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Vremea se menține caniculară. Cer 
însorit. O
Dimineața La prânz Seara

Complex comercial gigant

Cuvântul liber.
Ziua lui llieBucurești (MF) - De ziua Sfântului llie, 20 iulie, peste 120.000 de •ățeni români își sărbătoresc onomastica, potrivit statisticii transmise de Ministerul Internelor și Reformei Administrative. Cei care poartă numele Sfântului Prooroc llie Tesviteanul reprezintă 1,83 la sută din totalul populației României.

Blocaj in 
trafic
Șoimuș (M.T.) - Dru
mul național 76 a 
fost blocat ieri apro
ximativ o oră, pe un 
sens de mers, la 
ieșirea din localitatea 
Șoimuș, spre Brad, 
după ce un excava
tor transportat de un 
trailer s-a izbit de un 
limitator de înălțime 
la trecerea de cale 
ferată și s-a răsturnat 
pe șosea. Șoferul 
trailer-ului transporta 
excavatorul de la 
Deva spre localitatea 
Bucureștii Bradului. 
După ce a trecut de 
primul limitator de 
înălțime, s-a izbit de 
cel de-al doilea, iar 
excavatorul a ajuns 
pe șosea. Utilajul a 
fost ridicat și postat 
din nou pe platfomă. 
„Pentru că a depășit 
înălțimea de gabarit 
maxim admisă șofe
rul trailer-ului a primit 
o sancțiune contra
vențională de aproxi
mativ 300 de lei", a 
declarat purtătorul de 
cuvânt al Inspectora
tului de Poliție al 
Județului Hunedoara, 
subinspector 
Bogdan Nițu.

■ Metro, Real și Practik- 
er își deschid magazine 
în Deva, investiția fiind 
de 71 milioane euro.Deva (M.S.) - Cea mai mare investiție din domeniul corner țului realizată până acum în județ este pe cale de a fi pusă

în practică în Deva, după ce Consiliul Local a aprobat ieri amplasamentul complexului comercial format din magazinele Real, Metro și Practik- er. Potrivit primarului Mircia Muntean, organizarea de șantier a celor trei supermarke- turi va începe săptămâna viitoare, ele urmând să fie ridi

cate la intrarea în Deva, dinspre Alba-Iulia. Magazinul Real va fi unul dintre cele mai mari din țară. Investiția în acest complex comercial este cea mai mare realizată în județ. Un rol în alegerea Devei pentru acest complex l-a avut și proiectul conurbației pe care intenționăm să o rea

lizăm cu orașele învecinate”, a declarat primarul Muntean. Complexul comercial se va întinde pe o suprafață de peste 19 ha și va dispune și de 1200 de locuri de parcare. în zonă va fi construit un patinoar cu suprafața de 1500 mp. Lucrările sunt programate să se încheie la sfârșitul anului.
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Bancherii români, in top
Cu.0 creștere ă salariilor m ge 2KS, ferraer» ru
mâni se plasează pe orimul loc fa Europa, ta mare ăstanjă 
de omologii lor.

■ ciițUue saiariaiâ în anul 20QS

România ■52,3%

Weekend incendiar cu 40 de grade
■ Vom avea cod porto
caliu și weekend cu 
temperaturi ce vor ajun
ge până la 42 de grade:Deva (C.P.) - Administrația Națională de Meteorologie a avertizat Prefectura Hunedoara că sâmbătă și duminică vremea va fi caniculară. Meteorologii spun că indicele temperatură-umezeală „va depăși” pragul critic de 80 de unități. Mai mult, meteorologii anunță că valul de căldură este posibil să persiste și la începutul săptă

mânii viitoare „în cea mai mare parte a țării”.Ieri, la stația Meteo din municipiu] Deva, s-a înregistrat o maximă termică de 38,2 grade Celsius, indicele de confort termic fiind depășit timp de aproape șase ore, în intervalul orar 12.45-19.30. în oraș, din cauza asfaltului, a construcțiilor din beton și a traficului auto, temperaturile sunt cu cel puțin două grade Celsius mai ridicate decât cele înregistrate la Stația Meteo. La Deva, maxima termică absolută a fost consemnată în anul 1952, când mecurul ter

mometrelor a indicat valoarea de 39,7 grade Celsius. Meteorologul de serviciu, Gabriel Bulgăr, a declarat că în cursul zilei de astăzi temperatura va fi aproximativ egală cu cea de joi, poate puțin mai ridicată. în timpul noapții minimele termice vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade Celsius. Sâmbătă însă este -posibil ca maxima absolută amintită să fie depășită, pentru că prognoza meteo anunțată pentru județele din vestul țării indică temperaturi cuprinse între 37 și 42 de grade Celsius.

Prima zi de 
bătălieHunedoara (D.I.) - începând de astăzi, la Castelul Corvinilor se va reconstitui celebra bătălie de la Belgrad, din 1456, de către membrii Ordinului Cavalerilor din Hunedoara și Mediaș. Spectacolul oferit de Cavaleri este structurat pe patru episoade, care vor fi prezentate publicului pe parcursul celor trei zile de festival cuprinse în cadrul Zilelor Castelului, /p.3

Canalizare în orașul SimeriaSimeria (M.S.) - Primăria orașului Simeria va beneficia de o finanțare în valoare de 8,6 milioane euro, din Fondul de Mediu, pentru executarea rețelei de canalizare din localitate, a anunțat primarul Petru Păun Jura. Lucrările vor mai include o stație de pom

pare și reabilitarea stației de epurare a orașului. „Convenția de finanțare am semnat-o cu Ministerul Mediului. Este cea mai așteptată și cea mai mare investiție din oraș”, a afirmat edilul-șef. Bugetul local va suporta doar 2% din costurile investiției. /p.S
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• întâlnire. Ministrul român al Afacerilor Externe, Adrian Cioroianu, l-a primit în audiență, miercuri, pe ambasadorul Ucrainei la București, luri Malko. întrevederea a fost cerută de partea română.
A promulgat legea pensiilor

Ședință CSATBucurești (MF) - La Palatul Cotroceni, a a- vut loc, ieri, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de președintele Traian Băsescu. în cadrul ședinței au fost analizate aspectele referitoare la îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale procesului de transformare a Forțelor Armate în conformitate cu statutul României de stat membru NATO și al UE - înzestrare, structuri de forțe, dinamica de personal, asistență medicală.

(Foto: ERA)

Adrian Năstase 
(Foto: ERA) 

Critică
București (MF) - Adri
an Năstase și-a des
cris propriul partid ca 
fiind „un atlet obosit 
înaintea startului unei 
curse". Fostul lider 
PSD a punctat două 
din greșelile care au 
condus la scăderea 
dramatică a partidu
lui în sondaje, de 
care este responsabil 
actualul președinte al 
PSD, Mircea Geoană, 
și anume declanșarea 
procedurii de suspen
dare a președintelui 
Traian Băsescu și 
menținerea unei le
gături cu liberalii.

Miting. Mii de alegători turci s-au strâns pentru a susține candidaturile independenților la alegerile care se vor desfășura pe data de 22 iulie. (Foto: epa)

■ Președintele României 
a promulgat legea pen
siilor, dar a criticat dur 
fundamentarea acesteia.București (MF) ■ Președintele României, Traian Băsescu, a dat, miercuri, verdictul în conflictul iscat în legătură cu legea pensiilor: el a promulgat legea, dar nu fără a fi îngrijorat de fundamentarea iinanciară a acesteia. Președintele a subliniat că a fost dezamăgit de „răspunsul di- lentantist” pe care i l-a oferit Guvernul în legătură cu fundamentarea legii, materialul pus la dispoziție fiind semnat „de doi incompetenți". „Așa cum am promis, am promulgat legea pensiilor și mâine (joi - n.r.) ar trebui să fie publicată în Monitorul Oficial”, a declarat președintele, de la Palatul Cotroceni. Motivele sale au fost următoarele: toate partidele parlamentare au votat această lege, ceea ce înseamnă că asupra sa există un consens și faptul că de la 1 septembrie această creștere
??..........................
Traian Băsescu'a 
Scut eforturi să 
împiedice Guvernul 
României să 
mărească pensiile 
pentru șase milioane 
de români

Ministrul Finanțelor, 
Varujan Vosganian«•••••••«•■•••••••••era prevăzută în buget. Băsescu a avut de făcut un comentariu și în legătură cu scrisoarea Guvernului pentru fun-

Ponta demisioneazăBucurești (MF) - Deputatul PSD Victor Ponta a declarat, miercuri, că a renunțat la < calitatea de membru în comisia electorală. El a refuzat să indice motivele acestui gest.Ponta a spus că a anunțat conducerea partidului că nu mai dorește să facă parte din comisie, adăugând că va numi pealtcineva și că lui personal, nici nu-i pasă cine va fi acea persoană.
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Cuvântul liber 
este audrtat de 

Brouî Român de

Traian Băsescu și-a întors fața spre pensionari (Foto: epa)damentarea legii: „Deși m-am adresat premierului, scrisoarea este semnată de doi miniștri incompetenți”. Mai mult, președintele consideră că răspunsul din scrisoare a fost încărcat de deziderate politice. Președintele a declarat că numeroase aspecte financiare ale legii îi provoacă griji, menționând că deficitul bugetar cumulat în perioada 2008-2013 va ajunge la 30 de miliarde de euro. Președintele a subliniat că acest deficit va deveni un deficit structural,

care are nevoie de măsuri structurale pentru a fi diminuat. „Guvernul trebuie să treacă la reducerea cheltuielilor publice”, consideră Bă-,W bucur că. a promulgat legea, în. 
sfârșit, chiar dacă pentru asta tre
buia să ne numească incompetenți

Ministrul Muncii, Paul PăcuRARUsescu, „pentru ca legea pensiilor să nu afecteze dezvoltarea țării”. „80% din creșterea de pensii se concentrează

pe 20% dintre pensionarii cu pensii mari, iar 20% din cres^ tere va avea un efect pent™ 80% dintre pensionari, cei cu pensii mai mici. Acest lucru arată că pe fond, problema pensiilor nu este rezolvată”, a mai spus Băsescu.„Sunt doar păreri, parlamentul este suveran. M-a dezamăgit profund răspunsul diletantist pe care l-am primit de la Guvern, ceea ce poate dovedește și lipsa lor de responsabilitate”, a conchis Bă* sescu. ■
Becali s-a făcut verde
■ PNG-ul lui Gigi Becali 
a anunțat că va fuziona, 
în curând, cu Partidul 
Ecologist Român.Arad (MF) - Partidul Noua Generație Ecologist Creștin Democrat este denumirea formațiunii politice care va re

zulta din fuziunea Partidului Noua Generație, condus de George Becali, cu Partidul Ecologist Român, condus de Petre Lificiu. Cei doi au a- nunțat, miercuri seara, că au perfectat ultimele detalii privind fuziunea dintre cele două formațiuni politice. Ca să le dovedească susținători

lor că afilierea la noua doctrină nu este o vorbă în vânt, George Becali a declarat că, pentru salvarea mediului, ar face orice: va renunța chiar la mașină și va folosi bicicleta. Becali a reamintit că intenționează să candideze pentru o funcție de europarla- mentar. George Becali (Foto: era)

Protest inedit
■ Pro Democrația a 
pichetat PSD, protes
tând împotriva blocării 
votului uninominal.București (MF) - Asociația Pro Democrația a inițiat un protest inedit în fața sediului PSD din București, încercând să atragă atenția că prin acțiunile lor liderii acestui partid blochează proiectul votului uninominal. Reprezehtanții Pro Democrația au adus un ca

mion plin cu 26 de cutii goale pe care este scris Promisiuni, primisiunile nerespectate ale PSD. „Am venit astăzi aici pentru a da înapoi promisiunile nerespectate ale PSD. Considerăm că aceștia au ieșit public și au spus că vor susține votul uninominal și reforma electorală, dar în comisia de specialitate nu ați făcut decât să blocheze lucrările”, a declarat Ana-Ma- ria Moșneagu, director executiv Pro Democrația.
Chirac, anchetatParis (MF) - Fostul președinte francez Jacques Chirac a fost audiat de un judecător, ieri dimineață, la Paris, în cadrul unei anchete în legătură cu o serie de locuri de muncă fictive, datând din perioada în care a fost primar al capitalei, au anunțat surse judiciare, citate de AFP. Chirac, în vârstă de 74 de ani, a fost audiat de justiție, la două

luni după ce i-a predat puterea lui Nicolas Sarkozy, în 16 mai. El a beneficiat până la 16 iunie de imunitate prezidențială. Dosarul locurilor de muncă fictive vizează o serie de salarii plătite ilegal de primăria din Paris, pentru angajați care lucrau, în perioada respectivă, pentru partidul de dreapta RPR, devenit ulterior UMP.

Previziuni de război
■ Militarii ruși se aș
teaptă la un război cu 
Statele Unite ale Ame- 
ricii, în maximum 15 ani.Moscova (MF) - Militarii ruși fac previziuni înfricoșătoare despre viitorul relațiilor dintre Moscova și Washington. Generalul-maior Alexan- dr Vladimirov a afirmat, la o întrunire a experților militari ruși, că Statele Unite ale A- mericii vor declanșa, în următorii 10-15 ani, un război cu Rusia. Scopul ar fi controlul resurselor de gaz și petrol din Siberia și asigurarea monopolului asupra resurselor energetice din Orientul Mijlo

ciu. în acest context, experții militari ruși au solicitat up program de înarmare a Fedt- rației Ruse care să fie implementat până în 2015. Presa germană comentează că părerea acestora este împărtășită de numeroase alte persoane din conducerea armatei ruse, precum și de mai mulți politicieni moscoviți. Concluziile militarilor ruși vin pe fondul unor relații din ce în ce mai tensionate între SUA și Rusia. Scutul american antirachetă în Europa și suspendarea participării Rusiei la Tratatul Forțelor Convenționale sunt doar două dintre cauzele diferendelor dintre cele două părți.

