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Vremea se menține caniculară.

Dimineața La prânz Seara

Promisiuni de autostradă
Vor banii,

• acum
Deva (C.P.) - Pensionarii doresc să primească majorarea pensiilor, prevăzută de lege, mai re- Ipede. Membrii Federației Pensionarilor din România (FPR) susțin că sistemul de mărire a pensiilor promovat de noua lege nu-i avantajează. „Abia peste un an și jumătate vom ajunge la nivelul de 45% din salariul mediu brut, și până atunci mulți dintre noi nu vor mai fi”, a declarat președintele FPR, ^pumitru Dincă. /p.5

Temperaturi 
record

București (MF) - Meteorologii anunță recorduri de temperatură și | prognozează că un nou val de căldură va afecta Europa. Canicula a provocat câteva zeci de decese pe continentul european. /p.12

Canicula 
sub 
control
Deva (D.l.) - în ciuda 
temperaturilor ex
treme înregistrate în 
ultimele zile, doar 17 
persoane din județ 
au solicitat serviciul 
de Ambulanță pentru 
probleme de sănă
tate cauzate de 
caniculă. „Ne bucu
răm că oamenii au 
înțeles cât de pericu
loasă este canicula și 
și-au luat măsuri de 
precauție. Este 
important ca în 
această perioadă 
fiecare să crească 
consumul de lichide 
până la 4 litri zilnic și 
să evite alimentele 
bogate în grăsimi", 
spune dr. Dan 
Magheru, directorul 
ASP Hunedoara, 
începând de vineri, la 
solicitarea ASP, far
maciile din județ au 
devenit și ele puncte 
de prim ajutor și de 
distribuire a apei..

■ Licitația pentru lucră
rile de construcție la by- 
pass-ul Deva-Orăștie se 
încheie pe 15 octombrie.

Deva (M.S.) - Lucrările la șoseaua de centură care va lega orașele Deva și Orăștie, pe traseul autostrăzii Cori

dorul 4 Pan European, vor începe anul viitor, în prezent desfășurându-se procedurile de licitație, a anunțat, ieri, la Deva, ministrul transporturilor, Ludovic Orban. El a estimat că procedura de licitație a acestui tronson, ce va fi dezvoltat ca o structură de autostradă, se va încheia la

jumătatea lunii octombrie, lucrarea fiind apreciată ca fundamentală pentru fluidizarea traficului între orașele Deva, Simeria și Orăștie. „Deplasarea între Simeria și Deva e acum extrem de greoaie și creează foarte multe probleme celor care circulă pe acest tronson de drum”, a afir

mat ministrul transporturilor, care s-a aflat și el în postura de a circula în coloană între Deva și Simeria. Lucrările la acest sector de drum sunt finanțate, în proporție de 75%, din fonduri nerambursabile ale UE. Pe sectorul de drum Deva-Orăștie circulă zilnic circa 25.000 de autovehicule, /p.3

Stolojan la Hunedoara
Hunedoara (M.S.) - Președintele Partidului Liberal Democrat (PLD), Theodor Stolojan, se va afla astăzi la Hunedoara, unde se desfășoară ședința Delegației Permanente a PLD, prima de acest fel care are loc în țară.Dezbaterile au loc la Castelul Corvinilor, urmând ca după- amiază liderul PLD să se întâlnească cu președinții organizațiilor locale din județul Hunedoara. Tot astăzi, Theodor Stolojan va lua parte la „Zilele Castelului”.

www.

festival. Timp de trei zile, la pastelul Corvinilor, în cadrul festivalului Zilele Castelului, va fi reconstituită bătălia de la Belgrad din 1456. în program mai sunt incluse concerte, discotecă în aer liber și focuri de artificii.
(Foto: Traian Mânu)
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■ Mai puțin de jumă
tate dintre profesori au 
trecut examenul de titu
larizare pe post.

Deva (D.L) - Doar 328 de candidați, dintre cei aproape 780 care s-au înscris la examenul de titularizare pe post pentru anul școlar 2007/2008 pentru toate disciplinele au obținut medii peste 7. Cei nemulțumiți pot depune contestații, rezultatele finale afișân- du-se în 23 iulie. în funcție de opțiunile exprimate înainte de examen, candidații’ vor fi

Puțini candidați la informaticărepartizați pe posturi în 24 și 25 iulie. Posturile didactice rămase neocupate în urma titularizării devin netitulari- zabile și sunt afișate pentru următoarele etape - detașare la cerere și suplinire. Cei care

au obținut medii între 5 și 7 vor fi repartizați pe locurile rămase, în ședință publică, între 27 august și 3 septeni' brie. „Corigenții”, cei cu note sub 5, au o a doua șansă în 16 august, când vor putea susține un nou examen pentru suplinire. Un alt examen vor susține cei necalificați, între 5 și 6 septembrie. Cele mai solicitate discipline pentru titularizare au fost matematica, fizica, limba română și posturile de învățători, educatori și institutori. în schimb, nu s-au înscris prea mulți candidați la informatică.

Modificări
Deva (C.P.) - Mai multe instituții publice și agenți economici au decis să modifice orarul' de lucru. Astfel, E.ON Gaz anunță că, începând de marți, 24 iulie, casieriile vor fi deschisje între orele 8-11 și 17-20 cu pauză între orele 11 și 17. Revenirea la programul normal de lucru la casierii se va face după depășirea perioadei de caniculă, urmând ca orarul să fie adus la cunoștința consumatorilor, /p.3

Incendiu pe 30 ha de miriște NOU! NOU.!.. NOU!Ostrov (C.P.) - Aproximativ 30 de ha de miriște au ars, joi seară, probabil din cauza unui foc deschis lăsat nesupravegheat. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Iancu de Hunedoara” au fost anunțați că, între satele Ostrov și Câr- nesti. a izbucnit un incendiu

pe un teren ce fusese cultivat cu cereale. Aceștia au acționat timp de două ore cu două autospeciale pentru stingerea flăcărilor. Focul a cuprins miriștea aflată de o parte și de alta a DN 68, motiv pentru care polițiștii au oprit circulația pentru aproximativ 10 minute.
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HNUIK jsâmbătă, 21 iulie 2007
• Eliberați. Israelul a început, în această dimineață, să elibereze peste 250 de palestinieni deținuți în închisoarea Ket- ziot, din sudul Israelului. Prizonierii vor fi transferați în apropiere de Ramallah, în Cisiordania.

Geoană, în criză de autoritate

RecunoaștereLondra (MF) - După ce ministrul britanic de Interne, Jacqui Smith, a recunoscut, ieri, că a fumat cannabis in tinerețe, alți șase colegi de-ai săi din cabinetul de la Londra au mărturisit că nu au fost străini de droguri în studenție. Ministrul Securității, Tony McNulty, a mărturisit că a fumat o dată sau de două ori în facultate, ca mulți alți studenți.

Miniștri fumători de 
cannabis (Foto: epa)

Grup armat din Af
ganistan (Foto: EPA) 

Răpiți
Kabul (MF) - 20 de 
sud-coreeni au fost 
răpiți, în această 
dimineață, în Afga
nistan în provincia 
Ghazni, la o sută de 
kilometri sud de Ka
bul, relatează 
Newsin. Aceștia se 
deplasau cu auto
carul când au fost 
răpiți de un grup 
armat. Este cel mai 
mare grup de străini 
răpiți în Afganistan 
de la căderea 
regimului fundamen
talist al talibanilor, la 
sfârșitul anului 2001.

■ Vasile Dâncu este de 
părere că președintele 
Mircea Geoană n-are 
identitate de lider.

București (Hotnews) - Fostul vicepreședinte PSD, Vasile Dâncu, îl atacă din nou pe Mircea Geoană. într-un interviu acordat pentru Hotnews, Dâncu spune că Mircea Geoană se confruntă cu o lispă de autoritate. De asemenea, fostul vicepreședinte social-democrat susține că i s-a
W..............
Nu pot, după 17 
ani, să mă uit 
cum partidul ăsta 
se face pulbere 
din cauza unor 
orgolii și incapa
cității de a forma 
o echipă

Adrian Năstase

....... .......................nînscenat împăcarea cu Marian Vanghelie de la reuniunea Comitetului Executiv. „Senzația mea este că, în acest moment, Mircea Geoană a trecut printr-o criză de autoritate și a fost convins de cineva din jurul lui că generalii sunt trădători. Și asta este, cred eu, sinucigaș pentru un lider politic”, a declarat Vasile Dâncu în interviul acordat Hotnews.Fostul vicepreședinte a adăugat că actualul președinte al PSD nu are experiență politică și identitate de

întâlnire. Președintele francez, 
Nicolas Sarkozy, l-a primit, ieri, pe pre
mierul britanic Gordon Brown la Pala
tul Elysee. (Foto: EPA)

lider. Lui Mircea Geoană îi lipsesc autoritatea și lipsa de încredere în a pune proiectele în aplicare, a mai spus Dâncu. Dâncu a spus că a avut și alte motive pentru care a demisionat: a fost extrem de deranjat de faptul că anumiți colegi din partid, pe care nu i-a nominalizat, au transmis informația că între el și Marian Vanghelie a avut loc o împăcare.Dâncu spune că fotografia în care cei doi par foarte apropiați este o făcătură și o încercare a unora din partid de a menține impresia falsă că există unitate. „înscenarea a fost făcută în buna tradiție politică. A pune batista pe țambal, a arăta că, de fapt, nu se întâmplă nimic, că este armonie, face parte din recuzita tuturor partidelor politice. Poate că unii colegi care au falsificat o poză și au transmis-o presei ca fiind împăcarea mea cu Vanghelie să fi avut o intenție bună la început”, a mai explicat Vasile Dâncu.Dâncu a fost deranjat și de încercarea lui Mircea Geoană de a-i interzice să mai dea interviuri și declarații presei. Fostul vicepreședinte susține că acest lucru i s-a cerut tot la Comitetul Executiv de vinerea trecută. în replică, Mircea Geoană susține însă că nu s-a pus niciodată problema interzicerii liberei exprimări în partid.în opinia lui Geoană, nu este nomal ca liderii PSD să

Mircea Geoană este atacat din toate părțile de către foștii colet 
de partid (Foto: epzpoarte în public discuții contradictorii care vizează probleme de partid. în plus, președintele social-democrat a mai spus că se așteaptă de la

Dâncu să se implice mai mul în rezolvarea chestiunilor lt gate de adversarii politici a formațiunii decât de refoi marea partidului.
Air Force One pentru BăsescuBucurești (MF) - CSAT a decis că România va trebui să se doteze cu o nouă aeronavă prezidențială. Președintele ales în urma scrutinului din 2009 va avea la dispoziție cel puțin o nouă aeronavă prezidențială. CSAT a decis, la ședința din 28 iunie, că România Va trebui să se doteze, treptat, cu două avioane dem

ne de numele Romanian Air Force One. Romanian Air Force One va fl dotat cu sistem antirachetă și va putea sta în aer o zi, în caz de război. Alte dotări: sistem special și securizat de comunicații prin satelit, magazie de alimente, posibilitatea de a transforma, la nevoie, una dintre încăperi în sală de operație.

Erată diplomatică
Budapesta (MF) - Cabinetul președintelui Camerei Deputaților a revenit, vineri, cu un comunicat, corectând eroarea referitoare la președintele Adunării Naționale a Republicii Ungare, Szili Katalin, care fusese inițial prezentată drept „domnul” Szili Katalin.Președintele Adunării Naționale a Republicii Ungare, Szili Katalin, i-a adresat acestuia „o scrisoare de compasiune pentru cetățenii români care și-au pierdut viața în accidentul rutier din Ungaria”.

Putin îndulcește tonul în relațiile 
CU Londra (Foto: EPA)

Kremlinul pune batista pe țambal

Ludovic Orban candideazăCluj (MF) - Vicepreședintele PNL Ludovic Orban 
(foto) a anunțat, joi, la Cluj- Napoca, faptul că va candida, anul viitor, pentru postul de primar general al Capitalei. „Bucureștiul merită mult mai mult decât are astăzi și decât a avut în ultimii 18 ani”, și-a argumentat Orban de a candi-
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■ Putin îndulcește tonul 
în relațiile cu Londra, 
considerând că este doar 
un incident trecător.

Moscova (MF) - Kremlinul a abordat un ton mai blând față de Londra, la o zi după ce a anunțat expulzarea a patru diplomați britanici de la Moscova. Atât președintele Putin, cât și ministrul de Externe Serghei Lavrov au declarat că sunt convinși că relațiile ruso-britanice se vor îmbunătăți, în ciuda crizei declanșate de afacerea Litvinenko. Marea Britanie și Ru

sia și-au expulzat câte patru diplomați, după refuzul Moscovei de a-1 preda britanicilor pe principalul suspect în cazul asasinării fostului spion rus Alexandr Litvinenko. După reacția de furie a Londrei, care consideră expulzările nejustificate și condamnă lipsa de cooperare a Moscovei, primul care a îndulcit tonul a fost chiar președintele Vladimir Putin. „Cred că relațiile ruso-britanice vor evolua normal. Suntem și noi și britanicii interesați de dezvoltarea acestor relații, însă acțiunile ambelor părți trebuie măsurate cu ajutorul

simțului comun... Sunt con vins că vom găsi împreună c ieșire din această mini-criză” a declarat Putin. Aflat k reuniunea Cvartetului pentn Orientul Mijlociu de la Lisa bona, ministrul rus de Ex teme Serghei Lavrov a întări afirmațiile lui Putin, nu însâ fără o ușoară notă de ironk la adresa guvernului lui Gor don Brown. „Și președintele Putin și-a exprimat speranțe că normalitatea va continua Suntem conștienți de faptul că un guvern abia ajuns la putere încearcă să-și defi nească propria linie politică”, a spus acesta.
MIG-urile sunt de domeniul trecutului
■ Avioanele rusești din 
dotarea Forțelor Aeriene 
Române participă la ulti
ma misiune NATO.

