întreruptă între |
orele: |
8.00-15,00 în Deva pe B-dul. Dacia, Al. Romanilor și | 

str. Carpați, pentru remediere avarie rețea la bl.28 s 
din Dacia. |

9.00-13.00 în Hunedoara pe străzile: Pictor Luchian, | 
N. Grigorescu,Theodor Aman, C-tin Brâncuși, pentru f 
remediere avarie pe str. Luchian, nr.4.
în data de 18.07.2007 se sistează furnizarea apei 
potabile în Hațeg pe străzile: N. Titulescu, A. Vlaicu, 
Independenței, Școlii și Centralei, pentru remediere l 
avarie la bl.labc și bl 2 abc.

REȚETA ZILEI

Roșii umplute cu brânză
Ingrediente: 600 g roșii (10 buc.), 150 g brânză de 
vacă, 150 g telemea, 100 g unt, 50 g mărar, 100 g 
salată verde
Mod de preparare: Roșiile se sortează de mărime 
mijlocie, se curăță, se spală, se taie capacul, se 
scobesc cu lingura și se scurg. Mărarul se curăță, se 
spală, se zvântă și se taie mărunt. Salata verde se. 
curăță, se spală și se scurge. Brânzeturile se trec prin 
mașina de tocat cu sită deasă și se amestecă cu 
untul frecat spumă și cu mărarul. Se freacă com
poziția până se omogenizează. Se umplu roșiile și se 
așază pe un platou cu frunze de salată verde
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Soluție Integramel din numărul precedent: I - SIV - P - ROȘU - ADAM - NARA - 
ODA - GAT - GUTUI - TIC - PAR - PARIS - TEL - NEDEI - TI - CE - RULA - V - U 
-OU - ACRE - IST - AR - AZ - CRETESTI - ROADE - RV - N - PUIET - STEA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 4 - 20 Iulie, CL te provoacă la un 
nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect toate Inte
grantele apărute In acest Interval, realizează 
o colecție șl trlmlte-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o In cutiHe speciale Cuvântul Uber, 
până în 30 Iulie.

IN 31 IULIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

Regulament:

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

DA □ NU □.

Berbec

Sunteți dezamăgi* grofund pentru că un coleg pe care 3 
considerați prieten încearcă să vă discrediteze. Concentrați- 
vă asupra problemelor pe care le aveți de rezolvat.

Taur

Vă afectează mult lipsa de corectitudine a unui partener 
de afaceil șl vă pierdeți încrederea în el. Mă sfătuim să fiți 
pruuent îs tot ce faceți. Evitați investițiile financiare.

Gemeni

Dimineață s-ar putea să fiți indispus după ce aflațl că o 
rudă este foarte bolnavă. Nu vă puteți concentra prea bine, 
așa că nu este recomandabil să luați decizii Importante.

Rac

Ae fi bine să aninați afacerile și întâlnirile ea persoane 
Importante. Dimineață s-at putea că o rudă mal tânără să 
vă ceară an împrumut. Se pare ca are mare nevoie de bani.

Leu

Sunteți nemulțumit de tot ce se petrece ți aveți tendința 
să-l criticați pe toți. Temperațl-vă spiritul critic pentru că 
riscați să fiți considerat arogant, iu este exclus să aveți 
problemei

Fecioară

Dimineață s-ar putea să vă simțiți fără vlagă la serviciu șl 
să nu puteți termina o lucrare începută. Riscați să primiți 
reproșuri din partea colegilor dumneavoastră și chiar să 
apară tensiuni.

Balanță

Problemele sentimentale vă indispun. Și relațiile cu prietenii 
pot avea de suferit, daci îi evitați. In schimb, aveți un 
spor deosebit în activități casnice, precum reparații, mutat 
mobilă.

Scorpion

Se pare că nu sunteți mulțumit de nimic șl vă enervați din 
orice. Nu suportați glumele șl vă aprindeți ușor pentru că 
partenerul de viață a cheltuit prea mult.

Săgetător

S-ar putea ca dimineață șeful să vă dea o veste care să vă- 
schimbe planurile pentru azi. Starea de confuzie pe care cra 
reslmțlțl este trecătoare, nu are rost să vă faceți griji.

Capricorn

S-ar putea să aveți divergențe cu partenerul pentru că nu 
sunteți de acord cu schimbările pe care dorește să le facă. 
Pentru a evita o ceartă țineți seama și de dorințele celor
lalți.

Vărsător
întâmpinați dificultăți pe plan sentimental. Păstrați-vă cal
mul șl înarmați-vă cu răbdare! Ar fi bine să țineți cont de 
sfaturile prietenilor apropiați și ale rudelor din altă locali
tate.

Pești

Dimineață sunteți agitat din cauza amânării unei întâlniri 
de afaceri în Care v-ațl pus speranțe. Vă sfătuim să vă tem
perați nervozitatea, altfel pi'teți ajunge în situații neplăcute.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
10:00 Ne vedem la... TVRI

Talk-show (r)
11:00 Hello, Good-Byel (r)
11:30 Deliciile bucătăriei

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

grare
13:00 Hannah Montana (s, 

□comedie, SUA, 2006) 
13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

17:00 Isabel, In căutarea 
□iubirii (s, dramă,

Venezuela, 2004). Cu: 
Ligia Petit, Pedro Ren
don, Caridad Canelon. 
R.: Miguel Cadenas 

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

□ Cu: David James 
Elliott, Catherine Bell 

19:00 Jurnalul TVR

20:20 Poporu' zice!
' Reportaje despre peni

tenciarul de maximă 
securitate din 
Timișoara.

20:55 Ediție specială cu 
Marian Voicu

21:50 Neveste disperate (s).
0c u: Teri Hatcher, Mar

cia Cross
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:20 Harold și Kumar merg 

S la White Castle (come
die, Germania/ 
SUA/Canada, 2004). 
Cu: John Cho, Kal 
Penn, Paula Garces. R.: 
Danny Leiner

1:10 Justiție militară (r) 
210 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo
3:05 Dear Wendy (film, r) 
450 Hello, Good-Byel (r) 
5:15 Isabel, In căutarea 

aiuri (r)
630 Deride bucătăriei (r)

La acest concurs nu pot participa angajațll Inform Media ;l nici rudele acestora de gradele I fl II. 
Extragerea va avea loc tn 31 Iulie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr ți neliniștiri 
(serial, reluare) 

10:00 Hibematus (film, r) 
11:45 Zâmbiți, vă rog 
12:15 Emmeniale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Marea cursă (partea a

Sll-a) (dramă, SUA, 
1965). Cu: Jack Lem
mon, Tony Curtis, 
Natalie Wood, Peter 
Falk, Keenan Wynn. R.: 
Blake Edwards 

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

0Cu: Jennifer Love 
Hewitt, Aisha Tyler, 
David Conrad

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

Vremea

20:30 Bombă în San Fran-
1, Edso (acțiune/dramă, 

SUA, 2003). Cu: 
Katherine Helgi, Kerr 
Smith, Jeff Roop, 
Michael Beach, Dax 
Belanger, Allan Franz. 
R.: Eric Laneuville 

2230 Știrile ProTv. Sport 
23:15 CSI: New York- 

□Criminaliștii (s). Cu: 
Gary Sinise, Melina 
Kanakaredes
- Vremea
- Vreau să fiu mate 

0:15 Dreptate până la
"J capăt (film, r)

1:55 Omul care aduce 
cartea (r)

2:00 Știrile Pro Tv 
3:00 Jugaru Shukanj (r) 
330 Stilul Oana Cuzino (r) 
430 Icstrim Tivi (r)
430 Vedere de pe bloc (r) 
530 La Bloc (r)
630 Emmeniale - Afaceri 
□de tarrde (r)

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea.

10:00 Concurs interactiv 
11:00 V.I.P. (s) 
12:00 Vocea inimii (serial, 

□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 Tablou de nuntă 
(divertisment) (r) 

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

fad
I 19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

630 Clona (r) 730 Răzbuna
rea Victoriei (r) 9:00 Căpșune

8:00 ABC... de ce? (r) 830 
Spellbinder (r) 930 Lecția de... 
știință. Ochiul științei (doc.); cu zahăr (s) 10:15 Gitanas (s). 
930 Jurnalul Euronews pentru 
România 940 Orășelul nostru 
drag (s) 10:10 Plaja lui Măruță 
12:00 Doctor Who (r) 13:00 
Spellbinder: Tărâmul Dragonu
lui (s) 1330 ABC... de ce? 
1430 Jobbing 1530 împreună 
în Europa 16:00 Jurnalul TVR
(r) 16:20 Descoperă românii 20:30 Numai iubirea (s) 21:45 
1630 Autostrada TVR 18:00 “ \ j
Jurnal regional 1830 Replay noapte (divertisment) 23:15 
1930 Bugetul meu 1930 Ulița Clona (s) 0:15 Prizoniera (r) 
spre Europa 2030 Celebritățile 2:00 Poveștiri adevărate (r) 
timpului tău 20:10 Farmece (s)5 2:45 Numai iubirea (r) 3:45 
21:00 Ora de știri 22:10 Călă- ? Poveștiri de noapte (r) 
torie spre începutul lumii 
(dramă, Portugalia/Franța, 
1997) 23:50 American Gothic 
(ep. 2, thriller, SUA 1995) 0-45 
Orășelul nostru drag (r)

Cu: Ana de la Reguera, Ma
nolo Cardona, Dolores Heredia 
1230 Inocență furată (s) 13:30 
Prizoniera (s) 1530 Răzbu
narea Victoriei (s) 1730 Po
veștiri adevărate 1830 Salo
me (ep. 1, Mexic, 2001) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s)

Zorro (s) 22:45 Poveștiri de

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

10:55 Vednll (comedie, SUA, 
2006),12:45 Soția parteneru
lui meu (thriller, Franța, 2005). 
14:15 Maria (dramă, Franța,
2005) . 15:45 Gașca de la IT 
(Ep. 3) 16:15 Gașca de la fi 
(Ep. 4) 16:40 Albert cel gras 
(comedie, SUA, 2004). 18:15 
Annapoiis (dramă. SUA,
2006) . 20:00 New York r»xi 
(comedie, SUA, 2004). 21:40 
Hitch (comedie, SUA, 2005). 
23:40 Fericiți până la adând 
bătrâneți (Franța, 2004). 120 
Apă întunecată (horror, SUA 
2005).

WHWW;.1 -‘1 iU « • ■ . » 
alt wWftwfr :

20:30 Spartanul
El (thriller, SUA, 2004). 

Cu: Val Kilmer, Ed 
O'Neill, Tia Texada. 
O incursiune în culisele 
unei răpiri care irhplică 
o figură politică bine 
cunoscută. Un lup sin
guratic, un spartan al 
zilelor noastre, agent 
guvernamental al SUA, 
Scott este însărcinat cu 
salvarea fiicei răpite a 
președintelui. Numai 
că pe parcursul 
anchetei el descoperă 
un complot de 
proporții care-și are 
originile chiar la Casa 
Albă.