Pregătiți de război? (Foto: erai
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• Premiere. Un număr de 300 de elevi hunedoreni cu rezultate bune laînvățătură vor fi premiați în cadrul unei acțiuni ce se va desfășura astăzi, la Casa de Cultură din Deva. Festivitatea vaîncepe la ora 10. (C.P.)
• Termen-limită. Finanțările pentru IMM-uri acordate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în scopul achiziționării de servicii de consultanță în afaceri, se obțin în baza cererilor ce trebuie depuse până la 30 august. (C.P.)

Sfântul llie. Despre el din copilărie știam 
doar că pedepsește cu ploi și furtuni pe cei 
care nu-i sărbătoresc, și minima educație 
religioasă nu mi-a stârnit atunci curiozități 
(suplimentare. în lipsa unei vești bune, mi- 
am adus aminte de Sfânt. Am sperat că, 
rugându-l, măcar el va aduce vreun strop 
de ploaie. Am căutat să aflu totuși mcți 
multe despre el. Am aflat că „este un per
sonaj aspru, justițiar intransigent, gata să 
taie și să ardă cu foc pe cei nelegiuiri".

Mă rog la 
Sfântul llie
DANA IQAN
dana Joan@informniedia.ro

Știu destul de multe despre încălzirea 
globală. Fără să fiu militant în sensul 

practic al cuvântului, m-a preocupat intens 
subiectul și nu am pierdut nici o ocazie 
pentru a-i convinge pe cei din jur să le 
pese puțin mai mult de ceea ce se întâm
plă. Știu că zilele astea de caniculă le 
datorăm anilor lungi în care noi (și în acest 
„noi" includ specia umană, singura specie 
care își distruge mediul în care trăiește) ne
am preocupat mult mai mult de prezent, de 

kbunăstare și confort, distrugând orice me- 
’diu natural pentru un scop de moment. Și 
pentru toate câte se întâmplă cu mediul 
înconjurător m-am străduit să găsesc expli
cații științifice, logice măcar.

Ieri, după ce am verificat de câteva ori 
mai multe site-uri de prognoză meteo, 

în speranța unei vești bune - temperaturile 
revin la normal - mi-am adus aminte de

Temperaturi extreme au fost înregistrate 
în județul nostru în anii '50, ter
mometrele urcând până la aproape 40 de 

*rade. Anii '50 urmau după o perioadă tul

bure din istoria României și parcă vara 
aceea dorea să pedepsească pe cineva 
anume, pedepsindu-i totuși pe toți. Acum 
ale cui păcate le plătim?

Fântânile arteziene au devenit punct de atracție pentru copii, dar și pentru adulți. (Foto: T. Mânu)
„

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 
Cuvântul Liber, GRATUIT:

ț^tirou 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;

I 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 cabine
tul 10 din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;
CM Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune
doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

Fântânile la cota de atentie
■ în satele hunedore- 
ne, nivelul apei în fân
tânile din gospodăriile 
oamenilor a scăzut.

Clara Pâs

clara.pas@informmedia.roDeva - Seceta din acest an se resimte cel mai puternic la sat. Acolo unde oamenii trăiesc din roadele câmpului și unde nu există sisteme de alimentare cu apă, ci fântâni care „se umplu dacă plouă”, în zonele din sudul și estul țării oamenii au ajuns în situația disperată de a căra apă, cu bidoanele, de la zeci de kilometri distanță, pentru că fântânile din curte au secat ori apa nu mai este bună de băut. Acum, preocuparea lor primordială este asigurarea necesarului de apă pentru ei și animalele pe care le au în gospodărie.în localitățile din mediul rural din județul Hunedoara situația nu este atât de dra
Copil acciden
tat la spitalDeva (M.T.) - Un copil de patru ani a fost rănit ușor, în curtea Spitalului din Deva, de un autoturism condus de Florin R., de 28 de ani, din Deva. Accidentul s-a petrecut miercuri seară, în jurul orei 21.00, când conducătorul unui autoturism Seat Ibiza, care transportase la urgența spitalului o persoană, la efectuarea manevrei de mers înapoi nu s-a asigurat, accidentând ușor pe minorul A.C., de 4 ani, din Vețel, care se afla internat la secția de pediatrie. „în urma evenimentului minorul a suferit excoriații la nivelul piciorului drept”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu.

în unele sate, fântânile sunt singurele surse de apă ale 
localnicilormatică. E drept, însă, că nivelul apei în fântâni a scăzut cu câțiva centimetri, iar recoltele din acest an se anunță „cam slăbuțe”. Oamenii au avut noroc pentru că între cele două perioade de caniculă au căzut și precipitații. „Am avut o singură problemă, la o fântână unde oamenii scoteau apa de la 30 de metri adâncime. Nive

lul apei a scăzut, dar nu au secat fântânile! Am mai făcut niște puțuri suplimentare pentru adăparea animalelor. Despre culturi... ah! Grâu a fost cam puțin, vreo 1500 de kilograme la hectar s-a scos. Porumbul arată bine, dar dacă de acum încolo nu plouă, există riscul ca recolta să fie compromisă”, spune Aurel Lup,

primarul comunei Turdaș. „Nu avem cazuri de fântâni care au secat. A scăzut nivelul puțin, dar la noi e mai bine pentru că am avut o săptămână de ploaie. în zona noastră, culturile sunt pe parcele mici, de subzistență, și nu sunt calamitate. De ce ne este frică a- cum e să nu se dea foc la pășuni. Am informat toți oamenii că nu au voie pe timpul acesta să ardă resturile vegetale. Este periculos pentru că, nesupravegheat, ne-am putea trezi că focul ajunge la casele oamenilor sau la pădurile din împrejurimi”, afirmă loan Faur, primarul comunei Ri- bița. „Apa e potabilă în fântâni. Âu fost luate și probe pentru verificări. Culturile... cine a lucrat cum trebuie pământul are culturi frumoase, mai ales la porumb, cine nu... Pe perioada caniculei am amenajat două puncte de prim ajutor în centrul comunei, unde avem dozatoare de apă”, declară Daniel Pupeză, primarul din Teliucu Inferior.
Sărbătoare prin luptă
■ Zilele Castelului se 
sărbătoresc prin 
reconstituirea unei 
lupte anti-otomane.Hunedoara (D.I.) - Bătălia de Ia Belgrad din anul 1456 a fost de fapt un asediu al orașului Belgrad, în care o armată a Imperiului Otoman, condusă de sultanul Mehmed al Il-lea, a atacat o armată condusă de loan Huniade, pe atunci regent al Ungariei, care a apărat cetatea. Asediul s-a transformat într-o bătălie de mare importanță, în al cărui final Ioan a condus un contraatac spontan care a învă

luit tabăra turcească, sultanul însuși fiind rănit și abia scăpând cu viață. S-a spus atunci că „bătălia de la Belgrad a decis soarta lumii creștine”. în cinstea victoriei, Papa Calixt al Ill-lea a cerut ca fiecare biserică să tragă clopotele la prânz, obicei păstrat și astăzi în toată lumea creștină. Reconstituirea acestei bătălii se va face începând de astăzi la Hunedoara. Timp de trei zile Castelul Corvinilor va fi scena unui spectacol amplu, în care actori principali vor fi membrii Ordinului Cavalerilor din Hunedoara și Mediaș, dar în care și spectatorii vor avea rolul lor.

Cavaleri medievali (Foîo T Mânu)

Tabără de eco-educatieHunedoara (D.I.) - în cadrul proiectului „Eco - Centru Hunedoara - Poartă spre protecția mediului”, în aceste zile Asociația Act 4 Europe a organizat o acțiune de educare și informare a tinerei generații privind importanța protecției mediului înconjurător. 13 copii de clasa a Vil-a reprezentând câteva școli hunedorene și Centrul de zi „Lumină și Speranță” au participat la Cin- ciș la o tabără de educare în privința protecției mediului. Prin eseurile pe care le-au elaborat la finele celor câteva zile de tabără ei au trebuit să dovedească că au înțeles im-

aportanța și totodată nevoia păstrării unui oraș curat, modul în care se poate eficienti- za gestiunea deșeurilor, responsabilitatea și obligația tuturor de a proteja mediul înconjurător. Florin Capotă, președintele fundației Act 4 Europe, consideră că astfel de acțiuni apropie mult mai mult copiii de măsurile necesare protejării mediului și îi fac mai conștienți față de ceea ce se întâmplă în jurul lor.Tabăra reprezintă un nou proiect finanțat în urma licitației de proiecte organizată pentru acest an la primăria hunedoreană.

înainte de a-și lua rămas bun, obligatoria fotografie de grup

FurtPetrila (M.T.) - Patru tineri cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, din Petrila, sunt cercetați de polițiștii Formațiunii Investigații Criminale Petrila pentru furt calificat, după ce au spart locuința unei tinere din localitate de unde au furat bunuri în valoare de 700 de lei. Tinerii au pătruns în apartamentul părții vătămate prin forțarea ușii, după care au sustras bunuri electrocasnice de valoare, pe care le-au transportat la domiciliul unuia dintre ei. Făptuitorii au reușit să valorifice amatorilor de chilipiruri o parte din bunuri, restul fiind recuperate de polițiști și restituite femeii. Cei patru sunt în prezent cercetați în stare de libertate pentru furt calificat. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 15 ani.
Cuplul verii 2007

Vara asta, aprinde
draqostea din tine!

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

1 răsplătim pentru 
asta! Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa „Cuvântul 
liber” Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter, 
sau în format elec
tronic la adresa de 
mail: sanda.bocani- 
flue>informmedia.ro 
în perioada 3 iulie—
2 august. Iar în 27 
august vă alegeți 
cu 200 leii 
Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 

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!

I

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:Joan@informniedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
informmedia.ro


Ziua aviației_____________________________________
Ziua energeticianului_____________________________________
1304 - S-a născut Francesco Petrarca, poet, istoric și 

arheolog italian, primul mare 
umanist al Renașterii (m. 1374), 
1848 - Pe Câmpia de la Filaret - 
„Câmpia I ibeității" - a avut loc 

manifestația de protest a 
locuitorilor Bucureștiului față de 
încălcarea teritoriului țării de

către armata otomană.__________________________________
1919 - S-a născut alpinistul și exploratorul Edmund 
Hillary (foto), primul om care a ajuns pe Everest.

I 1927 - A încetat din viață Ferdinand I, rege al 

României între anii 1914-1927. Nepotul său, Minai, 
este proclamat rege; până la majoratul acestuia este 

instituită o regentă.______________________________________
1938 - S-a născut actrița americană Natalie Wood 

. (m. 1981).

23°minim maxim
Prognoza pentru astăziCerul însorit. Caniculă. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 23°C și maxime de 37°C.Prognoza pentru două zileSâmbătă. Senin. Vreme caniculară. Minima termică va fi de aproximativ 22°C, iar maxima de 36°C.Duminică. Cer însorit. Foarte cald. Tem- i peratura minimă va fi de 21°C, iar maxima de 36°C.

I Calendar Creștin Ortodox
Sfântul Prooroc llie Tesviteanul

Calendar Romano-Catolic __
Ss. Apolinar, ep. m.*; llie, profet; Aurel, ep.

Calendar Greco-Catolic
S llie Tesbiteanul, pf (+ sec IX Î.Cr.). Evil Lc 4,22-30;

Ap lacob 5,10-20. Ev Lc 4,22-30.

Întreruperi apă, gaz, curent

Gaz metan _________ ________________
I Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Apă
Furnizarea apei va fi întreruptă între orele: 
9.00-11.00 - în Brad, Str. Libertății, bl. C, CX30, 
CX31, CX32, CX33. CX35. bl. 19, 20, 21.

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.

REȚETA ZILEI

Tocăniță de pui
Ingrediente: 800 g carne de pui, 1 ceapă mare, 1 
cățel de usturoi, 2 linguri de ulei, 1 ardei și o roșie 
(sau pastă de roșii, pastă de ardei), sare, 1 lingură 

de boia de ardei.
Mod de preparare: Se prăjește ceapa dată pe 
râzătoare, se adaugă bucățile de carne de pui și se 
prăjesc câteva minute. Se presară boia de ardei, se 
adaugă usturoiul, roșia și ardeiul tăiate bucăți, 
puțină apă și sare, se fierb sub capac la foc mic, 
amestecând să nu se prindă. Se înăbușă până scade 
zeama și se servește cu găluște sau pireu de cartofi.

Poftă bună! (Foto, arhivă)
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Soluția integrantei din numărul precedent: B - S - FOC - DRIADA - EJ - ARBORI -

O - UD - IP - ANA - ENE - FRAG - ATE - AR - MA - C - VANATOR - ES - MIȘEL

- ASINI - OR - PLIN - NASA - BL - PITIȘ - ZĂVOI - TISA - PICOT - CASA

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

iN 31 IULIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!Ij Nume..........................
j Prenume .................

j Adresa......................| ............................. Tel.
] Localitatea ..............
! Sunteți abonat la Cuvântul liber’’ 

DA □ NU O

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

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 TeleMatinal
9:55 Integrame după inte

grare (r) 
10:10 Top Super Hit (r) 
11:40 Pazvante Chioru' 
12:00 Replay (r) 
12:50 Integrame după inte

grare 
13:00 Hannah Montana (s, 

13comedie, SUA, 2006).
Cu: Miley Cyrus

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping
15:30 Edith și Marcel (partea 

Ba ll-a) (dramă, Franța, 
1982)

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

Venezuela, 2004). Cu: 
Ligia Petit 

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

0Cu: David James 
Elliott, Catherine Bell 

18:55 Agenda Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Roden Roll club
21:20 în slujba națiunii (ep.