București (MF) - Patru avioane MIG-21 Lancer, aparținând Forțelor Aeriene Române, vor participa la prima lor misiune internațională NATO. Piloții români vor

asigura, pentru o perioadă de trei luni, serviciul de Poliție Aeriană în spațiul țărilor baltice, Lituania, Estonia și Letonia. MIG-urile ar urma să fie înlocuite cu altele mai moderne, în cel mai scurt timp.Operațiunea se va desfășura în perioada 31 iulie-31 octombrie. Conform planificării NATO, România va

urma Franței, urmând ca la sfârșitul mandatului să predea comanda unui detașament din Portugalia. Misiunea va fi coordonată de pe o bază aeriană din Lituania.La ceremonia de plecare, a participat și ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu. El susține că aparatele de zbor MIG-21 Lancer vor fi înlocuite, în cel mai scurt timp,

cu altele mai performant^ potrivit standardelor NATCz „O parte dintre piloții care participă la această operațiune sunt mai tineri decât aparatele pe care vor zbura. Sigur e probabil ultima misiune a unor avioane românești în străinătate, inclusiv în cadrul NATO, la care vor participa aceste avioane, chiar modernizate”.
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Pentru depunerea declarațiilor 390 și 394 Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus la dispoziția contribuabililor două aplicații informatice, disponibile pe portalul http://anaf.mfinante.ro, modul „Asistența contribuabililor", și la sediul administrațiilor finanțelor publice. (D.l.)
■J

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Cum să jefuiești 
un popor

Așa cum era de așteptat, președintele 
a promulgat Legea Pensiilor. Oricum, 
a pierdut destul capital electoral și risca să- 

și ridice toți pensionarii în cap dacă se mai 
ținea ca orbul de bâtă cu fondurile alea 

insuficiente. Și pentru că trebuia să con
traatace cumva, l-a scos la rampă pe fostul 
deputat PD Adrian Gurzău. Care a aruncat 
pe „piața politichei" un adevăr sumbru. 
„Uitați-vă fiecare dintre dumneavoastră pe 
facturile pe care le plătiți, că sunt gaze, 
curent sau alte utilități și o să vedeți că 
sunteți furat de fiecare dată când plătiți o 
factură. Sunteți furat de fiecare dată când 
alimentați la benzinărie, de fiecare dată 

când aprindeți o țigară sau cumpărați un 
produs accizat. Toate accizele sunt calcu
late în euro, la cursul de 3,53 RON/euro. 
Asta înseamnă o taxă suplimentară de 
13,5%!!! Aproape încă un TVA. O taxă 
neanunțată, netransparentă, neprevăzută de 
vreo lege, dar care alimentează bugetul la 
greu, cu bani jefuiți din buzunarele popu
lației", declară fostul deputat.

Iar ceea ce este cu adevărat trist e că tot 
ce spune șmecherul ăsta e adevărat.

Suntem jefuiți și vom fi în continuare 
jefuiți. Și să nu credeți cumva că deputatul 
ăsta a sărit cu declarația asta pentru că l-ar 
interesa soarta prostimii. Nu, frate! Pur și 
simplu este vorba de un atac comandat de 
la Cotroceni. Care are drept scop aducerea 
pe portativ a unui nou scandal care să mai 
distragă atenția de la chestia aia cu pensi
ile. Oricum, eu aștept ca Electrica să-mi 
restituie banii furați. Undeva pe la Paștele 
Cailor.

Program cu publicul
Deva (C.P., M.T.) - Modificarea programului de lucru cu publicul este anunțată și de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara. Activitatea acestei instituții se reorganizează astfel încât, în perioada 23 iulie - 1 august, programul de lucru se va desfășura între orele 7 și 15.Programul de relații cu publicul al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Dece- bal” Hunedoara, precum și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” s-a modificat. Și acest lucru din cauza caniculei. Astfel, noul program se va desfășura, zilnic, de luni până sâmbătă, între orele 07.30-11.00 și 17.30-20.30. Această măsură se menține până la sfârșitul perioadei de caniculă.
Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara;

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

Hunedoara;

• Coffee „Snadc Savoya", din Deva;

Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal. bloc 

M, parter;

- Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune

doara;

CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune-

#: doara, str. Mihai Viteazul, rtr, 23, bloc 01, șl cabine-
■

tui 10 din Hunedoara, str. George Enescu, re. 24;

• C.M. Stomatologic. doctor Vtad Cristina, din Hune-

doarc st George Enescu. nr. 24, cabinetul 6.

Alt constructor DN66
U Ludovic Orban susți
ne dezvoltarea lucrări
lor la infrastructura de 
transport.

Deva (M.S.) - Ministrul transporturilor, Ludovic Orban, s-a aflat ieri pentru a treia oară, în numai două luni, în județul Hunedoara, prilej cu care oficialul guvernamental s-a întâlnit și cu drumarii hunedoreni. Referin- du-se strict la drumuri, ministrul a apreciat că acestea au fost subfinanțate vreme de aproape 16 ani și a apreciat că încă din anul 1990 se impunea construirea unei autostrăzi pe Culoarul 4 Pan European. Cât privește drumurile naționale, ministrul Orban a menționat că Guvernul a alocat, la ultima rectificare bugetară, 600 de milioane lei noi pentru modernizarea acestora, alocarea banilor urmând să fie făcută în baza solicitărilor adresate de consiliile județene. „Criteriul fundamental de care trebuie să țină cont consiliile județene este ca drumurile ce urmează să fie finanțate să se afle într-un stadiu avansat de pregătire, astfel încât să
Tentativă
• O ceartă între doi 
concubini s-a sfârșit cu 
mai multe lovituri de 
cuțit.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Geoagiu - Un bărbat în vârstă de 35 de ani, Aurel B., din Geoagiu, este cercetat de polițiști pentru tentativă de omor. Și asta după ce, în urmă cu două zile, și-a înjunghiat concubina de mai multe ori. „Pe fondul unei crize de gelozie, între cei doi a început o ceartă care s-a sfârșit tragic pentru concubina bărbatului, Nicoleta I., de 29 de ani din Cugir. Acesta i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit în zona toracelui. Victima a fost transportată la Spitalul Județean Hunedoara-Deva pentru
Minor dat dispărut

Deva (T.S.) - Poliția Municipiului Deva a fost sesizată, ieri, de Mariana M., de 42 de ani, din Deva, soră medicală la Centrul de Primire în Regim de Urgență a Minorilor Deva, despre faptul că P.G., de 17 ani, din Simeria, a fugit din această instituție. „Din verificările efectuate s-a stabilit că minorul a fost inter
La furat de mașini

Deva (T.S.) - Poliția Municipiului Deva îl cercetează în stare de libertate pe Petru S., de 36 de ani, din Gurasada, despre care polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva au stabilit că, în urmă cu patru zile, în timp ce se afla pe Aleea Moților, din Deva, a

Mașinile sunt ținta favorită a hoților

Ministrul Orban și drumarii hunedorenireușim să utilizăm resursele financiare până la sfârșitul anului”, a afirmat Ludovic Orban. El a adăugat că județul Hunedoara va beneficia de o finanțare „consistentă” dat fiind faptul că aici se află una dintre cele mai mari rețele de drumuri județene din țară.
Hațeg-Baru, în licitațieîn ceea ce privește sectorul de drum Hațeg-Baru, de pe 
de omor la Geoaaiu

Disputele conjugale sunt de o violență extremă (Foto: T. Mânu)acordarea de îngrijiri medicale. Din declarațiile medicilor se pare că starea ei este stabilă. Autorul a fost reținut pe bază de ordonanță din partea procurorului și urmează 
nat în data de 19.07.2007, la ora 10:00, iar în jurul orei 15:00, profitând de perioada de timp când se face schimbul de ture, a fugit. Cercetările continuă în vederea depistării minorului și depunerea sa în Centrul de Plasament”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.
intenționat să sustragă autoturismul marca Dacia lăsat neasigurat, aparținând lui Ioan R., de 40 de ani, din localitate. Cauza figura în evidența celor cu autori necunos- cuți. Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativă la furt calificat. 

DN 66, ministrul Orban a arătat că a fost reziliat contractul de execuție cu firma grecească, în acest moment fiind reluată procedura de licitație pentru selectarea unui nou constructor. Se speră ca la jumătatea lunii octombrie să fie reluate lucrările, în condițiile unei revizuiri a proiectului tehnic.Prezent la Ziua Drumaru- lui, ministrul Ludovic Orban 

a fi prezentat Tribunalului Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.
Cuplul verii 2007

Vara asta, aprinde
dragostea din tine!

Sflu WWW.hu6n.ro (Foto: T. Mânu) a afirmat că societatea de drumuri județene aflată în subordinea Consiliului Județean este prima din țară din punct de vedere al rezultatelor economice.„Compania este cea mai importantă din țară. Am înțeles că se lucrează și în alte județe. Puteți să vă ex- tindeți la nivel regional”, a fost recomandarea ministrului transporturilor.
Concurența în 
afaceri

Deva (C.P.) - Ce înseamnă abuzul de poziție dominantă pe o piață? Ce obligații are o firmă care primește sprijin financiar de la stat? Cum se raportează ajutoarele de stat? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care vor încerca să răspundă inspectorii Consiliului Concurenței din București în cadrul unui seminar care se organizează în municipiul Deva. întrunirea inspectorilor cu oamenii de afaceri hunedoreni este programată miercuri, 25 iulie. Seminarul va avea loc la sediul Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara, de la ora 10.

Dacă formați un 
cuplu 51 aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este momen-

1 tuli Vă facem 
vedete și vă 
răsplătim pentru 
astal Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume șl 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- 
ciuminfonnmedia.ro 
în perioada 3 iulie—
2 august, iar în 27 
august vă alegeți 
cu 200 leii 
Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
www.huon.ro. sub 
forma votului elec
tronic, cât șl prin 
intermediul 
taloanelor apărute 
în .Cuvântul liber", 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara astal

regulament- Pozele vor 
nu pot participa angajații 
mentare ia tel 0254/ 21 1

fi incluse atât în ziar ce 
SC Inform Media si mc > 
275 mt. 8834.

■uae:e aceste-

==--------------------
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Ziua ntfor^ă <~ Reculul Belt ;
1718 - A fost încheiat Tratatul de la Passarowitz. 
pnn care Banatul și Oltenia treceau în stăpânirea 

Imperiului Habsburgic.__________
1774 ■ A fost încheiat Tratatul 
de la Kuciuk-Kainargi, între Tur
cia șl Rusia, care se obligă să 
evacueze teritoriul țărilor, 
române. Se prevedeau: scutirea 
Principatelor de plata haraciului 
pe o perioadă de doi ani, con
firmarea vechilor privilegii acor

date acestora, dreptul Rusiei de a interveni la Poartă 
în favoarea țărilor române.___________________________
1816 - S-a născut Paul von Reuter, întemeietorul 
agenției de știri Reuters.______________________ t_______

, 1821 - S-a născut poetul, scriitorul și omul politic
Vasile Alecsandri.______ _____________ __ ______________
1861 - A avut loc la București prima reprezentație a 
piesei «Hamlet» de William Shakespeare. ___________
1899 - S-a născut scriitorul american Ernest Heming- 
way(foto), laureat al Premiului Nobel pentru liter- 
atură în 1954 (m. 1961)._____________________________ _
1914 - Consiliul de Coroană al României, reunit la 
Sinaia, a respins cererea regelui Carol I de intrare în 
război alături de Puterile Centrale, hotărând neutrali
tatea României.

22°
minim

36°maxim
Prognoza pentru astăziCerul însorit. Caniculă. Termometrele vorînregistra temperaturi minime de 22°C și maxime de 36°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer însorit. Foarte cald. Temperatura minimă va fi de 21°C, iar maxima de 36°C.
Luni. Cer partial senin. Minima termică va fi de aproximativ 16°C, iar maxima de 32°C.
Calendar Creștin Ortodox_______________ _______
Cuvioșii Simeon și loan Pustnicul; Sf. Prooroc

| lezechiel.

i Calendar Romano-Qatolic__________________________
Ss. Laurențiu din Brindisi, pr. înv.*;  Daniel, profet.

Calendar Greco-Catolic_______________________
Ss Simeon, c (chemat „Cel nebun pentru Cristos") și 
loan, însoțitorul lui, c (+ sec IV).

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Apă_________ ______________________________________
Nu sunt programate întrerupea în furnizarea apei.

Gaz metan____________ÎC ' = - 1-r | țj•ț
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

j metan.

Energie electrică__________ ____________________ __
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea 
energiei electrice.

......... ............. .... ..... ................. ........................... .............. ........... ....

Salată de paste cu 
maioneză
Ingrediente: 500 g paste (tip spirală), 3 ardei de 
diferite culori, 4-5 roșii, 1-2 cepe, 1-2 ardei iuți 
verzi, 200 g maioneză, 1 legătură de pătrunjel sau 
mărar.
Mod de preparare: Pastele se fierb în apă cu sare, 
respectând timpul de fierbere indicat pe ambalaj, se 
scurg și se țin sub jet de apă rece până se răcesc, 
intr-un bol se amestecă pastele cu legumele tăiate în 
forma dorită, se pune maioneza, verdeața tocată fin, 
ardeiul iute tocat cât mai mărunt, sare, piper. Se 
ține la frigider înainte de a fi servită.
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Soluția integramel din numărul prece
dent: S-S-C-B - CAPUTINER - 
MICI - ARI - APA - CAFEA - ANA - 
UT - L - IN - BAR - NI - IAȘI - RE - 
FETI - PACT - I - UNSA - TA - IB - 
TUICAR - UC - METRI - CLICA - IDE 
- CORAN - NUIA

Direcția Sanitar-Veter. 221145

■■BMNB HUI
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
fatanagiCFR 212725
Urgente 112
rDmpien 981
Jandarmerie 956
Petiție 955
G J.P.C. HEI 214971
Deranjamente lift 235090

Berbec

Dacă acasă toți îți acceptă starea, la blr&u s-ar putea să fiiNimeni șl nimic nu te poate scoate din starea In care te afli. Ești apatic Iar asta poate să-i enerveze pe cei dia jur.taxat.
TaurNimeni nu-ți poate intra în voie. Ești foarte nervos și-țl verși nervii pe cine prinzi în calea ta. Atât la birou cât și acasă o să ai parte de răceală, ca răspuns la atitudinea ta.
Gemeni

<

Te confrunți cu sentimente ’de neputință. Iți trec prin can numai gânduri negre cane adâncesc starea de prăbușire interioară pe care o simți de câitewa zile bune.
Leu ______ _______ ________

Astăzi se preveie o călătorie In Interes de serviciu pe care
însă o vei transforma fatr-o călătorie de plăcere, prin sim
plul fapt dl îți vei lua iubita cu tine, gest care o va emoționa.
Fecioară _________

O persoană mal In vârstă va facerea astăzi să-ți dea un sfat. 
Ar fi bine sa o asculți. S-ar putea să fie vorba despreceva care Iți va afecta atât vlllarul, cât și telația decupiu
BalanțăIn domeniul profesional șl social astăzi vei înregistra o reușită, care probabil că se va solda șl cu mulți bani. Roadele muncii tale din ultimul timp beep facet-facet să se a- rate.
Scorpiontine, dar de data asta pare a fi mai serios. I| faci planuri fa funcție de planurile celeilalte persoane iar asta chiar e un lucru rar pentru tine.
Săgetătorîncearcă să III deschis în dragoste în aceste momente, partenerul are nevoie să se simtă iubit și acceptat pentru ceea ce este.
CapricornȚi-ai dat seama că viața nu este doar pentru muncă și te- ai hotărât să te urci fa mașină împreună cu familia șl să pleci undeva unde distracția se găsește la tot pasul. Distracție plăcută!
VărsătorPlictiseala își face loc fa relația ta de cuplu. Poate pentru că fa ultimul timp Ji-ai neglijat partenerul, concentrândia-te pe carieră. încearcă să nu îi mai judeci pe cei din jur.
Pești_______ _______ ____________________ _ .. ,____ ...Ai parte de o zi memorabilă. Partenera ta de viață te va face să te simți ca un prinț, Mic dejun la pat, plimbări și cină romantică. Poate vrea să-ți spună ceva interesant.

