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Cer parțial senin. Posibile ploi, A murit sfâșiată de câini
Adimineața la prânz seara

Kaillll Off-Road “Transilvania Adventure 
Trophy” la care participă 18 echipaje din 
opt țări europene a demarat ieri, la Deva, 
cu o etapă prolog desfășurată în zona 
cabanei Bejăn! /p.8 (Foto: cd

■ O femeie, de 61 de 
ani, din satul Crișan, a 
murit, după ce a fost 
sfâșiată de câini.

Crișan (M.T.) - Totul s-a 
petrecut vineri seara, în jurul 
orei 20:00, când Letiția Lup, 
de 61 de ani, din satul Crișan,

comuna Ribița, mergea spre 
casă, de la concubinul său, cu 
care obișnuia să mai bea câte 
un păhărel. Femeia trebuia să 
treacă peste dealul Poienița 
pentru a ajunge acasă, când a 
fost atacată de o haită de 
câini. în zadar a strigat după 
ajutor, nu a auzit-o nimeni. 
Din cauza rănilor, femeia a

pierdut mult sânge și a fost 
găsită moartă, de câțiva local
nici, abia a doua zi, sâmbătă 
dimineața, în jurul orei 5:00. 
Au chemat medicii, dar 
femeia era deja moartă. La 
fața locului au ajuns și 
oamenii legii care, în urma 
verificărilor efectuate au con
statat că Letiția Lup a fost

atacată de patru câini, care 
aparțineau ciobanului din sat. 
Acesta este acum cercetat 
pentru „neluarea măsurilor 
de prevenire a unui atac 
canin, urmat de moartea vic
timei”. Cercetările continuă 
pentru a stabili cu exactitate 
împrejurările în care s-a 
petrecut tragicul accident.

ii Terenul tinerilor deveni,
1 pe mâna italienilor

Deva (Ș.C.) - O suprafață de 12 hectare 
de teren atribuită initial unui număr de 
peste 150 de familii tinere, pentru con
strucția de locuințe, a fost vândută de Con
siliul Local Deva lă un preț derizoriu către 
o firmă patronată de doi cetățeni italieni. 
Licitația în urma căreia a fost adjudecat 
terenul a fost permanent înconjurată de 

Kmister, membrii comisiei și funcționarii 
"primăriei au refuzat sistematic să dezvăluie 

numele firmei care a adjudecat terenul. 
Secretul a fost impus de faptul că societatea 
comercială care a pus mâna pe terenul des
tinat tinerilor este o firmă de apartament, 
fără activitate, înființată în anul 2005. /p.5

(Foto: Traian Mânu)

Colivă de Guiness Book. Muni
cipiul Orăștie așteaptă să intre în 
Cartea Recordurilor după ce 
sâmbătă a fost preparată o colivă 
în greutate de 3.363 de kilograme, 
în memoria regelui dac Decebal, de 
la a cărui moarte s-au împlinit 
1.900 de ani. /p.3

CUVÂNTUL LIBER
Kl Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

Accidente de 
week-end

Vețel (M.T.) - Două per
soane au fost rănite, ieri 
dimineață, în urma unui acci
dent rutier petrecut pe DN 7, 
în localitatea hunedoreană 
Vețel. în decurs de aproxi
mativ trei ore au avut loc trei 
accidente pe raza județului, în 
urma cărora mai multe per
soane au scăpat cu răni

Fără cozi la farmacii?
Deva (I.J.) - Eforturile 

CJAS Hunedoara de a 
diminua cozile de la far
macii prin creșterea pla
fonului de medicamente a 
generat un efect invers. Cu 
cât a crescut plafonul, cu 
atât mai repede s-au eva
porat medicamentele com
pensate și gratuite din far

macii. Pentru aceasta s-a 
constituit în luna iunie o 
echipă mixtă formată din 
reprezentanții CNAS și 
Ministerului Sănătății pen
tru a supraveghea modul 
de eliberare a medicamen
telor compensate și gratu
ite, prin farmaciile cu cir
cuit deschis, /p.5

Sătenii din Hărău 
la CEDO

Hărău (M.S.) - Sătenii din 
comuna hunedoreană Hărău 
se vor adresa Curții Europene 
a Drepturilor Omului 
(CEDO), nemulțumiți de va
loarea despăgubirilor acor
date de stat pentru terenurile 
ce urmează să le fie expro
priate pentru construcția 
autostrăzii Coridorul 4 Pan-

“------------------------------- ---------------------------- x

.2 milioane plecări în străinătate
Cetățenii români au efectuat, în primele trei luni ale 
-.cestui an, 1,683 milioane plecări în străinătate, cu 
12,2% mai multe decât în trimestrul I 2005.

U, sa mai mare parte a călătoriilor vizitatorilor 
“ imani în străinătate a fost realizată cu:

Trofeul rămâne în Europa

European, /p.3

mijloace de transport rutier 

nijloace de transport aerian Si13,2 %

itjloace de transport feroviarI
ijloacede transport naval
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București (C.M.) - Elimina
rea Braziliei, favorita la tro
feu, face din turneul final al 
CM Germania 2006 o afacere 
europeană, întrucât patru 
echipe europene au ajuns în 
semifinale și își vor disputa 
locul în finală. Situația nu a 
mai fost întâlnită la CM de la 
Cupa Mondială din Spania 
1982, atunci când în semifinale 
Anglia și Italia au jucat cu 
Franța, respectiv Polonia. în 
prima semifinală, marți, ora 
22.00, Germania, câștigătoare

a trei titluri mondiale va 
întâlni Italia, tot trei titluri 
mondiale. în a doua semifi
nală, Portugalia va întâlni, 
miercuri, ora 22.00, Franța, 
campioană mondială în 1998 și 
europeană în 2000. Portughezii 
au produs surpriza eliminând 
Anglia, în timp ce Franța a 
trecut în sferturi de cam
pioana mondială en-titre, 
Brazilia. Brazilia nu a mai fost 
eliminată de la CM atât de 
devreme din 1990, în Italia, 
când a pierdut în optimi, /p.7

£>1118 Gogean, fostă campioană olimpică, mondială și 
europeană la gimnastică, s-a căsătorit sâmbătă, la Deva, 
cu Cristian Groza, avându-i ca nași pe foștii săi 
antrenori, Octavian Belu și Mariana Bitang. /b
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• Lansată cu succes. Rusia a lansat cu suc
ces, vineri, o rachetă balistică din Marea Ba- 
rent către peninsula Kamceatka, în cadrul u- 
nui antrenament militar. Săptămâna trecută, 
Ministerul rus de Externe l-a convocat pe 
ambasadorul nord-coreean la Moscova după 
ce presa anunțase că Phenianul intenționea
ză să efectueze un test cu rachetă balistică.

• Adoptată. Parlamentul francez a acordat, 
vineri, votul final pentru noua lege a „imi
grării selective" susținută de ministrul de In
terne, Nicolas Sarkozy, în vederea înăspririi 
condițiilor de intrare și de ședere a străinilor 
în Franța. Votul final a avut loc în plin scan
dal al expulzării copiilor aflați la școală în 
Franța, dar ai căror părinți se află ilegal în 
acestă țară.

Premierul israelian, Ehud Olmert 
(centru), a dat ordin armatei să 
acționeze în forță (Foto: epa)

Președintele palestinian Mahmud Abbas (centru) și premierul 
Ismael Haneiya (stânga), după atacul israelian asupra biroului aces
tuia din Urmă (Foto: EPA)

Suspect reținut la Constanța
Constanța (MF) - Un cetățean yemenit a 

fost reținut, sâmbătă, la Constanța, urmând 
să fie expulzat pentru acțiuni de natură să 
pună în pericol siguranța națională.

Cetățeanul era membru al organizației 
teroriste Frații Musulmani, cu activitate în 
acest județ, informează un comunicat al 
SRI.

Conform SRI, cetățeanul yemenit Mohtar 
Hashedi „deținea un rol activ în adoptarea 
deciziilor organizației și în transpunerea 
în practică a acestora la nivel local”.

De asemenea, el „avea acțiuni constante 
de propagandă pentru întărirea coeziunii 
membrilor din județul Constanța, în spe
cial cetățeni arabi, în vederea recrutării 
acestora la nucleul deja existent”.

El absolvise Facultatea de Medicină din 
Constanța și se afla la specializare.

Acțiune in forță în Gaza
5 !>

Oferă 
recompensă

Washington (MF) - Se
cretarul de Stat ameri
can, Condoleezza Rice a 
autorizat, vineri, acor
darea unei recompense 
de până la cinci milioa
ne de dolari oricărei 
persoane care va oferi 
informații folositoare 
pentru capturarea lui A- 
bu al-Masri, noul lider 
al rețelei al-Qaida în I- 
rak. Al-Masri, de origine 
egipteană, este bănuit că 
ar fi succesorul lui Abu 
Mussab al-Zarqawi la 
conducerea rețelei tero
riste al-Qaida în Irak. 
Teroristul de origine 
iordaniană a fost ucis in 
urma unui raid al Ar-

Condoleezza Rice (Foto: epa)

Vaclav Klaus
(Foto: EPA)

Nu-i 
acceptă 
demisia
Ptaga (MF) - Preșe
dintele ceh, Vadav 
Klaus, a anunțat că 
nu va accepta demi
sia premierului de 

•stânga Jiri Paroubek, 
care a declarat că va 
părăsi funcția azi, 
într-un moment de 
blocaj politic, după 
alegerile din 2 - 3 iu
nie, câștigate de par
tidul Civic Democra
tic, de dreapta. Con
form legii, guvernul 
în exercițiu trebuie să 
demisioneze în mo
mentul în care noul 
Parlament își alege 
conducerea.