2330 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport 
Me*o

2430 V1P. (serial) 
210 Gonais ifetadw

830 Great Artists 930 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 11:00 
Wild Indonesia 12:20 Look 
who is winning 1430 Cuscrele 
(s). Cu: Tamara Buciuceanu,' 
Draga Olteanu Matei, Rodica 
Popescu Bitanescu, Valentin 
Uritescu, Stela Popescu 1530 
Pitici de vară 16:30 Acapulco 
Heat (s). Cu: Catherine Oxen-; 
berg, Brendan Kelly, Alison 
Armitage 1730 Bere de la 
gheață 1830 Știri Național TV 
20:00 Film artistic 22:00 
Cronici paranormale (s) 23:00 
Traffik (s)

*' î < £A li t ’ T■ V*?

10:00 Noi toți (r) 11:00 Walk
er, polițist texan (r) 12:00 Teo
(r) 13:15 Călătoriile lui Sinbad
(s) 13:45 Road Runner - cea 
mai rapidă pasăre (s) 14:15 
Descoperă România (r) 14:45 
Icstrim Tivi 15:15 Telefonul de 
la miezul nopții (s) 16:15 
Entertainment News (r) 1630 
Noi toți (s) 1730 Născut DJ (r) 
1830 Walker, polițist texan (s) 
20:00 Entertainment News 
2020 Jurații (s) 2130 Născut 
DJ (s) 2230 Război la înăițune 
(acțime, SUA, 2002)

730 Dragoste și putere (r) = 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Autoforom (r) 9:45 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Un soț de împrumut 
(comedie, SUA, 2005) 16:25 , 
Al 7-lea cer (s) 17:25 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:45 Campionatul suporte
rilor. Cu: Gina Pistol și Bogdan 

dea|F20:00 2035 Rwltetea 

zilei 21:00 Realitatea de la 
2ț:00 21:50 Ziarul Realității 
22:00 100%. Cu Robert 
Turcescu 23:00 Ultima oră 
24:00 Realitatea de la 24:00

•
■ »s,, i'â”'* Jfe

•wrdrtSWi.'. .
9:00 Automobile americane 
recondiționate 1030 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Lexus LS400 12:00 
Inginerie la superlativ: Mon- 
tagne-rousse-uri 1330 Mega- 
războaie cu fiare vechi 1430 
Brainiac 1530 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1630 Curse 
1730 Constructorii de moto
ciclete 1830 Motoddete 
americane 1930 Vânătorii de 
mituri 2010 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2110 Ever
glades 221D Meserii mudare 
2330 toarte video, pasiune 
p năstrie 2«00 Cwn se ta
tona căveiSL tomrP

N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Totul despre sex (s) 
24:00 CSI - Investigații (s) 
1:00 Focus (r) 2:00 Sunset 
Beach (s)

1030 Automotor 1030 Euro- 
maxx 1130 Ne privește. Talk
show pe teme sociale. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Emisiune-concurs (r) 14:35 
Lumea cărților 15:35 Euro- 
maxx (doc. 16:00 Nașul (r) 
18:00 6I Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 19:45 
Sfânta Tereza și diavolii (ac
țiune, România, 1972). Cu: 
Zephi Alsec, Peter Paulhoffer 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 2430 Interzis. 
Cu Laura Andreșan 030 Emi
siune-concurs 230 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzua 
Mbela (r) «00 Chat TV

9:10 100% (r) 13:15 EU, 
România 14:00 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur
sieră 15:15 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 1730 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 20:00 Realitatea
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DM (C.P.) - Un rite dedicat distracției: clipuri haloase, 
redeme comice, trailere pentru filme noi și vechi, video- 
clipuri muzicale, jocuri online, camere web live.■ _ _  _
■Mimi aaa • i j. w.ioot
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1 dolar american________________________ 2,2706 lei
1 gram de aur 48,4646 lei

1 euro 3,1285 lei

• + V * *'* * * * * w # J < - - » * < . « w «• « .

Amplasarea aparatelor radar tn data de
18.07.2007:_______________________________
- DN 66: Bâda - Călan;
- DN 7: Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad;
■ Deva: B-dui Decebal, Calea Zarandulul, străzile 
Horea șl Mlhai Emlnescu.

mmuua UTUE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă calda 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Societatea

S1F2

Preț Variație
închidere [lei/act) (%) 

3,8500 * -3,02

SIF5 4,6300 -0,64
BRK 4,3100 +1,65
PPL 4,0100 ■5,65
SIF1 4,2100 -2,09
SIF3 2,7400 -2,84
SIF4 2,9100 -1,02
TLV 0,8750 -0,57
RRC 0,1010 -4,72
Rubllcă realizată de SVM IFB FINWEST SA Deva, b-dul 
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

ÎNCEPĂTORIReguli:
în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.
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3 1 4
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent

841237695
265419873
7398651-2 4
157943286
3 9 8 1 2 6 4 5 7 

=426758319
! ’972384561

683591 742!
51467293S
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769318245
4 18572963
5 2 3 6 9 4 7 1 8 

397846 5 2 I 
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Avansați

Căldura îi alungă din oraș
M Locuitorii orașelor se 
refugiază din locuințele 
de beton din cauza 
căldurii excesive.

Clara PAs______________________
clari.pasglnformmediaroDeva - Date fiind temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă, normal ar fi ca și cantitatea de apă consumată de populație să fie mai mare. Dar, paradoxal, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, la apa caldă, spre exemplu, consumul s-a redus cu 10.000 de metri cubi. Explicația cea mai plauzibilă este că numărul persoanelor a scăzut prin faptul că mulți dintre deveni au ales să părăsească temporar localitatea. Probabil în căutarea unui

refugiu în fața căldurii! în privința apei reci furnizate în județ, cantitativ nu s-au înregistrat creșteri substanțiale. „Ar fi trebuit să avem o majorare semnificativă la cantitatea livrată, însă singurele creșteri consemnate au fost la casele particulare. Probabil din cauza secetei, proprietarii folosesc apa potabilă pentru a-și uda grădinile”, afirmă Victor Arion, directorul Apa- prod Deva, operatorul regional de apă.
Vânzări foarte buneSingurii mulțumiți de caniculă sunt comercianții de băuturi răcoritoare și bere. Sezonul cald din acest an se pare că le întrece așteptările în materie de vânzări.„Căldura a relansat comerțul cu apă minerală, su-

Vânzările de apă minerală, bere și sucuri au înregistrat creșteri
Importante (Foto: T. Mânu)curi și bere. Cred că este unul dintre cei mai buni ani. Din datele noastre cele mai bune vânzări le avem la apa plată

și minerală, urmate de bere”, spune patronul unei firme de distribuție din municipiul Deva.
S-au prezentat la analize
M Primii cetățeni și-au 
făcut deja analizele 
cerute în cadrul Pro
gramului de Sănătate.

Deva (D.I.) ■ După ce pe site- ul Ministerului Sănătății au apărut diverse indicații către medicii de familie referitoare la corectarea disfuncționali- tăților programului de operare, în fine, până în 22 iulie este anunțat că acestora le vor sta la dispoziție toate aplicațiile necesare. Una dintre problemele ridicate de unii medici de familie se leagă tot de calculator: aplicațiile informatice ale programului nu rulează pe varianta Windows 98, iar o licență nouă costă câteva sute de dolari, costuri pe care medicii nu și le-au cal

culat să le suporte. Dar, la urma urmei, evaluarea se poate face și pe formularele tipizate. E drept, este o muncă în plus, pentru că oricum datele trebuie introduse în calculator, dar este o primă soluție pentru a nu-i lăsa să aștepte pe cei peste 15.500 de hunedoreni care deja au intrat în posesia taloanelor. Aceștia însă nu s-au grăbit să-și facă analizele. Până marți, doar 11 pacienți și-au utilizat talonul la laboratorul Spitalului Județean din Deva, unul dintre cele 29 de laboratoare din județ care au încheiat contracte cu CJAS în cadrul programului. Dr. Angela Vintilă, șefa laboratorului, spune că sunt pregătiți să facă față unui număr mult mai mare de pacienți. Extrapolând la ni-

Primele probe de sânge desti
nate analizelorvelul județului, ceva mai mult de 300 de oameni s-au prezentat la medicii de familie după ce au primit taloanele și au ajuns și la laborator pentru analize in această săptămână.

Controale la 
alimente

Deva (D.I.) - în perioada 9-15 iulie OJPC a desfășurat un control în unitățile de alimentație publică. în cadrul acestei acțiuni au fost controlați 0- peratori economici din mediul rural și urban, fiind verificate produse alimentare. Pentru abaterile constatate au fost oprite temporar sau definitiv de la comercializare cantități semnificative de alimente pentru că aveau perioada de valabilitate expirată sau erau depozitate necorespunzător. Pentru toate acestea au fost aplicate 5 avertismente și 7 amenzi.
CalamitateDeva (C.P.) - Culturile de porumb din județ sunt calamitate din cauza dăunătorilor. „Viermele vestic al rădăcinii de porumb a făcut pagube în mai toate zonele. Seceta a permis dezvoltarea acestui dăunător care se extinde cu repeziciune în culturile de porumb. Se pot face tratamente, dar ele sunt costisitoare. Singura modalitate care poate duce la eradicarea dăunătorului este evitarea monoculturii. Din păcate însă, producătorii agricoli nu practică rotația culturilor”, a declarat Marine- la loja, șef Șerviciu Carantină Fitosanitară în cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara.

Rotația culturilor e esențială

împotrivăDeva (C.P.) Proiectul de hotărâre privind asocierea CL Deva cu o firmă privată în vederea modernizării rețelei de afișaj stradal a stârnit vii dezbateri între consilierii locali la ultima ședință. Deși proiectul a fost aprobat, trei dintre consilieri au votat împotriva inițiativei, pe motiv că această asociere este nefavorabilă municipalității din punct de vedere financiar. Cei trei au opinat că ar fi mai bine dacă s-ar organiza licitații pentru atribuirea locațiilor destinate afișaiului publicitar în municipiu.
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Noi vrem să-ți dăm: 3

posibilitatea de a oBflip mtilți bani, până la 2 000 euro/ lună, lucrând într-un domeniu 

în plină ifeoRa# _

- . un program flMdtâ, pe an |i-l pți organiza cum ni tu i •

- asistbrtlS permanent

ă și sugeri logistic înțepai "

- ocariemtacgiimâi 1țaris Mior al vânzărilor

Vom ști că ești persoana potriviră pentru noi. dacă:

- ai un cerc larg de cufiosâuti șl al întotdeauna inițiativă ta grupul tău de prieteni

- vrei să câștigi mul* Bani tafta perioadă seu® de timp ...