03, sitcom. Marea Bri- 
tanie, 2005). Cu: Chris 
Langham, Peter Capal
di, Chris Addison. R.: 
Armando lannucci

21:50 CSI - Crime $i investi- 
0gații (ep. 10, thriller, 

SUA, 2005). Cu: 
William L.Peterson, 
Marg Helgenberger, 
Gary Dourdan

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:20 Timpul rămas (dramă, 
S Franța. 2005). Cu: 

Melvil Poupaud
1:10 Justiție militară (r)
2:00 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:05 Emigrantul (film, r) 
5:10 Isabel, In căutarea
EliiiMii (r)

6:00 Semne (r)
630 telegrame dță tete- 

yare(r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:00 Poirot (film, r) 
11:45 La Bloc (r) 
120 Emmerdale - Afaceri 

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

13:00 Știrile ProTv 
14:00 Oglinda (partea I)
fi (dramă istorică, Româ

nia, 1993). Cu: Ion 
Siminie, Sergiu Nico- 
laescu

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Britannic (partea

fia ll-a) (dramă, Marea 
Britanie/SUA, 2000). 
Cu: Jacqueline Bisset 

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

Vremea

20:30 Iluzii desfrămate 
(acț'une, SUA, 1995). 
în distribuție: 

Nicolette Sheridan, 
Gil Bellows, 
Jennifer O'Neill, 
Jay 0. Sanders. 
Regia: 
George Miller

22:45 Jugaru Shukaru. Farse 
cu Gabi Jugaru

23:30 Șah mat
(thriller, SUA/Germa- 
nia, 1992). 
în distribuție: 

Christopher Lambert, 
Tom Skerritt, 
Diane Lane, 
Daniel Baldwin R.: 
Carl Schenkel

1:30 Iluzii destrămate
• (film, r)

3:15 Șah mat (film, r)
5:00 Jugaru Shukaru (r)
530 La Bloc (r)
630 Emmerdale - Afaceri 
0de famiSe (r)

6:00 In gura presei cu

Mircea Badea: Revista 
presei

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 

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

01998). Cu: Pamela
Anderson, Molly Culver 

12:00 Vocea inimii (serial). 
0Cu: loan Isaiu, Toma

Dănilă, Olga Delia 
Mateescu, Cezara 
Dafinescu

13:00 Observator cu Simona
Gherghe

13:45 Detectivul (partea I)
, fâltpolițist, SUA, 2005). 

Cu: Tom Berenger, 
Annabeth Gish, Cybill 
Shepherd, Rick Gomez, 
Renne Rizzo. R.: David 
S. Cass Sr.

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

faci
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.

20:30 Iubitul meu se însoară
(comedie romantică, 
SUA, 1997). Cu: Julia 
Roberts, Dermot Mul
roney, Cameron Diaz, 
Rupert Everett, M. 
Emmet Walsh. Regia: 
PJ. Hogan

22:45 A doua șansă
(acțiune, SUA, 2005). 
Cu: Eddie Jones, J.P. 
Davis, Christina Cham
bers, Diane Tayler, 
Scot Belsky. R.: Eddie 
O'Flaherty

1:00 Lege și ordine: Briga
da specială (serial) 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Arta de a înșela
fi (comedie, SUA, 1989). 

Cu: John Ritter, Vin
cent Gardenia, Alyson 
Reed, Chelsea Field. 
Regia:
Blake Edwards

500 Vrvere
0(film serial)

I

Berbec

Nu vă ajung banii pentru o excursie, spre nemulțumirea 
partenerului de viață. Se pare că nu reușiți să-i explicați 
situația suficient de convingător.

Taur

La serviciu, s-ar putea să fiți agitat din cauza unei decizii 
pripite a i..............
zitatea, altfel riscați
cu șefii!

Gemeni

Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii. Dacă nu vă 
controlați pornirile, puteți avea probleme. O rudă vă împru
mută o sumă mare de bani pe care i-ați cerut-o.

Rac

Dimineață s-ar putea să fiți cu capul în nori și să neglijați 
problemele importante. Vă recomandăm să nu începeți 
activități noi, pentru că s-ar putea să luați decizii greșite.

Leu

Dimineață s-ar putea să vă pună pe gânduri o ceartă cu o 
persoană în vârstă. Intrebați-vă dacă aveți o atitudine 
corectă față de cei din jur! Ar fi bine să fiți mai prudent în 
ce faceți.
Fecioară ____ _____________ _____________

șefului. Vă recomandăm să vă temperați nervoAg 
Itfel riscați să vă complicați situația. Discutați calrw-

Plecați într-o călătorie în care cheltuiți cam mult, dar puteți 
avea mari satisfacții pe plan sentimental. S-ar putea să vă 
simțiți foarte bine într-un grup, deși nu v-ați fi așteptat.

Balanță

Sunteți dezamăgit de o persoană în care ați avut mare 
încredere. Nu este sfârșitul lumii! Aveți și prieteni adevărați. 
Pe plan sentimental, traversați o perioadă foarte favora
bilă.

Scorpion

Dimineață, sunteți confuz și riscați să aveți probleme atât 
pe plan social, cât și financiar. Vă recomandăm să nu vă 
ocupați astăzi de afaceri. Relațiile sentimentale merg foarte 
bine.

Săgetător
'11

Sunteți dominat de sentimente contradictorii, iar situația 
financiară nu vă oferă multe motive de bucurie. O persoană 
din familie vă propune să vă asociați într-o afacere.

Capricorn

S-ar putea să fiți încordat din cauza colaborării cu un 
partener de afaceri. Este indicat să amânați orice decizie 
în privința investițiilor, pentru că aveți dificultăți de con
centrare.

Vărsător

Se pare că nu sunteți în cea mai bună formă fizică și inte
lectuală. Vă sfătuim să nu vă asumați nici un risc, pentru. 
că nu aveți prea multe șanse de reușită. Răbdate și calmRR

Pești

S-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană care vă 
cucerește. Nu vă pripiți și nu luați nici o decizie în privința 
relațiilor sentimentale. S-ar putea să greșiți.

9:00 Mistere și mituri ale sec. 
al XX-lea (doc.) 9:30 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:40 Orășelul nostru drag (s) 
10:10 Plaja lui Măruță 12:00 
Doctor Who (s) 13:00 Speli 
binder: Tărâmul Dragonului (s) 
13:30 ABC... de ce? 14:30 
Tenis 15:00 împreună în 
Europa! 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:20 Descoperă românii 
16:30 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 18:30 Replay. Legen
dele fotbalului românesc 
19:00 Bazar 19:30 Ulița spre 
Europa 20:00 D ale Iu' Mitică 
21:00 Ora de știri 22:10 
Coolmea distracției 23:10 
Escrocii (s) 0:10 Ce bine el 
1:10 Orășelul nostru drag (r) 
1:40 Noaptea lupului (film, r) 
3:10 Omul între soft și moft (r)

7:00 The Tick (s, animație) 
7:30 Inspectorul Fowler (d.a.) 
8:00 Great Scientists 8:30 
Great Artists 9:00 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 11:00 Wild 
Indonesia 12:20 Look who is 
winning 14:30 Cuscrele (s). 
Cu: Tamara Buciuceanu, Stela 
Popescu 16:30 Furtună la Ce- 
raco (s, dramă, coproducție, 
1996) 18:30 Știri Național TV 
20:00 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 20:15 Film artis
tic 23:30 Home (r) 24:00 
Emmanuelle (s erotic) 1:00 
Acapulco Heat (s, r)

9:45 Jocurile iubirii (partea I) 
(film, r) 12:00 Teo (r) 13:15 
Călătoriile lui Sinbad (s) 13:45 
Road Runner - cea mai rapida 
pasăre (s) 14:15 Ruleta desti
nului (r) 15:15 Walker, polițist 
texan (r) 16:15 Născut DJ (r) 
16:45 Nopți albe în Seattle 
(film, r) 19:00 Ruleta destinu
lui (s) 20:00 Entertainment 
News 2020 Ruleta destinului 
(s) 2130 Născut DJ (s) 225» 
Renăscut criminal 2400 Dosa
rele X (s) 1O0 Renăscut cnrrv- 
nal (film. r) 2'45 Dosarele X (rt

9:00 Căpșune cu zahăr (s, 
Portugalia, 2003) 10:15 Gi- 
tanas (s). Cu: Ana de la Re- 
guera, Manolo Cardona, Do
lores Heredia 12:30 Inocență 
furată (s) 13:30 Prizoniera (s) 
15:30 Răzbunarea Victoriei (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Salome (s. Mexic, 
2001). Cu: Edith Gonzalez, 
Guy Ecker, Lorena Âlvarez 
19:30 Tequila cu suflet de 
femeie (s) 20:30 Numai 
iubirea (s) 21:45 Zorro (s) 
22:45 Poveștiri de noapte 
23:15 Clona (s) 0:15 Pri
zoniera (r) 2:00 Poveștiri ade
vărate (r)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:25 Imobiliare blitz (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 Quizzit - emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Film artistic 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
SMURD - Misiune îndeplinită
(r) 18:00 Focus 19:30 Camera 
de râs 20:00 CSI - Investigații
(s) 215» Anchetă militară (s)
2200 Vulturul de fier (acțiune, 
SUA, 1986) 24:00 însce
narea (mister, SUA, 1994). Cu: 
Michael Harris, Brion James 
2:00 Sunset Beach (s) 3:30 
Anchetă militară (r) 4:30 
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

7:00 Matinal 710 10:00 
Euromaxx (r) 10:30 Fabricat 
în Germania 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 13:05 
Documentar 13:35 Fabricat 
în Germania (reluare) 14:35 : 
Lumea cărților 15:40 Misiune 
imposibilă (reluare) 16:00 
Esentze (reluare) 17:00 Hob
by Mix. Cu Irene Pârvu 17:30 
Pasul Fortunei 19:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Trenul vieții. Cu 
Liana Stanciu 22:00 High 
Life. Cu Momea Stan 2300 
Vedetele se întreabă (r) 
2330 Autentic live

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

12:40 Tatăl și cei patru copii 
(comedie, Danemarca, 2005). 
14:10 Din culise - Hany Potter 
și Pocalul de Foc 1435 Vară 
indiană (romantic, Canada, 
1993). 16:15 Soacra mea e o 
scorpie (romantic, SUA, 2005). 
18:00 Mai e mult până 
ajungem? (comedie, SUA, 
2005). 1930 Cinema, dnema, 
dnema 2ttOOStU(io 60 (Ep. 14) 

20:50 Studio 60 (Ep. 15)21:40 
Graves End (thriller, SUA, 2004). 
2320C.RAZ.Y. (dramă, Cana
da, 2005). 125 Răpire de per
soană (thriller, SUA. 2004).

9:10 100% (r) 10.00 Realita
tea de la 10:00 11:15 
Deschide lumea 12:00 Reali
tatea de la 12:00 13:15 EU, 
România 14:00 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur
sieră 15:15 Fabrica 17:45 Edi
torii Realității 8:50 Realitatea 
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 
Tănase și Dinescu 2350 Ziarul 
Realității 2400 Realitatea de 
la 24:00 JL

8:00 Exploratori urbani: Buf
falo 9:00 Automobile ameri
cane recondiționate 10:00 
Vânătorii de mituri 11:00 
Mașini pe alese: Saab 1200 
Cele mai bune... tancuri 1300 
Confruntări și fiare vechi 
14:00 Exploratori urbani: Buf
falo 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 S-a născut un elicopter 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
2000 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 21 OO Locatari morți 
2200 Fenomene stranii 2300 
Istoria invențiilor 2400 De ce 
atacă unui grizzly?



www.mendty.ro
Den (D.l.) - Acest site este dresat în exclusivitate 
bărbaților și problemelor lor. Cuprinde rubrici de 
lifestyle, cariera, tehnologie, sport, relații, divertisment, 
dar $i topul celor mai dorite românce și sfaturi de genul 
'din răzbunările femeilor".

Turiștii vor răcoarea muntelui

1 euro
1 dolar american 2,2634 lei

1 gram de aur 48,9605 lei

3,1276 lei

Amplasarea aparatelor radar In data de
20.07.2007: 

■ Canicula devine mai 
suportabilă în zona de 
munte, unde tempera
turile ajung la 25°C.Retezat (M.S.) - Turiștii toropiți de canicula de afară au început să caute răcoarea Retezatului, unde, la umbră, temperatura aerului se situează în jurul valorii de 25 de grade Celsius. Soarele poate fi însă înșelător, motiv pentru care specialiștii din cadrul Administrației Parcului Național Retezat (APNR) recomandă turiștilor să aibă pe cap o pălăriuță. „Este bine ca turiștii să mai aibă asupra lor și un termos cu apă rece. Le recomandăm ca ziua să stea la umbră și să fie atenți cum circulă în zona golurilor alpine, unde este foarte cald”, a decla-

Turiștii trebuie să respecte regulile de vizitare ale parculuirat Florina Crișan, responsabil relații publice în cadrul APNR.Pentru vizitarea Parcului Național Retezat nu se percepe niciun fel de taxă de intrare, singura condiție este ca turiștii să respecte regulile

de vizitare ale Parcului. Acestea sunt scrise pe mai multe panouri montate în principalele zone de acces spre munte sau frecventate de turiști, cum sunt cele de la: Pietrele, Stănuleți, Stâna de Râu, Râușor, Câmpușel și

Gura Zlata. Panourile sunt scrise în limbile română și engleză și au fost refăcute în această lună. în afară de reguli, panourile mai conțin informații despre traseele turistice, floră, faună, habitate alpine, locuri de cazare și campare, o hartă a Retezatului. De asemenea, în halta CFR Ohaba de Sub Piatră, cea mai aproape de intrarea în Parcul Național Retezat, au fost refăcute panourile pentru turiști, fiind incluse și date despre cabane, pensiuni, mersul trenurilor și al microbuzelor în regim de maxi- taxi.Specialiștii APNR au apreciat că în acest an Parcul Național Retezat va fi vizitat de aproximativ 20.000 de turiști, aproape dublu față de anul trecut?
- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Tătărăști - Ilia - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decelai. Calea Zarandului, străzile 
Horea și Mihai Eminescu.