X 
:l

7:00 Cărarea hnpărăției 
(doc.)

7:30 Pelerin
8:00 Phil din viitor (s

E3 comedie, SUA). Cu: 
Ricky Ullman, Alyson 
Michalka

8:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

9:20 La Zoo
9:30 Ro-kids.eu

10:30 Poveștile copilăriei:
H Armăsarul negru 

(aventuri, SUA, 2003) 
11:30 în slujba națiunii (r) 
12:00 Cartea europeană. 

Club 27
12:35 O vedetă populară 
14:00 Jurnalul TVR
1420 Eveniment APTR
14:55 Formula 1
16:10 Celebritățile timpului 

tău
16:20 Parteneri de week-end 

fa
16:50 Arhiva de serviciu
17:00 Rock*n  Roll Club (r)
18:00 Teleenciclopedia
18:55 Agendă Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

7:00 Samurai Jack
(desene animate) 

7:30 Călătoriile
lui Sindbad
(desene animate) 

8:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

10:00 Mega Clever
(reluare)

12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine

(reluare) x
17:00 Caravana

dansez pentru 
tine 

18:00 Xena, Prințesa 
□războinică

(film serial, ep. 8, 
aventuri, Statele Unite 
ale Americii/Noua 
Zeelandă, 1995) 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv.

Sport Vremea

5:45 Detectivul 
(film, r)

830 în gura presei, 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
10:30 Comedia animalelor

(s)
11:15 Desene animate: Ani- 

marc Slimer și 
vânătorii de fantome; 
Karate Kid; Căpitanul 
Scariet

13.-00 Știri 
13:15 Felida
14:00 Tinerii mușchetari 

(film serial), 
în distribuție: Tobias 
Mehler, Karen Cliche, 
Robert Sheehan, 
Zak Santiago

16:00 Ultimul amurg
O (film artistic, western, 

Statele Unite ale 
Americii, 1961). 
Cu: Rock Hudson. R.: 
Robert Aldrich

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

8:00 Aventurile lui Tsatsiki 
(s)8:30 Megatehnicus 9:00 
Arta supraviețuirii (r) 9:30 
Natură și aventură 10:00 Via 

, sacra 1130 Liber pe con- 
trasens 12:00 EU-RO Case (r) 
12:30 Bugetul meu (r) 13:00 
Arena leilor (r) 1430 Miracole 
(s) 15:00 D'ale Iu' Mitică (r) 
16:00 Bazar (r) 16:30 Auto
strada TVR. Magazin regional 
18:00 Jurnal regional 18:35 j 
Verdict: crimă! (s) 19:25*  
Europa altfel 19:40 Să vorbim j 
despre cinema 20:10 în umbra r 
legii (s) 21:00 Ora de știri 
22:10 Martorul tăcut (s) 23:10 
La mama acasă (dramă, SUA 
2002) 1:00 Liber pe con- 
trasens (r) 2:00 Muzica la 
maxim (r) 3:00 Verdict: crimă 
(r) 3:50 In umbra legii (r) 4:45 
Vacanța perfectă (r)

20:15 Sergentul Bilko
H (comedie, SUA, 1996). 

Cu: Steve Martin, Dan 
Aykroyd, Glenne Head- 

' ■ ly. R.: Jonathan Lynn, 
ti 55 Celebritățile timpului 

tău
22:10 Top Super Hit Maga

zin muzical
23:40 Strigătul

H(dramă, SUA 1991).
In distribuție: 
John Travolta, Jamie 
Walters, Heather Gra
ham, Linda Fiorentino. 
R.: Jeffrey Hornaday 

1:15 Adolescenții (partea I) 
(doc. Anglia, 2005) 

2:15 Jurnalul TVR (r).
Meteo. Sport 

3:15 Timpul rămas (film, r) 
440 Poveștile copilMei:

□Armăsarul negru 
(film, r) 

SaOPnfaioniș fa 
630 Hețpme <fap*  ■*-  

paefa

20:30 Punctul limit
IS(acțiune/thriller, SUA, 

1993). Cu: Bridget 
Fonda, Gabriel Byrne, 
Anne Bancroft Harvey 
Keitel. R.: John Bad- 
ham 

224. Ronin (acțiune, SUA 
- -fl 1998). Cu: Robert de 

Niro, Jean Reno, 
Natascha McElhone, 
Sean Bean, Stellan 
Skarsgard, Jonathan 
Pryce. R.: John 
Frankenheimer

1:15 Tezaurul diavolului
Q(aventuri, Canada, 

1995). în distribuție: 
John Busse, Faber 
DeChaine, Misty Haf- 
dahl, Marty Ryan. R.: 
Don Gronquist

330 Pimdui Mtă (film, r) 
525 Caravana Dansez 

pentru dna fa
MO fro Motor 

(reluare)

2030 Amprenta morții
Hfacțiune, SUA, 2004). 
L . Cu: Jean-Claude Van 

Damme, Simon Yam, 
Philip Tan, Valerie 
Tian, Lisa King. R.: 
Philippe Martinez 

22:30 Asasinul din vis
□ (thriller, SUA 2000). 

în distribuție: 
Keanu Reeves, 
Marisa Tomei, 
James Spader. 
Regia:
Joe Charbanic

030 Euforia Midnight Sun 
Tour

130 Concurs interactiv 
230 Observator

(reluare)
3:15 Asasinul din vis
□ (film, r)

535 Desene animate: 
Ananagt - Proiectil 
Gxekej.

«90 Mda
(reluare)

830 Mr. Bean (d.a.) 930 Gold
en Kimono Warrior 11:00 
Aventurile lui Martin Misterio
sul (serial animație) 12:00 
Agenția de turism 12:30 Fit & 

, Chic 1330 Tibanu' 1330 Pet
Zone 14:00 Un bărbat miște-; 
rios (horror, Canada/ SUA) 
1630 Viață de câine (comedie, 
SUA 1999) 1800 Sărbători de 

i vară 18:30 Știri Național TV
1945 Duplex Freshmania (live) 
20:00 Țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 20:15 Freshma- 
nia 22:15 Din viață scapă cine 
poate (dramă)

9:15 Road Runner (r) 9:45 
Descoperă România 10:15 
Sâmbătă seara râzi la PRO TV 

: 12:15 Zolar - un sportiv 
extraterestru (aventuri) 14:15 
Născut DJ (r) 14:45 Ruleta 
destinului (r) 15:45 Ca-n fa
milie (s) 1645 B.D. la munte 
șî la mare (com./acț.) 1930 
Rebel în California (s) 2030 
Entertainment News2020 
Alias (s) 2130 Născut DJ (s) 
2200 In ring cu Rocky (s) 
2300 Marfa și banii (acțiune)
100 Point Pleasant (s)

6:00 dona (r) 7:00 Răzbu
narea Victoriei (r) 9:00 Cântec 
de iubire (s). Cu: Lucero, Fer
nando Colunga, Daniela Romo 
11:15 Un medic în familie (s) 
12:30 Al șaptelea cer (s) 1330 
Prizoniera (s) 1530 Răzbuna
rea Victoriei (s). Cu: Sanya 
Smith, Gabriel Porras, Sebas
tian Ligardi 16:30 Daria, iubi
rea mea (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Salome (s) 
2030 Numai iubirea (s) 2145 
Clona (s). Cu : Murilo Benicio, 
Giovanna Antonelli 24:00 Pri
zoniera (r) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r) 2:45 Numai 
iubirea (r)

-■•mu..:;:
7:30 Desene animate 8:00 
Quizzit - em. interactivă 930 
Copiii de la 402 (d. a.) 10:00 
Imobiliare Blitz 11:00 Auto- 
forum 11:40 Tele RON 13:00 
Justiție oarbă (s) 14:00 S.O.S. 
Salvați-mi casa (r) 15:15 Super 
Nanny (r) 16:50 Te crezi mai 
deștept? (r) 18:00 Focus 1930 
Camera de râs 2030 Sfân
tul (acțiune, SUA 1997) 22:30 
Rowenta Elitte Model Look 
23:30 între viață și moarte 
(dramă, SUA 1999). Cu: Nico
las Cage, Patricia Arquette 
2:30 Sunset Beach (s) 4:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 4:30 
Autoforum (r) 5:00 Ciao TV (r)

7:00 Calendar ecumenic 730 > 
Azi, mâine (doc.) 8:00 Fabricat 
în Germania (doc., r) 9:15 Top 
Fan X (r) 10:00 Vis de vacanță 1 
10:30 La limită. Autoshow; 
1130 Lumea Poveștilor Nemu
ritoare 11:30 Documentar 
12:00 Beretele albe 13.-00 Fan 
X 14:00 Destinații la cheie 
1430 Pasul Fortunei (r) 1630 
Esentze 17:00 High Life (r) 
18:00 Briefing. Știrile săptă
mânii 1930 Documentar 
2030 Partea ta de vină (co- 
mede, România, 1963) 2230 
Beretele afce fa 2330 Menis. 
Cu Lava Andreșan 2430 
Vkteodpui muatate

0630-07.00 Observator (r) 
1630-16.45 Știri locale

| ’ i J ‘ ’ IsÂAiil JJSSNMț»»

9:30 Războiul lui Nat Banks 
(dramă SUA, 2004). 11:10 
Copii în America (comedie, 
SUA 2005). 1245 Uși roși (dra
mă, SUA 2005). 1420 A- 
venturile lui Sharkboy și Lava- 
girl (acțiune, SUA 2005). 1530 
Cinema, cinema, cinema 1620 
Jurnal de bord (thriller, SUA 
2005). 1830 Cel mai lainos joc 
(biografic, SUA 2005). 2030 
Hany Potter și Pocalul de Foc 
(aventuri, SUA 2005). 2235 
Syriana (thriller, SUA 2005). 
0:45 De dragul aparențelor 
(comedie, SUA 2004).

11:00 Realitatea de la 11:00 
1120 Jurnal de bord 13:10 
Money Express 14:00 Reali
tatea de la 14:00 15:20 Fa
brica 1630 3x3 1735 3x3 
1845 Jurnal sport 19:15 Ediție 
specială 2030 Realitatea de la 
20:00 20:10 Eurosceptici, cu 
Adrian Ursu 2130 Realitatea 
de la 21:00 21:30 Tănase și 
Dinescu (talk-show) (r) 2245 
Descoperă România 2330 
Realitatea de la 23:00 2320 
Jurnal de mare audiență 2430 
Realitatea de la 24:00

DISCOVERY '
1130 X-Testers 1230 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 1330 
Dependenți de cascadorii 
14:00 Cascadorii ca-n filme 
15:00 Vânătorii de mituri 
16:00 Brainiac 1730 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 1830 
Revoluția 4x41930 Automo
bile americane recondiționate 
2030 Mega constructori: înăl
țime extremă 2130 Dr. G, 
medic legist 2230 Adevărate 
loc al crimei: Dans mortal 
2330 Judy Garland: Secrete 
medkale 2430 La un pas de 
moarte: O pămbare prât iad 
130 Zece metode de a te 
er m cu im monsku
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puteți afla totul despre spor- 
: informații de bază despre fiecare sport 
• trids, echipamente și accesorii nece- 

evenimentelor din domeniu, galerie

1 euro 3,1334 lei
1 dolar american 2,2720 lei
1 gram de aur 49,4058 lei

Amplpaarea radarelor în data de 21.07.2007:
- DN 7: Vețel - lila - limita jud; Arad;
- DN ttfc Dobra - limita jud Tlmi$;
- DN 7: Slmerla - Orlștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal. Calea Zarandulul. străzile
Horea ;l Mill Emlnescu.
Amplaaaraa radarelor In data de 22.07.2007: 
- DN Ut Zam - lila - Lainic - Mintia - limita jud. 
Arad;
1 Di 687: Blreea Mici - Crlstur - Hunedoara - 
Hășdat;
* imii B-dul Decebal, Calea Zarandulul, străzile 
Horea |l Hllii Emlnescu. /

Farmacia „Green Line*, non-stop, Bd. Dacia, nr. 
ț 33.®-* 748080.

DEVA
Farmacia .Bella Farm*, non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-+ 231515.
Farmacia nr,1 .Remedia*, non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-* 211616, 224488.

.... ....

mnmiNNni
Societatea Preț Variație

închidere Qel/acț) (%)
TIV 0,9200 +2.22
SF5 <7700 +1,71
SIF2 3,9300 +1,03
SIF1 4,3100 +1,65
HM 3,0000 -0,33
BRD 27,6000 +0,73
SÎF3 2,7500 +0,73
K 47,3000 +0,21
SNP 0,5900 +0,85
Rublică realizata de S\ 
Decebal, bl.R, |»rter.

M IFB FIIMWEST S 
Telefon 221277.

A Deva, b-dul

SUD0K0
> J5 > 5 i i >Om < •'« • * « » •<■*< € iViPWA

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

ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

985234176
4 7 2 1 6 9 5 8 3
3 6 1 7 8 5 9 2 4
1 5 7|4T9 2 6jJ 8
623578419
8 9 4 3 1 6 7 5 2
2 1 8 6 4 73 9 5
536921 847
7 49853261

începători

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

Avansați

Informația înseamnă putere
■ Minim 5 agenți eco
nomici solicită zilnic 
date de la Inspectora
tul de Statistică.