Deputată răpită la Bagdad
Bagdad (MF) - Deputata sunnită, Taiseer 

Najah al-Mashhadani, a fost răpită de per
soane înarmate, sâmbătă, la Bagdad, împre
ună cu opt dintre gărzile sale de corp.

Incidentul, care este fără precedent, s-a 
produs în cartierul Shaab, situat în nor
dul capitalei irakiene, a declarat un ofi
cial irakian care a dorit să-și păstreze ano
nimatul.

O sursă din cadrul serviciilor de securi
tate a precizat că deputata se afla într-un 
convoi care a fost interceptat în nordul ca
pitalei irakiene, în timp ce se întorcea din- 
tr-o călătorie.

Deputata și gărzile de corp au fost trans
portate într-o direcție necunoscută, a adău
gat sursa.
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■ Ehud Olmert a ordo
nat armatei să acționeze 
în forță pentru recupera
rea militarului.

Ierusalim (MF) - Premierul 
israelian, Ehud Olmert, a dat 
ordin armatei, ieri, să acțio
neze „cu toată forța” pentru 
recuperarea militarului cap
turat de o grupare palestinia
nă, în urmă cu o săptămână.

„Am ordonat armatei și for
țelor de securitate să acțione
ze cu toată forța pentru a ur
mări teroriștii, ideologii aces
tora și persoanele care le a- 
cordă sprijin”, a declarat Ol
mert în deschiderea unei șe

dințe a Cabinetului israelian.
„Vom face totul, absolut to

tul, pentru eliberarea milita
rului. Repet: nimeni nu va fi 
scutit. Sunt timpuri grele pen
tru Israel dar nu avem nici o 
intenție de a ceda în fața aces
tui șantaj. Toată lumea înțele
ge că a ceda în fața terorismu
lui înseamnă încurajararea 
unor acțiuni de acest gen în 
viitor”, a conchis premierul.
Ținta unui atac

Cel puțin o persoană a fost 
ucisă în urma raidurilor efec
tuate, ieri, de elicoptere mili
tare israeliene care au avut 
ca țintă Biroul premierului 
palestinian, Ismail Haniyeh,

din Gaza, și un imobil în care 
își desfășoară activitatea forțe 
loiale grupării Hamas, rela
tează Reuters.

Potrivit martorilor, Ismail 
Haniyeh, important membru 
al grupării islamiste Hamas, 
nu se afla în clădire în mo
mentul atacului. O persoană, 
membră a mișcării Hamas, a 
fost ucisă în urma unui al 
doilea atac.

Potrivit martorilor, arma
ta israeliană a efectuat o serie 
de alte raiduri, unul dintre a- 
cestea având ca țintă o școală 
fondată de fostul lider spiri
tual al Hamas, șeicul Ahmed 
Yassin. Nu s-au înregistrat 
victime.

Finlanda la 
președinția UE

Helsinki (MF) - Finlanda a 
preluat oficial, sâmbătă, pre
ședinția Uniunii Europene, 
asumându-și angajamentul de 
a adopta măsuri concrete în 
vederea consolidării relațiilor 
dintre blocul comunitar și ce
tățeni.

Premierul Matti Vanhanen, 
care s-a declarat hotărât să 
reconstruiască „legitimitatea» 
populară” a Uniunii, a promis 
că va depune eforturi pentru 
„o «Europă a rezultatelor» ca
re generează valoarea adăuga
tă”. Premierul a apreciat că 
respingerea Constituției euro
pene în Franța și Olanda este 
în mare parte rezultatul ima
ginii opace, ineficiente și bi
rocratice pe care o are uneori 
UE. Helsinki dorește ca publi
cul european să aibă acces la 
discuțiile purtate în cadrul 
reuniunilor ministeriale, deci
zie adoptată de cele 25 de 
state membre în luna iunie.

Președinția finlandeză a U- 
niunii a promis că va avea 
consultări cu partenerii euro
peni privind continuarea pro
cesului de reformă instituțio
nală a UE.

Cele 25 de state membre au 
stabilit că doresc ca procesul 
de reformare a Uniunii să fie 
finalizat în interval de aproxi
mativ doi ani. Procesul, care 
ar urma să se încheie în al 
doilea semestru al anuhji 
2008, va fi definitivat de pr 
ședinția franceză a UE.

în ceea ce privește extinde
rea Uniunii, Finlanda a pro
mis că va continua negocieri
le cu Turcia și statele din Bal
cani și va încerca să obțină 
un consens privind noțiunea 
de „capacitate de absorbție”.

Atentat soldat cu peste 60 de 
morți și peste 100 de răniți

Bagdad (MF) - O mașină- 
capcană a explodat, sâmbătă, 
într-o piață aglomerată din- 
tr-un cartier șiit situat în es
tul Bagdadului, provocând 
moartea a cel puțin 62 de per
soane și rănirea altor 114, au 
anunțat surse din Poliția ira
kiană, citate de Reuters.

Acesta este cel mai grav a- 
tentat comis în Irak în ulti
mele săptămâni.

încărcătura de explozibili 
de la bordul mașinii a fost de
tonată în momentul în care 
o patrulă a poliției trecea 
prin apropiere.

Printre victime se numără 
atât polițiști, cât și civili. A-

tentatul a avut loc după difu
zarea, pe Internet, a unui nou 
mesaj audio al liderului rețe
lei al-Qaida, Osama ben Laden.

Numeroși cetățeni furioși 
s-au adunat în zona unde a 
fost comis atentatul.

„Dumnezeu să-i blesteme 
pe sunniți”, a strigat un băr
bat din mulțime. „Dacă Gu
vernul nu poate asigura pro
tecția cetățenilor, atunci secu
ritatea ar trebui transferată 
poporului”, a spus un martor.

„îi cerem lui Maliki să nu 
încerce o reconciliere cu tero
riștii”, a spus un cetățean, 
care a acuzat liderii sunniți 
de complicitate cu criminalii.

Acesta este cel mai grav atentat comis în Irak în ultimele săptămâni
(Foto: EPA)

Misiune îndeplinită în Irak
M Atanasiu: Am propus 
retragerea din Irak pen
tru că misiunea noastră 
acolo este îndeplinită.

Alba Iulia (MF) - Ministrul 
Apărării Naționale, Teodor A- 
tanasiu, a declarat, ieri, la Al
ba Iulia, că a propus retrage 
rea trupelor românești din 
Irak pentru că misiunea aces
tora în acel teatru de opera
țiuni este îndeplinită. Minis
trul Apărării Naționale a pre
cizat, în schimb, că misiunea 
din teatrul de operațiuni din 
Afganistan va dura o perioa
dă foarte mare de timp.

„Practic, de acum, misiu
nea din Afganistan se va 
transforma într-o misiune 
NATO. Față de NATO avem

promisiuni pe care trebuie să 
le respectăm. Misiunea din 
Afganistan nu este o misiune 
M........... ...
Afinate irakiană 
conform evaluări 
lor SUÂ, e tn sts. 
re să pma mîsiu 
nile armatelor 
noastre de la 1 
ianuarie WfL
Teodor Atanasiu

care se încheie, din păcate”, 
a mai spus Atanasiu.
Anchetă în cazul Medar

Teodor Atanasiu a declarat 
că a cerut Direcției Generale 
a Armatei să declanșeze o am
plă anchetă după divulgarea 
unor informații secrete de că

tre consilierul prezidențial 
Sergiu Medar, concluziile ur
mând să fie prezentate, azi, 
Parchetului.

Teodor Atanasiu a mai 
spus că telegrama prezentată 
de Sergiu Medar pe un post 
național de televiziune este 
un document secret al Arma
tei și prezentarea acesteia în
seamnă „divulgarea de docu
mente secrete”.

Această telegramă, adresa
tă, joi, atașaților militari ro
mâni din toate ambasadele, 
informa despre retragerea Ro
mâniei din Irak și despre ne
voia de a comunica contacte
lor din statele unde sunt acre
ditați acestă posibilitate, a 
precizat, vineri, după ședința 
CSAT, președintele Traian 
Băsescu.

UDMR vrea 
în CSAT

Târgu Mureș (MF) - 
Președintele UDMR 
Marko Bela și președin
tele CRU senatorul 
UDMR Frunda Gyorgy 
au susținut, sâmbătă, la 
Consiliul Reprezentați
lor Unionali (CRU) des
fășurat la Târgu Mureș, 
că UDMR ar trebui să 
aibă propriul reprezen
tant în Consiliul Su
prem de Apărare a Țării 
(CSAT). Marko Bela a 
susținut ideea lansată de î 
Frunda, declarând că 
prezența unui reprezen
tant al UDMR în CSAT 
ar fi necesară și chiar 
benefică pentru activi
tatea acestui organism.