Dispecerat apă rece________________________ 227087
Dispecerat apă caldă 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
TRAMiaCTD

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

TEL 47,2000 +1,94
TLV 0,9000 +2,27
SIF2 3,8900 +0,52
BRD 27,4000 +1,48
BRK 4,1400 -2,59
SIF3 2,7300 -0,73
SIF4 3,0100 +1,35
SNP 0,5850 +3,54
Rublică realizată de SVM IFB FINWES1 SA Deva, b-dul 
Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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Incinta Liceului Waldorf

Vacante... artistice
5Simeria (C.P.) - Fundația olandeză Clave va organiza în premieră în România un proiect turistic, menit să promoveze un alt mod de petrecere a vacanței. Locația derulării programului este incinta Liceului Waldorf din Simeria. Conform celor spuse de Jozef Kemps, coordonatorul fundației, proiectul își propune să îmbine timpul liber alocat

vacanței cu posibilitatea de a participa la un atelier unde artiști profesioniști împărtășesc tainele teatrului, muzicii sau artelor vizuale. „Dorim să promovăm comunicarea între europeni și imaginea României ca destinație turistică”, a adăugat Jozef Kemps. Programele susținute în engleză sau română se vor derula în perioada 29 iulie-10 august.

S-a... pierdut gunoiDeva (D.l.) - Pe strada Șt.O. Iosif din Deva, chiar în dreptul porții din spate a Parcului Cetate, tronează o grămadă de gunoi. Devenii care au ajuns în aceste zile în zonă spun că au anunțat firma de salubritate, dar grămada, în loc să dispară, a crescut. Deșe-

urile menajere de sub sticlele de plastic au început deja să putrezească, iar mirosul se simte de la distanță. Pentru că nimeni nu și-a asumat responsabilitatea grămezii, nu avem altceva de făcut decât să o anunțăm drept „obiect pierdut”.

La colțul străzii tronează mormane de gunoi

Program modificatDeva (C.P.) - Ministerul Muncii a recomandat tuturor instituțiilor publice să modifice programul de relații cu publicul. Având în vedere valorile de temperatură ridicate înregistrate în ultimele zile, precum și anunțul Administrației Naționale de Meteorologie, conform căruia este declarată avertizare cod portocaliu, Ministerul Muncii consideră că trebuie luate măsuri astfel încât în perioadele cu temperaturi extreme să se asigure protecția persoanelor încadrate în muncă. în acest sens propune ca instituțiile care au în activitatea lor relații cu publicul să își reorganizeze activitatea astfel încât programul de lucru să se desfășoare între orele 7.30 - 11 și 17 - 20. în intervalul orar 11 - 17 activitatea cu publicul să fid sistată pentru ca populația să fie protejată când temperaturile ating cota maximă din timpul zilei.

Te vrem pe tifle Agent de Marketing!
Noi vrem să-țl dăm:

posibilitatea de i câșllga multi bani, până la g 901 eiuer ftlnâ,' lucrândintr/ta domeniu 
în plină dezvoltare
an program flexibil, ge care ți1 ’poți organiza cum vrei tu

- pregătire ptafcsiorsiia. șl ■■■ari- logislie integral

asistență permanentă pia numărul nostru de TelVesde 0800.0800.10
- - q carieră ta dai mai Km* sector el vânzărilor

Vom ști că ești persoana ptrivlig pentru noi, dacă:
- ai un cerc larg le și ai întotdeauna Inițiativa in grupul tau de Sie»
- « să câștigi »ni Wr-o perioadă le timp
- ești o onrsoană dinamică

ești o persoană |lconvingătoare ‘?i L

Bacă te-am convins și crezi al ești omul de care avem nevoie, contactează-ne gratis la 
0800.0800.10 sau la adresa ie e-mail carlereWmniasiggeesll.ro. Mai departe ne ocupăm 
aai. Si trebuie doar să ti gândești câți bani vrei

La ghișeu

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%.
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www.omniasigpensii.ro Vienna Insurance Group
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vineri. 20 iulie 2007
• Deces. Bărbatul din Lupeni care a murit în trenul personal Simeria-Petroșani, în urmă cu două zile, era bolnav de cancer. Medicii au stabilit că decesul n-a avut drept cauză canicula. (M.S.)

Ministrul la 
drumariDeva (M.S.) - Ministrul transporturilor, Ludovic Orban, se va afla astăzi în județul Hunedoara, prilej cu care va analiza stadiul în care se află mai multe lucrări la drumurile din a- ceastă parte de tară. Ministrul va participa și la sărbătorirea „Zilei Brumarului” organizată de Compania de drumuri și poduri a județului Hunedoara, subordonată Consiliului Județean. Vizita se va încheia cu o inspecție a lucrărilor de pe DN 66 Simeria-Petroșani.

Ludovic Orban

Rute 
ocolitoare
Ilia (M.S.) - Din cau
za lucrărilor de ame
najare a podului pes
te râul Mureș, din lo
calitatea Ilia, Politia 
Rutieră recomandă 
șoferilor să foloseas

că următoarea rută 
ocolitoare pentru 
evitarea evenimen
telor nedorite și a 
blocajelor în trafic: 
Ilia - Brănișca - Șoi- 
muș - Hărău - Ra- 
polt - Geoagiu - Gel- 
mar cu ieșire în DN 
7. Conducătorilor au
to care circulă pe di
recția Sebeș - Arad li 
se recomandă ca ru
tă ocolitoare: DN 7 - 
Gelmar - Geoagiu - 
Rapolt - Hărău - 
Șoimuș - Brănișca - 
llia‘, cu ieșire în DN 

7. Lucrări de reabili
tare a infrastructurii 
se realizează și pe 
DN 66 Simeria - Pe
troșani, motiv pentru 
care conducătorii au
to sunt sfătuiți să 
respecte semnificația 
indicatoarelor rutiere 
precum și a piloților 
de dirijare a traficu

lui.

Tabia dărâmată de vânt la ultima furtună continuă să ocupe trotuarul din fața clădirii IPH din Deva. Trecătorii s-au obișnuit și o ocolesc, iar cei care se ocupă de domeniul public circulă doar cu mașina, așa că nu au cum să vadă locul inedit de depozitare a ceea ce va deveni în curând fier vechi.
(Foto: T. Mânu)............................................ ....................... .

Bogdan Nițu

Cazier în zece minuteDeva (M.S.) - Timpul mediu de așteptare pentru eliberarea unui cazier judiciar de la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Hunedoara este de zece minute, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, subinspector Bogdan Nițu. „în perioada 16.-19.07.2007, polițiștii Serviciului Cazier au depus toate eforturile necesare și au satisfăcut cu operativitate toate solicitărilecetățenilor, deși volumul de muncă a fost mult mai mare. Astfel, dacă în medie se înregistrează aproximativ 150 solicitări pentru eliberarea cazierului judiciar pe zi, în această perioadă s-au înregistrat peste 300 de solicitări zilnic. Peste 60% din aceste solicitări au provenit din partea candidaților la admiterea în structurile ISU Hunedoara”, a precizat sursa citată. Recomandarea polițiștilor Serviciului Cazier și Evidență Operativă este ca solicitanții acestui document să se prezinte la ghișeul special al IPJ Hunedoara, de preferință în partea a doua a programului de lucru cu publicul, când numărul de solicitări, și implicit timpul de așteptare, este mult mai mic.

UE cere servicii
autorizateDeva (D.I.) - Din luna martie 2008 toate unitățile administrative trebuie să aibă autorizate serviciile comunitare de utilități publice. Consiliile locale trebuie să aleagă dacă își asumă răspunderea administrării lor sau concesionează aceste servicii unui operator licențiat. în județ doar 22 de comunități, din 69, sunt deservite de un operator licențiat pentru serviciile de alimentare cu apă, și doar 7 comune din cele 49 existente pe teritoriul județului și-au delegat serviciile de salubritate. Tot în categoria serviciilor publice comunitare mai intră transportul, iluminatul public, canalizarea apelor uzate și a celor pluviale, sistemul de ter- moficare. Ce au de făcut administrațiile locale până în primăvara lui 2008 ne spune dl. Sergiu Țenț, director al Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de utilitate publică (ANRSC)

REPORTER: Ce au de făcut 
primăriile în acest caz?Sergiu Țenț: Până în martie 2008 toate primăriile trebuie să lucreze, pentru diversele servicii publice, cu operatori li- cențiați. în primul rând, trebuie să aleagă: fie vor gestiona direct, prin servicii pro- prii sau societăți aflate în subordinea consiliilor locale, fie vor delega aceste activități unor operatori li- cențiați, prin concesionare. Chiar în primulcaz prestatorii de servicii trebuie să fie licențiați. Noul regulament de licențiere însă prevede condiții minime de dotare, iar administrațiile vor fi nevoite să facă studii concrete, să vadă dacă pot susține financiar asemenea activități. Este necesar să dețină capacități tehnice, financiare, resurse umane pe baza cărora să poată desfășura aceste activi

Sergiu Țenț, director al Autorității Naționale de Reglementare a 
Serviciilor Comunitare de utilitate publică

(ANRSC)
nale de Reglementare a Serviciilor Co
munitare de utilitate publică

tăți. Pentru comunitățile mici este destul de dificil, de aceea este bine să analizeze cu responsabilitate problema. Și asta pentru că, la sat, curățenia nu se va mai putea face cu calul, căruța și mătura.
R. : Totuși, dacă o comună nu 

găsește un operator licențiat 
sau dorește să se descurce cu 
propriile forțe, ce ar trebui să 
facă?S. Ț.: Până acum 7 comune și- au delegat serviciul de salubritate. Restul însă nu au luat nici o decizie până acum. Ar putea să facă asociații inter- comunale și să aplice pentru fonduri structurale. Operatorul rezultat însă tot va trebui să se licențieze. Costurile sunt destul de mari. Ca să rămânem în domeniul salubrității, de exemplu: un autocom- pactor second-hand costă începând de la 90.000 lei, și orice operator trebuie să dețină cel puțin un asemenea utilaj.

R. : Ce s-ar putea face în ase
menea condiții?S. J.: în primul rând, să nu mai amâne momentul luării unei decizii, pentru că timpul este extrem de scurt. Noi suntem la dispoziția autorităților; putem oferi consultanță, putem organiza cursuri pentru ei dar, atâta timp cât consiliile locale merg pe principiul „las'că merge și-așa”, vor ajunge în stadiul în care legea le va bloca aceste servicii. Sunt unele comune în județul Hunedoara în care alimentarea cu apă s-a făcut prin captarea unui izvor, s-au tras conducte care acum sunt ruginite, oamenii plătesc eventual ceva pentru acest serviciu, dar întreaga instalație nu ssteicbgclarată ca sistem public de alimentare cu apă. Acest gen de servicii vor fi oprite, de aceea este important ca primăriile să se gândească de acum ce au de făcut.

Canalizare în orașul Simeria
A

■ Finanțarea proiectului 
survine la 13 ani după 
ce autoritățile locale au 
făcut primele demersuri.Simeria (M.S.) - Primăria orașului Simeria va beneficia de o finanțare în valoare de 8,6 milioane euro, din Fondul de Mediu, pentru executarea rețelei de canalizare din localitate, a anunțat primarul Petru Păun Jura. Lucrările vor mai include o stație de pompare și reabilitarea stației de epurare a orașului. „Con

venția de finanțare am semnat-o cu Ministerul Mediului. Este cea mai așteptată și cea mai mare investiție din oraș”, a afirmat edilul-șef.Potrivit acestuia, lucrările la rețeaua de canalizare vor dura trei ani de zile, executantul urmând să fie desemnat prin licitație internațională prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Câștigătorul licitației va fi cunoscut în luna septembrie, intenția autorităților fiind ca primele lucrări să înceapă în octombrie. „în acest sens, am

solicitat, pentru acest an, un milion de euro. în prima fază vor fi atacate șase străzi din partea de sus a orașului, care acum nu beneficiază de canalizare. Lucrările vor continua apoi cu străzile situate în partea de jos a orașului și cu stația de pompare”, a spus primarul Păun Jtira.De remarcat este faptul că 85 la sută din costurile proiectului de investiții sunt asigurate din Fondul de Mediu, 13 la sută reprezintă o cotă de cofinanțare asigurată din fonduri guvernamentale și nu mai două procente sunt asigurate de la bugetul local al orașului Simeria.
Probe de foc, 
■ Trei hunedorence și- 
au depus dosarele pen
tru ocuparea unui post 
de pompier servant.