Deva (D.I.) - „Este aproape imposibil să iei decizii corecte fără o statistică reală”. Acesta este motivul pentru care Alexandru loan Cuza, prin decret domnesc, a înființat acum 148 de ani Serviciul statistic central în Țara Românească, serviciu devenit ulterior nucleul Serviciului Român de Statistică. România a fost printre primele țări europene care a considerat necesară colectarea celor mai diverse date, pentru a putea analiza o situație de fapt. E drept, Franța, în 1801, Italia, în 1805 și Austria, în 1810, au fost țările promotoare în această activitate.„Statistica culege date, le prelucrează, creează indici statistici, apoi le pune la dis-

»9 - Înființarea Oficiului Centra! d Statistică Administrativă 
' 1 ~ Wmtil recensământ al populației; _
■-iflfe ■ prima cercetare "de
ntvijl național dintr-otarăMWt‘_________________„____________ ■■
-1913-la hințâ îm^HântBiI statlrtic universîtar, prin A: . mia de înalte

Studii Comerciale il Igriufl riai

- 1930 - Recensământul Genera' ai PopuiaVei Române,
- 1MDI - Recensăminttil al EMMH, M «ane principalul loc l-a
ocupat Inventarierea fatreprlniîtariliM Industriale _______________________
- 1941 - Recensământul Agricol, prima lucrare sistematica de acest gen
efectuata 1nJaranoMtră_ __________ ■______________________________
- l£&5, 1977, ilMiiaiir Recensământul populației șt locuințelor

- 2010 - Recensământul populației p locuințelor, ia nivel de Uniune Euro
peană.poziția celor care se ocupă cu politici economice, sociale, demografice. Ni se solicită date statistice chiar de către studenți, cadre didactice, administr ații locale, pentru a face diferite studii sau pentru a-și cala strategia de dezvoltare pe niște date concrete preexistente. De asemenea, primim solicitări de la diverși agenți economici, care doresc să-și deschidă o afacere de un

anumit tip în localități puțin cunoscute de ei și vor să știe care sunt resursele economice și umane ale zonelor lor de interes, pentru a vedea dacă afacerea lor se va putea dezvolta acolo sau nu”, spune Traian Laslău, directorul Inspectoratului Teritorial de Statistică Hunedoara. „Și asta pentru că avem o serie de indicatori pe care îi centralizăm periodic și care dau o

Traian Laslău, director IT Sta
tistică Hunedoaraimagine a unei comunități la un moment dat, sau prin comparație cu alte comunități sau/și alte perioade.Statistica fotografiază momentul și, pe baza imaginii rezultate, se pot lua decizii pe anumite termene, se pot elabora strategii în diverse domenii. Cine deține informații concrete poate să-și facă planuri și acestea să și aibă succes”, susține directorul ITS.

Pensionarii sunt sceptici
■ Pensionarii doresc să 
primească majorarea 
pensiilor, prevăzută de 
lege, mai repede.

Clara Păs___________________
tlara.pasgln1ormHiedia.ro

Deva - Membrii Federației Pensionarilor din România (FPR) susțin că sistemul de mărire a pensiilor promovat de noua lege nu-i avantajează. „Abia peste un an și jumătate vom ajunge la nivelul de 45% din salariul mediu brut, și până atunci mulți dintre noi nu vor mai fi”, a declarat președintele FPR, Dumitru Dincă. Președintele Traian Băsescu a promulgat, miercuri, Legea pensiilor, după mai multe discuții contradictorii cu membrii guvernului. Șeful statului a declarat că își menține rezervele în ceea ce privește sursele de finanțare

a aplicării acestei legi. Pe de altă parte, ministrul Muncii, Paul Păcuraru, susține că există fonduri pentru punerea în practică a deciziei. Conform actului normativ, pensia medie va urca cu 40 la sută la începutul anului viitor, după ce punctul de pensie va crește de la 31 la 37,5 procente din valoarea salariului mediu brut. Legea pensiilor stabilește o nouă majorare a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2009, de la 37,5 la 45% din salariul mediu brut.
Părerea pensionarilor„E bine că s-au gândit și la noi, dar amână cam mult până să ne luăm banii. Ce să faci cu o pensie de 280 de lei? Am crezut că după recalculare o să-mi crească pensia. De unde? Au calculat și le-a dat că trebuia să iau mai puțin decât am acum. Păi, cu

Sursa: CJP Hunedoara

-limită vârstă cu vechime completă - 559 ii
-limită vârstă cu vechime incompletă - 241 ii
-anticipată - 467 lei
-anticipată parțială - 374 lei
-pensie invaliditate - 298 ii
-pensie urmaș - 201 ii
-pensie aqrictallor - 130 lei
-pensie OVR - 230 lei

în județul Hunedoara sunt înregistrați 145.000 de pensionaripensia mea ce pot să fac, când am de cumpărat medicamente de aproape 40 de lei pe lună, că sunt cardiac?! O pâine e 2 lei, roșiile 2 lei kilogramul. Am poftit la lubeniță, dar nu am cumpărat. Poate după ce iau medicamentele și plătesc taxele. Mai îmi dau copiii bani, dar mi-e rușine să primesc de la ei”, spune. Vaier A., din Deva. „Promit și ei...

că vin alegerile, dar când va fi să ne dea banii, nu o să dea nimic. Așa au făcut și cu recalcularea. Bătaie de joc pe capul bătrânilor. Mai lucrez noaptea ca paznic, că dacă m- aș lăsa în grija statului aș muri de foame și de sete. Așa e! Când ești pensionar nu mai ai decât boală și necaz. Bucurii și bani, nici gând!” e de părere Aurică Coștelean.
Recomandări de week-end
■ în acest sfârșit de 
săptămână polițiștii 
recomandă șoferilor să 
aleagă rute ocolitoare.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@infrommedia.roDeva - Date fiind valorile mari de trafic din perioada sfârșitului de săptămână, Serviciul Poliției Rutiere Hunedoara recomandă partici- panților la trafic să circule cu atenție sporită respectând regulile de circulație, precum și indicațiile agenților de poliție și adaptând în permanență viteza la condițiile de drum și trafic.„în condiții de trafic supraaglomerat se recomandă conducătorilor auto să păstreze o distanță corespunzătoare în mers față de autovehiculul care rulează în față și să nu se angajeze în depășiri neregulamentare, această ma

nevră impunând o asigurare temeinică pentru a nu pune în pericol siguranța celorlalți participant la trafic”, spune șeful Serviciului Poliției Rutiere Hunedoara, subcomisar Ion Tirinescu.
Reduceți viteza!în perioada 20 - 22 iulie 2007 aparatele radar vor fi amplasate pe DN7, pe tronsonul de drum Ilia - Zam, Deva - Simeria și Orăștie - limita cu județul Alba, dar și pe DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română, DJ 687: Bâr- cea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat, precum și pe tronsonul Bănița - Petroșani.în zilele de 21 și 22 iulie 2007, traficul rutier pe DN 7, între localitățile Ilia și Zam este monitorizat ale către a- genții Serviciului Poliției Rutiere și de reprezentanți ai Companiei Națiomile de Drumuri cu privire la respectarea restricției de circulație a

autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Pe durata caniculei, vor fi amplasate dispozitive de control pe toate drumurile naționale pentru a verifica respectarea interdicției de circulație a autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone între orele 11.00 - 20.00.
Alegeți rute ocolitoareDatorită lucrărilor de amenajare a podului peste râul Mureș din localitatea Ilia, se recomandă participanților la trafic, pentru evitarea evenimentelor rutiere nedorite și a blocajelor, următoarea rută ocolitoare:Ilia - Brănișca - Șoimuș - Hârău - Rapolt - Geoagiu - Gelmar, cu ieșire în DN 7;Conducătorilor auto care circulă pe direcția Sebeș - Arad le este recomandată ca rută ocolitoare:DN 7 - Gelmar - Geoagiu -

Control în traficRapolt - Hărău - Șoimuș - Brănișca - Ilia, cu ieșire în DN 7.De asemenea, în fiecare zi de miercuri, între orele 10.00- 16.00, traficul rutier pe DN 66 între Petroșani - Livezeni- Bumbești Jiu este restricționat datorită lucrărilor de amenajare a defileului Jiului.

tlara.pasgln1ormHiedia.ro
mailto:mihaela.tamas@infrommedia.ro
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Job nou: consultant european
• Cauze. învățatul pe de rost și cursurile ținute într-un limbaj de lemn au făcut ca mulți tineri români să aibă dificultăți decomunicare și adaptare atunci când caută un loc de muncă, arată un raport al comisiei prezidențiale. (C.P.)

Paul Păcuraru

Program 
redus
București (MF) -
Inspecția Muncii 
recomandă angajato
rilor să sisteze acti
vitățile în aer liber 
între orele 11.00 și 
17.00, pe perioada 
caniculei.'„în inter
valul orar menționat 
activitatea va fi sis
tată, pe cât posibil, 
pentru a proteja 
lucrătorii de efectele 
caniculei", se arată 
în comunicatul 
Inspecției Muncii. 
Totodată, inspec
toratele teritoriale de 
muncă din județele 
în care este anunțat 
cod portocaliu vor 
verifica, pe durata 
caniculei, dacă anga
jatorii iau măsurile 
de protejare a 
lucrătorilor impuse 
de normele legale în 
vigoare. între 
județele care au 
primit avertizări 
meteorologice cod 
portocaliu se numără 
și județul Hune
doara.

■ Un tânăr absolvent 
de drept vrea să se 
afirme în domeniul con
sultanței intra-europene.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.roDeva ■ Deveanul Ionuț Poca a renunțat la o carieră în Barou deoarece pasiunea pentru calculatoare a fost mai puternică, motiv pentru care de câțiva ani lucrează la o firmă specializată ca implementator programe IT. Altfel spus el este cel care stabilește pentru client ce tip de rețea informatică, calculatoare și programe are nevoie astfel încât afacerea acestuia să funcționeze cu maximum de performanță. însă se gândește serios să-și înceapă propria

Necesar de 
resurse umaneIași (MF) - Ministrul Muncii, Paul Păcuraru, a declarat că România se confruntă cu un deficit al forței de muncă și că acesta ar trebui acoperit din resurse interne, și nu făcând apel la forța de muncă din Africa de Nord și Orientul îndepărtat. „Este nefiresc să aducem chinezi în România, iar românii să lucreze pe-afară. Este firesc să construiești România cu români. Avem o problemă de curriculă: în manualele școlare nu sunt incluse anumite categorii de informație și tehnologii. în al doilea rând, există în mediul rural resurse umane imense, care nu simt incluse în circuitul economic”, a explicat ministrul Paul Păcuraru. Constructorii, cei 

mai afectați de 
caniculă

Inteligența emoțională 
și locul de muncă
■ Femeile conduc mai 
bine colectivele mici, 
iar băbații pe cele de 
500-1000 de angajați.

București (MF) - Nivelul de epuizare fizică și emoțională datorat stresului profesional scade atât la bărbați, cât și la femei, pe măsură ce poziția ocupată de aceștia în ierarhia organizației este mai înaltă, potrivit unui studiu despre inteligența emoțională realizat de Competent Consulting. Prin inteligență emoțională se înțelege capacitatea de identificare, înțelegere și gestionare a propriilor emoții. Nivelul cel mai redus de inteligență emoțională este înregistrat la persoanele care lucrează în agricultură, acestea fiind urmate de cele din construcții, ONG-uri, învățământ și cercetare, iar nivelul

llonuț Poca se gândește la o afacere proprie (Foto: Mihai stan)lui afacere. „Viitorul este al consultanței. Iar cea intra- europeană mi se pare, în acest moment, una profi

cel mai ridicat îl prezintă persoanele din administrația publică, armată, poliție și jandarmerie.
Stresul profesionalîn ceea ce privește stresul profesional, cei mai relaxați bărbați sunt antreprenorii, iar din categoria celor mai stresați fac parte șomerii și pensionarii, urmați de cei care au funcții de execuție. Femeile aflate pe poziții de top management sunt cele mai relaxate, iar un grad mai mare de stres se regăsește tot la șomere și pensionare.Pentru bărbați, organizațiile cu 11-25 și 501-1.000 angajați le asigură cel mai ridicat nivel de echilibru emoțional, în timp ce în cazul femeilor un nivel crescut de echilibru este asigurat de organizațiile cu unu-zece angajați sau peste 5.000 de salariați. Femeile 

tabilă. Sunt într-o perioadă de acumulare de experiență și informație, dar cu toate acestea lucrez deja la un proiect

Antreprenorii au un nivel de inteligență emoțională mediusunt preferate pentru conducerea colectivelor de 25-50 persoane, iar bărbații pentru 

personal. Este vorba de o firmă care să dezvolte parte- neriate între țări, pe bază de turism”, spune Ionuț.La cei 27 de ani, deveanul stăpânește pe lângă cunoștințele de drept și informatică și pe cele economice, despre care vorbește ca și când ar fi unul din branșă. „în anii care vin două lucruri se vor plăti foarte bine: meseriile și serviciile. Spre exemplu, In țările dezvoltate 50% din produsul ’ intern brut este susținut de servicii, 35% provine din industrie și 15 din agricultură. Dacă te uiți atent, vezi că în servicii se rulează cei mai mulți bani. Pesfe tot este nevoie de servicii și consultanță. Era trocului a apus, acum totul este business”, își încheie pledoaria Ionuț.

organizațiile cu un număr cuprins între 500-1.000 angajați, mai reiese din studiu.

Pentru ca vrem să-ți raspiatim fidehtatea
sa te înarmam cu premii, tți propunem

■un nou concurs. în perioada 5 lume - 26 ON
iulie, mtra pe www.huon.ro.completeza 
formularul asociat imaginii de promo și câștiga in 27 iulie 
un MP3 PLAYER,, un WEBCAM sau o pereche de 
CĂȘTI CU MICROFON SUCCES!!!