- ești o persoană dinamică

- ești o peisoană empatică și convingătoare .

Dacă te-am convinsișterezi că ești omul de care avem nevoie, contactează-ne gratis la 

0800 0800.10 sau la ădresa de etatail cariere@dmrȘMQ»nsM.ro; Mat departe ne ocuDăm 

noi. Tu trebuie doar să te gândești câți bani vrei să câștigi.

Omniasig Pensii S.A. completează gama de servicii financiare pe care le oferă Omniasig pe 
piața românească. Omniasig Pensii face parte din grupul internațional Vienna Insurance 
Group, liderul austriac al pieței asigurărilor din Europa Centrală și de Est. în România, 

Vienna Insurance Group este prezent prin intermediul a patru societăți și este lider pe piața 
asigurărilor.

Omniasig Pensii beneficiază de experiența îndelungată a Vienna Insurance Group în 
domeniul pensiilor private. Compania din Bulgaria, din cadrul grupului, este lider în domeniu, 
cu o cotă de piață de peste 35%.

www.omniasigpensii.ro

PENSII

Vienna Insurance Group

(/M
II)

wwwjninix.ro
dmr%25c8%2598MQ%25c2%25bbnsM.ro
http://www.omniasigpensii.ro
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• Dispărut. Un băiat de 13 ani, din 
orașul Uricani, a dispărut de la domiciliu 
de două zile. Copilul este cunoscut cu 
handicap locomotor și a plecat de acasă 
de mai multe ori, dar a revenit ulterior. 
Poliția continuă verificările pentru adu
cerea acasă a copilului. (M.S.)

La muncă sub arșița soarelui
b 5

Soldați angajațiDeva (M.S.) - Centrul militar județean Hunedoara (CMJ) organizează, în aceste zile, o nouă campanie de recrutări din rândurile tinerilor care doresc să îmbrățișeze cariera de soldat sau gradat voluntar, angajați în unități ale Ministerului Apărării. Tinerii care optează pentru o asemenea meserie trebuie să aibă vârsta maximă de 26 de ani. Județului Hunedoara î-au fost repartizate 100 de posturi, din cele 2000 existente la nivel național. Dosarele se pot depune până la 30 iulie, condiția minimă de studii fiind cea de absolvent de zece clase sau școală profesională. Informații și consiliere pe această temă se pot obține la sediul din Deva al CMJ Hunedoara.

Lt.col.Nicolae Dincă

Zoltan Lacataș

Complex 
energetic
Petroșani (M.S.) - 
Primul complex ener
getic din județul 
Hunedoara ar putea 
funcționa de anul 
viitor folosindu-se de 
cărbunele extras în 
Valea Jiului. Strategia 
de înființare a com
plexului este discu
tată de reprezentanți 
ai Termoelectrica, 
Hidroelectrica și ai 
Companiei Naționale 
a Huilei Petroșani 
astfel încât viitoarea 
societate să fie pro
fitabilă pe piața de 
energie, a declarat 
președintele Ligii 
Sindicatelor Miniere 
Valea Jiului, Zoltan 
Lacataș. El a arătat 
că primele contacte 
pe această temă au 
arătat că toți factorii 
implicați sunt de 
acord cu ideea unui 
complex energetic 
care să aibă ca 
obiect vânzarea de 
energie electrică la 
un preț competitiv.

■ Deși afară erau 30 
de grade Celsius, ță
ranii hunedoreni erau 
la muncă.

Tiberiu Stroia
1lberlu.stroia@informmedia.roBanpotoc - Cu toate că seceta prelungită a făcut ca recoltele să fie înjumătățite, ieri, deși afară erau peste 30 de grade Celsius, țăranii hunedoreni ieșiseră la munca câmpului. „Nu avem ce face. Grâul trebuie recoltat. Este foarte cald dar ne mai așezăm la umbră. Păcat că anul acesta nu prea s-a făcut nimic. Am băgat banii degeaba în agricultură”, spune Cornel Baloș, de 50 de ani, din Banpotoc.Eugen Iliuță lucrează pe combină de când se știe. „Mai am un pic aici apoi am terminat. Este foarte cald dar nu am ce face. Patronul ne acîuce apă iar pe combină am aer condiționat. Asta e din aia

Eugen Iliuțămodernă. Oricum, la amiază trag la umbră. Pentru că altfel nu rezist”, spune bărbatul.
Greu cu agricultura!„Anul ăsta nu am primit nici un euro subvenție. Asta deși autoritățile ziceau că ăștia din UE ne dau 85 de euro pentru fiecare hectar lucrat. Cât despre caniculă... asta e, dacă nu recoltăm a- cum se scutură tot. Dacă e

Comentarii pe ■nnodoara ONLINE

Modul SMURD la Brad

Trei autoturisme au fost implicate, ieri, intr-un accident de circulație produs spre ieșirea din municipiul Deva, în1 apropiere de ACR. Toate cele treiI mașini au fost avariate ușor.
(Foto: C. Bicăzan)

Deva (S.B.) - în cadrul Primăriei Brad - Serviciul pentru Situații de Urgență din subordinea Consiliului local Brad - se inaugurează, astăzi, 18 iulie, ora 11.00. un modul SMURD care va deservi municipiul Brad și comunele învecinate. Evenimentul are loc la sediul Formației de Pompieri Brad (str. Decebal, nr. 9). Asociația SALVITAL Hunedoara s-a înființat la 9 martie 2005 având ca membri fondatori autorități publice locale și instituții publice printre care și Consiliul local Brad. La Statutul Asociației au aderat în cursul anului 2006 și Consiliile locale ale comunelor Baia de Criș, Buceș, Crișcior, Luncoiu de Jos, Ribița și Vălișoara. Părerile sosite de la cititorii Cuvântului Liber pe www.huon.ro sunt următoarele:

** *„Super. Le doresc succes la cei din echipa SMURD dar să sperăm că nu vom avea mare nevoie de serviciile lor”. (Dana. 16.07.2007, ora 21:46)** *..Reclamă. Faceți comparație cu ambulanța? Să fim serioși!” (Anonim, 16.07.^007, ora 01:35) ** *„Ești răutăcios, anonimule! De ce nu ai curaj să spui asta tare și răspicat în fața coordonatorului Smurd pe județ sau ești unul care te trezești vorbind de dragul vorbelor. Fii bărbat și grăiește tare, nu fi nimeni care vorbește pe la colțuri”. (Christian, 15.07.2007, ora 22:43) ** *„Felicitări. Să aibă succese în muncă!” (Christian, 15.07.

Valentin Finachefoarte cald, mai stăm și noi la umbră și ne răcorim”, spune Constantin Albu, din Banpotoc. Undeva pe un deal o femeie se întorcea de la strânsul fânului. „Nu avem ce face. Cine ține cont de căldură când trebuie strâns fânul? Păi, la iarnă ce-o să le dăm la animale?”, spune Eugenia Popa. Venit în Banpotoc, în urmă cu un an, Valentin Finache, din Tecuci, și-a încro-

Eugenia Popapit aici o mică seră. înăuntr temperaturile ajung și la 6 de grade Celsius. „După-am aza nu poți lucra în seră. Est extrem de cald. Dar dim neața și seara este obligate riu. E greu că nu am apă î curte și sunt obligat s-o adu de la distanță. Oricum, ms sap la fântână pentru că, pt nă la urmă, trebuie să apar și apa”, spune încrezător Vt lentin.

„Pentru Smurd. Dacă ar fi unii dintre paramedici pregătiți, dar...” (Anonim, 15.07. „Pompieri. Super-betonFelicitări”. (Anonim, 15.07 2007, ora 20:07)
Arderea miriștilor - interzisăDeva (M.S.) - Arderea miriștilor și a resturilor vegetale este strict interzisă în această perioadă, dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători, se arată într-un comunicat al Prefecturii Hunedoara. Normele legale prevăd, de altfel, că deținătorii de terenuri nu pot arde miriștile sau iarba uscată decât dacă au informat, în prealabil, autoritățile de mediu și cele pentru situații de urgență. Agenția pentru Protecția Mediului va emite acceptul pentru arderea resturilor vegetale doar dacă solicitantul deține o notificare către ISU Hunedoara, Garda, de Medim acte doveditoare de la Direcția Fitosanitară privind prezența bolilor sau dăunătorilor pe terenul ce fac obiectul solicitării. Este nevoie și de acceptul primăriilor pe raza cărora se află terenul ce urmează să fie curățat de resturile vegetale prin ardere. Arderea miriștilor se va face doar dacă s-au luat măsurile pentru prevenirea propagării focului spre vecinătăți și se asigură supravegherea zonei.

Primăriile trebuie informate când se ard miriștile

Cosesc pășunile din Parcul Retezat
■ Rangerii Parcului Na
țional Retezat cosesc 
ștevia pentru refacerea 
pășunilor devastate.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocanidu@informmedia.roDeva - Reprezentanții Administrației Parcului Național Retezat (APNR) au demarat o campanie de refacere a zonelor degradate din Retezat. Pentru că în perioada 1990 - 2000, în Retezat au fost distruse zeci de hectare de pășune, s-a făcut un studiu al pajiștilor din masiv care a dus la concluzia că suprafața unor pășuni s-a micșorat drastic din cauza pășunatu- lui. Prin urmare, în această vară s-a trecut la acțiune la fața locului, după ce ani la rând, la sfârșitul fiecărei veri, în urma turmelor rămâneau ogașe, teren erodat și multă ștevie și părul porcului. „Aceste plante nu sunt pe placul oilor! Este foarte ușor să strici, dar foarte greu și costisitor să refaci ceea ce au stricat alții și să refaci natura! Fiindcă APNR nu are venituri proprii, s-a luat decizia

Rangerii cosesc ștevia pe pășunile din Retezatca rangerii parcului și Salva- mont Hunedoara să se ocupe de supravegherea pășunatului și de refacerea pășunilor. Au fost identificate zonele cu ștevie și, în aceste zile toride, a început munca de distrugere a plantei invadatoare.

Fiindcă nu este permisă folosirea erbicidelor, ștevia este îndepărtată mecanic cu motocositoare, coase și cazmale. Este o muncă titanică dar este mai mult decât nimic”, susține Alin Alimpesc. director al PNR. După aceste

igienizări pajiștile vor ajunge la forma inițială și vor fi acoperite din nou cu iarbă grasă și suculentă, numai bună pentru oile, caii și vacile sătenilor din cele 9 comune care au terenuri in parc.

mailto:1lberlu.stroia@informmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:sanda.bocanidu@informmedia.ro


Cine l-a îmbogățit pe
■ Doar prin vânzarea a 
trei jucători, patronul 
de la Corvinul a adunat 
peste 300.000 de euro.