TELEFOANE REDACȚIE: ’0254-211275, 
212157, fax 21806.1
ADMINISTRATA: 211275
RECLAMA: Laura Filip - int.8815 

DISTRIBUȚIE: Camelia Giga - iot.8804 
MICA PUBUCrTATE: 232157

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Valentin Neagu, !na Jurcone, Ciprian Marinul Clara Pâs, 
Daniel I. lancu, Sanda Bocaniciu, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 
2'5,90 lei pentru trei luni, 48,90 lei'pentru șase luni și 89,90 lei 

pentru un an la sediul redacției și la propriii distribuitori de 
presă, și 7,60 lei plus taxele poștale la factorii poștali și la 

oficiile poștale din teritoriu.

Redamații 
privind 

difuzarea 
ziarului 

la telefonul 
0801 030303



luni, 3 iulie 2006 CUVAW ACTUALITATE /3

• Cursuri pentru șomeri. Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 
prin agențiile din județe, organizează în această 
lună 225 de programe de formare profesio
nală gratuite, pentru persoanele care benefi
ciază de prevederile Legii nr. 76/2002. (S.B.)

• Rectificare de buget. Ministerul Sănătății 
va primi o suplimentare de aproximativ 2.000 
miliarde lei vechi de la bugetul total pentru 
investiții în infrastructura sistemului sanitar 
public și finanțarea programelor naționale de 
sănătate. (I.J.)

Vor expropriere la preț bun
■ Oamenii nu acceptă 
valoarea despăgubirilor 
acordate pentru 
terenurile expropriate.

Hărău (M.S.) - în prezent, 
Compania Națională de 
Autostrăzi oferă sătenilor din 
Hărău un preț de 3,2 euro pe 
metrul pătrat de teren expro
priat pentru construcția cen-

înscrierea 
la liceu

Deva (S.B.) - începând 
cu data de 1 iulie 2006, 
cel mai important pas al 
absolvenților clasei a 
VIII-a, care au promovat 
Testele Naționale, este 
completarea opțiunilor 
din fișa de înscriere 
primită de la școală. 
Aceste fișe se com
pletează împreună cu 
părinții și cu asistare 
din partea diriginților 
pentru admiterea în 
licee și școlile de arte și 
meserii, în vederea 
repartizării computeri
zate. Data limită sta
bilită pentru această 
etapă este 6 iulie. Cei 
l^re provin din alte 

,J*dețe  vor completa 
fișele de înscriere la 
centrul special desem
nat din județul pentru 
care solicită înscrierea. 
Pe fișa de admitere sunt 
înscrise 343 de opțiuni.

Concert 
în Peștera 
Bolii
Peștera Bolii (D.l.) - 
Asociația ecologistă 
"Petro Aquă" va 
organiza miercuri, de 
la ora 16.00, un con
cert excepțional de 
muzică religioasă, "A 
Capella", în Peștera 
Bolii de lângă Petro
șani. Concertul va fi 
susținut de către 
corul Catedralei Orto
doxe Orăștie, corul 
Bisericii Catolice din 
Petroșani și Melita 
Botezatu, interpreta 
la orgă a Forumului 
Democrat German. 
Peștera a fost aleasă 
ca loc pentru desfă
șurarea concertului 
datorită faptului că 
oferă condiții speciale 
de acustică, interiorul 
peșterii fiind supranu
mit în perioada inter
belică drept "Sala de 
concert și dans".

Gligor Suciu (Foto: T. Mânu)

Colivă de Cartea Recordurilor

Demonstrație militară la Dupăpiatră (Foto: CL)

■ Mii de oameni au 
gustat sâmbătă, la 
Orăștie, din cea mai 
mare colivă din lume.
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Orăștie - Muncipiul Orăș
tie așteaptă să-i fie omologată 
intrarea în Cartea Recor
durilor după ce sâmbătă, în 
centrul istoric al localității, a 
fost pregătită o colivă uriașă, 
în greutate de 3.363 de kilo
grame. Coliva a fost pregătită 
în memoria regelui dac Dece- 
bal (87-106), evenimentul 
făcând parte dintr-o suită de 
manifestări reunite sub gene
ricul „Zilele Dacilor”, organi
zate timp de două zile de 
Primăria locală, în colaborare

DN 7 face din nou victime
Sărbătoare în ploaie

Dupăpiatră (S.B.) - în Țara Moților, la 
finele săptămânii care tocmai a trecut, la 
Dupăpiatră, s-a derulat cea de-a XXXIV-a 
ediție a manifestării cultural-patriotice și 
religioase cunoscută sub genericul „întâl
nirea moților cu istoria”. Programul aces
teia s-a derulat în aer liber și, în acest an, 
sub torente de ploaie. Chiar dacă vremea 
nu a prea fost de partea moților, sâmbătă 
cu începere de la ora 18.00 s-a derulat o mult 
așteptată seară distractivă cu un concert de 
muzică ușoară, foc de artificii și foc de 
tabără. Duminică, cu începere de la ora 
10.00 au avut loc: un parastas pentru eroi, 
o evocare istorică, exerciții militare de 
apărarea patriei și, de la ora 13.00, un spec
tacol folcloric susținut de formații artistice 
și soliști de prestigiu din județ și din țară. 
Toate acestea au fost finalizate cu o horă 
țărănească cu specific zonal.

■ Mai multe persoane 
au fost rănite în acci
dentele petrecute ieri 
dimineață, pe DN 7.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informniedia.ro

Vețel - Viteza excesivă, 
oboseala la volan și caro
sabilul umed au făcut ravagii 
ieri dimineață pe DN7. în 
decurs de aproximativ trei 
ore au avut loc trei accidente 
rutiere cu două persoane 
rănite, la Vețel, iar la Câm

Protest
Deva (D.I.) - Deputatul 

PSD Cosmin Nicula a 
denunțat o ordonanță de 
urgență aprobată de Ca
binetul Tăriceanu, prin 
care s-a adoptat progra
mul „Sprijinirea constru
irii de locuințe propri
etate personală”. „Princi
palii beneficiari ai pro
gramului, prin care se 
acordă subvenții de 20% 
din prețul pe mp de 
suprafață construită, ar 
trebui să fie tinerii în 
vârstă de până la 35 de 
ani. Dar, prin condițio- 
nalitățile pe care progra
mul le impune, vor bene
ficia de această facilitate 
doar tinerii cu venituri 
mari”, a declarat Nicula. 

turii de ocolire care va lega 
orașele Deva de Orăștie. 
Oamenii solicită ca 
despăgubirile să fie calculate 
la o valoare de 5,2 euro pe 
metrul pătrat de teren expro
priat, similar cu ceea ce 
primesc vecinii lor care dețin 
pământ în localitățile Simeria 
sau Orăștie, a declarat liderul 
protestatarilor, Gligor Suciu. 
„Suntem de acord cu expro
prierea, pentru că este vorba 
de o investiție de utilitate 
publică, dar solicităm o 
despăgubire corectă și nedis
criminatorie, în raport cu alte 
localități pe raza cărora trece 
autostradă”, a afirmat Suciu.
Adunare publică

El susține că 72 de săteni 
din Harău au trimis deja 
scrisori prin care își arată 
nemulțumirea la Parlament, 
Guvern și Președinție. 
Oamenii se vor adresa, în 
această săptămână, CEDO și 
apoi presei din străinătate, 
apreciind că li se încalcă 

cu Fundația Dacia Brașov și 
Fundația Dacia Revival Inter
national.

„Datele aU fost deja trans
mise, cantitățile utilizate fiind 
confirmate și de către domnul 
Alexandru Arșinel. Acum ele 
se analizează de cătrp spe
cialiștii de la Guinness Book, 
iar în perioada următoare 
așteptăm omologarea recor
dului”, ne-a declarat ieri vice- 
primarul municipiului 
Orăștie, Alexandru Munteanu.
Ingrediente

Coliva a fost pregătită din 
720 de kilograme de arpacaș, 
360 de kilograme de miez de 
nucă, 300 kilograme de zahăr, 
150 kilograme de biscuiți, 144 
kilograme de lămâi, 60 de kilo
grame de zahăr pudră, 24 kilo
grame de zahăr vanilat și 15 

puri Surduc și Gurasada 
pasagerii unor autoturisme 
au scăpat doar cu răni 
ușoare.
Fără centură

Conducătorul unui auto
turism Rover, Daniel T., de 23 
de ani, din București, în timp 
ce circula pe ruta Arad - 
Deva, ieri dimineață, în jurul 
orei 8:30, nu a adaptat viteza 
la carosabilul umed, și într-o 
curbă la stângă a derapat.

A pierdut controlul vola
nului, a intrat cu autoturis
mul într-un cap de pod și s-a

Mânerău
■ în satul Mânerău al 
comunei Peștișu Mic, 
ieri, în zi de duminică, 
s-au întâlnit fiii satului.