REGULAMENT
.*  i.tă*  . r - pC*  ». ’ a’ ? ■ *.  ’ ’ V ’ • : - w - - •

■>’ J Îî 1’4 Î» 4. Ș ~ :

Societate Comerciala
ȘOFER CATEG. C + E

pentru camion DAF și camion MAN echipat

PCT (103636)

cu abroll-keeper, depozit Deva. 
Informații la telefonul 0254/232715, 

între orele 8-16.

experiență în activitatea de birou sau absolvent promoția 2006 
(specializarea turism-servicii constituie avantaj), domiciliul in 
Hunedoara, cunoștințe obligatorii de limbă străină, cunoștințe 
operare calculator, permis conducere, telefon.
Relații la telefonul 0254/748784 sau la sediul Agenției Atiassib 
din Hunedoara.
E-mail: director.banat@atlassib.ro. <io36oo)

Stotare! de ctatare Sosuri se muocl poleit pentru tina ș

* Contract de muncă permanent;
* Calificare la locul de muncă;
* Salariul de încadrare plecând de 
la 580 lei;

* BoFius de prezență de minim 
85 de lei;

* Spor de vechime și indem
nizație de loialitate;

* Ore suplimentare plătite dublu 
și spor pentru orele de noapte;
* Tichete de masă;

* Transport gratuit pentru toți 
angajațîi;

Cantină și cabinet medical;

S.C. SEWS-ROMANIA DEVA S.R.L <
Angajează pentru fabrica din Deva personal 

necalificat pentru poziția de:

CONFECȚIONER CARLAJE AUTO
‘ Condiții de lucru la standarde 
occidentale într-un mediu fără 
noxe.

■ Disponibilitate pentru munca în 
3 schimburi;
- Minim 8 clase;
■ Stare bună de sănătate;
■ îndemânare, .flexibilitate, serio
zitate.
SERB DEVA te așteaptă zilnic să- 
ți depui CV-ul la Poarta Fabricii 
din GALM ZARANDULUI, NR. 
166 (DN DEVA.
Informații suplimentare puteți 
obține la numărul de telefon 
206600.

(1041551

SC APAPROD SA DEVA
Operator licențiat în captarea, tratarea și distribuția apei 

Adresa: Deva, Calea Zârandului, nr.43 

ORGANIZEAZĂ
CONCURS pentru ocuparea unui 

post de SUDOR
CERINȚE:
- școala profesională în meserie
- temeinice cunoștințe practice de sudură oxiacetilenică și electrică
- experiență in meserie minim 5 ani
- cazier judiciar
Concursul constă în: administrarea unei probe practice de sudură 

rețele.
Cererile se depun la sediul SC APA PROD SA DEVA. Dep. Resurse 

Umane, până la data de 26.07.2007, iar concursul va avea loc in data 
de 30.07.2007.

Informații suplimentare la Dep. Resurse Umane, tel. 222.345 int. 
19.

COCS

mailto:clara.pas@informmedia.ro
http://www.huon.ro.completeza
mailto:director.banat@atlassib.ro
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Daria concurează la Deva!
■ Campioana mondială 
la școlari și europeană 
la copii participă la 
turneul seniorilor.

i

• Raliu, ieri, înaintea startului, a avut loc validarea documentelor pentru cea de a 7-a etapă a Campionatului de Raliuri al României Dunlop, Raliul Sibiului Pirelli. Au fost admise 46 de echipaje, din cele 51 înscrise în concurs. După cum se știe aici este prezent și hunedoreanul Mihai Leu, aflat deocamdată pe locul șase. (V.N.)

r

Valentin Neagu

Componența Seriei a 2-a______________________
București (MF) - Comitetul de urgență al Federației 
Române de Fotbal a decis componența celor două 
serii ale Ligii a ll-a. Seria a 2-a are următoarea com
ponență: FC Argeș, Jiul Petroșani, CSM Râmnicu Vâl- 

■ cea. Unirea Alba-lulia, Minerul Lupeni, Gaz .Metan
Mediaș, EC Caracal, Industria Sîrmei Câmpia Turzii, 
Corvinul Hunedoara, Poli Timișoara II, FC Târgoviște, 
FCM Reșița, FC Bihor, CFR Timișoara, CS Severnav Dro- 
beta Turnu Severin. Arieșul Turda, CS Mureșul Deva și 
Liberty Oradea.
Toate cele patru echipe din județul nostru fac parte 
din această serie.
Primele două echipe clasate din fiecare serie vor pro
mova în Liga I, la sfârșitul sezonului 2007-2008, în timp 
ce ocupantele ultimelor patru poziții retrogradează în 
Liga’a lll-a.

Programul meciurilor din sezonul 2007/2008 va fi sta
bilit luni, de la ora 10.00, la Casa Fotbalului.

Deva - Astăzi, la Deva, în organizarea Clubului de Șah Deva, începe cea de-a XXI-a ediție a Turneului Open de Șah General „Trofeul Cetății” și Turneul pentru copii de 12 ani. întrecerile se vor desfășura la Școala Normală „Sabin Drăgoi” și vor dura opt zile, pe parcursul cărora se vor disputa nouă runde. Ședința tehnică are loc la ora 10, iar prima rundă la ora 16,30, duminică, 22 iulie, urmând să se dispute două runde. Ritmul de joc este de două ore pentru 40 de mutări, la care se adaugă 30 de minute activizare, deci un
AJF nu cedează presiunilor
■ Deși duminică se vor 
juca semifinalele, 
războiul dintre Ghelari 
și AJF continuă.

...........................  ..... Valentin Neagu
valentin.neagu@infonrimedia.ro

A plecat la Europene
|Deva (V.N.) - După ce, la Trabzon, în Turcia, a câștigat medalia de argint la Jocurile Mării Negre, Mihaela Feurdean, de la CSȘ Deva, a plecat la Campionatele Europene de Lupte cădeți, unde va concura la categoria 40 de kg. întrecerile vor avea loc în Polonia, la Varșovia, unde și-au anunțat participarea 

|^nu mai puțin de 20 de țări. De remarcat fap- tul că Mihaela este campioană națională la această categorie și participă pentru prima oară la un Campionat European. Cu toate acestea, deveanca și-a propus im obiectiv îndrăzneț: situarea în primele cinci locuri. „O să fie foarte greu, dar nu o să mă las bătută așa ușor” - ne-a spus înainte de plecare Mihaela. La rândul său, antrenorul Cosmin Văcărașu a tinut să precizeze că are încredere în eleva lui, europenele fiind locul unde își poate dovedi din plin valoarea.

Deva - Se pare că în Cupa Primăriilor la Fotbal divergentele dintre echipa de fotbal Poiana Ruscă Ghelari și Asociația Județeană de Fotbal (AJF) nu s-au încheiat. Reamintim că acestea provin de la faptul că în partida Poiana Ruscă Ghelari - Petito Băcia, disputată în optimile de finală, ambele echipe au folosit jucători legitimați, ceea ce con-

Mihaela Feurdean

Centura neagră
Deva (V.N.) - O comisie tehnică a departamentului de karate Ryu a Federației Române de Karate Modern a examinat candidatii înscriși pentru obținerea certificatului de grad 1 dan. De la CSK Masibo Petroșani s-au prezentat cinci sportivi care au candidat la centura neagră. Toți candidatii clubului petroșă- nean au trecut cu bine examenul de promovare în grad. Este vorba de următorii sportivi: Ionut Mănescu, Ionut Ipate, Bogdan Florea, Dorin Prodan și Andrada Suciu. Seniorul Cristian Cotan, cu dublă legitimare Masibo - Dinamo București, centura neagră 1 dan, a înființat în București un club de karate de inițiere și performantă.(Foto: Traian Mânu)

valentin.neagu@infarmmedia.rc

Daria vișănescutotal de cinci ore. De asemenea, în 24 și 26 iulie se vor organiza și două turnee-blitz.Cu siguranță, vedeta tur- nelui de la Deva va fi Daria Vișănescu, care în acest moment este campioană mondială la șah școlar și campioană europeană la copii. De asemenea, ea este cea mai tânără maestră FIDE. „Daria va concura însă la turneul 
travine regulamentului. Cu toate acestea, Comisia de disciplină a AJF a hotărât ca Băcia să continue competiția. Cei din Ghelari spun însă că trebuiau eliminate ambele echipe, în acest sens având intenția de a face un memoriu la FRF, susținând că instituția județeană este vinovată.Studiind însă răspunsul AJF către cei din Ghelari, constatăm că respectiva instituție nu se lasă intimidată de aceste demersuri. „Trebuia să vă adresați Comisiei de apel, singura care are dreptul de cercetare și soluționare a acestor cazuri. Dar ne punem întrebarea: ce să mai cerceteze când dumneavoastră recu-

La turneul devean și-au anunțat prezența șahiști valoroși
(Foto: T. Mânu) mai buni arbitri români de șah ai momentului. Este vorba de Gheorghe și Haralam- bie Candea.Turneul de copii se va desfășura în sistem elvețian, pe durata a nouă runde și în

seniorilor, unde speră să acumuleze cât mai multe puncte. Credem că la această ediție vom avea partide foarte disputate, anuntându-și participarea cei mai valoroși șahiști din județ, dar și nume cunoscute din tară” - ne-a declarat’ aceleași condiții ca și turneul ieri Corneliu Hotăran, președintele Clubului de Șah Deva. Tocmai de aceea, la turneu vor fi prezenti și cei
general. Festivitatea de închidere și premierea se vor desfășura sâmbătă 28 iulie, in jurul orei 14.

Se așteaptă finala (Foto: Traian Mânu)
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noașteți și este dovedit că ati avut în echipă jucători legitimați care au jucat în Campionatul Județean, ediția 2006- 2007?”De asemenea, în răspunsul semnat de secretarul general al AJF, Doru Toma, se mai spune: „în ceea ce privește
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amenințarea că vă adresați organelor superioare, este treaba dumneavoastră. Vă informăm însă că AJF Hunedoara este o asociație cu personalitate juridică non profit și dăm socoteală doar în fata asociaților și a cluburilor afiliate”.

Vara aceasta reclama ta în Cuvântul liber va 
fî doar 50 de lei + TVA! s

Cu bani putini, poți câștiga bani mulți!

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 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

mailto:valentin.neagu@infonrimedia.ro
mailto:valentin.neagu@infarmmedia.rc


sâmbătă. 21 iulie 2007 USER

HE SCURT

• Efectele caniculei. Directorul clubului de volei feminin Penicilina lași, Nicu Roibescu, a decis, vineri, să trimită jucătoarele acasă deoarece sala în care se pregătesc acestea nu are un sistem de aerisire care să fie eficient în această perioadă, când este caniculă.Sala Penicilina nu are un sistem de aerisire adaptat la aceste călduri sufocante și prin faptul că există multe luminatoare din sticlă, temperatura din interiorul arenei depășește cu mult 40 de gradd.

Adversară în efectiv redus

PrCZCnt*  Președintele Federației Române de Tenis, Ilie Năstase, va asista, duminică, la finala turneului futures feminin de la Craiova, dotat cu Trofeul Distrigaz Sud, inclus in Circuitul International de Tenis al României.
(Foto: EPA)

■ Trabzonspor va evolua 
cu Oțelul fără o serie de 
fotbaliști, accidentați sau 
în urmă cu pregătirea.

Galați (MF) - Echipa Trabzonspor a plecat, vineri, spre România, pentru meciul cu Oțelul Galați, din turul trei al Cupei UEFA-Intertoto, însă din lotul de 21 de jucători anunțat de tehnicianul Ziya Dogan nu fac parte Daouda Jabi, Jefferson, Risp, Musa și Ergin Keleș, informează tnn.net-Jabi nu a fost inclus în lot deoarece este în urmă cu pregătirea, iar ceilalți patru jucători lipsesc din cauza unor accidentări.
Vor „dubla”Vicepreședintele clubului Trabzonspor, Hașim Sayitoglu, a declarat că vrea victorii în ambele manșe cu Oțelul. „Vrem să învingem Oțelul Galați și acolo și aici și să ajungem în Cupa UEFA”, a spus Sayitoglu.
W..............................
Vrem victoria în ambele partide 

Hașim Sayitoglu

..............................nCăpitanul echipei din Trabzon, Huseyin Cimșir, a afirmat că vrea un rezultat bun în meciul cu Oțelul. „Calitatea noastră este evidentă, la fel și a adversarilor noștri. Vrem să jucăm un fotbal bun și să ne calificăm, pentru a

Suporterii grupării turce sunt cunoscuți pentru fanatism și exuberanța lor deosebită, susținându-$i 
cu ardoare favorițil (Foto: epa)arăta că suntem pregătiți pentru campionatul intern și a ajunge în Cupa UEFA”, a precizat Huseyin.Un alt jucător, Ersen Martin, a subliniat că Oțelul Galați nu este o echipă foarte cunoscută, însă joacă bine pe teren propriu. „Este ultimul nostru obstacol în calea spre Cupa UEFA. Vrem să învingem acolo, și la meciul retur să jucăm relaxați în fața publicului nostru”, a spus fot balistul. j|Ibrahim c v®tara și-a exprimat convingerea că Trabzonspor va obține rezultatul dorit la Galați.

Echipa probabilăPotrivit ajansspor.com, Trabzonspor ar putea evolua, sâmbătă, în următoarea formulă: Ahmet Șahin - Ferhat Cokmuș, Cagdaș Atan, Tayfun Cora, Celaleddin Kocak - Ayman Abdelaziz, Huseyin Cimșir, Serkan Balei, Ceyhun Eriș - Gokdeniz Karadeniz, Umut Bulut.Cotidianul Hurriyet notează că Ziya Dogan și-a avertizat jucătorii că Oțelul Galați este o echipă foarte disciplinată și trebuie abordată cu seriozitate. „Oțelul nu prea are jucători importanți, dar 

este o echipă cu un joc colectiv foarte bun. Noi le suntem superiori, însă acest lucru nu înseamnă că îi vom învinge la diferență mare. Mergem în România pentru a învinge”, a spus Dogan.
Astăzi, la ora 18Oțelul va juca prima manșă cu Trabzonspor sâmbătă, la ora 18.00, și returul o săptămână mai târziu, în deplasare. în cazul în care va trece de Trabzonspor, Oțelul Galați va juca în turul doi preliminar al Cupei UEFA, unde România va mai fi reprezentată de CFR City.

Incident
București (MF) - Plecarea echipei Atletico j Madrid spre România a fost marcată de un incident la aeroportul Bara- I jas, unde la terminalul 1, i exact cel de unde urmau să se îmbarce fotbaliștii, un bărbat a fost împușcat de polițiști.

Plusează
Milano (MF) - Cotidianul Gazzetta dello Sport scrie, vineri, că oficialii clubului Inter- nazionale Milano sunt dispuși să mărească oferta pentru fundașul echipei AS Roma, Cristian Chivu, la 14 milioane de euro.