• Niciodată. Primarul municipiului Hune
doara, Nicolae Schiau, a declarat recent: 
Consiliul de Administrație al SC FC Corvi- 
nui 2005 Hunedoara nu s-a reunit nicio
dată în cei doi ani de activitate, deoarece 
acesta nu exista. (V.N.)

Valentin Neagu
valentin.neagu@intormmedia.ro

• Confirmare. FC Barcelona a confirmat 
ieri că a ajuns la un acord cu AS Roma 
pentru transferul mijlocașului francez

i Ludovic Giuly. „Acordul cu AS Roma este 
încheiat, mai este nevoie doar ca jucăto
rul să semneze contractul. Acum el 
efectuează vizita medicală", a declarat 
directorul sportiv al clubului catalan. (MF)

Primăria nu mai dă baniHunedoara (V.N.) - Recent, Consiliul Local Hunedoara a decis să nu mai vireze în contul clubului Corvinul 2005 suma de 250 de milioane de lei vechi aferentă lunii iulie. Banii mergeau către echipă în baza celor 20 la sută din acțiunile cedate municipalității cu titlu gratuit de SC FC Corvinul 2005 Hunedoara SA. Acest lucru s-a petrecut după mai multe neînțelegeri ivite între Primărie și Florin Uscatu, finanțatorul>- hunedorenilor. în primul rând decizia aparține primarului Nicolae Schiau, care a •precizat că banii vor fi direcționați pentru modernizarea vestiarelor de la stadionul „Michael Klein”, din municipiu. „Consideram că sprijinim o echipă de fotbal deja formată, nu o acțiune de selecție de jucători, ceea ce se întâmplă acum la Corvinul. De acum, banii vor fi investiți în modernizarea bazei sportive”, a spus Schiau. După cum se știe, între cei 23 de jucători din lotul pe care îl are acum la dispoziție antrenorul Titi Alexoi, 15 se află în probe, iar dintre* titularii din sezonul trecut, auțrămas doar " portarul Pascal, mijlocașul Vișan și căpitanul Cornel Irina.

Deva - Se pare că la Cor- vinul 2005 Hunedoara poveștile de o curiozitate mai deosebită nu se mai termină. Și acest lucru, datorită unor oficiali care țin echipa într- un anonimat dubios. Și în primul rând a finanțatorului Florin Uscatu. Poate știe el de ce... Cu o susținere destul de mare din partea Consiliului Local Hunedoara și o sponsorizare importantă din partea concernului anglo-indi- an Mittal Steel, Uscatu s-a ales în ultimele luni cu peste un sfert de milion de euro doar din transferul a trei
Suporterii Jiului acuză 
Primăria si oficialii
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■ Vinovați pentru re
trogradarea Jiului sunt 
conducerea clubului și 
consilierii locali?

Valentin Neagu
valenttn.neagu@informmedia.roPetroșani - De puțină vreme, un sondaj de opinie realizat de site-ul oficial al echipei Jiul Petroșani, cu privire la principalii responsabili pentru retrogradarea echipei, îi indică vinovați pe oficialii clubului, dar și pe edilii municipiului. De fapt, suporterii care au votat în

Oare ce se va întâmpla la Hunedoara?jucători. De fapt, este vorba 320.000 de euro din transferul fotbaliștilor Cosmin Crușo- 

sondajul de opinie inițiat arată mai mulți responsabili de retrogradarea echipei. Interesant este însă faptul că în capul listei se află conducerea clubului de fotbal. în opinia suporterilor, aceasta a contribuit decisiv la eșecul din acest sezon. în proporție de 42 la sută, suporterii consideră conducerea clubului vinovată că echipa evoluează din acest sezon în liga secundă. în mare parte ei își argumentează votul prin faptul că șefii au schimbat antrenorii din „etapă în etapă”. în ceea ce privește administrația locală, comentariile sunt și

(Foto: T Mânu)veanu, Valentin Furdean și Alexandru Iacob. Conform sumelor făcute publice de ofi- 

Nu numai oficialii sunt vinovați că Jiul a ajuns în Liga a ll-a
(Foto: Traian Mânu)mai vehemente. „îmi pare mie cea mai vinovată, pentru că nu s-a implicat, nu a contribuit cu fonduri, decât la limita penibilului... Cum se poate ca Primăria dih Lupeni să dea la echipa lor 15-18 mid.

Uscatu!cialii grupărilor care i-au transferat pe cei trei fotbaliști, Crușoveanu a costat Universitatea Cluj 40.000 de euro, în timp ce pentru a-1 avea în lot pe Valentin Furdean, UTA Arad a plătit 80.000 de euro.
Iacob, cel mai scumpCei mai mulți bani s-au încasat însă prin plecarea lui Alexandru Iacob la Steaua București, steliștii virând în contul clubului administrat de Florin Uscatu nu mai puțin de 200.000 de euro. în contractele de transfer există o condiție: în eventualitatea unui transfer aii celor trei jucători la alte echipe, o cotă de 25 la sută din sumele tranzacțiilor să fie direcționată în conturile lui Uscatu. El a refuzat să discute despre sumele pe care le-a primit, spunând că nu dă socoteală nimănui.

lei, iar cea din Petroșani doar 3 miliarde? „Primăria este de vină. Nu a contribuit cu aproape nimic, măcar să facă o nocturnă sau să cumpere un jucător” - a precizat un suporter.

Nicolae Schiau (Foto: Traian Mânu)

Fiscul în F1București (V.N.) - Managerul piloților de Formula 1 Michael și Ralf Schumacher, Willi Weber, riscă până la zece ani de închisoare, fiind învinuit de fiscul german de instigare la înșelăciune, după implicarea sa în falimentul unei firme de merchandising. Potrivit procuraturii din Koblenz, Weber ar fi încercat, în vara anului 2001, să recupereze ilegal articole pentru fanii Formulei 1 în valoare de 1,1 milioane de euro, de la falimentul unei firme de merchandising. în 12 octombrie 2001, Pole Position Merchan dising GmbH (PPM) a dat faliment, aproximativ o sută de angajați pierzându-și locul de muncă. Potrivit revistei Focus, PPM ar fi avut datorii de 4,5 milioane de euro, din care 770.000 de euro către concernul de tutun Reemtsma.

67645

[Consultanții 
noștri de 
\vânzâri, la 
dispoziția ta!

dihaela Stroia 
1720 - 400 438 
^.nca Bobora 
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PE SCURT

• Antidoping. Uniunea Ciclistă 
Internațională (UCI) a supus, marți 
dimineață, înainte de începerea etapei a 
noua a Turului Franței, unor controale 
antidoping inopinate 25 de rutieri. 
Cicliștii, aparținând echipelor Lampre, 
Credit Agricol și Rabobank, au trecut cu 
bine testul și vor putea să continue com
petiția. Această operațiune este a patra 
de acest fel de la începutul Turului 
Franței, până în acest moment fiind tes
tați 129 de rutieri.

Becali isi deschide buzunarul

Oră schimbatăBucurești (MF) - Meciul „U” Craiova Farul din cadrul primei etape a Ligii I, programat pentru 28 iulie, de ia ora 18.30, a fost amânat de L.P.F. pentru ora 22.15 în aceeași zi.

* Finanțatorul Stelei e 
dispus să plătească 
patru milioane de euro 
pentru doi jucători.București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, marți, că este a- proape de a perfecta transferurile unui coordonator, pe care va plăti trei milioane de euro, și a unui atacant, pe care va da un milion de euro, fără a preciza numele acestora.„Mi au prezentat Hagi și Adi Ilie niște jucători, i-am văzut pe casetă și am ales un
5 > • ...........................................

De .2(1 de ani Steaua, nu a avut
■ fotbaliști ea aceștia

Are clauză de trei milioane de euro, Cred că vineri, la meciul de prezentare, îi vedeți sigur. Coordonatorul e ceva de genul lui Maradona, iar atacantul ăsta e între Eto'o și Henry.-Unul joacă în Europa și unul nu. Mijlocașul are 21 de ani, iar atacantul 25”, a completat Becali.
Bani mulțiBecali a precizat că doar transferurile drn această vară îl costă 11 milioane de euro. „Doar transferurile mă costă 11 milioane de euro. Cum pot să se bată ei la titlu cu mine, care sunt și Gigi Becali,

care-1 am și pe Hagi și pe Mirel și am și Steaua care strălucește sus pe cer. Dacă Rapid și Dinamo nu ar spune că locul unu e al lor, nu ar fi
o competiție, deoarece campionatul este puternic. Ei ce să spună, că se bat pentru locul trei?!”, a adăugat oficialul stelist.

„Bomba" veriiMadrid (MF) - Cotidianul Marca scrie, marți, câ AC Milan, câștigătoarea Ligii Campionilor, va face o ofertă către FC Barcelona pentru achiziționarea atacantului Samuel Eto'o.

Bianca Perie
(Foto: ERA) 

La 
„europene" 
București (MF) - Me
daliatele cu aur la 
Campionatele Mon
diale de juniori de la 
Ostrava, Bianca Perie 
(ciocan) și Elena Mi- 
rela Lavric (800 m), 
alături de medaliata 
cu argint la aceeași 
competiție, Andreea 
lonescu (400 m gar
duri), vor lua startul 
la Campionatele Eu
ropene de juniori, 
programate la Hen- 
gelo (Olanda), de joi 
și până duminică.

Gigi Becalicoordonator și un vârf. Dacă ăștia doi nu vor fi jucători de mare clasă, nu o să mai deschid gura niciodată despre fotbal”, a spus Becali, Becali a afirmat că nu poate să dea mai multe detalii despre jucători, dar i-a comparat pe cei doi cu Maradona, Henry și Eto'o. „E vorba de mai multe milioane și s-ar putea să îi plătim clauza, dacă gruparea nu acceptă să-l vândă.

Gigi Becali se laudă cu 
faptul că va avea o 
echipă mare, iar Steaua 
va domina întrecerea 
internă în sezonul viitor

(Foto: FAN)

Solicită derogareCaracas (MF) - Venezuela, țara care a găzduit euiția din acest an a Copei America, va solicita FIFA o derogare pentru a se putea înscrie In cursa organizării Cupei Mondiale din 2014, având în vedere că termenul limită a expirat în 16 aprilie, a anunțat ministrul venezuelean al sporturilor. Eduardo Alvarez.Oficialul venezuelean a explicat cotidianului sportiv Lider că președintele FIFA, elvețianul Joseph Blatter, se va întâlni în curând cu președintele Venezuelei, Hugo Chavez, care va cere derogarea, astfel încât țara sud-americană să devină adversara Braziliei, singura înscrisă oficial în cursa pentru organizarea competiției din 2014.FIFA va desemna, în luna noiembrie, țara organizatoare u Cupei Mondiale din 2014.