Mihaela Tâmaș 
mihaeSa.tamas@informmedia.roDeva - Femeile care vor să îmbrace uniforma de pompier vor trebui să treacă de mai multe probe de foc, printre care alergarea pe o bârnă de echilibru sau deplasarea prin- tr-un subsol neiluminat, lung de 20 de metri. Greu de tre cut vor fi și probele de viteză și rezistență la care baremele sunt aceleași ca și în cazul candidaților bărbați. Pentru un 10, de exemplu, la proba de viteză, pe o distanță de 50 de metri, cronometrul nu trebuie să indice mai mult de 7 secunde. Singura problemă pe care nu au luat-o in calcul

la „Pompieri" șefii de la București ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este cea a baremelor la probele de sport, care sunt aceleași, fie că e vorba de bărbați sau de femei.Pentru cele 412 posturi de subofițeri, s-au înscris până ieri peste 2.400 de persoane, bărbați și femei, iar pentru a trece de fiecare probă concurentul trebuie să obțină cel puțin nota 5, candidatelor fiindu-le destul de greu să prindă o slujbă la „Pompieri”. La fel ca și bărbații, femeile pot opta pentru un post de pompier servant (care intervine la incendii, la inundații, alunecări de teren, intervenții pe linie de protecție civilă sau alte misiuni din categoria situațiilor de urgență) sau pentru unul de conducător autospeciale de intervenție, în cazul în care au permis de conducere cel puțin pentru
Trei femei vor să devină pompier-servant (Foto t Mânu)categoria ..C” Termenul-li- lor de înscriere la concurs mită pentru depunerea cereri- este 20 iulie.

mailto:mihaeSa.tamas@informmedia.ro
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• âemifinaie. Duminică, 22 iuiie, de ia ora 9, la Certej se vor desfășura semifinalele Cupei Primăriilor la Fotbal. Primul meci este planificat între Brănișca și Băcia, iar al doilea, Voința Ilia - Venus Șoimuș. Vor arbitra: Daniel Thirt, ajutat de Alexandru Belgun și Marius Pavai; Florin Anca (centru), Alin Saraol și Alin Mariș (al doilea meci). (V.N.)
„Fight League" la HunedoaraDeva (V.N.) - Astăzi, de la ora 19, la Sala Constructorul din municipiul Hunedoara se desfășoară o nouă gală de box tip „Fight League” (Liga Luptătorilor). Gala va conține mai multe meciuri de kick-boxing și unul de tip MMA (Mix Marțial Arts) care are cea mai mare priză la public. Trebuie subliniat faptul că în luptele de tip MMA sunt permise majoritatea tipurilor de lovituri, precum și lupta la sol. Cu siguranță meciul- vedetă al galei va fi cel dintre Ghiță Lazăr din Oradea (zis „Tăurașul”) și hunedoreanul Ghiță Ioniță („Francezul”). Orădeanul a mai luptat și în gale de tip kombat. De asemenea, pentru celelalte partide sunt invitați boxeri bine cotați din București, Timișoara, \rad, Lugoj, Iași și Deva.

■ Reprezentanții echipei 
din Ghelari susțin că tre
buiau exciuse ambele 
echipe din Cupă.

Valentin Neagu

valentin, neagu^i mformmedia.roDeva - în urma articolului din ziarul nostru de ieri cu titlul Scandal în „Cupa Primăriilor”, am primit la redacție o seamă de reacții din partea celor implicați. Prima este a celor de la Poiana Ruscă Ghelari, echipă nemulțumită deoarece Comisia de disciplină a AJF a omologat scorul 5-1 din partida pierdută cu Petito Băcia, deși ambele echipe au încălcat regulamentul folosind jucători legitimați. Iată ce spune Sorin Gostian, reprezentantul celor de la Ghelari. „Tot ceea ce s-a întâmplat după terminarea partidei se
Devean împătimit de cros

Spectatorii așteaptă întreceri palpitante

■ Până la 59 de ani, 
Jianu Petre a participat 
la 76 de competiții din 
țară și peste hotare.

Valentin Neagu

valentin.neagij@inforniniedia.roDeva - De formație, Jianu Petre Floricel, din Deva, este geolog, dar iubește cu ardoare și sportul, mai ales crosul. Acest lucru l-a determinat ca din anul 1986 să participe la tot felul de competiții atât in țară, cât și în afara granițelor ei. Iar acum, la vârsta de aproape 60 de ani, a ajuns la numărul 76, din care 13 mara- toane oficiale, nouă semima-
Bust al Măriei CioncanDeva (MF) - Bustul Măriei Cioncan va fi kvelit și sfințit la Hunedoara la șase luni tre la decesul sportivei. Primul dintre cele trei busturi care o reprezintă pe fosta atletă Maria Cioncan, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, va fi dezvelit la Hunedoara, sâmbătă, în prezența oficialităților locale și a numeroase personalități din lumea sportului.Bustul Măriei Cioncan, în triplu exemplar, care va fi amplasat în municipiile Hunedoara, Cluj-Napoca și comuna natală a sportivei, Maieru (Bistrița-Năsăud), a fost executat de artistul plastic craiovean Gheor- ghiță Rodion la inițiativa fostului antrenor al sportivei, Ștefan Beregszaszy.EI a declarat: „Am ținut neapărat ca în fiecare localitate care a marcat existența, cariera și pentru care Maria a adus glorie să fie amplasat un bust al ei care să aducă aminte peste ani de performanțele sportive obținute de ea și unde să-i fie cinstită memoria. Simt că atunci când toate cele trei busturi vor fi așezate pe socluri voi fi mai liniștit”, a declarat Beregszaszy.

Raliul SibiuluiDeva (V.N.) - După prezentarea concurenților, care a avut loc ieri, startul în prima zi a Raliului Sibiului se va da astăzi, 20 iulie, la ora 18:00, din fața Sălii Sporturilor Transilvania. Aflat pe locul șase în acest moment în clasament, Mihai Leu a declarat că, deși raliul este foarte dur, speră să facă o figură frumoasă, mai ales că aici a câștigat și prima lui cursă în Raliul României. Raliul Sibiului va fi prima etapă unde anvelopele Dunlop vor fi utilizate și pe macadam, până acum acestea dovedindu-și calitățile exclusiv în raliurile de asfalt. De asemenea, este a doua etapă de macadam a sezonului și poate fi una foarte importantă în economia luptei în cadrul Cupei Dacia JOE, Cristian Turbatu putând să ia un avans decisiv în confruntarea cu Bogdan Stanoiev.

H A
Trei pași simpli pentru 

o carieră de succes:
- SIMPLU
- RAPID
- GRATUIT

(Foto: T. Mânu)datorează celor de la AJF Hunedoara. De ce? Listele cu jucători pe care le-au cerut înaintea începerii competiției trebuiau verificate de ei, ceea ce nu s-a făcut. Contestația celor din Ghelari s-a făcut în 
ratoane, și alte probe și concursuri. în total deveanul a socotit că a alergat peste 20.000 de km. Trebuie să spunem că a participat inclusiv la competiții de performanță, dar nu a abandonat niciuna, niciodată. „Cel mai bun rezultat l-am obținut la maratonul open de la București din anul 1994 unde, din 200 de concurenți, am ajuns pe locul 75”. Dar Jianu nu aleargă pentru performanță, ci din plăcere, din pasiune. Aceste competiții l-au purtat în mai multe țări ale lumii: Ungaria, Rusia, Finlanda, Turcia, Grecia, Bulgaria, fosta Iugoslavie, și Belgia. De peste tot are multe diplome și 

conformitate cu Regulamentul, cei de la Băcia luând cunoștință prin semnătura de pe foaia de arbitraj, dar nu au avut nimic de obiectat. în schimb, a doua zi după joc, când cei de la Ghelari au fost

(Foto: Traian Mânu)

Jianu Petre Floricel și diplomele pe care le-a câștigatdistincții, dar mai ales amintiri deosebite. în prezent se pregătește pentru Campionatul Național al Veteranilor, care va avea loc la București, în perioada 24-25 august a.c. în demersurile sale însă, 

chemați la AJF, acolo erau prezenți și cei de la Băcia”.în continuare, Sorin Gos- tian mai precizează că, în acea zi, răspunsul verbal primit la Asociația Județeană de Fotbal a fost că Ghelariul a câștigat partida la masa verde cu 3-0, iar câteva ore mai târziu reprezentanții celor de la Băcia au mers la Ghelari pentru a-i determina să-și retragă contestația.Acest lucru nu s-a întâmplat. în schimb, după 48 de ore de la disputarea meciului, și Băcia a depus memoriu, iar comisia de disciplină i-a dat câștig de cauză.......... Considerăm că vina mai mare este a celor din Băcia, fapt pentru care am înaintat un memoriu la AJF în care cerem eliminarea ambelor echipe sau rejucarea meciului doar cu jucători nelegitimați” - încheie reprezentantul celor din Ghelari.

Jianu are și un mare of. „Deplasările, mai ales cu trenul, sunt foarte scumpe, așa că este tot mai greu. Oricum, din 1986, de când particip, am avut doar o singură sponsorizare”.

mformmedia.ro
mailto:valentin.neagij@inforniniedia.ro
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INVATAMANT LA DISTANTAz z

ADMITERE 2007 UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

IMPORTANT!
■Durata studiilor la forma I.D. este aceeați cu durata 

studiilor la ZI.
■ Planul de în viță mânt este corespunzător celui de la forma 

de învilământ la ZI.
■Sistemul de credite transferabile funcționează in aceleași 

condi|ii cu ceie prevăzute pentru forma de învățământ la ZI.
•Calificarea profesională dobândită dc către absolvenții 

formei de învățământ 1D este aceeași cu cea atribuită 
absolvenților formei de învățământ la ZI.

■Plata taxei de școlarizare se poate face in 7 rate.
■Taxa de înscriere este de 70 RON.

Departamentul pentru învățământ la Distanță
SIBIU-550024, Bd. Victoriei nr. 8-10
Tel./Fax: 0269-21.72.78 
e-mail: prorcid@ulbsibiu.ro 
http://didu.ulbsibiu.ro 
http://www.ulbsibiu.ro

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
1. Cerere de înicrlere tip;
2. Diploma de bacalaureat tu origina) (copie legalizata 

pentru vtudtnți ai altor facqltiți care doresc sil urmeze o a . 
doua specializare ti adeverința
de la prima fui-ultate cu mențiunea cft originalul se află In 
doiar) sau adeverința pentru absolvenții promoției 2005;

3. Fonie matricola copie legalizat

4. Diplomâ dc absolvire facultate in original (pentru 
programele de matter);

5. Certificat de națlere • copie legalizata;
6. Certificat de cttitorie pentru candidatele căsAtoritc - 

copie;
7. Copie B.I./C.I. iCNPis
8. Adeverința medicala eliberata de medicul dc familie;

Trei fotografii color tip legitimație;
1(1. Un doaar plic;
11. ÎS plicuri furrnat AS timbrate ți uutoadiesule;

In taxa de școlarizare se includ: costul materialelor 
didactice, tn volumul ți structura specifica IIWl'R; costuri 
dc utilizare a unor echipamente 
specifice necesare desfășurării procesului de pregătire; 
ciutul serviciilor educaționale; costul de utilizare a unor 
servicii educaționale oferite de 
terți șl care fac parte Integrantă din procesul de instruire; 
colturi pentru asigurarea întâlnirilor periodice față In față 
și a verificărilor pe parcurs, 
ca parte integrant] a procesului de instruire; costuri 
pentru asigurarea accesului prin mijloace IT la baza 
materială de care dispune instituția șl 
partenerii acesteia; costuri de examinare (2 examinări la 
aceeași disciplină); cheltuieli de dezvoltare.

Admiterea se face prin concurs de dosare.

STUDII DE LICENȚĂ
9

FACULTATEA DOMENIU DE LICENJĂ/ SPECIALIZARE Perioada de înscriere
IN uni gr de 

locuri 
aprobate

Taxa de 
școlarizare 

(RON)

Știtnte durată studii: 3 ani Matematic* ' MaunnaticA informatică
Sibiu: 16 iulie - 5 August
6 - 20 septembrie 

Centre tuto rin le:
I iulie - 3® septembrie

6(3 1550
medie 
admitere

Medie bucal a urcat - 20%

Media liceu Matematica sau 
Informatică 80%

Statistică și Informatică economică / Informatică economică 100 1550

Științe Economice durută studii: 3 ani
Adminiștrnrea «facerilor /'Economia comerțului turismului și serviciilor Sibiu:

1 5 iulie - 30 septembrie 
Centre tutorials:
I iulie - 30 septembrie

300 1.550

Manapcnient / Management 200 1550 (

medie 
admitere

Medic bncalaureat-50% 
Media anilor de liceu - 50 %

Contabilitate / Contabilitate și informatică dc gestiune 200 1550
Finanțe / Finanțe și bănci 300 15 50

Jurnalistici durată studii: 3 ani Științe ale comunicării / .Jurnalism
■MM* țM ?

Sibiu: 1 7-s2T. htțiC. I - 3ț> septembrie
Centre tutoriaiei
1 iulie - 30 MgpmitlMc

200

1550

medic 
admitere

Medie bacalaureat- 50% 
Media anilor de liceu - 50 % Științe ale comunicării / Comunicare șt relații publice 1550

Științe Agricole industrie Alimentară șl Protecția 
Mediii Iul durată studii: 4 am Agrlcuilură/Montanologie Sibiu: 1 7.24'iufie, 1 - 30 septembrie

Centre tutorials (pentru Sibiu) :
1 ini ie - 30 septembrie

100 1450

medie 
admitere

Medie bucala ureat- 20% 
Media anilor de liceu - RO '%

Ingineria produselor alimentare Z Ingineria produselor alimentare 100 2500

Istorie și Patrimoniu durata studii: 3 ani (

Istorie / Istorie

Sibiu: 16-21 iulie.
10-1 8 septembrie
Centre tutorial**:
| iulie - 30 septembrie

70 1350medic 
admitere

Mediebacaiaurea i - 20% 
Medie istorie 1 ieeti - 40 % 
Media anilor de liceu - 40’%

Drept Drept / Drept ; durată studii: 4 ani Sibiu: 9 iulie.- 30 șogtembric 
Centre tutor in Ie:

1 iulie -

1000 1350
M cd ie baca Iau rea t - 50%

înec ie Medie istorie liceu - 25. %
admitere . .