Sanda Bocaniciu
sanda.bccaniciu@infarmniedia.ro

Mânerău - întâlnirea fiilor 
satului a avut loc la Cămi
nul Cultural din localitate. 
Toată suflarea Mânerăului s- 
a pregătit pentru marea 
sărbătoare a satului. La ora 
16.00, pe strada principală a 
localității treceau tineri și 
bătrâni, copii, părinți și bu
nici, îmbrăcați de sărbătoare, 
către cămin. Manifestarea 
culturală organizată aici a 
cuprins lansarea monografiei 
istorice semnată de prof. 
Dnrin Ppfrpcr «i ina Hliviar»

"Nu dăm pământul pe nimic"

dreptul de proprietate. 
Reprezentantul sătenilor ne
mulțumiți afirmă că aceștia 
intenționează să organizeze o 
adunare publică la Hărău, la 
care îl vor invita și pe pre
fectul județului, Cristian 
Vladu. „Domnul prefect este 
reprezentantul Guvernului în 

kilograme de sare. Pentru 
decor au mai fost folosite 50 
de kilograme de bomboane în 
culorile roșu, galben și albas
tru.

Coliva a fost preparată în 
incinta Centrului de Pregătire 
și Perfecționare Jandarmi 
“Aurel Vlaicu” din Orăștie, la 
ea lucrând 23 de bucătari care 
au folosit 2160 de litri de apă 
pentru fierberea tuturor ingre
dientelor, timp de o oră și 
jumătate..

Sâmbătă seara coliva a fost 
adusă intr-un cort amplasat în 
centrul municipiului Orăștie, 
și așezată într-o formă drep
tunghiulară cu lungimea de 
nouă metri, lățimea de 4 metri 
și adâncimea de zece cen
timetri, fiind apoi sfințită de 
un sobor format din 13 preoți.

Tipic pe DN7: viteză, derapaj, sfărâmare de cap de pod (Foto: cd

răsturnat într-un șanț de pe 
marginea șoselei.

în urma impactului, atât 
șoferul cât și pasagerul din 
dreapta, tatăl conducătorului 
auto, Nicolae T., de 48 de ani, 
au fost răniți și transportați

- Istorie si tradiție
o 

Goțiu intitulată „Mânerău - 
evoluția istorică a unei 
străvechi vetre de locuire din 
Ținutul Hunedoarei”, un 
spectacol folcloric, susținut 
de Taraful „Românașul” de la 
Liceul de Muzică și Arte Plas
tice „Sigismund Toduță” 
Deva - dirijor prof. Ovidiu

(Foto: T. Mânu)

teritoriu și garantul res
pectării legilor și a Consti
tuției. Vrem să negociem, 
pentru că avem acest drept. 
Vrem să se respecte Consti
tuția României în ceea ce 
privește dreptul de propri
etate”, a adăugat Gligor 
Suciu.

Minerii nu vor 
proteste

Petroșani (M.S.) - Mi
nerii din Liga Sindi
catelor Miniere Valea 
Jiului nu vor participa la 
mitingul anunțat de Cen
trala Națională Minieră 
pentru data de 7 iulie, la 
Petroșani. Președintele 
executiv al Ligii, Marian 
Holban, a spus că orga
nizația pe care o conduce 
preferă dialogul. „Nu 
suntem de acord cu ac
țiunile lui Condescu în 
Vale. Poate să organizeze 
un miting, dar la el în 
zonă și nu la Petroșani. 
Dialogul este calea pen
tru rezolvarea proble
melor”, a spus Holban.

la Spitalul din Deva. Oamenii 
legii au întocmit dosar penal 
pentru vătămare corporală 
din culpă și au stabilit că în 
momentul impactului, cei doi 
nu purtau centurile de sigu
ranță.

A
Demea și o seară de joc, 
acompaniată de Trupa de 
muzicanți a saxofonistului 
Marius Toma.
Istoriografie “modernă"

în privința monografiei, 
prof. Dorin Petresc a afirmat 
că „este un proiect cultural, 
la care am lucrat doi ani. 
Despre lucrare pot spune că 
am căutat să o abordăm 
metodologic într-un mod 
diferit față de istoriografia de 
dinainte de 1989, să dăm cre
dit adevărului și să nu mai 
ascundem subiectele consi
derate cândva tabu sau inco
mode. Prezentă la lansarea 
monografiei, Anca Petresc, 
spunea că este foarte mândră 
de tatăl ei și că l-a ajutat și 
ea, cât a putut, la realizarea

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informniedia.ro
mailto:sanda.bccaniciu@infarmniedia.ro
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1883 - S-a născut scriitorul ceh Franz Kafka (m. 3 iulie

cum devine primul navigator solitar 
care realizează înconjurul complet al 
Pământului.___________ _
1925 - S-a născut actorul american 
Tony Curtis («Unora le place iazzul»), 
1928 - Englezul John Logie Balrd a 
enunțat, pentru prima dată, prlnci- 
piul televiziunii înculori,__________
1962 - S-a născut actorul american 
Tom Crylse («Rainman»),

1971 - A murit, la Paris, Jim Morrison (loto), solist al 
formației Doors.

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer parțial senin. Maxima va fi de 

26°G, iar minima de 12°C..
Prognoza pentru două zile:

Marți*  Cer parțial senin. Maxima va fi 
de 27°C, iar minima de 12°C.

Miercuri. Cer parțial senin. Temperatu
ra maximă 27° C. Minima va fi de circa 
14°C.

Calendar Creștin-Ortodox________________________________
Sf. Mc. lachint; Sf. Anatolie, patriarhul Constantinopolu- 
lui.
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Berbec___________

Dimineață, lipsa banilor vă determină să amânați o călătorie 
în interes personal, ceea ce vă afectează relațiile cu 
partenerul. Vă îngrijorează starea de sănătate a copiilor.

Taur

Starea de melancolie'vă poate afecta relațiile sentimentale 
Aveți mari șanse de reușită în activități casnice: curățenie 
reparații, mutat mobilă etc, Relaxați-vă!

Gemeni

Dorința de a vă întâlni cu prietenii vă face să lipsiți cam mult 
de acasă. Nu este exclus să aveți o discuție cu partenerul. 
Organizațl-vă în așa fel încât să nu eșuați.

Rac

Discuțiile cu persoana Iubită vă irită, iar starea de nervozi
tate vă poate afecta relațiile sociale. Exprimați-vă clar și nu 
evitați comunicarea. Temperați-vă orgoliul.

L»u

Aveți un conflict cu o persoană mai în vârstă din familie. 
Tensiunile se pot aplana foarte ușor, cu o vorbă bună. Fiți 
mal atent la ce spuneți, astăzi nu aveți flerul necesari

■ Fedopra ; ...
Relațiile sentimentale pot avea de suferit dacă refuzați să 
mergeți într-o vizită la rude. Partenerul nu este de acord că 
un eșec în afaceri este un motiv pentru a sta acasă.

Balanța
Vă pierdeți răbdarea și vă certați cu cineva din familie, din 
cauza banilor. Mai mult calmi N-ar strica să vă odihniți mai 
mult. Oricum, evitați activitățile solicitante.

Scorpion
în prima parte a zilei, aveți dificultăți de concentrare, ceea 
ce vă scoate din sărite. Amânați deciziile importante. Acor
dați mai mult timp odihnei! Aveți o săptămână grea!

Săgetător

Sunteți apatic și din cauza aceasta aveți probleme senti
mentale. Aveți chef să fiți lăsat în pace și să nu faceți ni
mic. Oricât de indispus ați fi, acordați atenție și persoanei 
iubitei

i

Calendar Romano-Catolic
Sf. Toma, ap.

Calendar Greco-Catolic
S. lacint, m., S. Anatoliu, aep.

ÎNTBERUPKB1 1PA, BAI, CURENT
Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.00 - 19.00 în localitățile Câmpuri de Jos, Câmpuri de 

Sus, Tătărăști și Burjuc.
8.30 - 15.00 în Deva, cartierul Gojdu, bl. C1 și K2.

Gaz metan
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Pietroasa, bl. 3 sc. C și pe Str. 
Depozitelor - Ambulanța.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 -15.00 - pentru lucrări la PT 26, nu va fi apă (nici 
caldă) pe str. I.L. Caragiale. Pentru lucrări în zona înaltă 
se întrerupe furnizarea apei pe B-dul I. Maniu la bl. 43, 1, 
2, 3, 4, 5 și 6.
8.00 - 15.00 pe Str. Liliacului și D. Zamfirescu.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: M - A - COD - NEA
GRA - IA - DL - AREAL - LITORAL 
- G - TON - SARE - ME - EZ - 
NA - ROSIE - CO - CART - NV - 
C - NB - SOARE - RA - VERGEA 
-A - TARM - AN - PIELE - FIU - 
SO - RE - STIL

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apa rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe ...... 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.G. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Capricorn

Aveți tendința de a fi impulsiv. Calculați-vă bine fiecare 
pas, în special în afaceri și pe plan sentimental. Ar fi bine 
să nu faceți astăzi investiți și să evitați călătoriile.

Vărsător

Azi veți fi foarte indispus și nu vă purtați corect cu per
soana iubită. Nu este exclus ca de aici să înceapă o ceartă 
în toată regula. Săriți în ajutorul unei rude.

Pești j____

Aflați că trebuie să plecați de urgență într-o delegație, spre 
nemulțumirea partenerului de viață. Păstrați-vă calmul, indife
rent de situație. Nu faceți investiții astăzi.