Depistați. Mai mulți sportivi mexicani au fost depistați pozitiv înaintea Jocurilor Panamericane: Jorge Vazquez, Carlos Alberto Gastelum - baseball, Francisco Rizo - haltere, Adriana Fernandez - atletism și Karina Morales - pentatlon, aflată in imagine. (Foto: epa)

Echipa fotbaliștilorBucurești (MF) - Echipa „bătrânilor” care a evoluat în sezonul 2006/2007 al Ligii I, ce ii are în componență pe Ste- lea (39 de ani) - Bogoi (34), Bernard (33), Aștilean (34), P. Marin (33) - Coroian (34), V. Tănase (37), D. Munteanu (39), Militaru (39) - Guriță (34), V. Moldovan (35), însumează 391 de ani.Rezerve: Dossey (34), Rohat

(32), Papură (33), C. Crăciun (34), C. Vlad (33), C. Ilie (32), I. Ganea (33), Jerry Gane (36).Damian Militaru, Viorel Moldovan și Viorel Tănase și-au anunțat retragerea din activitate la sfârșitul sezonului 2006-2007. La capitolul cei mai tineri jucători. Ciprian Stanciu (FC Național), Alexandru Buhuș, Marian Vin- tilă, Cristian Daminuță (toți

bătrâni17 șini), Gabriel Torje și Adrian Andronic (ambii 18 ani) ocupă primele poziții.Diferența dintre cel mai în vârstă jucător din Liga I, Bogdan Stelea (Unirea Urziceni), și Ciprian Stanciu (FC Național) este de 22 de ani și 6 luni. Bogdan Stelea a debutat în prima divizie cu trei ani și șapte luni înainte ca Ciprian Stanciu să se nască.
Bogdan Stelea, unul din ultimii 
mohicani ai fotbalului româ
nesc, are aproape 40 de ani

(Foto: EPA)

________ ''ii.ss/.......................... l
Conducerea milaneză declară sus și tare - nu îl vrea pe italianul 
Cassano, de ia Real Madrid (Foto: epa)

In vizorul lui WerderCraiova (MF) - Fundașul australian Jon McKain va fi urmărit de antrenorul echipei Werder Bremen, Thomas Schaaf, la partida amicală dintre formațiile Poli Timișoara și AC Florentina, care va avea loc, duminică, pe stadionul Dan Păltinișanu.Reprezentantul jucătorului, Dan Stălinescu, susține că a

fost contactat de antrenorul Thomas Schaaf.Agentul australianului a spus că a fost una dintre persoanele care l-au sfătuit pe McKain să nu dea curs ofertei venite de la Dinamo. „Am stat zeci de ore cu el pe telefon și l-am rugat să nu-i bage în seamă pe acei oameni”, a afirmat Stălinescu.

Ciprian Marica este curtat de VfB Stuttgart, intenționând să 
Dărăsească dubul ucrainean Sahtkw Donetk (Foto: epaj

Nu este doritMilano (MF) - Administratorul delegat al AC Milan, Adriano Galliani, a declarat, marți, că atacantul formației Real Madrid, Antonio Cassano, nu reprezintă un obiectiv în perioada transferurilor pentru câștigătoarea Ligii Campionilor.„Cassano nu este un obiectiv pentru Milan. Am stat și am analizat bine situația și am hotărât că nu suntem interesați de el. Pe lista noastră se află Drogba, Eto'o, Pato, Ronaldinho și Șevcenko. Unul dintre ei va veni la Milan”, a spus Galliani, dar presa ita

liană anunță că pe listă ar mai fi și argentinianul Tevez.Galliani a afirmat că gruparea milaneză își dorește să câștige toate trofeele în acest sezon. „Suntem acoperiți pe toate posturile și nu vom mai aduce jucători decât dacă sunt foarte importanți pentru viitorul echipei. Milan vrea să câștige toate trofeele și a demonstrat că acest lucru este posibil. în era Berlusconi, am câștigat de cinci ori Liga Campionilor și șapte titluri de campioni ai Italiei. Nu este puțin lucru”, a precizat oficialul milanez.

Australianul McKain - în stânga imaginii - are șanse bune să ajungă 
la Werder Bremen (Foto: epa)

Marica spre Germania?Stuttgart (MF) - Presa germană scrie că VfB Stuttgart, campioana Germaniei, se străduiește în continuare să îl transfere pe atacantul Ciprian Marica de la Șahtior Donetk, dar că acum trebuie să lupte și cu clubul din Premier League, Manchester City, care s-a arătat interesat de jucătorul român. Potrivit

Financial Times Deutschland, lotul campioanei Germaniei ar trebui completat cu Ciprian Marica, dar negocierile durează foarte mult. „Nu au nevoie de banii pe care îi oferim noi, ceea ce complică mult lucrurile. Dar jucătorul vrea să plece de la Donețk”, a precizat managerul echipei din Stuttgart, Horst Heldt
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OFERTA VERII

GHEATA SI APA NOU!DIRECT DIN JAPONIA
VARA

THffEKÎHA

t I • Brad, zona Oraș Nou, termopane. modificat, 
preț atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

TERMOFOR Cumpăr ap. 2 camere (04)

IARNA

TEMPERATURĂ

CORPULUI CRESTE

TEL: 0743 833 880
iN PIEȚELE DIN DEVA, HUNEDOARA Șl PETROȘANI

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

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

^omimaro
Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, Orașul Nou, posibilități privatizare, 
preț negociabil, Tel. 0722/504012, 
072Î/305630. (4/13.07)

• Deva, luliu Maniu, decomandate, preț 145.000 
lei. Tel. 0728/095029. (T)

• etaj 2 din 4, bloc din cărămidă, 45 mp, 
balcon, centrală termică, curat, mobilat, 
utilat, ocupabil imediat, ultracentral, Deva, 
preț 46.000 euro, negociabil, exclus inter
mediari. Tel. 0745/888619. (11/12.07)

• ocazie! urgent, Deva, zona Octavian 
Goga, semidecomandate, parter, mobilat, 
centrală termică, contorizări, prețul pieței. 
Tel. 0721/055037. (3/17.07)

• zona Micro 15, decomandate, centrală 
termică, termopan, instalații sanitare noi, 
informații la telefonul 0721/780322. 
(7/1X07-2007)

• semidecomandate, contorizări, zona Uzo 
Balcan, etaj 3 din 4, complet mobilat și utilat, 
preț 84.000 lei, negociabil; nemobilat 80.000 lei. 
negociabil. Tel. 0721/985256. CD
• 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. (AO)
• 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. 

311587,0745/253662. (AO)
» Deva, et 1, parchet, balcon, contorizări, preț 
ftO.OOOron.tel. 215212. (Al)

• dec, st 60 mp, et 1, zona Gării, preț 46.500 euro, 
tel. 0740/210780. (Al)
• dec, balcon, parchet, gresie + faianță, st 55 
mp, et. 3/4, zona I. Maniu, preț 150.000 ron, tel. 
0742/019418 (Al)
• In drcuft, zonă bună, liniștită, et 2/4, bloc de 
cărămidă, balcon, contorizări complete, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, contorizări, 2 balcoane, et 1, zona Gării, 
preț 46.500 euro, tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• Dada, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)

• 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. luliu 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)
• ugent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido. cu 2 balcoane, tip logie, vedere 
la bulevard, bine întreținut contorizări, fără 
modificări, igienizat preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808  (A4)
• urgent apartament 2 camere bid. luliu Maniu. 
cu balcon, centrală termică, termopan, ușă 
metalică, vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel. 0730/474275,0788'165702,232808 
(A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet etaj intermediar, fa
dul. Decebal,preț 45.000 euro, tel. 231800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg, tel. 231.800. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță, 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
preț 145,000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 57 mp, centru, lângă Spital, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zonă centrală, parchet, termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona Dorobanți, 80 mp, 2 băi, 
centrală termică, geamuri termopan, dotări 
bune, complet mobilat. Relații la tel. 
0720/005452. (6/17.07)

• casă in Deva sau schimb cu apartament, 3 
camere, etaj 1, poziție centrală, în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)

• casă nouă D+P+E, Deva AL Florilor, nr. 1 
(intrare in Micul Balaș), 4 camere, living, 2 
băi, terasă balcon, bucătărie, birou, 
spălătorie, garaj. Informații teL 223535, 
0766/362624. (5/1107)
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• 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)
• cnuiț M. Kogălniceanu, et. 3/4, balcon închis, 
parchet contorizări complete, preț 164.000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• Carpațt dec, garaj, boxă, CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom., baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
:0745/367893. (A2)
• zona Dorobanți etaj 2, decomandate, izolat 
termic și fonic, centrală termică, frumos 
amenajat și modificat zonă liniștită preț 82.000 
euro negociabil, tel. 0740/535095,0788/165702, 
232808 (A4)
• zona Mărăști decomandate, modificat 
contorizări. parchet gresie, faianță preț 170600 
lei negociabil, tel. 0730/474278 0788/165703. 
232808 (A4).
• etaj 1, bid. Decebal ■ Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță 
vedere în 2 părți preț 62300 etsc negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
• decomandata, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
6788/165703, 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, bale cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva tel. 0740/317314. (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, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, 
tel.:0254/613.368 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• 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, tel. 0722/564004. (Al)
• 3 cartiere, bucătărie, baie, garai, teren 1300 
mp, complet mobilată și utilată, în Batiz, preț 
210.000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, In Deva 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță curte - 600 mp. zonă ultracen
trală Deva preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• casă Ierna ST - 1 ha preț 15.000 RON. 
tei.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Musaru, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare. 
Vălișoara preț atractiv, tel.:O254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• 2 camere, bucătărie. 3 ha. pomi fructiferi, 
pădure, zona Savești. preț atractiv. 
tel..-0254/'613366 0788'040.490. 0788 158483. 
(A10)
• și teren 5 ari. Crișcior. preț atractiv. 
tel.:0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(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, garai încălzire, canalizare, posibilitate
privatizare, 1500 mp. Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• In Rom, Dealul Tantui, Brad, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str, Horeă ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 5 camere + dependințe, com.Ribița, str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

romiino.ro
• Brad, str. Cuza Vodă, posibilitate de privati
zare, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpâr ap. 3 camere (06)

• urgent, apartament 3 camere în zonele: bid. 
Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se oferă 
de la 160.000 lei, până la 230.000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0730/474275, 
0740/535095,232808. (A4)
• dec sau semidec, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, zona Progresul, etaj 1, contorizări. 
Informații la Cimitirul Reformat (POLI). 
(1/16.07)

• dec, zona împăratul Traian, et. 2, hol, 16 mp, 
parchet CT, 2 balcoane, 2 băi, st 110 mp, garaj și 
boxă sub bloc, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702, 0745/302200,232808, (A4) (
• decomandate, etaj 1, zona Carpați, contorizări, 
parchet fără modificări, 2 băi. vedere la stradă ! 

liber, preț 195.000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165703. 0254/232808 (A4)
• dec, M central 2 bă. balcon, etaj 1. zona 
Carpațt Deva, preț neg. tei 231308 (A9)

Pentru câ vrem sâ-ți răsplătim fidelitatea H1, 
și sa te inarmâm cu premii, îți propunem 
un nou concurs. în perioada 5 iunie - 26 ON 

iulie, tntrâ pp wșww.huon.ro coniDletoza • 
formularul asociat imaginii de promo și câștigă în 27 Iulie: 

un MPJ PLAYER, un WEBCAM sau o pereche de 
CÂSTI cu MICROFON SUCCES!!!
•rewuMW
La acest concura nu pot participa angajat;: Inform Medui SRL fi mei rudele 

•castori, da gradala I $1 IL Ral»(>i luptowitare la iei 072QAO0.4S5
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S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A.
Membra a Grupului Financiar Curpat»ca
Adresa Str.Auîogariî nr. 1. Sibiu. Remania 
Decizie C.N.V M. 1326/16.06.2003

I R.C. J 32/1 000/2.2./1Q96.
C. IJ. I 3240700 Cap. Soc. 1.401.000 laI

AGENȚIA HUNEDOARA
B-dul Dacia,nr 9,bl A1 -2,in incinta Băncii Carpatica

Tel/Fax: 0354/802725,0788/337437,0729/110892

Intermediază VANZARI-CUMPARARI ACȚIUNI 3
te 2

niaris
PRODUCEM

PARCHET 
DIN LEMN MASIV

■ V-'*

Trei grupe de calitate: 
Prestige, Standard si Rustic.