Cristian Chivu (Foto: epa)

Campioană europeană
București (MF) ■ Atleta Bianca Perie a câștigat, vineri, medalia de aur în proba de aruncare a ciocanului din cadrul Campionatelor Europene de juniori de la Hengelo (Olanda), cu o performanță de 64,35 metri, rezultatul survenind la doar șase zile după ce sportiva a cucerit și aurul mondial, la Ostrava.în finala probei la CE de la Hengelo, Bianca Perie a reușit o aruncare de 59,74 metri, pe care a îmbunătățit-o după două runde, la 64,35 metri, cu 26 de centimentri mai puțin decât performanța din cadrul CM de la Ostrava, care i-a adus în urmă cu șase zile medalia de aur. Pe podiumul competiției din Olanda au mai urcat Katerina Safrankova (Cehia, cu 52,95 metri) și Natalia Șaiunova (Belarus, cu 62.73 metri).

Cesar Uribe
(Foto: EPA)

Kaka l-a înnebunit pe Ramon Calderon, președinte al clubului Real 
Madrid, dispus la mari sacrificii (Foto: epa)

DemisUrna (MF) - Tehnicianul Julio Cesar Uribe a fost demis din funcția de antrenor principal al reprezentativei statului Peru, ca urmare a rezultatelor slabe înregistrate la Copa America.Demiterea lui Uribe a fost decisă de o comisie a federației din Peru, care se ocupă cu pregătirile pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2010.

Formula 1 ajunge în Franța?
Paris (MF) - Comitetul Director al Federației Franceze de Automobilism (FFSA) a decis că Marele Premiu de Formula 1 al Franței va fi înscris în calendarul pentru 2008 numai dacă se va ajunge la un acord financiar cu autoritățile teritoriale.„înscrierea va fi confirmată în măsura în care un acord 

contractual va fi stabilit cu Consiliul General al departamentului Nievre și cu Consiliul regiunii Bourgogne, prin care autoritățile vor confirma sprijinul față de federație în organizarea acestei competiții”, a anunțat FFSA.Societatea care gestionează circuitul de la Magny-Cours, autoritățile departamentului

Isterie pentru Kaka
București (MF) ■ Real Madrid va oferi 104 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile fotbalistului brazilian al echipei AC Milan, Kaka, în sezonul 2008-2009, informează agenția Calciomercato.Potrivit sursei citate, Real Madrid îi va oferi lui Kaka, la finalul sezonului 2007/2008, un contract pe opt ani, cu un

Nievre și ale regiunii Bourgogne au dat publicității, pe 1 iulie, un comunicat în care se arătau dispuse să sprijine FFSA în promovarea și organizarea Marelui Premiu al Franței, la Magny-Cours, deși patronul Formulei 1, Bernie Ecclestone, a anunțat că nu mai dorește organizarea acestei curse. 

salariu anual brut de 13 milioane de euro.în cazul în care acest transfer se va concretiza, va fi cel mai scump din istoria fot-, balului. Cel mai scump transfer realizat până în prezent este al francezului Zinedine Zidane de la Juventus Torino la Real Madrid, pentru 73 de milioane de euro.

Francezii speră la Formula 1 
(Foto: EPA)

Transfer. Internaționalul portughez al echipei Benfica Lisabona, Pedro Simao Sabroșa, va fi transferat la Atletico Madrid pentru suma de 19 milioane de euro, cele două cluburi ajungând la un acord în acestsens, susține cotidianul AS.Potrivit sursei citate, Simao va semna un contract pe 4 ani și va avea un salariu anual de 2,5 milioane de euro.Clubul din Madrid a încercat până în prezent, fără succes, să îl achiziționeze pe Ricardo Quaresma, de la FC Porto.

ajansspor.com
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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)
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Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Calea Lugojului, bifurcatie aeroport, telefon: 0256-289892,287316

AGENȚIA IMOBILIARĂ
PRIMA - INVEST AICI POATE 

FI RECLAMA 
TA!

Ill W
AGENțlE IMOBILIARA

CU SEDIUL In BRAD, STR. CUZA VODĂ, BL 16, PARTER
Oferă servicii de vânzări, închirieri, cumpărări de 

apartamente, garsoniere, case. 
Experiența acumulată a consultanților noștri Imobiliari 

stă la baza colaborării noastre de succes.
în cazul unei posibile colaborări cu AGENȚIA NOASTRĂ, 

vă rugăm să ne contactați 
la sediul nostru din RRAD.

VĂ AȘTEPTĂM.
TELEFON: 0254/613366

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (1(BI35)

LIDER IMOBILIAR
A TESTA T SI LICENȚIA T

LILIACUL MULTICO

jjB Garant Consulting
AUT an. experiență

• ocazie! urgent, Deva, zona Octavian 
Goga, semidecOmandate, parter, mobilat, 
centrală 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)

• ocazie, Zona Pieței, et. 3, bloc de cărămidă, 
semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată, preț 
130.000 ron, neg, în funcție de ofertă tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• zona Gojdu, et. 1, bloc de cărămidă parchet, 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• Deva, et 1, 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)
• semldecomandate, contorizări, termopane, 
amenajat, et 2, Minerului, preț 115 000 ron, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)
• Dada, et 3, circuit, balcon, gresie, faiariță 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului, et 2, circuit, balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. luliu Maniu. semidec., faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent circuit bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)
• 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/ 
232808. (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. 
07881S7D3. (A4)
• agent ana Astoria, etaj bun, cu balcon, 
centrală termică termopan, uși schimbate, totul 
nou, renovat recent ocupabil imediat preț 108 , 
000 lei, negociabil, teL 07X 474275,0723 251498. 
232 808. (A4)
• semidec, amenajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat, contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
85.000 Ron neg., 0740/317314. (A9)
• dec, camere cu parchet etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231300. (A9)

• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva, 
oret 145.000 nun. teL 231300. (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, 
0723 251498,23280& (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (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)

LA €SU Mâl BUNI PBKTVBIM Pt PUțAt 
•6XCAVATOARE Șl BULDOBXCA VATOARB 
•SO1BLB KNT1U CONSTRUCȚII $1 POPI METALICI 
-UTttAffi 06 MARCAT STRĂZI COMPRBSOARE,
MAȘINI DE TA 1 AT ASFALT

-UTILAJE Și MATERIALE PENTRU DIVERSE ACUVITĂTI

INFORMAȚII PUTEȚI OBȚINE LA
TEL. 0720/989.125, 0254/231.330

romimo.ro
• 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)
• Caipați, dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț 90300 
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 175300 
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 
3745/367893. (A2)
• etaj 1, bid. Decebal - Opera, cu 2 bă, 2 
balcoane, termopan, parchet gresie, faianță 
vedere în 2 părți, preț 62 500 euro, negociabil. teL 
0723 251498,0788 165702,232 808. (A4)
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• iicaaii ralafo, cu 2 bă. es, 2. Sff. '.or Creangă, 
are-aat sertrală fiică teiooan. parchet, 
j-ese taiartă porte oeoseoită. preț 70 000 
euHL neg. tet. 073C 474275.0788 165703, 232 808.
M
• ion U. Viteazu! - piață cu 2 balcoane, 
te—xpan. pa-cnet gresie, faianță preț 66 000 
eum. -egociaoil. tel. 0745 302200,0788 165703, 
232808- .44)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
cemală termică parchet, bine întreținut, mici 
mMfficări. preț 50 000 euro, negociabil, tel. 0788 
165703. 0723 251498, 232 808. (A4)
• zonă uttracentrală etaj intermediar, deco
mandate. 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
jucatărie modificată mobilat și utilat, preț 61 
OOC euro. negociabil, tel. 0730 474275, 0788

55703,232808. (A4)
• dec. 2 băi. 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC. Deva preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec. bale cu gresie, faianță CT, etaj 1, zona 
Mărăști, Deva tel. 0740/317.314. (A9),
• dec. uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231300, (A9)
• semldec. contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec. 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj 
sub bloc, zona I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
<A9)
• 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,
0388/158.483 rftlOl

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)

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

• urțerrt, Deva, Dorobanți, decomandate, 90 mp, 
CT, balcon, parchet, gresie, faianță, totul occi
dental, 240 000 ron, tel. 0722/564004. (Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63 000 euro, nego
ciabil, tel. 0788 165 703,0745 302200,232808. (A4)
• etajă zona Carpați, contorizări, parchet, fără 
modificări, 2 băi, vedere la stradă, liber, preț 195 
000 ron, negociabil, tel. 0723 251498,0788165702, 
0254/ 232 808. (A4)
• dec, hol central, 2 băi, balcon, etaj 1, zona 
Carpați, Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, în zona Gojdu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata imediat, tel. 211587, 
OS4/6W160. (A0)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva + garaj, scară interioară, C.T., 
termopane, 150 mp, occidental, deosebit, 97 000 
euro,tel.0722/564004 'Al)

Vând case, vile (13)

• casă, In Deva, sau schimb cu apartament, 3 
camere, etaj 1, poziție centrală, în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. (T)
• casă absolut deosebită în Simeria, zonă 
rezidențială amenajări și finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băi, spălător, living mare, curte și 
grădină 890 mp, preț 125.000 euro, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• urgent, Deva, P+1,3 camere, baie, bucătărie, + 
teren 1600 mp, ocupabilă imediat, 100 000 euro, 
tel. 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)

• urgert, zona Bejan, cu 2 camere, bucătărie de 
vară hol, cămară curte, grădină, st 7000 mp, 
fântână preț 70 000 lei, neg, tel. 0788 165702,0740 
535095,232 808. (A4)
• irgent, 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)

ÎMPREUNA in afaceri

• Deva 70 mp, parter cu Intrare stradă 
amenajat, 50 000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• casa lemn, 1 ha, ST-50 mp, 3 camere. Buceș, 
preț 5.000 euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• ultracentral, 70 ha, ST-240 mp, 7 
camere+dependințe, Orâștle, preț 150.000 euro, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• casâ+garaj. 4 camere+etaj, Ribița, preț 25.000
euro, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• casâ+anexe, ST-70+1500 mp, 3 camere, Odu, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (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)
• casâ+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 22.000 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+dependințe, ST-70 mp, 2 camere, Brad, 
preț 20.000 euro, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.4» ÎA10'

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină Deva sau S'merla, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)
• cabană de lemn și 2000 mp teren, în Deva, pe 
str. Roci (Prelungirea Vulcan), preț atractiv. Tel. 
0 r»z«n043<). O)

Vând case la țară (17)
• casă 2 camere, Tâmpa, 12 km de Deva, 
bucătărie, baie, anexe gospodărești, curent, apă 
gaz, canalizare, contorizări, st 4500 mp, fs 22 m, 
preț 75.000 euro, negociabil, Tel. 0766/467765. 
(4/20.07)
• casă In satul Bretea Mureșană preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)

• casă șl anexe, grădină 20 ari, în satul 
Săcei, comuna Sântămârle Orlea. Tel. 
0254/772278,0722/812139.

• vilă deosebită în Șolmuș, construcție nouă, 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mo, gar 10 mp, 
finisaje de ultimă orâ, termopar "fălzlre pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)

Vând garsoniere (19)

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

• zona Dadă parte r, cu balcon, parchet, gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/253662.(AO)
• urgent, Deva, b-dul luliu Manlu, 33 mp, balcon 
închis cu termopan, renovată șl mobilată 
convector. 78 000 ron, tel. 215212. (Al)
• wganL zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,2 LS800. (A2)
• urgent, zona Mărăști.etaj intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90.000 RON, neg,, tel. 215151, 
215800. (A2)
• urgent, zona Bejan, etaj Intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• urgent, zona Mioriță etaj Intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)
o urgent zona Dadă 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 bună 
preț 75.000 lei, negociabil, tel, 0788-165702, 
232808,0723-251498. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, In Deva, zonele: Gojdu, Progresului, 
bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80.000 lei 
până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj șl 
suprafață tel. 0723 251498,0730 474275,232 808 
(A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Devă ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
AS)

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)

i

TRANSPORT INTERN-EXTERN 
CV-uiile se depun la adresa firmei: 
str. George Barlțiu, nr.13, sau la I 
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)

• Intravilan, peste 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)

ron imo n
Cumpăr teren (22)

a A

• 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/nlvel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.778 (A9)
• hală ki Deva toate utilitățile, amenajată S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.778 (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

(mobile chirii (29)
• ofer ipft închiriere, în Deva zona Spital, o 
cameră la curte, Intrare separată unei persoane 
fără vicii, încadrată în muncă plata anticipat 3 
luni. Tel. 0724/451762. (T)
• ganonM, Den, complet mobilată 100 
euro/lună telefon 215212. (Al)
• apartamentâcamere, Deva mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Den, 70 mp, parter, cu intrare stradă, 
amenalat 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)
• hă Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro+garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Bojdu, 1 camere, dec., mobilat aragaz, 
frigider, mașH de spălat TV, CT, preț 250 euro+ 
garanția tsl 221712. 0724/305561. (A2)
• U Mneaoi, 2 camera dec, nemobilat preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, dițlex, 5 camere, 2 băl, 
bucătărie, amenajat șl mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro. neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)

• hală 1-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231800,0740/317314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat șl utilat stil 
occidental, pretabll șl pentru birouri (Intrare din 
stradă), zona Bălcescu, Deva preț 350 euro/lună 
neg., tel. 212.141,511.778 (A9)
• cpa|ki comercial amenajat, S-434 mp, zonă 
centrală Deva preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta tel. 231300,0740/317.314. (A9)

• închiriez teren pentru reclame publicitare, în 
Spini, Inf. la tel. 0745/511.776. (A9)
• spațiu 1-213 mp, gru; n si menajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231300,0740/317314. (A9)

• hală 500 mp, Brad, tel., 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

Anunțul tău 
e gratuit 
înCL!
Fiecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică șl ai ceva de 
vândut/cumpftrat/lnchlrlat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 Intr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” ' 
instalate In următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
8. Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
4. Intersecția Zamfirescu ■ 
B-dul Decebal;
5. Cepromln;

Orâștle ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

lila ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

Hațeg

Anca Aurel, str. Progresului, 
nr. 1

Stntuhalm ■ SC Mureș Aliment

Simeria • Librăria situată In 
P-ț* * Unirii

• parcele m ■ MO ■ 1000 mp In Den, cea 
mal bună zonă din Uwli toata utUKâtUa 
poziție excelentă. Tel 0744/543218 

0721/417222.(9/1807)