Ciorbă cu gulii
Ingrediente: 3 gulii potrivite, 2 morcovi 

potriviți, 2 rădăcini de pătrunjel potrivite, 
o țelină, 1 ceapă, smântână, sare, piper, ve
geta, 2 gălbenușuri, sare de lămâie sau 
zeamă de lămâie, ulei.

Mod de preparare: Se curăță toate 
legumele și se taie cubulețe. Zarzavatul (în 
afară de gulii) se călește în puțin ulei. Se 
pune apoi, peste legumele călite, apă 
fierbinte și sare. Când sunt pe jumătate 
fierte se pun și guliile tăiate cubulețe. Când 
au fiert se adaugă piper măcinat și vegeta. 
Se dă focul la minim și se pune smântână 
frecată cu gălbenușurile, dar cu mare 
atenție să nu se taie, apoi se ia de pe foc și 
se presară cu pătrunjel proaspăt tocat. Se 
acrește cu zeamă de lămâie sau sare de 
lămâie.

Poftă bună!

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Interes general (r) 
8:50 Integrante despre 

integrare (2 episoade)
9:00 Lecții pentru tata (ep. 
_21, comedie, SUA, 
“2002). Cu: Bob Saget 

1000 Ducesa din Duke
«Street (ep. 27, dramă, 
“Anglia, 1976)

11:10 Candidatul manciurian
▼ g (dramă, SUA, 1962)

13:25 Integr despre inte
grare (1 episod) 

1330 Desene animate:
Sabrina

14:00 Jurnalul TVR 
14:30 CM de Folbal, 2006 
1530 Kronika. Emisiune Iri 

limba maghiară 
17:00 Cony și restul lumii 

(ep. 1, comedie, SUA,
▼ "2003). Cu: Ben Savage 

1730 Doctor Becker (ep. 1,
comedie, SUA, 1998).

▼ 0Cu: Ted Danson
18:00 Misterele din Sankt

Petersburg (ep. 1,
▼ 0dramă, Rusia/SUA,

2006)
19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 Reflector 
,ANL - Henri 
Coandă'

21:10 lartă-mă! Prezintă 
Raiuca Moianu

2230 Joaquin Cortes.
Pasion gitana

2335 Celebritățile timpului 
tău (s)

24:00 TVR 50. Insomnia. 
Bucureștiul necunos
cut... cu arh. Henriette 

► HDefavrancea (anul 
1978); Lumea cânte
cului românesc: Anton 
Pann (anul 1972)

0:50 Respira (dramă, 
Franța, 2002). Cu: Va
leria Golino, Vincenzo 
Amato, Francesco Ca- 
sisa

235 Jurnalul TVR (r). 
Sport. Meteo.

335 11:14 (r) (thriller, 
SUA/Canada, 2003).

g Cu: Hilary Swank, 
Henry Thomas 

5:00 Ducesa din Duke
El Street (s, r)

7:00 Știrile ProTv 
9:10 Omul care 

aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit 

0 (film serial, reluare) 
10:00 Apropo Tv

(reluare)
11:00 Băieți deștepți

(film, reluare) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Spion fără voie 
13 (film, reluare) 

16:00 Tânăr și neliniștit
(film serial, SUA). 

g Cu: Eric Braeden,
Joshua Morrow, 
Laureen Bell, 
Doug Davidson, 
Peter Bergman, Hea
ther Tom,Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s). Cu: 
g Ed O'Neill, Katey

Sagal, David Garrison, 
Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

18:15 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport.

Vremea

20:30 Atac în Londra
(partea I) (thriller, 

•âMarea Britanie/SUA,
2004). Cu: Dylan 
McDermott, Julianna 
Margulies, Bernard 
Hill. R.: Mikael 
Salomon 

22:15 Vacanța Mare (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăruți fără urmă

(s, SUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Mur 
ciano Jr., Eric Close. 
R.: David Nutter si 
Rachel Talalay 

0:45 Icstrim tivi 
1:15 Familia Bundy (s, r) 
1:40 Omul care aauce

cartea (r) 
1:45 Știrile Pro Tv 
2:45 Vacanța Mare (r) 
3:15 La Bloc (r) 
3:45 ProVest (r) 
430 Parte de carte (r) 
530 Icstrim Trvi (r)

6:00 în gura presei.

Cu Mircea Badea
7:00 Știri 
9:00 în gura presei

(reluare) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Sue Thomas (s, 
g polițist SUA 2004).

Cu: Deanne Bray, 
Yannick Bisson 

12:00 Anastasia (s, dramă, 
_ Rusia, .2003). Cu: Ele- 
“ na Korikova, Petr

Krasilov
13:00 Observator cu Simona

Gherghe
13:45 Jocuri la Saint-Tropez

(r) (divertisment) 
1530 Vivere-Atrăi cu 

pasiune (s) 
16:00 Observator 
16.45 Rezervat V.I.P. (diver-

H tisment)
173 0 9595-Teînvață ce 

să faci. Cu Dr. Cristian 
Andrei

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu 
și Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

20:45 Pirații din Caraibe
(aventuri, 
Germania/ltalia, 
1998, partea a ll-a). 
Cu: Mario Adorf, 
Paolo Seganti, Nico- 
las Rogers, Jennifer 
Nitsch, Remo Girone, , 
Anna Falchi. R.: Lam- 
berto Bava

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

24:00 Matrix: Amenințare 
g teroristă

(film serial, thriller, 
SUA, 2003). Cu: 
James Denton, Kelly 
Rutherford, Maher- 
shalalhashbaz Ali, 
Anthony Azizi, Will 
Lyman, Melora Wal
ters, Shoshannah 
Stern.

1:00 Dădaca (s) 
2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:00 Sue Thomas (s, r) 
5:00 Dădaca (r)
530 Vrvere (r)

700 Atlas (r) 730 Experiența 
franceză 8:00 CeZar și Tipar 
900 Poftă bună! (r) 930 Casa 
ta (r) 10:00 Plaja lui Măruță 
(transmisiune directă) 1130 
Șlagăre... în revenire (r) 1225 
Celebritățile timpului tău (r) 
12:40 0 lume a misterelor (r) 
14:00 Spellbinder: Tărâmul 
Dragonului (s) 1430 Aventuri 
secrete (s) 1500 împreună în 

Europa. Emisiune pentru rromi 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 
Zona de conflict 1700 Zestrea 
românilor 1735 Sărutări furate 
(s) 1830 Aventuri secrete (r) 
19:00 Roată la roată 1930 
Dragul de Raymond (s) 2000 
Motocidiștii pofticioși (doc. M. 
Britanie) 2035 Districtul (s) 
2130 Ora de știri 2230 între 

viață și moarte (dramă, SUA, 
1999) 035 Futurama (d. a.)

8:30 Revista presei 900 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 12:00 
Look who is winning 13:15 A 
treia planetă de la Soare (s) 
1335 Cosby (serial) 14:00 
That's 70's show (serial) 1430 
Sare și piper cu Stela și Arșinel 
(r) 16:00 Naționala de bere 
1630 Trădața (s, Venezuela,
2003) 1730 întreabă-, pe Ga
bi 1830 Știri 19:45 Jara Iu' 
Papură Vouă (divertisment
2004) 2000 Echipa de investi
gații 21:00 Miezul problemei 
2230 Știri Național TV 2300 
Fotbal Cafe 2400 Film artis
tic

7:30 Visuri fără preț (r) 830 
Ciocolată cu piper (s) 1030 Iu
birea mea, păcatul (s). Cu: 
Yahdira Carillo, Sergio Sendel 
1130 Celebritate (r) 1330 în

ger sălbatic (s) 1530 Marilyn 
țs) 1630 Visuri fără preț (s, 
Mexic/SUA, 2005) 17:20 Re
țeta de acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 1825 Vremea de a- 
casă 1830 Rebelde (s, Me
xic, 2004) 2030 La Tormen- 
ta(s) 2130 Tărâmul pasiunii 
(s)2230Trezește-te! (dramă. 
România, 2006) 2330 Cele
britate (s) 0:30 Poveștiri ade
vărate (r) 1:30Trezește-te! (r)

10:20 Famous (r) 11:00 Via
ță de câine (film, r) 12:00 
Verdict: Crimă! (r) 13:00 A- 
venturile lui Sylvester și ale 
lui Tweety (s) 13:45 Cheers 
(r) 14:45 Verdict: Crimă! (r) 
16:00 Echipa de elită (s) s 
17:00 O nouă viață (r) 
18:00 Echipa de elită (s) 
19:00 Visuri americane (s) 
20:00 _ Ele spionează (s) 
22:00 în umbra terorii (thri
ller, SUA, 2004). Cu: Ma
tthew Davis, James Spader 
2400 Cheers (s)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:00 Curaj în linia întâi (dra
mă, SUA, 1996).10:00 Pune
ți mâinile pe șoldurile mele 
(comedie, Franța, 2003).11:45 
Arome (comedie, SUA, 2003) 
13:40 Evita (muzical, SUA, 
1996). 15:55 Tineri însurăței 
(romantic, SUA, 2003). 1730 
Warm Springs(dramă, SUA, 
2005). 1930 Pe platourile de 
filmare (magazin, SUA, 2005) 

20:00 Lovitura (comedie, SUA, 
2004)2130 Cum scăpăm de 
Coana Mare? (comedie, SUA, 
2004)23:10 Petrecere la bord 
(comedie, SUA, 2004).