Medic romană liceu •.. 25%
Științe administrative/ Administrație publică; durată studii: .3 ani 600 1350

Litere șî Arte durata studii 3 ani
Limbi și literaturi 7" Limba .ș.i. literatura română.. Limba și literatura.
engleză

Sibiu: 23 - iulie. 3-21 septembrie

Centre tutorials:
I iulie * 30 se$iem$Pie

150

1350

Limbi și literaturi 7 Limba și literatura romană Limba și literatura 
franceză

1350
med ie 
admitere

Iuter viu (cu mpe tenta l i n.g vistica.)
Medie bacalaureat 33,(3)%

Medie romană liceu-* Medie engl sau Medie 
franceză.'sau Medie germană liceu -75 % Limbi și literaturi Limba și literatura română - Limba și literatura 

germană
J350Obs. Pot 11 considerate certificate internaționale 

recunoscute pentru engleză. franceză sau germană
Inginerie durată studii: 4 ani Inginerie și management Inginerie economică in domeniul mecanic Sibiu: 11- IO iulie

4-13 septembrie
Centre tutorials (pentru Sibiu) :
1 iulie - 30 septembrie

100 I 700
medie Medie bacalaureat- 50%
« i r Nota bacalaureat matematică sau

1 n tmmatică - 50 %
Inginerie electrică / Electromecanică 11 R) 1OO 1 700

STUDII POSTUNIVERSITARE
FA C VLTAT E A PROGRAMU L D E IM AST E R

■
Perioada de înscriere Număr locuri

aprobate
- Tsr*a de școlarizare 

<Ror*o

Inginerie durată studii: 2 ani Managementul căli lății Sibiu: 17-25 iulie 11 19 septembrie
Centre tutorials (pentru Sibiu) : 1 iulie 30 septembrie 50 l 500

CENTRE TUTOR1ALE I.D.
Medbș: Colegiul Gaz Metan, Str. Lotru, Tel. 0269/845235
TSrgu Secuiesc Liceul „Gabor Aron", Str. Fabricii nr.8, Tel. 0267/360420 
Tăqn Mweș: ColegiuT Național „Unirea", Str. Mihai Viteazul nr.17, Tel. 
■265/214489

Miercurea Ciuc: Grupul Școlar „Szekely Karoly", Str. Hunedoara nr.31, 
Tel. 0266/310290
Hunedoara: Grupul Școlar Telecomunicații și Lucrări Publice, Str. 
Turnătorului nr.1, Tel. 0254/714022
Bacău: Colegiul Național „Ion Ghica", Str. 9 Mai nr.104. Tel. 0234/550777

00
41

11
)

«GAME

mailto:prorcid@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro
http://www.ulbsibiu.ro
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LA CELE MAI BUNE PREȚURI DE PE PIAȚĂi 
-EXCAVATOARE |l BULDOEXCAVATOARE 
-SCHELE PENTRU CONSTRUCȚII ȘI POPI METALICI 
UTILAJE DE MARCAT STRĂZI, COMPRESOARE, 
MACINI DE TĂIAT ASFALT

-UTILAJE ȘI MATERIALE PENTRU DIVERSE ACTIVITĂȚI

Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, orașul Nou, posibilități privatizare, 
preț negociabil. Tel. 0722/504012, 
0721/305630.(4/13.07)

• Deva, zona Liliacului, bl. 17, etaj 4, ap. 10, 
îmbunătățiri, termopan, parchet, balcon 7 
m, preț negociabil. Tel. 0730/766662, 
0729/982063.(2/18.07)

ocazie! urgent. Deva, zona Octavian 
' | ;oga, semidecomandate, parter, mobilat, 
\wJtentrală termică contorizări, prețul pieței.

Tel. 0721/055037. (3/17.07)

• zonă ultracentrală, superamenajat, toate 
îmbunătățirile, toate dotările, etaj 3 din 4, 
lux, preț sub prețul pieței cu 6 -10.000 euro. 
nu sunt agenție; exclus agenție. Tel, 
0740/222479. (2/19.07)

• parter, canalizare separată parchet, 
marmură faianță contorizări, 2 holuri, în spatele 
coaforului din Bălcescu, preț 80.000 lei, nego
ciabil. Tel. 221279. (T)

"v_______ ________  ______

romimo.ro

• 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. (AO)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587, 0745/253662. (A0)
• Deva, et 1, decomandate, parchet, balcon, 
contorizări, 110 000 ron, tel. 215212. (Al)
• balcon închis, parchet repartitoare, st 55 mp, 
zona Decebal, preț 133 000 ron, tel. 0721/593403. 
(Al)
• semidecomandat contorizări, termopane, 
amenajat et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg, 
tel. 0740/210780. (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 JUu, et 2, circuit balcon, faianță gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. tabu 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, arcuri, bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, oaie, 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, pa. 
Decebal. preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• str. Zamfirescu, bloc de cărămidă etaj 1. cu 
balcon închis, parchet, gresie, faianță, reparti
toare, zonă liniștită ocupabil imediat, preț 135 
000 lei, neg., tel. 0745 302200,0723 251498.0254/ 
232 808. (A4)
• foarte urgent, decomandate, zona Romsilva, 
bloc de cărămidă etaj 1, bine întreținut,toate 
contorizările, zonă liniștită preț 140 000 lei, tel. 
0730 474275,232 808,078 165703. (A4)
• zona Gojdu - central, cu centrală termică 
termopan, fără modificări, preț 135 000 lei nego
ciabil, tel. 0740 535095,0788 165702.232 808. (A4)
• zona Decebal - „Auto Moto". 56 mp. cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț
50 000 euro, negociabil, tel. 0745 302200,232 808. 
0788 165703. (A4)
• urgent, zona Astoria, etaj bun, cu balcon, 
centrală termică termopan, uși schimbate, totul 
nou. renovat recent, ocupabil imediat, preț 108 
000 lei, negociabil, tel. 0730 474275,0723 251498. 
232 808. (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317.314. (A9)
• dec., camere cu parchet, etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231.800. (A9)
• 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)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent, in Deva exclus Dacia și Micro 15, ofer 
150.000 lei. Tel. 0724/941393. (T)
• urgent, Deva plata imediat, tel. 215212. (Al)
• urgent, în Deva zonele; Progresului, bid. 
Decebal, Gojdu, Dorobanți, Bălcescu, se oferă de 
la 120 000 lei până la 165 000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață, tel. 0730 474275, I 
0723 251498,232808. (A4)
• urgent, dec, etaj intermediar, zona Liliacului, ' 

Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317.314. (A9)

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)

• Deva, ultracentral, et. 1, decomandate. 2 băi, 2 
balcoane, CT, parchet, st 84 mp, preț 62 000 euro, 
tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, et 3, CT, parchet, 
gresie+faianță st 80 mp, 2 băi, 1 balcon, zona 
Bălcescu, preț 175 000 ron, neg., tel. 0721/593403. 
(Al)
• decomandate, CT, et. 3, zona Bălcescu, preț 
170 000 ron, neg„ tel. 0740/210780. (Al)

vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber 
va fi doar 50 de lei + TVAi

Cu bani putini, poți câștiga bani multi!

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

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

Pentru că suntem numărul 1 in județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1! 'WMiUI rowAL

Noua SkodaFabia Love at first drive

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

• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț: 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, P, semidecom., baie, bucătărie, balcon, 
amenajat, termopane. preț: 150.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
parchet, termopane, preț: 65.000 euro neg., tel 
:0745/367893. (A2)
• etaj 1, bid. Decebal Opera, cu 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță, 
vedere în 2 părți, preț 62 500 euro, negociabil, tel. 
0723 251498,0788 165702,232 80& (A4)
• decomandate, cu 2 băi, etaj 2, str. Ion Creangă 
amenajat, centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță, poziție deosebită preț 70 000 
euro. neg, tel. 0730 474275,0788 165703, 232 808. 
(A4)
• zona M. Viteazul piață, cu 2 balcoane, 
termopan, parchet, gresie, faianță preț 66 000 
euro, negociabil, tel. 0745 302200, 0788 165703, 
232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50 000 euro. negociabil, tel. 0788 
165703. 0723 251498.232 808. (A4)
• zonă ultracentrala, etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată mobilat și utilat, preț 61 
000 euro. negociabil, tel. 0J3O 474275, 0788 
165703.232808. (A4)
• dec, 2 băi. 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec., baie cu gresie, faianță CT, etaj 1. zona 
Mărăști, Deva. tel. 0740/317314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT. gresie, 
faianță spotun. era;, zona Dorobanți, Deva. tel. 
231300. (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2 zona Dacia. Deva 
preț 85.000 Ron. tel. 231800. (A9)
• dec, 2 bă, contorizăn integrale, etaj 1. garaj 
sub bloc, zona I. Corvin. Deva tel. 0745/511.776. 
(A9)
• 3 camere, 2 balcoane, ST-57 mp, Brad, preț 
24.000 euro, tel. 0254/613.366. 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 3 camere, lângă primărie. ST-70 mp, Brad, preț 
35.000 euro, tel. 0254/613.366. 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• 3 camere, ST-60 mp. preț 24.000 euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490, 0788/158.483. (A10)
• 3 camere central, ST-60 mp, Brad, preț 30.000 
euro. tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

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

• 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 165 703,0745 302200.232808. (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului. Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent. Deva Dorobanți, decomandate. 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță, totul occi
dental. 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)

• etaj 1, zona Carpați, contorizări, parchet, fără 
modificări, 2 băi, vedere la stradă liber, preț 195 
000 ron, negociabil, tel. 0723 251498,0788 165702, 
0254/ 232 808. (A4)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
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Vând ap. 5,6 camere (09) Case de vacanță (15)
• Deva + garaj, scară interioară, C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)

• cabană de lemn șl 2000 mp teren, In Deva, pe 
str. Roci (Prelungirea vulcan), preț atractiv. Tel. 
0720/400439 ' f)

Vând case, vile (13) Vând case la țară (17)

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

• casă, In satul Bretea Mureșană, preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)

Societate comercială cu sediul in DevaV

CONDUCĂTORI AUTO TIR i

GV-urile se depun la adresa firmei: 
str. George Barițiu, nr.13, sau la 
tel / fax: 0254/219300.

• Intravilan, la 18 km de Deva, asfalt, zonă 
nepoluată, 3500 mp, fs 35 m, curent electric la 
limită teren. Tel. 0730/189668,0720/462263, (T)

I

• Intravilan, paste drum de Petrom 
Sântuhalm, st 4600 mp, front stradal mare, 
toate utilitățile, acces din șosea, preț 69 
euro mp: nu sunt agenție. Tel. 0740/222479. 
(2/19.07)

• urgent, 1 ha pădure la 2 km de Simeria. Tel. 
0728/023271.(T)

SC ATLASSIB SRL 
angajează AGENȚI TURISM
experiență în activitatea de birou sau absolvent promoția 2006 
(specializarea turism-servicii constituia avantaj), domiciliul în 
Hunedoara, cunoștințe obligatorii de limbă străină, cunoștințe 
operare calculator, permis conducere, telefon.
Relații ia telefonul 0254/748784 sau la sadiul Agenției Atlassib 
din Hunedoara.
E-mail: dlrector.banat@atlassib.ro. (1O3f

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

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

• vând Dada 1310 break, af 1989, preț nego
ciabil. Informații la tel. 0254/217445. (T)
• vând Dada papuc, af 1997, 2 locuri, GPL, 
tracțiune față, 1600 cmc, preț 5500 lei. Tel. 
0724/955356. (T)

Auto străine (37)

Imobile chirii (29) best ro

• 1500 mp, Arieșeni, preț 20 euro/mp, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• vând, fermă, 500 mp, tel. 0254/613.366, 
u/ho/uMuasu. 0788/158.4-. (A10)

Cumpăr teren (22)

• casă nouă, D+P+E, Deva, AL Florilor, nr. 1 
(Intrare In Micul Dalas), 4 camere, living, 2 
băl, terasă, balcon, bucătărie, birou, 

1 spălătorie, garaj. Informații teL 223635, 
I 0766/362624.(6/13.07)

1 • casă fl anexe, grădină 20 ari, în satul 
Săcel, comuna Sântămărle Orlea. Tel. 
0254/772278,0722/812139.

• 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,(AO)
• urgent, Deva, P+l. 3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tei. 0722/564004. (Al)
• urgent, zona Bejan, cu 3 camere, baie, 
bucătărie, curte, grădină, sc 90 mp, st 1700 mp, 
fântână, gaz, acces ușor, poziție bună, sau 
schimb cu apartament 2 camere + diferență, 
preț 140 000 ron, neg, tel. 0723 251498, 0788 
165702,0254/232 808. (A4)
• urgent zona Bejan, cu 2 camere, bucătărie de 
vară, hol, cămară, curte, grădină, st 7000 mp, 
fântână, preț 70 000 lei, neg, tel. 0788165702,0740 
535095,232 808. (A4)
• 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 lemn, 1 ha, ST-50 mp, 3 camere, Buceș, 
-preț 5.000 euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• ultracentral, 70 ha, ST-240 mp, 7 
camere+dependințe, Orăștie, preț 150.000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• casă+garaj, 4 camere+etaj, Ribița, preț 25.000
euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490.
0788/158.483. (A10)
• casă+anexe, ST-70+1500 mp, 3 camere, Ociu, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• casă+dependințe, 2 ha, ST-80 mp, 3 camere, 
Musaru, preț 24.000 euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• casă+dependințe, 2 ha, ST-110 mp, 3 
camere+baie, Dealul Mare, preț 25.000 euro, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• casă de lemn, 5 ha, ST-50 mp, 2 camere, 
Săvești, preț 2?.000 euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• casă+șură. 1,5 ha, 2 camere, Buceș, preț 14.000
euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490.
0788/158.483. (A10)
• casă+dependinte, ST-70 mp, 2 camere, Brad, 
preț 20.000 euro, tei. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• casă șl anexe în Almașu Sec, nr. 46, preț nego
ciabil. Tel. 233022. (T)
• vilă deosebită, în Șolmuș, construcție nouă, 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, șaraj 40 mp, 
finisaje de ultimă oră, termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută. Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587.0745/253662. (A0)

• parcei» 600 ■ 800 ■ 1000 mp In Deva, cea 
mal bună zonă din Zăvolt toata utilitățile, 
poziție excelentă. TeL 0744/541218, 
0721/487222, (9/10417)

• 5 hectare la șosea, Deva sau împrejurimi, plata 
imediat tel. 215121, (Al)
• urgent, Intravilan și extravilan, în Deva sau 
împrejurimi, la 30 km maxim de Deva, pentru 
investiție, sau construcție, case, hale, firme, 
ferme etc., tel. 0723 251498,0788 165702,232 808. 
(A4)