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

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

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

http://www.liniaris.ro

SC ATLASSIB SRL
FILIALA HUNEDOARA

• Studiile superioare constituie un avantaj
• Permis conducere categoria B obligatoriu

Relații ia telefon: 0254-748784. (iosbooi

Cumpăr casă (14)

• casă cu grădină. Deva sau Simeria, plata 
imediat, tei. 215212. (Al)

• Deva,zona Miorița, bl. Ml, ap. 7, etaj 1,33 
mp, parchet, contorizări, preț 
negociabll.Tel. 0766/333361. (8/16.07)

Case de vacanță (15)

• cabană de lemn și 2000 mp teren, în Deva, pe 
str. Roci (Prelungirea Vulcan), preț atractiv. Tei. 
0720/400439. (T)

Vând case la țară (17)

• casă cu grădină și anexe în satul Sibișel. 
Informații latei. 0740/241387,0740/231451. (T)
• casă cu grădină și livadă, în Săcărâmb, preț 
negociabil. Tel. 0726/499615. (T)
• casă, tn satul Bretea Mureșană, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)

• casă ți anexe, grădină 20 ari, în satul
i Săcel, comuna Săntămărie Orlea. Tel.
I 0254/772278.0722/812139.

• 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.(AO)
• 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, 
0788/165702,0254/232808. (A4)

Vând garsoniere (19)

• decomandate, zona pompieri, Deva, preț
90.000 lei. Tel. 0740/893912. (T)

• zona Dada, parter, cu baicon, parchet, gresie, 
faianță, convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• 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, balcor 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)

CEA MAI BUNĂ OFERTĂ DIN JUDEȚ!!!
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închirieri auto 
începând g 
de ia prețui de

68 de lei
Fâra TVA

Societate comercială cu sediul in Deva
ANGAJEAZĂ 

CONDUCĂTORI AUTO categ.B, C ț 

pentru distribuție produse alimentare.

S.C. ECO SID S.A. HUNEDOARA
Qferâ spre închiriere spații:
- Hală Industrială - suprafață 1.250 mp, cu pod rulant de 8 tone;
- Spațiu la nivel I în blocul administrativ al firmei - aproximativ 400 
mp;
- Spațiu la nivel II în blocul administrativ al firmei - aproximativ 400 mp;
- Spațiu la nivel III în blocul administrativ al firmei, compartimentat în 
birouri - aproximativ 400 mp.
Prețul de închiriere pornește de la O.8 euro/mp/lună.
Informații se pot obține la sediul S.C. ECO SID S.A Hunedoara, Piața 
lancu de Hunedoara, nr.1, sau la telefoanele: 0728/284445, 
0727/773348.

1103640)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, garsonieră în zonele: Gojdu, Progre
sului, bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și suprafață, tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808. (A4)
• dac. zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317/314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

• Deva, lângă depozitul Petrom, 4200 mp, fs 40 
m, apă. gaz, curent limită calea ferată, preț 10 
euro mp. Tel 073^189668 (T)
• Intravian, la 18 km de Deva, asfalt zonă 
nepoluată, 3500 mp, fs 35 m, curent electric la 
limită teren. Tel. 0730/189668 0720/462263. (T)
• Intravilan, Mlntla-Sat. 7 euro mp, preț nego
ciabil. Tel. 0746/164081. (T)

• parcai» 600 ■ 800 ■ 1000 mp In Deva, cea 
mal bună zonă din Zăvoi; toate utilitățile, 
poziție excelentă. Tel 0744/543238, 
0721/467221(9/104)7)

• Șoimuș, satul Stolești, zonă liniștită, peisaj 
pitoresc, utilități, gaz, curent, 9400 mp, preț 13 
euro mp. Tel. 0749/296321. (T)
e 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)
• In Bâda, Ideal pentru casă, st= 1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel, 211587,0723/660160. (AO)
• In Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (AO)
• Deva, zonă rezidențială, 4 parcele, 600 mp 
parcela, FS 20 mp, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren In Deva, zona Emlnescu ■ Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de la 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la zi tel. 
0723/251498 0788/165702,0254/232808. (A4)
• teren Intravilan în Deva, zona Service 700, 
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m, 
utilități, apă, gaz, curent, canalizare, poziție 
deosebită, 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)
e zona Belan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776, (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, 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)

Bauen sie sich ihr 
internationales 

Geschăft a uf! Moderne 
§ Burotătigkeit von 

zu Hause!
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LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 ■ Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• agricol, 1J ha, str. Lunca, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• <15 ha, DN1, la 5 km distanță de Metro-Plolești, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040,490,
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Țebea, preț atractiv, 
tel.:02S4/613366, 0788/040.490, 078&/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție casă
vacanță, la șosea, pe malul Arleșului, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
n7sR/iW.4a3,(A10'

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare teren intravilan, ia șosea, Deva sau 
împrejuri^1. plata imediat, tel. 215212. (Al'

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 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)
• hală In Deva, toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158,483. (A10'

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)
• In Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decpbal, tel. 0745/511.776. (A9)

imobile chirii (29)

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, semimobilat, preț 130 euro/lună. Tel. 
0722/968910. (T)

Firmă de 

construcții 
ANGAJEAZĂ:

- zidari
- dulgheri
- finisori

- necalificați
Informații supli

mentare 
la telefonul 

0254/231361, între 
orele 9.OO- 12.OO.
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** HUNEDOARA
ADMITERE 2007

ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI
CONCURS DE DOSARE - plata taxei anuale de studi se FACE În 10 (ZECE) RATE LUNARE

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

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EC( NOMICE, SOCIALE Șl POLITICE
Programul de slutii I 

(specia) intreel
Număr ik1 

tauri
Durau
W.ta Titlul obținui Ia Sol

Afaceri internaționale ?5 Jffll Licențiat în Economi 
afaceri iniernationa

c?l 1.600
c

Management 75 3 ani Licențiat în Maiugetr enl J.60CI

Marketing 75 3 ini Licen|ial in Marketi ig 1.50(1

Finanțe și Bănci 15 3 ani Licențiat în Finanl 1.600

Informatică economică 50 1 ani
Licențiat in Cibernetică

$i informaticii econotr
1.600

icS

Economie Agroalimentară și a 
mediului

75 3 ani Licențiat in Eeniton e 1.600 I

Economia Comerțului, 
Turismului, Serviciilor și 
Managementul Calității

-75 3 ani
Licențiat in Adnn'nislr 

afacerilor
M'a 1.600

Asistență socială 75 .'ani Licenția! in Asistenți sc cialâ 1.500

Psihologie 75 .3 ani Licențiat in psiholog e 1.800

Inginerie și Management in 
Alimentația Publică și 
Agroturlsm

75 4 ani
Licențiat in lngincnc 

Management
1,800 '

FACULTATEA DE ȘUI q’EJ JR1DICE ȘI ADMINISTRA TIVE
Pwțrai "f de studii

(.țeciataal
Număr ik 

locuri
DuraU 
studiilor Titlul ohținutta absolv

h T«a«««Sfc
sinii (tei) î

Drept 75 4 ani Liccnjiai in Drept 1.500

Administrație publică 75 3 ani Licențiat în Științe .Admir, simțise 1.500

ÎNSCRIERILE SEFACZILNICÎntreorcle 10M-ltfln perioadaOl iunie- 28 septembrie 2007 di 
luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul din Hunedoara, str, Al. Vlahuță. nr. 1 bis. 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57.
TeL/fax: 0269/25.00.08; 0728/13.76.50; 0722/88.39.11; 0740/07.98.38:
Centrul de înscrieri HUNEDOARA, str. A. Vlahută. nr. Ibis
Tel, 0254/712444,0741/552452,0723/288963,0726/169889 g
http://ww;iiamsibiii.ro; e-mail: rector@uamsibiu.ro

• ofer pentni închiriere apartament 2 camere, 
Deva, zona Ulpia, circuit, nemobilat, contorizări, 
preț 100 euro/lună Tel. 0722/564004, (T)
e ofer spre închiriere garsonieră, mobilată 
utilată Mărăști, 450 lei, șl apartament 2 camere, 
mobilat ultramodern, zona Dacia • Carpațl, 700 
lei. Tel. 0722/836123. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, Deva, 
Duiliu Zamfirescu, 70 mp plus extindere 10 mp, 2 
Intrări din stradă preț 8 euro mp, sediu firmă 
cabinete, comerț, 0722/564013. (T)
e 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 lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661, (A2)
• M. Emlnescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriaitL - urgent ■ casă In Deva, zona 
Horla, construcție nouă P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajat, 2 băi, 2 
terase, ideal pt. firmă depozit en gros, sediu 
firmă, preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• hală 5-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317314. (A9)

• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

best .ro
• vând Ara 10, motor cu reparație capitală 
motor rezervă revizie tehnică la zi, preț 3300 lei, 
negociabil. Deva, Oituz, nr. 10, tel. 0254/227903. 
(T)
■ vând Ara 243, af 1989, motor Brașov, 4x4, stare 
foarte bună preț 3500 lei. Tel. 260279, 
0745/149644. (T)
• vând Dada 1300, taxe la zi, revizie tehnică la zi, 
preț 2500 lei. negociabil. Tel. 0722/634552. (T)