730 Casa noastră (r) 800 Sport 
cu Florentina 8:05 Telesho
pping 8:40 Mariana - Prețul 
inocenței (r) 9:40 Sunset Beach 
(s) 10:40 Dragoste și putere (r) 
1130Tele RON 1300 Garito- 
partea l+ll 16:05 Dragoste și 
putere (s) 1700 Camera ascun
să 1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 

1800 Focus 1900 Mariana - 
Prețul inocenței (s) 2000 S.O.S. 
Salvați-mi casa 2100 Vicever- 
safprima ediție) 22:00 Totul 
despre sex (s) 2230 Focus Plus 
2330 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
2400 Dragostea de la Clejani 
(r) 1:00 Focus plus (r)

11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! Cu 
Andreea Crețulescu 14:00 Re
alitatea de la 14:00 14:50 Re
alitatea bursieră 15:15 Deschi
de lumea! 17:00 Realitatea de 
la 17:00 17:45 Editorii Rea
lității 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:15 
100% 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:55 Prima ediție 
22:00 Zece fix 23:00 Politică, 
frate!

9:00 Fun X. Videodipuri 10:00 
Misiune imposibilă (r) 10:30 
Euromaxx (doc.) 11:00 Ne 
privește 12:00 Up Grade (r) 
13:05 bebe.ro (r) 1435 Lumea 
cărților 1535 Carol (partea a 
ll-a) 17:00 NYPD Blue (s, r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:10 Din 
nou împreună (dramă, Româ
nia, 1988) 22:00 Nașul. Talk
show. Cu Radu Moraru 24:00 
Știri. Emisiune informativă 
0:15 Din nou împreună (relu
are) (dramă, România, 1988). 
Cu: Mihaela Caracas, llarion 
Ciobanu, Octavian Cotescu, 
Mircea Diaconu

9:00 Confruntări și fiare vechi ț 
10:00 Natura în stare brută 
11:00 Regii construcțiilor 
12:00 Motociclete americane 
13:00 Curse asurzitoare 

j 14:00 Poveștile celor care nu
mai sunt: W.A. Mozart 15:00 
Confruntări și fiare vechi 
16:00 Brainiac 17:00 Curse 
18:00 Automobile americane 
recondiționate 19:00 Super
structure Boeing 747 - 400 
20:00 Vânătorii de mituri 
21:00 Motociclete americane 
22:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 23:00 Pompierii 
americani 24:00 Curse 1:00 
Dosarele FBI

bebe.ro
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I.

la lalsgiaiaa „Cumetria" româno-italiană
Deva (IJ.) - Agenda evenimentelor turistice din România 
- festivaluri, concerte, manifestări culturale, știri din tu
rism, impresii de călătorie, toate vor putea fi cunoscute 
apelând site-ul MtHm.tomaniarSourism.ro. Ste-al confine 
alte site-uri mai mici despre flecare zonă de agrement din 
țară cu imagini și detalii surprinzătoare.

L
Z
3.
4
5.
6.

în județ

DN 687 Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat 
DN 7 Ilia - Zam - Limită cu județul Arad

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Str. Horia - Str. Mihai Eminescu - Calea Zarandu- 

lui
Radare mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

MM ttltttl

ASDBNȚI MIM
Consiliul Județean Hunedoara: 
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00
Inspectoratul de Jandarmi Județean: 
Maior loan Anca, adjunct al 
comandantului pentru ordine publică 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva 
Nu are proqram de audiențe

Primăria Municipiului Orăștie
losif Blaqa, primar 10.00-11.00
Primăria Municipiului Brad
Aqnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Deva 
Comisar-șef Nicolae Petruș, 
adjunctul șefului Poliției Deva 10.00-12.00

11 ACȚIUNI
Societatea

SNP PETROM

Preț Variație
Itidlidere lel/actj

S1F1 BANAT-CRjȘANA 1,9200 4,35
XLV_________________ 0,9550_________ 3,8
BRD______
bcc__ ;
AZOMUREȘ

■ Terenul atribuit tine
rilor deveni a fost câști
gat de o firmă italiană 
înființată anul trecut.

Ștefan Ciocan

Deva - Consiliul Local Deva 
a vândut peste 12 hectare de 
teren intravilan la prețul de 
1,26 de euro într-o zonă în ca
re valoarea terenului este de 
peste 25 de euro pe metrul pă
trat.

Suprafața de pământ a fost 
initial atribuită unor familii 
tinere care urmau să-și con
struiască locuințe.

Totuși în urma unei 
evaluări făcută de experti, 
Consiliul local a decis că nu 
are bani pentru construirea 
infrastructurii necesară car
tierului ce urma să fie con
struit de tineri și că va scoate 
terenul la vânzare.

Cumpărătorul are obligația 
ca în termen de trei ani să 
construiască pe cele 12 
hectare de teren un cartier 
rezidențial.
O licitație cu secrete

Licitația prin care urma să 
fie stabilit cumpărătorul tere
nului a fost de la început în
conjurată de mister. Caietul 
de sarcini a fost foarte greu 
de obtinut, funcționarii pri
măriei care aveau atribuții în 
domeniul funciar nefiind de 
găsit în instituție. Până la ur
mă au achiziționat documen
tația șapte firme, dar numai 
două dintre acestea s-au pre
zentat la licitație. Prețul de 
pornire a fost de 1,20 euro pe 
petrul pătrat. Pământul a fost

achiziționat de Sanca SRL ca
re a oferit 1,26 euro pe metrul 
pătrat, cu numai 0,06 euro 
peste prețul de pornire. După 
stabilirea câștigătorului asu
pra licitației s-a lăsat un mis
ter de nepătruns. Nimeni din 
comisia de licitație nu a vrut 
să dezvăluie numele firmei
câștigătoare. Membrii comi
siei s-au eschivat prin diverse 
răspunsuri de la „nu-mi aduc 
aminte” până la „nu pot să 
spun că s-a depus contes
tație”.
O firmă va face case

în realitate firma Sanca 
SRL este o firmă „de aparta
ment”, fără activitate, con-
form datelor existente la Mi
nisterul Finanțelor.

Firma este patronată de

7. ZXNTIBIOTICE IAȘI 1,3700 1,48
8. ROM PETROL 0,0677 1,8

RAFINARE (RRC)______________________ _
9. SIF 3_________________1,8100 4,62
11.SIF5 1,9600 5,95

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.! 221227.

SUDOKU

Reguli: în fiecare bloc sunt Soluția jocului din 
câteva cifre între 1 și 9, sta- numărul precedent

r ".. .
...... 4 3

5 8
5 t1 1

6 3 8

I 4
9 5

7 5
2 6

1 8

bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele 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.

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

1 2 7 5 3 8 6 9 4
0 3 9 15 4 7 6 2
4 1 2 8 6 7! 3 5 9
7 6 5 9 2 3 1 4 8
2 8 6 4 7 9 5 3 1
5 4 1 3 8 6 9 2 7
9 7 3 2 1 5 4 8 6

Carlo Lorandi și Alessandro 
Lorandi, doi cetățeni italieni 
și are ca principal obiect de 
activitate „Cumpărarea și 
vânzarea de bunuri imobi
liare proprii”.

Cei doi italieni au putut să 
pună mâna pe teren pentru că 
în caietul de sarcini nu a fost
prevăzută nici o cerere referi
toare ia bonitatea și istoricul 
firmei.

Participantii nu au avut 
obligația să prezinte ultimul 
bilanț sau alte acte contabile 
prin care să se stabilească 
dacă firmele au o cifră de 
afaceri și o experiență prin 
care să poată garanta constru
irea în termen de trei ani a
unui cartier rezidențial.

Singura solicitare, restric
tivă, prevăzută în caietul de

Terenul pentru tineri, adjudecat de o firmă italiană

Compensatele, în vizor
■ Echipa mixtă care va 
controla farmaciile hu- 
nedorene este compu
să din cinci persoane.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informniedla.ro

Deva - Din echipă fac parte 
reprezentanții medicilor, far
maciștilor, ai Direcției de Să
nătate Publică și un reprezen
tant al corpului de control al 
prefectului. „Echipa va supra
veghea eliberarea medicamen
telor și va interveni acolo 
unde apar cozi pentru a ori

enta cetățenii spre farmaciile 
care dispun de plafoane necon
sumate. Astfel vor fi identi
ficate cauzele care determină 
apariția cozilor la farmacii, 
pentru a lua măsuri concrete 
de eliminare a lor”, declară dr. 
Dan Magheru, director al 
Direcției de Sănătate Publică 
Hunedoara.
Raport

Comisia are sarcina de a e- 
valua situafia din teritoriu, în
cepând cu medicii de familie, 
specialiștii, sumele rezervate 
de farmacii pe criterii subiec
tive. Altă problemă ce va fi ve

(Foto: CL)

rificată este monitorizarea 
numărului de retete prescrise 
de medicii de familie

La sfârșitul fiecărei luni, Di
recția de Sănătate Publică Hu
nedoara va înainta Ministeru
lui Sănătății Publice un raport 
privind concluziile rezultate 
ca urmare a desfășurării aces
tei acțiuni. Ministrul Sănătății 
le-a cerut șefilor autorităților 
locale să le explice cetățenilor 
care sunt bolile cuprinse în 
programele naționale, cum pot 
fi Obținute rețetele, ca acestea 
să poată fi eliberate pe tot 
cursul unei luni pentru care 
fondurile sunt asigurate.

sarcini a fost prezentarea 
dovezii că firma participants 
la licitație deține în cont ur 
milion de euro.