Vând spații comerciale (25)

vând garsoniere (19)

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

• Deva, Calea Zarandului, bl. 80/2, etaj 3, 
amenajată, preț 70.000 lei. Tel. 0723/335189. (T)
• zona Dada, parter, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță, convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662. (AO)
• urgent Deva, b-dul lullu Manlu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată șl mobilată, 
convector, 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• urgent zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (42)
• 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 hotel Deva, cu balcon, finisaje, 
contorizări, ocupabilă foarte repede, stare buni 
preț 75.000 lei, negociabil, tel, 0788-165702, 
232808,0723-251498, (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

Cumpăr casă (14)

• urgent in Deva, zonele: Gojdu, Progresului, 
bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 lei 
până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață, tel. 0723 251498,0730 474275,232 808 
(A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă, gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, 
25,000 euro/parcel a, negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)
• zona Zăvoi, 1000 mp, Informații la tel. 
0727/303886 sau 0724/543900. (nr. 3/29.06.2007)
• In Băda, Ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Deva, pe DN 7, st=250C mp, FS=18 m, utilități, 
preț 40 euro/mp, tel. 211587,0745/253662. (A0) 
Deva, zona rezidențială, 4 parcele, 600 
mp/parcela, FS 20 m, utilități, 35 euro/mp, tel. 
0722/564004.(Al)
• Intravilan, Deva, zona Master, st 1400 mp, fs 
20 m, toate utilitățile, cu o construcție + 
fundație, preț 140 euro/mp neg. tel. 0726/710903. 
(Al)
• Intravilan, Zăvoi, la stradă, st 600 mp, gaz, apă 
canalizare, preț 80 euro/mp, neg., tel. 
0721/593403. (Al)
• Intravilan In localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 m, acte la zi, 
ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740 535095,0708165703,232 808. (A4)
• In Dtva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bălan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231,800,0745/511.776, (A9)
• zonaSântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele între 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg,, tel. 0745/511.776. (A9)
• DN Deva-Orăștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, 
preț 50.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158,483. (A10)
• Brad-Deva, 0,3 ha, Săi ișcioara, preț 6000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad-Oraifea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• închiriez teren intravilan în oraș, zonă 
centrală vad comercial, suprafață 600 mp, 
două fronturi stradale de 30 și 20 m, toate 
utilitățile, pretabil diverse activități comer
ciale; nu sunt agenție. Tel. 0745/698105. 
(2/19.07)

• Deva, str. M. Eminescu, 40 mp, amenajat, preț 
150,000 lei, negociabil. Tel. 0723/335189. (T)
• Deva, 70 mp, parter cu intrare stradă, 
amenajat, 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 tn Deva, toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• ofer pentru închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată. Deva, cu baie și tv, discreție totală, 
preț 80 lei/zi. Tel. 0722/564004. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună. telefon 215212. (Al)
• apartament 2 carnere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• Deva, 70 mp, parter, cu intrare stradă, 
amenajat pt. birou, cabinet, sediu firmă, 500 
euro/lună, tel, 0722/564004. (Al)
• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
o bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro + 
garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemobilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat și mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2) 
e hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
e apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabiI șl pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva, preț350 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. 231.800,0740/317.314. (A9)
• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, inf. latei. 0745/511.776. (A9)
• spațiu S-213 mp. grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• hală, 500 mp, Brad, tel. 0254/613.366. 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)

• vând Audi A4, af 2003, persoană fizică, toate 
taxele la zi, preț 12.500 euro. Tel. 0751/861056. (T)
• vând Citroen C5,2003, HDI, 110 CP, D, clima- 
tronlc, 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 Opal Kadet, af 1990, jante aluminiu, CD- 
player, taxe la zi, înmatriculat, stare 
excepțională, preț 2100 euro, negociabil. Tel. 
0721/261439,0727/364876. (T)
• vând Trabant 601S și multe piese de schimb, 
preț soo lei. Tel. 214319. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• societate comercială închiriază 
următoarele utllajei autogrodar, buklotx- 
cavator, volă, excavator pt șt nilt cupa 1 
mc, excavator Bob Cat il autobasculantă 
tip trac 16 tone. Relații la feL 0723/154204, 
0254/214448.(2/10417]

• vând abricht nou, cu ridicător, cu motor 
trifazic, preț negociabil. Tel. 611439. (T)

• vând tractoare U6B0, combină dai, presă 
de făcut baloțl pe ață pluguri, grape, 
semănători pentru grâu il porumb, ieL 
0742/34M57 iau 0254/1463». (nr. 06/07/07)

Piese, accesorii (42)

Auto românești (36)
• vând Aro 243, af 1989, motor Brașov, 4x4, stare 
foarte bună, preț 3500 lei. Tel. 260279, 
0745/149644. (T)

• vând pfeM VW Passat variantă an 
fabricația 85, multa dintre plete sunt noL 
feL 0720/948386. (nr. 5/064)72007)

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

Vând terenuri (21)

• Deva, lângă depozitul Petrom, 4200 mp, fs 40
m, apă, gaz. curent limită calea ferată, preț 10 
euro mp. Tel. 0730/189668. (T)

CEA MAI BUNA OFERTĂ DIN JUDEȚ !!!
închirieri auto

flKHMUaj AUTOWftjrSMHI

^^2767^7/221 Q7f2^/Â5J

începând s 
de la prețul de~

68 de lei
Fflra TVA

Tipografia 

angajează 
facrAtor 

comercial 
(persoană 
dinamică, 

cunoțtințe PC, 
disponibilitate 

program, abilități 
în comunicare etc.) 
Informații și CV la 

sediul firmei: 
B-dul Decebal, bl.5 - 
parter, tel.220.171. 

(104013)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA-IULIA • ADMITEREA 2007

Domenii de 
licență

Specializări
Număr de locuri

Criterii de selecție Ponderiînv. de zi IO 
taxăSubv Taxă

Istorie
Istorie

50 
1M

90
30

Mede arulor de studiu de liceu 
Media la bacalaureat

60%
40%

Arheologie
Muzeologie

Limbi și literaturi

Limba și literatura română - 
Limba șl literatura franceză

17 30 60
Media anilor de liceu la Ib și lit română 
Media anilor de liceu la Ib. și kt franceză 
Mecla la bacalaureat

30%
30%
40%

Limba și literatura română *■ 
Limba și literatura engleză

15+ 
1R

50 -

Media anilor de liceu la Ib. și it română

Media anilor de liceu la Ib. și kt engleză
Media la bacalaureat

30%
30%
40%

Limba și literatura franceză - 
Limba și literatura engleză

17 30 -

Media anilor de liceu la b.ș ft franceză
Media anilor de liceu la te șiftengleză
Media la bacalaureat

30%
30%
40%

Administrarea 
afacerilor

Economia comerțului, 
turismului și serviciilor

40+ 
IM

135 250

Media anilor de studiu de teu
Media la bacalaureat

60%
40%

Administrarea afacerilor

Finanțe Finanțe și Bănci
25+
IM

60 •

Contabilitate
Contabilitate și informatică de 
gestiune

39+ 
IR

75 130

Marketing Marketing 25 40
Informatică Informatică 50 75

Geodezie Măsurător terestre și cadastru 50 75
Media ante de liceu la Matematică 
Media la bacalaureat

60%
40%

Drept Drept 20 150

Media ante de studiu de fceu
Media la bacalaureat

60%
40%

Sociologie Sociologie 25 25

Asistență socială Asistență socială
24+ 
1R

75 120

Științe 
administrative

Administrație publică 39+ 
1R+ 
1M

90 -Asistență managerială și 
secretariat

Științe ale 
educației

Pedagogie - învățământ primar 

și preșcolar
24+
1R

35 •

Meoa ai mor de studiu de liceu 
Media la bacalaureat
Probă de aptitudini

40%
30%
3C%

Teologie

Teologie pastorală 25 60

•

Media ante de studiu de liceu
Media la bacalaureat

Interviu

50% 
30%.
23%

Teologie didactică 12 20

Teologie socială 13 20

R - locuri subvenționate pentru rromi
M - locuri subvenționate pentru tinerii din Republica Moldova

CALENDARUL ADMITERII Sesiunea iulie - august 2007:

a) La domeniile și specializările fără probe:
• 16 iulie - 27 iulie înscrierea candidaților;
■ 29 iulie ■ 30 iulie: ierarhizarea 

candidaților;
■ 31 iulie comunicarea rezultatelor;
• 31 iulie ■ 6 august înmatriculare admiși

b) La domeniile și specializările cu probe 
(Teologie și Științele educației):

• 16 iulie ■ 27 iulie. înscrierea candidaților;
• 28 iulie: desfășurarea probelor;
• 29 iulie ■ 30 iulie: ierarhizarea 

candidawor;
• 31 iulie: comunicarea rezultatelor;
■ 31 iulie ■ 6 august: înmatriculare admiși.

Alte informații privind admiterea pot fi găsite pe pagina de web a Universității la adresa www.uab.ro și la 
telefoanele admiterii: 0258/806013; 0258/806018; 0258/806045.

RECLAME

mailto:dlrector.banat@atlassib.ro
http://www.uab.ro
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Societate Comerciala
ȘOFER CATEG. C + E 

pentru camion DAF ți camion MAN echipat 
cu abroll-keeper, depozit Deva.

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

j • vâna porcușor de Guineea, tricolor, cu acvariu, 
mâncare și talaj, preț 50 tei. Tel. 0726/715670. CD

Altele (61)

PFT

OfBUM:
* Contract Be munca permanent; 
‘Calificare la locui de muncă;
* Salariul de țncaoitare plecând de 
la 5SC lei;
* Bonus o» prezență de minim 85 
de lei;
* Spor de vecnime șl Indemnizație 
de loialitate;
* Ore suplimentare pL'tlte dublu 
ți spor pentru orele de noapte;
* Tictipte de masă;
* îranspdrt gratuit pentru toți 
angajajii;
* Canină ți cabinet medical;

V

XS.C. SEWS-ROMÂNIA DEVA S.R.L ''
Angajeait pentru fabrica din Deva personal 

■recalificat pentru poziția de:

CONFECTIONER CABLAJE AUTO
* Condiții de lucru la standarde 

SJ occidentale într-un mediu fără 
noxe.

i CEBlhUfc
■ Disponibilitate pentru munca in 
3 schimburi;
■ Minim 8 clase;
- Stare bună de sănătate;

1 ■ îndemânare, flexibilitate, serio
zitate. 1

i SEWS DEVA te așteaptă zilnic să- , 
ți depui CV-ul la Poarta’ Fabricii 1 
din CALEA ZARANDULUI, NR. 
166 (DN 7), DEVA.

■ ^tnfcrmații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon I 
208600.

Acționarii SC CHIMICA SA ORĂȘTIE pot participa la majo
rarea capitalului social al societății, prin subscriere de acțiuni 
până în data de 15.08.2007, proporțional cu numărul 
acțiunilor deținute la data de 09.07.2007, cu valoarea 
nominală de 2,5 lel/acțiune, conform hotărârii AGEA din data 
de 22.06.2007, publicată în Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 
2031/16.07.2007.
Contul pentru achitarea sumei reprezentând contravaloarea 
acțiunilor subscrise este SA 25919602200, deschis la Banca 
Română de Dezvoltare ORÂȘTIE, cu mențiunea „aport la capi
talul social".
Buletinul de subscriere care trebuie semnat în original, 
împreună cu copia ordinului de plată vizat de bancă se vor 
depune în maxim 3 zile de la data plății, la sediul CHIMICA SA 
ORÂȘTIE, STR. CODRULUI nr. 24.

Buletinul de subscriere se găsește la sediul societății. 
Informații suplimentare la telefoanele 0254/241670, 241671 
interior 136, 140.

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea, vană de fontă în stare 
fearte bună, boiler Junkers pentru apă 
caldă, preț negociabil. Tel. 212337. (6/16.07)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând avantajos imprimantă matriceală 
i Epson LX300, aproape nouă în garanție și 

fax/tel. Olivetti, aproape nou, Deva. Tel. 
0752/206785.(4/18.07)

Materiale de construcții (53)

• vând fereastră nouă, in 2 canate, dimensiuni 
130/1,28 m, scânduri, deșeuri de scânduri, piatră 
de construcție, vană din tablă zioncată țevi de 
fier. Tel. 0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)

• vând aragaz, centrală termică Termoteka, 
chiuvetă de fonti ușă intrare 2 canate, de stejar. 
Tel. 0723/515985,226839, după ora 18 (T)

■ vând ferme metalice pentru hale, grajd, 
fânaț, deschiderea 123 m, înălțimea 9 m, 
lățimea 70, informații la telefonul 
0722/876251. (nr. 3/04072007)

• vând butoi stejar 1001,250 lei; ladă frigorifică 5 
sertare, 250 lei; chiuvetă baie, 20 lei. Tel. 
0354/104796. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
Sandu Nicolae Zamfir. Se declară nul. (4/19.07)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane: Italia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania și 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
climatizate, modeme. Tel. 0740/218237, 
0726/500604,0765/455835.  (7/24.05)

• mamă a aoi copii, femeie serioasă, mă ofer să 
i fac menaj și alte munci gospodărești, numai la

familii serioase; ofer și pretind seriozitate. Tei. 
1 0723/851439. (T)

• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în:

, Spania, Portugalia. Anglia, Belgia, O'anda,
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 

, 0742/121148,0749/037604.(97302)
i • ofer meditații engleză și franceză orice nivel 'a 
i domiciliul clientului. Preț avantajos. Experiență

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

• Organizări evenimente: nunți, botezuri, 
aniversări, Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații la teL 
0721/747411 sau 072V614425. (nr. 
4/08072007)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm șoferi categoriile D, Dl și categoria
C, cu experiență minim 5 ani. Relații la tel. 
0254/231394, între oreîe 8 -16. (6/17.07)
• 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)
• Consiliul Local Deva ■ SPIGM angajează 

( personal cu studii medii pentru activitatea de
gestionare materiale, piese de schimb etc. Expe- 

i riențâ minim 3 ani. Relații la tel. 0254/233588, 
între orele 8,00 și 15,00.(1/18.07)
• Consiliul Local Deva ■ SPIGM angajează șef 
transport auto, reparații utilaje, cu atestat ARR, 
cu studii meaii, vechime minim 3 ani. Relații la 
tel. 0254/233588, între orele 8.00 și 15,00. (1/1807)
• sodetate comercială angajează asistent 
manager cunoscător iimba turcă și limba 
engleză solide cunoștințe tehnice și de calcu
lator. Tel. 0768'5792360724 044886. (7/18.07)
• societate comercială din Deva angajează 
contabil și secretară CV-urile se vor trimite la 
adresa de e-mail eusebiu.nedelcu@magyi.ro. 
Informații la tel. 0724/285438. (6/1807)
i .AmMrator,b.l post, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent cumpărări, Deva, 2 posturi, data limită 
12.08. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de curățenie clădiri, Deva, 4 posturi, 
data limită 26,07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 7 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.