Auto străine (37)
• vând Audi A4, af 2003, persoană fizică toate 
taxele la zi, preț 12.500 euro. Tel. 0751/861056. CT)
• vând CHraen C5,2003, HDI, 110 CP. D. clima- 
tron ic, închidere centralizată radio-cd, geamuri 
și oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 airbag, faruri 
ceață, 6,51/100 km, 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)
• vând Golf IV, af 2001, Euro 4, extrase full, 
recent adus în țară preț 8200 euro. Tel. 
0723/270348. (T)
• vând urgent Espero 1,8 Automatic, full-etec- 
trie. Tel. 0723/395034. (D

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

S.C. ECO SID SJL HUNIDOAIA
Organizează licitație cu strigare în vederea vânzării unui teren In 
suprafață de 39.270 mp.
Licitația va avea loc în data de 06.08.2007, ora 15.OO.
Caietul de sarcini se poate obține de la sediul S.C. ECO SID SA Hune
doara, Iar documentele necesare în vederea participării se vor depune 
până la data de 03.08.2007, ora 15.OO. In cazul neadjudecăril terendui 
respectiv la data Inițială, se va organiza o nouă licitație In aceleași 
condiții în data de 14.08.2007, ora 15.00, cu termen de predare a 
documentelor necesare 1h vederea participării până la data de 
13.08.2007, ora 15.00.
Persoanele fizice șl juridice Interesate pot obține informații supâ- 
mentare la sedU S.C ECO S® SA Hunedoara, Piața lancu da Hune
doara, nr. 1, sau ta tetefoanete 0728/284445 și O727/77334B.

mailto:office@liniaris.ro
http://www.liniaris.ro
http://www.future-bizz.info
http://ww;iiamsibiii.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
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HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator al SC BIHARIA TUR 

SA - în faliment, cu sediul în Șoimuș, Baza de Agrement, Str. Basara
biei, 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/D/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 ioc în data de 17.08.2007, 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 lichidatorului din Orăștie, str. 
N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel. 0254-240807, fax 0254- 

206241.
(103736)

■MVERSITAÎEA DIN ORADEA
FACNLTATEA DE MEDICINA Șl FARMACIE
MATA 1 DECEMBRIE NR.10, TEL. 0259Z415.680

ANUNȚĂ
Cbncwsu/ de admitere fn vederea ocupării 

tocurilor pentru anul universitar 2007-2008 va 
avea toc to data de 26.07.2007, ora IO.

SPECIALIZAREA NR.LOCURI NR.LOCURI 

BUGETARE CU TAXA

MEDICINĂ 95 180
MEDICINĂ DENTARĂ 44 80
FARMACIE 44 1OO
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE 2 25
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERA la 3 40
LABORATOR CLINIC 2 20
RADIOLOGIE Șl IMAGISTICA 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.

SC HERAL CONSULT IPURL Orăștie 
lichidator al SC ALEXCOM SRL - în fali
ment, cu sediul în Orăștie, str. Erou 
Ovidiu 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/l/b/2/1/l/l)/2/2; 3242/2; prețul de pornire 
a licitației este de 170.500 RON + TVA.

Licitația va avea loc în data de 17.08.2007, 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 ofertanți și poate fi găsit la sediul 
lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254- 
240807, fax 0254-206241.

I

I

(101823)

• vând mașină automată de tăiat marmură, 
granit, cu disc diamantat de 600 mm, moară de 
măcinat mozaic, motor electric de 22 kw și 
motostivuitor, în perfectă stare de funcțicnare. 
Tel.0721/873022,0721/939353.(T)

• vând tractoare U650, combină Clas, presă 
de făcut baloți pe ață, pluguri, grape, 
semănători pentru grâu șl porumb, lei 
07*1/349357 sau 0254/2463» (nr. 06/07/07)

J " " I
~ • vând canapea, vană de fontă în stare
/ foarte bună boiler Junkers pentru apă

, caldă preț negociabil. Tel. 212337. (6/16.07) j

Materiale de construcții (53)

• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
130/128 m, scânduri, deșeuri de scânduri, piatră 
de cpnstrucție, vană din tablă zincată, țevi de 
fier. Tel. 0254/215795. (T)

1037:5:

Electrocasnice (56)

• vând aragaz, centrală termică Termoteka, 
chiuvetă de fontă, ușă intrare 2 canate de stejar. 
Tel. 0723/515985, după ora 1& (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pui Ciobănesc carpatin, vaccinați și 
deosebit de frumoși. Tel. 210900,0744/611145. (T)

Altele (61)

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

• ofer 3 geamuri cu rolete de lemn, în 3 canate, 
1,90/1,35, preț onorific. Tel. 223889. (T)
• vând 12 geamuri cu 6 uși, din care 2 balcon, 
vopsite crem, stare foarte bună, preț 450 lei, 
negociabil. Deva, Zamfirescu, bl. Al, se. 4, âp. 69, 
orele 15 ■ 21. (T)

i£OV£

ANUNȚ LICITAȚIE

Societate Comerciala
ȘOFER CATEG. C + E 

pentru camion DAF și camion MAN echipat 
cu abroll-lceeper, depozit Deva.

Informații la telefonul 0254/232715, 
între orele 8-16.

(103636)

Comemorări (76)

Se împlinesc 8 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna scumpa noastră soție, mamă și bunică
FAUR EUGENIA

• vând covor, nou, 3/2 m,din lână, 700 lei, meșă 
păr natural, fustă piele, neagi a, nr. 52, mașina 
de spălat de plastic, 80 lei. Tel. 0728/095029. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
Budnaru Ileana. Se declară nul. (5/17.07)

• Pierdut chei mașină GM cu telecomandă, 
in zona terasei Joii din Deva, ofer recom
pensă găsitorului, inf. la tei. 0720/868075 
sau 031/2009222. (7/06A7X17)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Surdu Steia. Se declară nul. (2.T7.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Tarcu Vilii. Se declară nul. (1/17.07)

* abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania ți 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dimatizate, modeme. Tel. 0740/218237, 

| 0726/500804,0765/455835.  (7/2405)

Prestări servicii (72)

• mamă a doi copii, femeie serioasă, mă ofer să 
fac menaj și alte munci gospodărești, numa' la 
familii serioase; ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439. (T)

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

• ofer meditații engleză și franceză orice nivel la 
domiciliul clientului. Preț avantajos. Experiență 
10 ani în Canada și America. Deva, telefon 0254- 
223451, (T)

• transport mobilier, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc volum; asigur 
demontare, încărcare la mutări. Tel. 0254/225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

i

• angajăm director supermarket, în Deva, ev
urile se transmit la e-mail sovaialas@yahoo.com 
până la data de 1.09.2007. (1/13.07)
• angajăm șoferi categoriile D, Dl și categoria 
C, cu experiență minim 5 ani. Relații la tel. 
0254/231394, între orele 8 -16. (6/17.07)
• angajez 5 zidari, 5 zugravi, 3 electricieni de 
înaltă tensiune, 3 lăcătuși, un maistru mecanic și 
un inginer mecanic. Tel. 0730/083273. (15/16.07)
■ caut urgent personal tânăr pentru servirea 
micului dejun, orele 6,30 -11, Deva, cunoscător 
de limba engleză minim nivel mediu, bună 
recompensă Tel. 0721/661572. (13/16.07)
• SC DanieBe Company SRL, cu sediul în Deva, 
Str. Rândunică nr. 6, angajează agenți comer
ciali. Tel. 0724/230642. (7/16.07)
• SC Daniele Company SRL cu sediul în Deva, 
Str. Rândunică nr. 6, angajează tricoteri pentru 
mașini de tricotat, tel. 0745/231867; tricoteri 
manuali, tel. 0744/514225; confecționeri textili, 
tel. 0746/031026 și manipulanți mărfuri, tel. 
0720/400978. (2/12.07)
■ SC Real Ambient SRL Deva angajează casier, 
salariu motivant. Tel/fax 0254/224360. (4/17.07)
■ societate financiară caută urgent pentru 
angajare consilier credit venit 250 euro + comi
sion. informații la tel. 0721/070011,0724/260708. 
(9/16.07)
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții. Brad, 7 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 11 posturi, data limită

’ 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
■ agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 14 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază în incinte, Deva, 9 posturi, data 
limită 4.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent turism, Deva, 1 post, data limită 10.08. 
Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent vânzări, Hațeg, 2 posturi, data limită 
30.07., garanție 3000. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Călan, 6 posturi, data 
limită 21.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ ambalator manual, Deva, 4 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244. orele 9-16.
• ambalator manual. Hunedoara, 13 posturi, 
aata limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• ambalator manual, Huneooara, 47 posturi, 
data limită 30.09., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• angajăm director supermarket. în Deva, ev
urile se transmit la e-rnail sovaialas@yahoo.com 
până la oata de 1.09.2007. (1/13.07)
■ asisten* vmadst. Hunedoara. 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• onfectloner mbrăcăminte din piele și 

înlocuitori Brad, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

ontectioner încălțăminte ortopedică Călan, 
30 posturi, data limita 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 
16.
• confecționat tricotaje după comandă Hune
doara, 19 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• consilier administrația publică Lupeni, 1 post, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16. -
• consiiie juridic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• consultant In informatică Lupeni, 1 post, data 
limită 31.07; Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 25.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
o contabil, Hunedoara, 1 post, data limită 20.07. 
Tei, 213244, orele 9-16.
• contabil, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Orăștie, 1 post, data limită 20.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Orăștie, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• controlor calitate, Deva, 2 posturi, data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor confecții industriale din blană Orăștie, 
2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 
16.
• croitor, Hunedoara, 14 posturi, data limită 
20.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• croltor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• curățltorsablator, Călan. 10 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 30.07., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post data limită 31.07. TeL 213244, orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 14 ppsturi, data limită 31.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 15 posturi, data limită 8.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 31.07,, determinată tel. 213244, între orele 
9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 17 posturi, data 
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 3108, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș-montetor, Deva, 9 posturi, data limită 
22.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 29.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• lucrător comercial, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită 
25.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• măcelar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• maistru construcții civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 30.07, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• maistru constnictii civile, industriale. Deva. 1 
post, data limită 31.07, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• maistru industriile textilă pielărie, Hunedeara, 
1 post, data limită 31.07, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• maistni-instalator în construcții, Hunedoara,
1 post, data limită 31.07, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• maistru-lăcătuș, construcții metalice, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• manager proiect, Orăștie, 1 post, data limită 
15.07, tel. 213244, între oreie 9-16.
• manichiurist, Brad, 1 post, data limită 31.08, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• manichiurist, Deva, 2 posturi, data limită 
05 08, tel. 213244, între orele 9-16.
■ manichiurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.08, tel. 213244, între oreie 9-16.

• manipulant mărfuri, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limita 20.09, tel. 213244, între orele 9-16.

• manipulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data
limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16. |

• manipulant mărfuri, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 31.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 10 posturi, data 
limită31.07„ tel. 213244, între orele 9-16.