Specialiști în domeniui 
financiar susțin că existente 
în contul unei firme la ur 
moment dat a sumei de ur 
milion de euro, nu demonstre 
ază că societatea respectivă 
are bonitate ridicată.

„Acești bani pot fi tran 
sferati la un moment dat în 
contul firmei, iar a doua zi 
retrași. Un extras de cont nu 
dovedește bonitatea unei 
firme.

Sunt alți indicatori care 
apar în bilanțul contabil”, a 
declarat Ion Ghită, expert 
contabil.

Conform legii, prin caietul 
de sarcini puteau fi cerute 
actele contabile ale firmelor 
participante la licitație.
Prietenia româno-italiană

Cetățenii italieni care pa
tronează firma Sanca SRL 
sunt parteneri de afaceri cu 
omul de afaceri Lucian Far- 
cașiu, prietenul fiicei fostului 
ministru al apărării loan 
Mircea Pașcu. Surse din ca
drul primăriei susțin că Far- 
cașiu este în spatele afacerii 
cu terenul vândut italienilor, 
în condițiile în care acesta a 
făcut și alte afaceri profitablie 
cu Primăria Deva. Cea mai 
cunoscută dintre acestea este 
preluarea Casinei Române, o 
construcție impunătoare din 
centrul Devei, la schimb pen
tru două apartamente. De a- 
semenea soțul secretarului 
Consiliului Local Deva, Lau
ra Sârbu, are relații strânse 
de afaceri cu Farcașiu.

Salarii
Petroșani (I. J.) - Mi

nerii vor primi din lu
na august salarii mai 
mari, tichete de masă 
și bani pentru inves
tiții, anunță Zoltan 
Lakatos, președintele 
Ligii Sindicatelor Mi
niere Valea Jiului. 
„Procentul cu care 
vor fi mărite salariile 
minerilor nu a fost 
stabilit“(Codrut Se- 
reș). CNH va primi 
pentru început 200 de 
miliarde de lei pentru 
investiții.

Talon pentru concurs - 3 iulie 2006
Nume____________________________ Prenume_____________ ■ ___________ :
Adresă____________________________________________________________________
Telefon________________________ Sunteți abonat?______________________ i

rnkiri irc

ubw continuă să-ți facă viața mai ușoară!

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnâ acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajații Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.

Te-ai gândit cum ar fi să îți 
facem noi, din nou cumpărături
le?

Ce trebuie să faci?
în perioada 1-28 iulie cumpără Cuvân

tul Liber, decupează talonul participant, 
completează-1 și depune-I la O.P.l C.P. 3 
Deva, în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până în 28 
iulie. Mai multe taloane, mai multe 
șanse de câștig! Iar dacă vrei să nu ratezi 
nici un talon și să economisești 4,1 lei 
fată de cumpărarea zilnică a ziarului, fă- 
ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 
lei.

Și de data asta îți vom da BANI!

Tu faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)
Extragerea va avea loc la sediul re

dacției, în 28 iulie, în prezenta unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 29 iulie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban. Mult succes!

MtHm.tomaniarSourism.ro
mailto:ina.jurcone@informniedla.ro
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LA CE COZI MAI STAU 
HUNEDORENII?

La rând, pentru sănătate

• Fără cozi. Dacă înainte de Revoluție 
hunedorenii se așezau la cozi imenseja 
mâncare, acum acestea au dispărut. în . 
supermarket-uri este aglomerație în zilele 
sfârșitului de săptămână și înaintea 
sărbătorilor. (C.P.)

clara.pas@informmedia.ro

Statul la 
coadă!
Clara Pâs

Deva - Au venit facturile?... Dacă nu ai 
apelat la plata prin card, te așezi 
cuminte la coadă și aștepți să ajungi la 

ghișeu, să le achiți. Dacă ai „proasta" 
inspirație să le plătești între 15 și 25 ale lunii, 
ai șansa să pierzi câteva ore stând la rând... 
pentru factura de curent, apoi cea de gaz, 
urmează telefonul și dacă mai ai și o rată la 
bancă... Dacă suntem atenți la cei din jur 
vedem că această îndeletnicire este de-a drep
tul chinuitoare: unii se uită din 5 în 5 minute 
la ceas, alții „pufăie" nervos pe nas sau repetă 
câțiva pași de step, de pe un picior pe altul. 
Ferească sfântul să apară cineva care nu 
respectă rândul, că lumea explodează, iar 
nefericitul care a vrut doar să întrebe ceva, 
pleacă învârtindu-se! Același scenariu se 
repetă oriunde trebuie să stai la coadă: la far
macie, la doctor, pentru audiențe ori tot felul 
de acte.

■ Hunedorenii stau la 
cozi la doctor pentru 
rețete și la farmacie 
pentru medicamente.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Hunedorenii care au 
neșansa de a se îmbolnăvi 
sunt obligați să-și aștepte rân
dul pentru a intra în cabine
tul medical și apoi să fie prin
tre primii pentru a lua 
medicamentele compensate. 
Pentru a primi o rețetă, 
pacientul se prezintă inițial la 
medicul de familie. Dacă 
situația o impune, primește 
trimitere la medicul specialist. 
Pentru consultație trebuie 
însă să te trezești cu noaptea 
în cap să iei un număr de 
ordine. Este posibil să fie 
necesar să faci un set de anal
ize, deci iei drumul... labora-

La ușa medicului (Foto: T. Mânu)

torului. La final, cu rețeta te 
îndrepți din nou la medicul de 
familie pentru a o transcrie, 
adică să se specifice care sunt 
compensatele. în toate situa
țiile există... statul la coadă. 
La începutul fiecărei luni, la 
ușile farmaciilor se formează 
cozi imense, pentru a primi 
doctoriile compensate sau gra-

Computerul ne trimite la coadă

Cozi la medicamente compensate (Foto: Traian Mânu)

tuite. Pensionarii sunt cel mai 
ades văzuți stând la aceste 
cozi. în câteva zile farmaciile 
își epuizează plafonul alocat 
onorării acestui tip de rețete.
Cu programare

Cabinetele medicale private 
funcționează după alt sistem: 
cel al programărilor făcute la

cabinet sau telefonic. Același 
lucru se întâmplă și la cabi
netele stomatologice. în toate 
situațiile însă pacientul tre
buie să achite contravaloarea 
consultațiilor ori tratamen
telor, iar acest lucru nu este 
la îndemâna oricui, mai ales 
în cazul pensionarilor sau a 
celor cu venituri modeste.

în ultima zi
Deva (C.P.) - Unii dintre hunedoreni 

aplică sloganul „ce nu poți face azi, lasă pe 
mâine”. Iar acest mâine în cazul achitării 
taxelor și impozitelor ajunge să coincidă 
cu termenul limită. Din acest motiv în data 
de 15 a lunilor martie, mai, iunie, septem
brie și noiembrie vedem cozi consistente 
la ghișeele primăriilor sau trezoreriilor. Tot 
aici oamenii stau la rând să achite amenzi 
ori diferite alte taxe necesare eliberării doc
umentelor. La poștă, în orele de vârf și în 
anumite zile ale lunii, este aglomerație: se 
expediază sau se primește corespondență, se 
achită alocații.

■ Firmele sunt obligate 
să depună lunar decla
rații îri diverse puncte 
din oraș sau județ.

Clară Pâs___________________
clara.pas@informfnedia.ro

Deva - Declarațiile sunt 
cerute conform legii de: 
Administrația Fiscală, Casa 
de Pensii, Casa de Sănătate, 
ITM etc. Un studiu recent 
efectuat de ANIMMC, relevă 
faptul că majoritatea IMM din 
România, respectiv 69,3%, 
consideră că sunt prea multe 
instituțiile la care trebuie 
depuse documentele și că 
acestea sunt prea complicate, 
că sunt prea multe conturi și 
ordine de plată care revin în 
sarcina IMM. „Semnătura

electronică trebuie să ia locul 
ștampilei, iar mijloacele mo
derne de comunicare să eli
mine cozile de la ghișee”, sus
ține senatorul Viorel Arion.