PORTAL NATIONAL DE LOCURI DE MUNCA!

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 11 posturi, data limită 
31.07. TȘI. 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 in 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, 
data limită 20.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
o ambalator manual, Hunedoara, 47 posturi, 
data limită 30.09., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• angajăm director supermarket, în Deva. CV- 
urile se transmit la e-mail sovalalas@yahoo.cem 
până la data de 1.09.2007. (1/13.07)
• animator sodo-educativ, Hunedoara, 2 
posturi, data limită30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent tannacM, Orăștle, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.08. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical fizioterapie, Hunedoară 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 28.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 2.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 13 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Orăștle, 1 post, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Orăștle, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent personal al persoanei cu handicap, 
Orăștie, 1 post, data limită 20.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• asistent social, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08, concurs in 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 25.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 2807. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• betarist, Deva. 10 posturi, data limită 1208.. 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -18
• botanist, Deva, 8 posturi, data limită 20.07, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• bMetacw, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-18
• brancard*, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Lupeni, 4 posturi, data limită 1.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 26.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 4 posturi, data limită 11.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 15.08. 
Tel. 213244, orele 6-16.

• bucătar, Vulcan, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• călcătoreasă lenjerie, Brad, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva 1 post, data limită31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara 1 post, data 
limită 21.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Hunedoara 1 post, data limită 31.07, 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dontolitor-tranșator carne, Călan, 4 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.
• coafor, Brad, 1 post, data limită 31.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Deva, 2 posturi, data limită 5.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara 1 post, data limită 19.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara 2 posturi, data limită30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Brad, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 4 posturi, data limită 21.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• cortecționer-asambtor articole din textile, I 

Hațeg, 10 posturi, data limită 154B Tel. 213244, 
orele 9-16.
• caadsețian*ras*oM* articole din textile, 
itațeg, 10 postiri. data limită 2107. TeL 213244. 
oreie9-16

• carae^Mta'ostariri* articole <tn textie. 
runedoară 19 postiri. dtaa imită îl JB. Tei.
Z-DKoreteg-ia

Comemorări (76)

Familia îndurerată anunță că au trecut 6 săptămâni de la trecerea în veșnicie a celui care a fost
ANDREI IURSICSINMulțumim pe această cale tuturor celor care ne-au fost alături în greaua încercare. Parastasul va avea loc sâmbătă 21 iulie, ora 10, la Biserica Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului" din cartierul Micro.

Nu te vom uita niciodată.

(3/19.07)

Până ieri erai printre noi vesel și iubitor, dar de 9 ani ai plecat în eternitate lăsând în urmă tristețe și durere, dragul nostru
col. (r) MIHAI CASANDRA

Dumnezeu să te odihnească 
In pace. Te plâng mereu soția Irina, fiicele Carmen și Mihaela, ginerele Gimy, nepoții Cristina și Sergiu

• confecțfoner-asamblot articole din textile, 
Hunedoară 2 posturi, data limită 25.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• țonfecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțtonenasamblor articole din textile, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 20.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoară 5 posturi, data limită 20.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Lupeni, 16 posturi, data limită 1.08. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confection* cablaje auto, Devă 34 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

(1/19.07)

• confection* cablaje auto, Orăștie, 10 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Brad, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner încălțăminte ortopedică, Călan,
30 posturi, data limita 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• confecțloner tricotaje după comandă, Hune
doară 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.
■ consilier, expert, inspector, referent, Deva, 1 
post, data limită 22.07., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier juridic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 -18
• consilier juridic, Vulcan, 1 post, data limită 
16.07. Tel. 213244, orele 9-18

Te așteptăm la sediul Cuvântul Li|er 

din Deva, B-dul 22 Decembrie,
nr. 37A, clădire Cepromin, parter cu 

(GEAiMAhBUNÂ £=

. &nin$nil iSB
Comemoră ri ?j

mailto:eusebiu.nedelcu@magyi.ro
mailto:sovalalas@yahoo.cem


Blocati sub dărâmături
• Evacuați. Două tabere de vacanță, situate în apropierea orașului elen Corint, din peninsula Peloponez, au fost evacuate ieri, fiind puse în pericol de un incendiu declanșat de două zile. Copiii au fost transferați în siguranță la școala primară din satul Chiliomodi, situat la TOO de kilometri de Atena.

Clovni mexicani au defilat pe șoseaua Guadalupe, până la bazilică pentru a-și exprima devotamentul față de Fecioara Guadalupe. (Foto: epa)

A

■ Sunt cel puțin 26 de 
morți în urma prăbușirii 
unei clădiri din orașul 
indian Bombay.Bombay (MF) - Cel puțin 26 de persoane au murit după prăbușirea unei clădiri de șapte etaje din Bombay, în vestul Indiei, zeci de locuitori rămânând blocați sub dărâmături, au declarat joi autoritățile locale. „Ne temem că cel puțin 30 de persoane sunt încă blocate”, a declarat Jairaj Pathak, un oficial de rang înalt din cadrul administrației municipale din Bombay.Douăsprezece persoane au fost rănite în urma prăbușirii clădirii situate într-un cartier rezidențial, a precizat el.Zeci de membri ai forțelor de salvare încercau ieri să scoată victimele de sub dărâmături.

Explozie în Manhattan.

Cel mai 
citit blog 
Beijing (MF) - 
Actrița și regizoarea 
chinezoaică Xu Jin- 
glei a devenit cel 
mai citit blogger din 
lume, după ce jur
nalul ei online a 
înregistrat 100 de 
milioane de vizita
tori în decurs de 
600 de zile, care 
are o reputație con
struită pe integritate 
și intelectualitate, a 
atras acest număr 
mare de vizitatori 
fără să scrie despre 
sex sau povești 
siropoase, ci con- 
centrându-și 
însemnările pe viața 
și munca sa zilnică. 
Blogul chinezoaicei 
a atins 100 de mil
ioane de vizitatori în 
12 iulie, conform 
datelor relevate de 
www.sina.com.cn. 
Xu, în vârstă de 33 
de ani, a selectat 20 
dintre persoanele 
care îi comentează 
însemnările și le-a 
invitat la petrecerea 
prin care celebrează 
acest succes online.

Șapte morți într-un accidentBucurești (MF) - Șapte persoane au murit și 16 au foșt rănite într-un accident în care a fost implicat un autocar înmatriculat în Cehia, având la bord turiști români, produs în apropiere de Mako, în sudul Ungariei, în primele ore ale dimineții de ieri, a anunțat poliția ungară. Autocarul avea
(Foto: EPA)

Panică la New 
YorkNew York (MF) - O persoană a fost ucisă și alte 30 au fost rănite, dintre care patru în stare gravă, după ce o conductă de evacuare a aburilor a explodat la o oră de vârf în zona de est a cartierului Manhattan. Explozia a provocat panică printre locuitorii cartierului, care au încercat imediat să se adăpostească de suflul exploziei și molozul rezultat. Autoritățile au exclus însă posibilitatea ca explozia să fi fost provocată voluntar, precizând că incidentul a fost generat de o conductă fisurată de evacuare a aburilor veche de 83 de ani.

în apropiere de Mako (Foto: epaj
Noapte albă pentru fanii Potter

au fost botezați cu zăpadă artificială de către un membru din conducerea parcului Serengeti, Germania. (Foto: epa)

■ La noapte va fi lansat 
cel de-al șaptelea volum: 
„Harry Potter and the 
Deathly Hallows".București (MF) - Dublu eveniment pentru fanii Harry Potter din România: de astăzi pot urmări în București și în Cluj cel mai recent film din serie „Harry Potter și Ordinul Phoenix”, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă sunt așteptați la petrecerile de lansare a ultimului volum scris de J.K. Rowling, la care vor putea cumpăra ediția în limba engleză a cărții.Azi, de la ora 22.00 sau 23.00, încep în principalele lanțuri de librării petrecerile de lansare a celui de-al șaptelea volum din
L-a salvat de un scorpion veninos

Nominalizați la Emmy, Los Angeles (MF) - Ultimul sezon al serialului „Clanul Soprano”, care s-a încheiat deja în Statele Unite, a fost nominalizat la 15 categorii la ediția de anul acesta a premiilor Emmy, ce au fost anunțate ieri, la Los Angeles. Protagoniștii serialului, James Gandolfini și Edie Falco, au fost nominalizați la categoriile „cea mai bună interpretare masculină - dramă”, respectiv „cea mai bună interpretare feminină - dramă”. „Clanul Soprano” a mai fost nominalizat la categoria „cel mai bun serial - dramă”, alături de „Anatomia lui Grey” și „Heroes”. Kiefer Sutherland a fost nominalizat pentru rolul jucat în „24”. Mai sunt nominalizați Hugh Laurie („House”), Denis Leary („Rescue Me”) și James Spader („Boston Legal”). Cea de-a 59-a ediție a premiilor Emmy va avea loc pe 16 septembrie, la Los Angeles.

■ Nicole Kidman l-a sal
vat pe colegul său, 
Hugh Jackman, în timpul 
filmărilor.Sydney (MF) - Cei doi actori urmau să filmeze o scenă pentru noul lungmetraj, „Australia”, regizat de Baz Luhrmann în țara lor natală, Australia. Hugh stătea într-un sac de dormit la lumina stelelor, iar Kid

Se caută supraviețuitori (Foto: epa)„Personalul nostru va rămâne la fața locului până când ultimul dintre dispăruți va fi descoperit”, a declarat un oficial din cadrul echipelor de salvare.■ Clădirea de șapte etaje, situată într-un cartier rezidențial, s-a prăbușit miercuri seara, iar autoritățile au ordonat o anchetă privind circumstanțele accidentului.Acest tip de accidente survin destul de des în orașul de 20 de milioane de locuitori, unde construcțiile ilegale sunt un lucru obișnuit.
la bord 35 de cetățeni români și se îndrepta spre Szeged. El se apropia de un pod peste râul Mureș când a intrat în coliziune cu un camion-platformă, care transporta autoturisme și care se deplasa pe banda stângă din motive deocamdată necunoscute, a '. declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Csongrad. Camionul era condus de un șofer român. Din cauza impactului, autocarul s-a răsturnat pe calea ferată paralelă cu șoseaua. Șoferul camionului și șase pasageri ai autocarului au murit pe loc, în timp ce două persoane au suferit răni grave și au fost spitalizate la Szeged, iar alți 14 pasageri au fost răniți ușor.

Și în librăria Barnes and Noble din New York se numără orele 
până la lansare (Foto: epa)serie: „Harry Potter and the Deathly Hallows”. Cărțile trebuie să rămână sigilitate până 
man urma să i se alăture când a remarcat că acesta avea deja un companion de somn periculos. O sursă de pe platourile de filmare a declarat pentru revista National Enquirer: „Nicole a icnit de spaimă când Hugh a deschis sacul, pentru că acesta avea un scorpion pe picior. (Nicole n.r.) i-a spus calm să nu se miște, s-a aplecat, a luat scorpionul cu pălăria, s-a dus în pădure și i-a dat

Lorelai este născută în zodia Capricorn, îi plac muzica, sportul și :.t ihternetul.

la ora 02.00. Pentru ca secretul în jurul subiectului cărții să se păstreze, editura brita
drumul”. „Toată lumea a aplaudat, dar noi am întrebat-o de ce nu l-a zdrobit pur și simplu cu piciorul. Ea ne-a spus: «Nu aș ucide niciodată un animal. Fiecare are menirea lui. Acesta pur și simplu nu-și avea locul în sacul lui Hugh»”. în filmul „Australia”, programat pentru lansare în 2008, actrița va juca rolul unei aristocrate britanice în vârstă de 30 de ani care moștenește o fermă de vite. 

nică Bloomsbury a semnat cu distribuitorii oficiali, angrosiștii, librarii și transportatorii un contract de embargo. Librăriile Cărturești și importatorul Nautilus lansează cartea simultan în București, Timișoara și Iași. Lanțul de librării Humanitas își așteaptă cititorii intr-o atmosferă de Hogwarts, cu felinare, făclii și lumânări, magicieni, baghete magice, dulciuri, jocuri și concursuri cu premii. Cei care se vor înscrie în aceste librării într una dintre casele de magie pot câștiga marele premiu: ultimul volum „Harry Potter”. Zece librării Humanitas vor fi deschise în noaptea lansării, în Alba Iulia, București, Cluj, Galați, Iași, Oradea, Piatra Neamț, Sibiu, Timișoara și Ploiești.

Un panda roșu suferă de căldură în grădina zoologică dinViena. Temperaturile au urcat până la 37 grade Celsius. (Foto: EPA)
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