• manipulant mărfuri, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 25.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• mașinist la mașini mobile pentru transport, 
Brad, 1 post, data limită 15.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• ospătar (chelner), Călan, 1 post, data limită 
15.07, tel. 213244, între orele 9-16.
• ospătar (chelner), Hațeg, 2 posturi, data limită 
15.07, tel. 213244, între orele 9-16

Odihnească-se în pace! Familia
(3/16.07)

• retuțor la produse din ceramică Deva, 1 post, 
data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sortator produse, Hațeg, 2 posturi, data limită 
20.07. Tel: 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule, Călan, 2 posturi, data limită 
21.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule, Deva. 2 posturi, data limită
10.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.07. 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, 
Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva. 1 post, data limită 2.08. Tel. 213244, orele 9 
•16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 3 posturi, data limită 28.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 2 posturi, data I i m ita 30.07., garanție 3000. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara. 5 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244 orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 2 ppsturi, data limită 20.07. Tel. 213244, 
erele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petrila, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244,orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 12.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data I imită 31.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• tehnician in industria textilă, Hunedoara, 1 
post, data limită 21.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• tehnician energeticlan, electrician, Deva, 1 
post, data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician enetgetidan, electrician, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• tricoter manual, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 20.09., tel. 213244, intre orele 9-16.
• tumător-formator, Călan, 9 posturi, data .1 i mită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător bilete, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.07.. tel. 213244 între orele 9-16.
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 30.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16,
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 31.08., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Brad, 20 posturi, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 12.08., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 10.08., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 12.08., tel. 
213244, între orele 9-16.
• vânzăiur, Hunedoara, 1 post, data limită 01.08., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 12.08., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15.08., 
tei. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 19.07., * 
tei. 213244, intre orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara. 1 post, data limită 25.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.12., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
12.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
254)7, tel. 213244, intre orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara. 2 posturi, data limită 
3U)7. tef. 213244, între orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara. 3 posturi, data limită 
3LT. teL 213244, între orele 9-16.
• toutoere, tatodeara. 3 posturi, data limită 
3LT. at 2132*4 intre orele 9-16.
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• Pe primul loc. Braziliancă Gisele Bund- 
chen s-a situat pe primul loc în topul 
Forbes al celor mai bine plătite 15 mo
dele din lume, după ce anul trecut a 
câștigat 33 de milioane de dolari, de 
aproape trei ori mai mult decât Kate 
Moss, ocupanta locului al doilea, 
informează forbes.com.

Potter o caută pe Madeleine

Pompierii, în luptă cu flăcările (Foto epa)

Două sate au fost evacuateNicolsia (MF) - Circa 1.000 de persoane au fost evacuate luni din două sate din Cipru, din cauza unui incendiu de pădure care se îndrepta spre aceste localități, a anunțat departamentul de pompieri. Pompierii asistați de elicoptere încercau să stingă incendiul izbucnit în partea sudică a Munților Troodos, unde numeroși cetățeni ciprioți își petrec vacanța. Incendiul se află deja la 100 de metri distanță de satul Kalavasos și amenință localitatea Asgata. Incendiul a fost alimentat de rafale puternice de vânt, iar autoritățile au cerut sprijin mai multor guverne străine.

■ Harry Potter este 
implicat în campania de 
căutare a fetiței 
dispărute în Portugalia.Lisabona (MF) - Ediția în limba engleză a volumului „Harry Potter and the Deathly Hallows”, care va fi lansată pe 21 iulie, va fi acompaniată de o fundă galbenă și de un apel la găsirea micuței britanice Madeleine McCann, dispărută în Portugalia pe 3 mai, a anunțat tatăl acesteia.Scriitoarea J. K. Rowling a cerut ca librăriile din cele peste 200 de țări unde va fi comercializat cel de-al șaptelea volum să introducă în fiecare exemplar o fotografie a fetiței în vârstă de patru ani, un apel și datele de contact ale unei organizații internaționale specializate în căutarea copiilor dispăruți. „Sper ca aceste fotografii să ajute la găsirea lui Madeleine”, a declarat scriitoarea.Tatăl fetiței dispărute pe când se afla cu familia în vacanță în Portugalia i-a mul-
Nor toxic deasupra Ucrainei

Șobolani în 
meniuBeijing (MF) - Șobolanii vii aduși din zona centrală a Chinei, invadată de 2 miliarde de rozătoare alungate de apele revărsate ale unui râu, ajung în meniul resturantelor chinezești.
Obsedați de 
internetReno (MF) - Un cuplu american, despre care autoritățile spun că era atât de obsedat de jocurile pe internet încât și-a lăsat copiii să sufere de foame, a pledat vinovat la acuzația de neglijare. Fiecare dintre cei doi riscă o pedeapsă maximă de 12 ani de închisoare.

Jackson (Foto: EPA)

Bun de 
plată 
Los Angeles (MR - 
Cântărețul american 
Michael Jackson a 
acceptat să plătească 
suma de 256.000 de 
dolari foștilor săi avo- 
cați, care l-au apărat 
în procesul ce i s-a 
intentat pentru pe
dofilie, potrivit unei 
surse judiciare din Los 
Anges. Jackson era în 
litigiu cu foștii săi avo- 
cați de un an și 
jumătate.

Kiev (MF) - Un tren care transporta fosfor galben - o substanță inflamabilă și foarte toxică - a deraiat luni seară în vestul Ucrainei, provocând rănirea gravă a 14 persoane și evacuarea altor 800 din regiunea Lviv. Cele cincisprezece vagoane cisternă veneau din Kazahstan și se îndreptau spre Polonia. în urma accidentului a rezultat un nor toxic.Patru dintre răniți sunt membri ai serviciilor de inter
Se caută supraviețuitori
■ Potrivit ultimului bilanț, 
seismul din Japonia s-a 
soldat cu nouă morți și 
1.060 de răniți.Tokyo (MF) - Echipele de intervenție erau angajate, ieri, într-o cursă contracronometru pentru localizarea eventualilor supraviețuitori ai cutremurului violent soldat, luni, cu nouă morți și peste 1.000 de răniți în regiunea Niigata din centrul Japoniei.în cursul nopții de luni spre marți, peste 1.000 de polițiști și pompieri au verificat ruinele a sute de clădiri prăbușite în urma cutremurului care a atins o magnitudine de 6,8 de grade pe scara Richter. „Nu avem timp de pierdut în
Fiecare victimă, un milion de dolari

AIT Joe Bodemann, care antreneză animale pentru filme, are mare grijă de Alf, puiul de leu care s-a născut în Film Animals Park Hoefer, Germania. Leoaica nu a avut destul lapte pentru toți puii. (Foto: EPA)

Portugalia unită cu SpaniaMadrid (MF) - Laureatul premiului Nobel pentru Literatură, scriitorul portughez Jose Saramago, și-a scandalizat compatrioții după ce a cerut unificarea Spaniei și a Portugaliei într-un singur stat care ar urma să poarte numele „Iberia”, scrie The Independent. Portugalia nu-și va pierde identitatea ca parte a Spaniei, ci va deveni o nouă regiune autonomă într-o țară care deja se bucură de o amplă descentralizare, susține Saramago. Potrivit acestuia, Spania are numeroase naționalități și dialecte care coexistă, iar postura Portugaliei în Spania va fi comparabilă cu cea a Cataloniei sau a Galiciei. Saramago locuiește în Spania din 1991.

■ Familiile copiilor libi- 
eni infectați cu HIV 
afirmă că au primit com
pensațiile solicitate.Tripoli (MF) - Familiile copiilor libieni contaminați cu HIV au declarat ieri că au început să primească primele compensații în schimbul renunțării la solicitarea pedepsei cu moartea împotriva infirmierelor bulgăre

Se oferă recompensă (Foto epa)țumit lui J.K. Rowling pentru generozitatea de care dă dovadă. Cuplul McCann a mulțumit și poliției portugheze pentru eforturile depuse pentru găsirea fetiței.Micuța Madeleine a dispărut pe 3 mai, în timp ce dormea în compania celor doi frați gemeni ai săi, în vârstă de doi ani, în camera unui complex hotelier din Praia da Luz. Părinții săi luau cina într-un restaurant aflat la aproximativ 50 de metri distanță de hotel.
venție, a anunțat filiala regională a Ministerului pentru Situații de Urgență. Autoritățile au evacuat peste 800 de locuitori ai satelor vecine, la cererea acestora. Locuitorii din orașul Lviv evitau ieri să’ iasă pe străzi cu copiii. Autoritățile au exclus ipoteza unui complot terorist.Autoritățile au dat asigurări că nu există riscuri la adresa populației, cerând presei să nu răspândească zvonuri despre „un al doilea Cemobîl”.

Mii de locuitori s-au adăpostit în incinta școlilor (Foto: EPA)ipoteza în care se mai află victime sub dărâmături”, a declarat Masahiko Sato, un purtător de cuvânt al echipelor 
și a medicului palestinian. „Familile au primit cecurile în noaptea (de luni spre marți) și au început în această dimineață să retragă banii din bănci”, a declarat purtătorul de cuvânt al familiilor, Idriss Lagha. Fiecare victimă are dreptul la un milion de dolari, a adăugat acesta. Fundația Ka- dhafî, cea care a coordonat negocierile cu familiile copiilor infectați, a confirmat transfe

de intervenție din Kashi- wakazi, orașul cel mai afectat de seism, situat pe malul Mării Japoniei. Operațiunile s-au des
rurile financiare care ar permite comutarea pedepsei cu moartea pronunțate împotriva infirmierelor bulgare și medicului palestinian. Fundația, prezidată, de fiul liderului libian Muammar Kadhafi, Seif al-Silam Kadhafi, a anunțat că banii provin din Fondul special de ajutor pentru Benghazi, creat în 2005 de către Tripoli și Sofia sub egida UE. Numărul victimelor se ridică la 460. 

fășurat pe o ploaie torențială și pe fondul replicilor care au urmat cutremurului, dintre care circa 100 destul de puternice® Autoritățile au mobilizac ieri dimineață, circa 450 de militari și șapte nave de-a lungul coastei pentru a participa la operațiunile de aprovizionare cu apă și hrană a supraviețuitorilor. Circa 12.000 de locuitori au petrecut noaptea în incinta școlilor și instituțiilor publice transformate în adăpost împotriva furtunii. Circa 340 de imobile au fost total distruse iar alte 500 au fost avariate în prefecturile Niigata și Nagano, potrivit autorităților locale. Circulația a fost blocată pe mai multe artere fisurate de cutremur și în urma alunecărilor de teren.

Nlldiști Hainele și pantofii sunt interzise în tabăra de nudiști Sobakken din Kirke Hyllinge, Danemarca, tabără care a aniversat
luni 50 de ani de la înfi

ințare. FFoto EPA»
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