• vând 4 parcele de circa 750 mp flecare, Hune
doara apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
25.000 euro/parcela negociabil, tel. 0723/005657. 
(T)
• In Bâcta, Ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)
• In Den, pe DN 7, st=2500 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)
• Intravlan, 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 zl, 
Ideal pentru construcție hale, Investiție, parce
lare, tel. 0740 535095,0788165703.232 808. (A4)
• In Deva, zona Vulcan, 5-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel, 212.141, 231300. 
0745/511.776. (A9)
• am Bafon, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 eurc/mp. tel 231300. 0746®LT76 (AS)
• ram lânUmbn spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.775. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)
• urgent, Infravllan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcele Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• DN Deva-Orăștle, 0,15 ha, Intravilan Orăștle, 
preț 50.000 euro, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad-Deva, 0,3 hă Săllșcloara, preț 6000 euro, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad-Oradea, 1 ha Intravilan, preț80.000 euro, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1500 mp, Arleșenl, preț 20 euro/mp, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• vând, fermă 500 mp, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

• 6 hectare la șosea Deva sau împrejurimi, plata 
Imediat, tel. 215121. (Al)
• urgent Intravilan șl 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)

LEGENDA AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

Anunțurile de mict publld- 
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice. g

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1989, preț nego
ciabil. Informații la tel. 0254/217445, CD

Auto străine (37)

best .ro
• vând Audi A4, af 2003, persoană fizică toate 
taxele la zl, preț 12.500 euro. Tel. 0751/861058 CT)
• vând CHroan C5,2003, HDI, 110 CP, D, clima- 
tronlc, închidere centralizată radio-cd, geamuri 
șl oglinzi electrice, ABS, ESP, 6 alrbag, faruri 
ceață 6,51/100 km. 8200 euro, negociabil. Tel. 
0722/693683. (T)
• vând Mf 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 zl, înmatriculat, stare 
excepțională preț 2100 euro, negociabil. Tel. 
0721/261439,0727464876. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• societate eomsrctală închiriază 
următoarele irtlla|ei autogreder, buldoex- 
cavator, volă excavator pe senile cupa 1 
mă excavator Bob Cal șl autobasculantă 
Holracri Wații la tel 0721/114204, 
«254/84448.0/1007)

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

• vând tractoare U68ăcomblnâ Clas, praoă 
do făcut baloțl pe ață pluguri, grape, 
semănători pentru grau șl porumb, toL 
0742/341117 iau 0254/24*108  (nr. 04/07/07)

Piese, accesorii (42)

• vând piese VW Passat variantă an 
fabricație 85, multe dintre piese sunt noi, 
toL 0730445308 (nr.l/OĂNJOOT)

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea, vană de fontă în stare 
foarte bună, boiler Junkers pentru apă 
caldă preț negociabil. Tel. 212337. (6/1807)

e vând ușă exterioară apartament bloc, cu vizor 
șl două yale, preț 50 lei. Tel. 0721/148802. (T)

Calculatoare și accesorii 
(51)

• vând mnta|M Imprimantă matriceală 
Epson LX308 aproape nouă în garanție șl 
fax/tei Offvetn, aproape nou, Deva. Te). 
0752/206788(4/1807)

Materiale de construcții (53)
• vând tersastri nouă în 2 canate, dimensiuni 
130438 m, scânduri, deșeuri de scânduri, piatră 
de construcție, vană din tablă zloncată țevi de 
fier. Tel. 0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)
• vând eaprasor cafea profesional, două 
manete, monofazlc, stare perfectă marca 
cimballl. Tel. 0726434249. (T)
• vând frtteuia Moullnex Olea, noul Tel. 
0726434249.CT)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pcrcup» ce Guineea, tricolor, cu acvariu, 
mâncare șl tăiai, preț 50 lei. Tel. 0726/715670. (T)

• «M 5 atone, centrifugă hrănitoare,
colectoare polen șl cărți de specialitate. TeL 
214438 (T)

• mamă a doi copil, femele serioasă mă ofer să 
fac menaj șl alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase; ofer șl pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439. (T)

• Organizări evenimente nunti, botezuri, 
aniversări. Aalgurâmi sonorizări, flknâri, 
DVD-uri personalizate, fotografi, albume, 
transfer de pe carată pe DVD, reteH la fol 
0722/747411 sau 07214144» (nr. 
V0807J007)

• NOUIII Călătoriți Ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel în flecare zl de miercuri în; 
Spania Portugalia Anglia Belgia Olanda 
Franța Germania Italia Grecia Tel. 0745/568861, 
0742421148 0749/037604. (97302)

Oferte locuri de muncă (74)
• K Danielle Company SRL, cu sediul în Deva 
Str. Rândunică nr. 6, angajează agențl comer
ciali. Tel. 0724430642. (7/1807)
• K DaiMte Company SRL cu sediul în Deva 
Str. Rândunică nr. 8 angajează trlcoterl pentru 
mașini de tricotat, tel. 0745431867; trlcoterl 
manuali, tel. 0744414225; confecțlonerl textili, 
tel. 0746/031026 șl manlpulanțl mărfuri, tel. 
0720/400978(2/12.07)
• societate oomaNtatt angajează asistent 
manager cunoscător limba turcă șl limba 
engleză solide cunoștințe tehnice șl de calcu
lator. Tel. 0766/579236.0724/044896. (74807)
• ConaM Local Deva - SPIGM angajează 
personal cu studii medii pentru activitatea de 
gestionare materiale, piese de schimb etc. Expe
riență minim 3 ani. Relații la tel. 0254/233588 
între orele 800 șl 15,00. (1/1807)
• ConsNul loca) Deva ■ SPIGM angajează șef 
transport auto, reparații utilaje, cu atestat arr, 
cu studii medii, vechime minim 3 ani. Relații la 
tel. 0254433588Intre orele 800șl 15,00. (1/1807)
• idmbdsbator, Brad, 1 post, data limită 3807. 
Tel. 213244, orele 9-18
• administrator, Hunedoara, 1 post, data limită 
3807. Tel. 213244, orele 9-18
• adnMsMor, Na 1 post, data limită 3807. Tel. 
213244, orele 9-18
• admWstrator, Matte, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-18
• agent cumpărări, Deva, 2 posturi, data limită 
12.08 Tel. 213244, orele 9-18
• went de curățenie clădiri șl mijloace fixe, 
Deva, posturi, data limită 26.07., tel. 213244, între 
orele 9-18
• agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Brad. 6 posturi, data limită 31.07, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 18
• agent do pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Deva, 9 posturi, data limită 4M Tel. 
213244. orele 9-18
• ageat da pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-18
• agent de pază control acces, ordine și 
Intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 15.08 
Tel. 213244, orele 9 -18
• agent de pază în Incinte, Hunedoara, 1 post 
data limită 31.07., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-18
• agent batem, Deva, 1 post data limită 10.08 
TeL213244, orele 9 -16.
• agsn rânzâri, Hațeg, 2 posturi, data limită > 
3807. garanție 3000. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• «Mor «pitar, Hațeg, 1 post data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-18
• alutor ocptter, Petroșani, 1 post data limită 
1.08Tel. 213244, orele 9-18
• ambalator manual, Călan, 3 posturi, data, 
limită 21.08 Tel. 213244, orele 9 -18
• ambalator manual Deva, 4 posturi, data limită 
12.08 Tel. 213244, orele 9-18
• ambalator manual Hunedoara, 12 posturi, 
data limită 20.08 Tel. 213244, orele 9 • 18
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SX. HMOR VOM SA. QlMȘIE. prin administrator judiciar Insolvent 
Coma*  HM, organizează concurs de oferte pentru vânzarea de deșeuri

h acest sens ragâm pe toți cei interesați să-și formuleze oferta de cumpărare 
și sti o hregistreze la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. 
Hunedoara, până la data de 30.07.2007, ora 10,00, împreună cu 
iMidtnarete documente:
- certificat constatator de la Registrul Comerțului care să ateste identitatea 
ofertantului
- codul de identificare fiscală
- prețul oferit/kg Se aluminiu, cupru, fier, inox.
- garanțiile oferite pentru eventualele plăți la termen
- lista utilajelor necesare dezmembrării șl ridicării deșeurilor șl personalul 
afectat acestei activități
- copil de pe autorizațiile de comercializare a ueșeurlior feroase și neferoase.
- o listă cu alte societăți unde a prestat activități similare
- împuternicire acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitație și 
cartea de Identltate/buletlnui acestei persoane In copie
- dovada achitării garanției de participare
Garanția de participare este de 10.000 lei RON și se achită până la data de 
27.07 2007, inclusiv.
Informațiile sunt la dispoziția societăților interesate la sediul societății din 
Drițtle, Str. Gh. Mi, ir. 1, jud. Hunedoara șl la tel. 022S-2SBB76.

(10J386Î

Agenția pentru Protecția Mediului fi SC ABU & FRED SRL 
DEVA, titular al proiectului anunță depunerea documentației tehnice în 
vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul SPĂLĂTORIE AUTO, 

situat în Calea Zarandului, nr. 2, Deva.
Informații privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pat 
fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din mun. Deva, str. Aurel Vtaicu, nr. 
25, zilnic, înhv orele 8-16.
Observațiile publicului se primesc, zilnic, la sediul A.P.M. Hunedoara, în termen 
de IO zile lucrătoare de la data apariției anunțului.

(104308)

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

organizator abonamente
pentru Hunedoara

Condiții:

e cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;
e capacitate de convingere
e seriozitate;
e abilități de comunicare.

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

• ambulator manual. Hunedoara, 46 posturi, 
data limită 30.09., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• angajăm șoferi categoriile D, Dl și categoria 
C, cu experiență minim 5 ani. Relații la tel. 
0254/231394, între orele 8 ■ 16. (6/17.07)
• angajai croltoraM, în Deva, salariu atractiv. 
Relații la tel. 0722/275410. (2/20.07)
• animator sodo-educativ, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent Aumadst, Orăștie, 1 post, data I imită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical fizioterapie, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medcal generalist, Deva, 1 post, data 
limită 2607. Tel. 213244, orele 9-16
• asistent medkal generalist, Deva, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 15.08. 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, 3 
posturi, data limită 30.07., tel. 213244, între orele 
9-16.

• asistent medical generalist, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.08. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medcal generalist, Lupeni, 1 post, 
data limită 30.07., tel. 213244. între orele 9-16.
• asistent metical generalist, Orăștie, 1 post, 
data limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medcal generalist, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent pentru îngrijirea persoanelor, Orăștie, 
1 post, data limită 25.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• asitent social, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.08., tel. 213244, între orele 9-16.
e barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită31.08., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Brad, 4 posturi, data limită 30.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 12.08., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 25.07., tel. 
213244 între orele 9-16
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 28.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 31.08., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
« barman, Orăștie, 2 posturi, data limită 25.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.

■ betonist, Deva, 10 posturi, data limită 12.08., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• bibliotecar, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07., tel. 213244, intre orele 9-16.
• brancardier, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Brad. 2 posturi, data limită 31.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 2 posturi, data limită31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Lupeni, 4 posturi, data limită30.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită 26.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Deva, 4 posturi, data limită 11.08., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 1 post data limită 31.07., 
tel, 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 

30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 15.08., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Vulcan, 1 post, data limită 31,07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• călcătoreaaă tenjerie. Deva, 1 post data limită 
17.08., tel. 213244, între orele 9-16.
• călcătoresă lenjerie, Brad, 1 post data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 
31.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 21.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post data 
limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.

• cameristă hotel, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
31.07.. tel. 213244, între orele 9-16

• casier, Hunedoara, 1 post data limită 31.07, 
tel. 213244, între orele 9-16
• cioirtoitoi-tianșator came. Călan, 3 posturi, 
data limită 31.07, tel. 213244, intre orele 9-16.
• coafor, Brad, 1 post, data limită 31.08, tel. 
213244, între orele 9-16
• coafor, Deva, 2 posturi, data limită 05.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• coafor, Deva, 2 posturi, data limită 05.08, tel. 
213244, între orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 1 post data limită 19.08, 
tel. 213244, între orele 9-16

• coafor, Himedoara, 2 posturi, data limită 
30.06, tel. 213244. intre orele 9-16
• coafor, lișe 2 posturi, data limită 3007, tel. 
213244, între orele 9-16
• cotetar-șef, Petroșani, 1 post data limită 
01.06, tel. 213244, între orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din lemn,
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.06, tel. 

.213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textil,
Brad, 3 posturi, data limită 15.08, tel. 213244, 
între orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textil,
Călan, 10 posturi, data limită 02.06, tel. 213244, 
între orele 9-16
• confecționer-asamblor articole din textil,
Călan, 3 posturi, data limită 31.07, tel. 213244, 
între orele 9-16

• confecționer-asamblor articole din textil,
Călan, 4 posturi, data limită 21.06, tel. 213244, 
între orele 9-16

• confecționer-asamblor articole din textil, 
Hunedoara, 13 posturi, data limită 31.06, tel. 
213244, între orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textil, 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textil, 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 31.07, tel. 
213244, între orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textil, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textil, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 20.09, tel. 
213244, între orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textil, 
Lupeni, 9 posturi, data limită 30.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.

• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 15.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner cablaje auto, Brad, 24 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner cablaje auto, Deva, 32 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
<>co nr abla|e auto, Orăștie, 10 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• confecțloner cablaje auto, Slmerla, 2 posturi, 
data limită 1.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner geam dublu termoizolator, Hune
doara, 1 post, data limită 31.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• confectioner îmbrăcăminte din piele, Brad, 3 
posturi, aata limită 31.07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• confecțloner îmbrăcăminte ortopedică, Călan, 
30 posturi, data limită 31.07, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• confectioner lenjerie după comandă, Brad, 100 
posturi, data limită 31.05 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner tricotaje după comandă, Hune
doara, 19 posturi, data limită 31.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• conulller juridic. Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 25.07. Tel. 
213244 orele 9-16.
• conbtWL Hunedoara, 1 post data limită 20.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contalbH, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07. Tei. 213244 orele 9-16.
• contabl, Orăștie, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244 orele 9-16.
• controlor caltate, Hunedoara, 1 post data 
limită 31.07. Tel. 213244 orele 9 -16
• cosmetician, Deva, 1 post data limită 17.06 
Tel. 213244. orele 9-16
• cosmetician Lrpert, 1 post data limită 30.07. 
Tel. 213244 orele 9-16
• cndtor cordecțl industriale din blană, Orăștie, 
2 posturi, data limită 3107. Tel. 213244 orele 9 ■ 
16
• croHor-cotifecțloner îmbrăcăminte, Deva, 40 
posturi, data, limită Tel. 213244 orele 9 -16
• croitor, Himedoara, 14 posturi, data limită 
20.06 Tel. 213244 orele 9-lf
• croitor mănuși piele, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 2607, perioadă determinată. Tel. 213244 
orele9-16
• croitor panini încălțăminte și articole tehnice, 
Călan, 6 posturi, data limită 606 Tel. 213244 
orele9-16
o croitor-ștonțntor piese încălțăminte, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.06 Tel. 213244, 
orele 9-16
o oaățltoMabtetor, Călan, 9 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244 orele 9-16.
• cusător contact! industriale din blană, 
Orăștie, 5 posturi,, data limită 31.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele șl înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244 orele 9 ■ 16. 
o cusător piese din piele șl înlocuitori, Deva, 35 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244 orele 9 ■ 16. 

o cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post data limită 31.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 14 posturi, data limită 31.06 Tel. 213244, 
orele 9-16
• debavurator-ratușor la produse din ceramică 
Deva, 1 post data limită 12.06 Tel. 213244 orele 
9-16.
• decorator Interioara. Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 31.07, elevi, studențl, perioadă deter
minată. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• designer Industrial Hațeg, 1 post, data limită 
30.07, seriozitate. Tel. 21.3244 orele 9 ■ 16.
• dfrector Industrie publică șl asimilați, Hune
doara, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16
• dbector societate comercială, Hunedoara, 1 
post data limită 2607. Tel. 213244 orele 9 • 16.

• director vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244 orele 9-16.

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea din viață a celui care a fost
RĂDOS NICOLAEîn vârstă de 68 de ani. înmormântarea are loc astăzi 21 iulie, ora , 16,30, la Cimitirul ortodox de pe str. Călugăreni, din Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

e dulgher,Călan, 2 posturi, data limită31.07. Tel. 
213244 orele 9-16.

e dulgher, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244 orele 9-16

e dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 12.08. Tel. 
213244, orele 9-16
e dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244 orele 9-16

e <M0ter, Deva, 2 posturi, data limită 31,07. Tel. 
213244 orele 9-16

e duighr. Hutedoara, 1 post, data limită 406, 
perioadă determinată. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

e elecMclan auto, Orăștie, 1 post, data limită 
30437. Tel. 213244 orele 9-16

e etectridan auto, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• dedridan de întreținere și reparații, Brad. 1 
post, data limită 1606 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• otacMdan de întreținere și reparații, Călan, 2 
posturi, data limită30.07. Tel. 213244 orele 9 -16.

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 
9-16
• etectridan de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.06, perioadă 
determinată Tel. 213244 orele 9 -16
■ riedridan de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.06 Tel. 213244, 
orele 9-16

• etectridan de întreținere și reparații, Hune
doara, 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244, 
orele 9-16

• etectridan echipamente electrice, Lupeni, 3 
posturi, data limită30.07. Tel. 213244 orele 9 • 16

• electrician te construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.06 Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• electronist depanator utilaje calcul, Deva, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electronist telecomunicații. Hunedoara, 1 
post, data limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

o falanțar, Deva, 3 posturi, data limită 12.06 Tel. 
213244, orele 9-16
• falanțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244 orele 9-16
< fesgnator produse ceramice, Deva, 9 posturi, 
data limită 12.06, perioadă determinată Tel. 
213244 orele 9-16 ,
o femeie de serviciu, Vulcan, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244 orele 9-16
• flerar-betonlst, Deva, 15 posturi, data limită 
12.06 Tel. 213244 orele 9-16.

• flerar-betonlst, Deva, 2 posturi, data limită 
19.06 Tel. 213244, orele 9-16

• flerar-betonlst Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244 orele 9 -16

(5/20.07)

• flzloklnetoterapeut Deva, 1 post, data limită 
17.06 Tel, 213244, orele 9-16.

• frigotahnlst, Brad, 1 post, data limită 30.09. Tel. 
213244, orele 9-16.
• MgotehnM, Deva, 1 post data limită 26.09. Tel. 
213244, orele 9-16
• frigotehnlst, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244, orele 9-16
• frizer, Brad, 1 post, data limită 31.06 Tel. 
213244 orele 9-16
• Mior, Hunedoara, 1 post, data limită 30.06 Tel. 
213244 orele 9-16
• frizer, Lupeni, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244 orele 9-16.
• gatorist la tăiat bușteni, Brad, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16

• gestionar depozit, Deva, 1 post, data limită 
25.07. Tel. 213244 orele 9-16

• gestionar depozit Orăștie, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• grădinar, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244 orele 9-16.
• Infirmieră, Hunedoara, 6 posturi, data limită 
31.06 Tel. 213244 orele 9-16.
• Hlnnletă, Orăștie, 3 posturi, data limită 31.07.
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer confecții piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 
9-16.
• Inginer construcții civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inginer construcții civile, industriale, Hune
doara, 1‘post, data limită 31.07., perioadă deter

minată. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

• Inginer Industria alimentară, Deva, 2 posturi, 
data limită 12.06 Tel. 213244, orele 9 -16.

• Inginer mecanic, Deva, 3 posturi, data limită 
12.05 Tel. 213244, orele 9-16.

• Inginer mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244 orele 9-16

• Inginer producție, Orăștie, 1 post, data limită 
25.07. Tel. 213244, orele 9-16.

• Inginer producție, Petroșani, 1 post, data 
limită 1.08. Tel. 213244, orele 9-16

• Inspector de specialitate administrația 
publică, Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• Inspector, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244, orele 9-16

• Instalator apă, canal, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.06 Tel. 213244, orele 9-16.

• Instalator încălzire centrală și gaze, Brad, 1 
post, data limită 30.09. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• Instalator încălzire centrală șl gaze, Deva, 1 
post data limită 26.09. Tel. 213244, orele 9 -16.
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Jude Law pledează pentru pace
•Centrală închisă. Un incendiu declanșat în zonele afectate de secetă a determinat, joi, închiderea unei unități nucleare din cadrul unui centru de cercetare operat de Departamentul american al Energiei din sud-estul statului Idaho. Incendiul a devastat peste 2.000 de hectare și s-a apropiat la circa 11 kilometri de centrul de cercetare.

Sute de cowboy mexicani s-au 
adunat joi la Hidalgo de Parral pentru 
a-și aminti de momentul asasinării lui 
„Pancho” Villa, unul dintre liderii re
voluției mexicanb. (Foto: epa)

■ Actorul a încheiat la 
Kabul filmările la un do
cumentar despre pregăti
rile pentru Ziua Păcii.

Kabul (MF) - Ziua Păcii este un eveniment organizat anual de Națiunile Unite pe 21 septembrie, cu o pledoarie pentru o zi de pace la nivel global.„Afganistan este subiectul central al celui de-al doilea documentar” pe care organizația Peace One Day îl realizează în prezent, a declarat Jude Law, ambasador al Peace One Day, într-o conferință de presă. La acest eveniment a mai fost prezent fondatorul organizației, regizorul britanic Jeremy Gilley. Echipa de filmare a vizitat școlile de la Jalalabad, din estul Afganistanului, „pentru a vedea cum ar putea această zi a păcii să contribuie la salvarea de vieți umane”, a

Jude Law (Foto: EPA)declarat actorul, a cărui vizită în această țară s-a derulat în secret, în cea mai mare parte, din motive de securitate. Gilley a subliniat că prima proiecție a filmului se va face, fără îndoială, la Kabul, „în primăvara anului viitor”. Filmul va mai fi prezentat în aproximativ 50 de țări și la mai multe festivaluri. Națiunile Unite a decis în 2001 ca Ziua Internațională a Păcii, creată în 1981, să fie o zi a non-violenței și a încetării conflictelor armate în toată lumea, după o campanie coordonată de Gilley.
Refuzați în 
Chile

Santiago (MF) - Concertul The Police prevăzut pentru luna decembrie la Santiago este compromis. Potrivit casei de producție DG Me- dios, președinția chiliana a refuzat să închirieze trupei britanice marele stadion pentru că data concertului, 8 decembrie, coincide cu ajunul festivităților de Crăciun organizate de guvern pentru copiii săraci în același loc. Nici un alt stadion din Santiago nu poate găzdui un spectacol de o asemenea amploare. Cei de la The Police nu au mai cântat în Chile de 25 de ani. „Suntem încrezători că, dacă ni se oferă oportunitatea de a prezenta soluțiile noastre tehnice și de a demonstra că este posibil să organizăm concertul și apoi sărbătoarea (de Crăciun pentru copii n.r.), putem ajunge la o înțelegere”, a spus Nor- berto Salidos, de la DG Medios.

Mills (Foto: EPA)

După 
divorț
Londra (MF) - Heather 
Mills McCartney, soția 
cântărețului Paul 
McCartney, ar putea 
primi după divorț 
peste 70 de milioane 
de lire sterline (103 
mSoane de euro) de 
la fostul soț în urma 
unei înțelegeri finan
ciare la care au ajuns 
cei doi. Mills va primi 
15 milioane de lire 
sterline (22 de mil
ioane de euro) imediat 
după divorț. La aceas
ta se adaugă o sumă 
anuală de 3,5 mil
ioane de lire sterline (5 
milioane de euro) pe 
care Heather o va pri
mi până când fiica ei 
și a lui Paul, Beatrice, 
acum în vârstă de 4 
ani, va împlini 18 ani.

Focile se joacă într-un bazin ai |
grădinii zoologice din Zurich, Elveția.

(Foto: EPA) I

Cel mai gras orn din lume
Monterrey (MF) - Un mexican în vârstă de 41 de ani va apărea în ediția din 2008 a cărții Guinness a Recordurilor ca deținător al titlului de cel mai gras om din lume, cu o greutate de 560 de kilograme.

Uribe și prietena sa (Foto: epa)

Manuel Uribe ar putea intra în Cartea Recordurilor și la ediția următoare, cu cea mai mare pierdere de greutate înregistrată vreodată de un om, peste 200 de kilograme.în 2006, mexicanul a cerut ajutorul medicilor după ce și-a dat seama că ar putea muri din cauza obezității morbide de care suferă de 20 de ani. într-un an a pierdut peste o treime din greutatea inițială, datorită unui regim alimentar strict și unui tratament medical personalizat. Uribe nu mai este capabil să se deplaseze singur și trăiește închis în casă, unde este îngrijit de mama sa.
Temperaturi-record în Europa
■ Meteorologii anunță 
recorduri de tempera
tură și prognozează un 
nou val de căldură.

București (MF) - Canicula care s-a instalat de trei zile în Europa centrală a provocat moartea unei persoane în Slovacia, unde temperatura a atins 35 de grade Celsius. Previziunile meteorologice: anunțaseră recorduri de temperatură pentru ieri, cu 40 de grade Celsius anim țațe, în Ungaria, Slovacia și România.Canicula care afectează Bulgaria a determinat moartea unei persoane și a provocat incendii în sudul țării, unde a fost decretată stare de urgență în trei localități.
Se răcoresc chiar și în fântânile arteziene din parcuri (Foto: epa)Trei persoane au murit în sudul Austriei din cauza caniculei, au anunțat serviciile de salvare, temperaturile depă

șind ieri pragul de 39 de grade Celsius la prânz. Canicula a provocat în nordul țării mai multe incendii pe terenurile

agricole. Meteorologii au anunțat că un nou val de căldură va afecta Ungaria săptămâna viitoare, prognozând temperaturi în jurul valorii de 40 de grade Celsius. Peste 100 de incendii, agravate de caniculă și rafalele puternice de vânt, au izbucnit în Grecia de la sfârșitul săptămânii trecute. Temperatura a atins joi 38 de grade Celsius, iar meteorologii anunță un nou val de căldură puternic pentru zilele următoare. Canicula va afecta și Malta, unde temperaturile ar putea ajunge, marți, la 39 de grade Celsius.Șase români au decedat din cauza caniculei iar meteorologii, care au anunțat că temperaturile vor depăși 40 de grade, cred că valul de căldură se va menține în zilele următoare.
Harry Potter, tată a trei copii

Recomandă supa de cățel
Pyongyang (MF) - Supa de cățel este cea mai bună mâncare care poate fi degustată în verile mult prea calde, a decretat ieri agenția oficială nord-coreeană KCNA, relatează AFP, citând Le Populaire. „Boshintang” • care tradus înseamnă „supa sănătății” - este bucuria „muncitorilor asudați” înghesuiți în restaurantele tradiționale din capitala Pyongyang, informează Agenția. Supa de cățel, degustată semiclandestin în Coreea de Sud, țara vecină, dar capitalistă, este foarte digerată în Coreea de Nord. Unii spun că ea a devenit o mâncare de lux în această țară unde mâncare nu se găsește tocmai ușor. Numită și „dangogi” (carne excelentă) , supa de cățel a fost popularizată de liderul comunist Kim H-sung, tatăl actualului conducător al Coreei de Nord, Kim Jong-il

■ J.K. Rowling șî-a mani-. 
testat supărarea din cauza 
aparițiilor pe internet a ver
siunilor virtuale ale cărții.

Berna (MF) - în finalul ultimului volum ei! seriei „Harry Potter”, creată de scriitoarea J. K. Rowling, vrăjitorul și prietenii săi, Ron și Hermione, sunt adulți și părinți, iar maleficul Volde-

mort nu mai există, potrivit versiunii preluate de cotidianul elvețian Le Temps de pe internet.Le Temps atenționează însă că nu știe dacă este vorba de adevărata carte sau de o farsă foarte elaborată. Aceeași publicație este de părere că ar fi fost un miracol ca secretul să fie păstrat până la ora lansării oficiale a volumului. Marți, pe site-ul suedez Pirate Bay, un

utilizator a pus un fișier conținând fotografii ale tuturor paginilor unei cărți. Editura Bloomsbury, care se ocupă de editarea cărții, nu a dezmințit faptul că ar fi vorba de adevăratul „Harry Potter and the Deathly Hallows”. Fanii s-au grăbit să citească epilogul: Harry Potter, adult, își conduce doi dintre cei trei copii ai săi (numiți James, Albuș și Lily) la Hogwarts.

I Zmeie în Sanur Bali,
Indonezia, a început ieri 
festivalul zmeielor, 
organizat pentru a încu
raja turismul în Bali.

(Foto: EPA)