Termenul de depunere al 
declarațiilor fiscale este de 
până la data de 25 a lunii 
următoare lunii la care se

»........
Poate ideea wm 
ghișeu unic la 
nivelul fiecărui 
județ ar fi o re
zolvare pe ter
men scurt a 
situației.
Viorel Arion

................................................ fl 
referă. Legislația prevede ca 
modalitate de depunere: for
matul electronic (cu ajutorul

Coada de ultima zi (Foto: CL)

Plata prin card bancar
Deva (C.P.) - Factura de energie electrică 

și gaz metan se poate achita prin bancă. 
„Consumatorii casnici trebuie să aibă un 
cont bancar disponibil. Vor încheia o con
venție cu banca pentru efectuarea plății și 
va face o cerere la noi. Ulterior, consuma
torul trebuie să comunice indexul contoru
lui, telefonic, la numărul 205862, în orice zi, 
în perioada 1-9 a fiecărei luni. Procedura 
devine operațională numai după ce solici
tantul a plătit la zi energia electrică pe care 
o consumase până atunci, în regim de auto- 
citire”, declară Adina Popa, purtător de 
cuvânt al Enel Electrica Banat Deva. Pen
tru factura de gaz se poate opta pe lângă 
numerar și la plata „prin intermediul con
tului bancar, cu ordin de plată sau prin 
mandatarea băncii de a efectua plata gazelor 
naturale. Totodată, clienții au posibilitatea 
de a achita factura prin intermediului ban- 
comatelor BCR”, afirmă Mihai Predulescu, 
purtător de cuvânt al E.ON Gaz România.

IMM-urile trebuie să utilizeze mai des transmiterea declarațiilor 
în format electronic (Foto: cl)

dischetei). „Programul infor
matic al administrațiilor fis
cale de preluare a datelor și 
informațiilor din conținutul 
declarațiilor fiscale nu per
mite folosirea e-mail-ului. Pen
tru a veni ta sprijinul agen- 
ților economici printr-o pre
luare operativă și fără erori a 
informațiilor transmise prin 
declarațiile fiscale s-a introdus 
metoda de declarare cu codi

ficarea informației prin cod de 
bare”, a declarat Lucian 
Heiuș, directorul DGFP Hune
doara. La Casa de Pensii, deși 
există posibilitatea transmi
terii prin e-mail a declarațiilor 
(la adresa office@cjphd.ro), 
doar aproximativ 500 de firme 
apelează la această modalitate, 
circa 100 le transmit prin 
poștă, iar restul preferă să- 
stea la coadă.

Record la audiente la Pensii
■ Recalcularea pensi
ilor, acordarea biletelor 
de tratament = aglo
merație la CJP.

Deva (C.P.) - Prima zi pen
tru înscrierea pe lista solici- 
tanților de bilete de tratament 
coincide cu formarea unei 
cozi imense. Ultima dată, 
reprezentanții Casei de Pen
sii Hunedoara au cerut aju
torul jandarmilor pentru a 
restabili ordinea în cadrul 
ghișeelor, unde peste o sută

de persoane s-au bulucit pen
tru a fi primele pe listă. Coa
da se formese din cursul 
nopții, cei prezenți întocmind 
și liste cu numere de ordine. 
Odată cu afișarea listelor, 
apar nemulțumiții care se 
așază din nou la rând, de 
această dată pentru a intra în 
audiență. în plus, de când cu 
procesul de recalculare a pen
siilor, la ușile directorilor 
instituției așteaptă zilnic zeci 
de pensionari. Din acest 
motiv, Casa de Pensii bate 
recordul la audiențe. Cel mai

mare număr de persoane, 
înscrise, în acest sens, pe 
liste, a fost de 64, iar media 
zilnică este de 50 de oameni. 
Pentru a lămuri pe fiecare în 
parte, dat fiind faptul că 
fiecare pensionar are propri
ul său dosar, sunt necesare 
10-15 minute. Cei mai mulți 
vor explicații asupra modului 
de calcul al punctajului, 
întreabă de ce nu le-a cres
cut pensia și dacă le-au fost 
luate în considerare ade
verințele salariale sau cele cu 
sporuri.

Cazierul judiciar
Deva (C.P.) - Hunedo

renii au nevoie de cazie
rul judiciar de la com
pletarea actelor de anga
jare, până la luarea unui 
credit bancar. „Zilnic 
eliberăm în medie 250 de 
caziere judiciare, din care 
200 sunt în regim de ur
gență. Pentru îmbunătă
țirea calității serviciilor, 
se lucrează la informa
tizarea sistemului”, a de
clarat Bogdan Nițu, sub- 
inspector în cadrul IPJ.

Stau la rând să
intru în audiență 

pentru că nu înțeleg 
de ce nu sunt pe lista 
pensionarilor care au 
dreptul să meargă în 
stațiune. îmi trebuie 
biletul mie, nu pentru 
altcineva din familie. 
Vreau și eu să știu 
cum ar trebui să pro
cedez ca să primesc 
bilet. Nu cer să merg 
decât o dată în an și 
atunci nu se poate. 
Ana David,
Deva

Sunt bolnavă de can
cer, pensia pe care 

o primesc este foarte 
mică și am nevoie de 
medicamente. Ar 
trebuie să le dea fon
duri suficiente, să nu 
mai trebuiască să 
stăm la coadă, așa, ca 
niște momâi. Ca peste 
tot, peștele de la cap 
se împute. în 
sănătate, nu este bună 
nici legea și nici 
ministrul.
Carolina Gorgan, 
Hunedoara

Numai ca să întrebi 
ceva trebuie să 

stai ore în șir la 
coadă. Am nevoie de 
informații pentru 
părinții mei, care nu 
pot să se deplaseze la 
Deva pentru că sunt 
bolnavi. Ori spunem, 
ori nu spunem de ce 
suntem nervoși, ori
cum nu se schimbă 
nimic. în ziua de azi, 
toți nu fac altceva 
decât să ne ignore. 
Otilia Luca,
Ilia

Am stat toată 
noaptea la coadă, 

atunci când s-au 
depus cererile pentru 
biletele de tratament 
în stațiune. Când s-au 
afișat listele cu dis
tribuția biletelor pe 
persoane, culmea, nu 
m-am regăsit pe liste. 
Acum stau la coadă 
să intru în audiență 
să mi se spună de ce 
nu mi s-a rezolvat 
cererea.
Maria Pocola, 
Deva

Stau la rând la audi
ență să obțin infor

mații despre pensia 
soțului meu. Acesta, 
deși pensionar, con
tinuă să lucreze cu 
carte de muncă. Am 
depus anul trecut ade
verințele pentru recal
cularea cuantumului 
pensiei, dar nu am 
primit până acum nici 
un răspuns. Vreau să 
aflu de ce nu i s-a 
adăugat diferența.
Ana Muncuș, 
Deva
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Franța a trimis acasă Braziliaa

• Pele, considerat cel mai mare fotbalist al 
tuturor timpurilor, a declarat că Zinedine
Zidane a fost magicianul meciului Brazilia - 
Franța, scor 0-1. întrebat despre evoluția 
Braziliei, Pele a răspuns: „Doar două șuturi 
pe poartă, este prea puțin".

Emerich Jenei
(Foto: J.b.)

CM văzut de Emerich Jenei
Oradea (G.N.) - Reputatul om de fotbal 

orădean Emerich Jenei s-a declarat sur
prins de faptul că toate cele patru echipe 

calificate în semifinale sunt 
europene. „Consider o mare 
surpriză calificarea a patru 
formații din Europa în faza 
semifinalelor. Regret eli
minarea Argentinei, care 
cred că nimeni nu o antici
pa cu o jumătate de oră 
înaintea celor 90 de minute 
regulamentare ale meciului 
cu Germania. Consider că

antrenorul Pekerman a comis două greșeli 
decisive: nu l-a titularizat pe Messi, respec
tiv i-a scos din teren pe Crespo și Riquelme. 

^Brazilia și-a dorit mult revanșa în fața 
^Franței, dar realitatea din teren a fost cu 
totul alta. Am putut vedea o echipă 
franceză puternică, magistral condusă de 
la mijlocul terenului de veteranul Zidane. 
Atât de bine, încât brazilienii nu au putut 
expedia nici un șut pe poartă timp de 90 de 
minute! Partida Anglia - Portugalia a fost 
de un slab nivel tehnic. M-am așteptat la 
mai mult de la englezi, dar nici portughezii 
n-au arătat prea multe”, a spus fostul 

ț antrenor al Stelei și al echipei naționale.

■ Campioana mondială 
en titre a fost eliminată 
de cea mai bătrână 
echipă a CM 2006.

Frankfurt (MF) - „Bătrânii” 
Franței au eliminat cvintupla 
campioana mondială, Brazilia, 
în sferturile Cupei Mondiale, 
și au obținut o calificare în 
semifinale la care puțini se 
așteptau, după evoluțiile 
avute în primele meciuri de 
la turneul final din Germania.

Brazilia â intrat pe teren cu 
gândul la revanșa în fața 
Franței, pe care o aștepta încă 
de la ultimul fluier al finalei 
GM 1998. Sud-americanii s-au 
instalat în jumătatea de teren 
a francezilor, dar Juninho, 
din două lovituri libere, și 
Ronaldo, cu capul, nu au găsit 
cadrul porții lui Fabien 
Barthez. De partea cealaltă, 
Ribery a expediat un șut de 
la distanță care a trecut mult 
peste poarta lui Dida.
Dominare franceză

După primele 20 de minute, 
Franța s-a mutat cu tot arse
nalul în jumătatea de teren a 
brazilienilor, păstrându-și 
superioritatea la capitolele 
posesie și dominare teritori
ală. Mingea l-a ascultat ceva 
mai mult pe Zidane, care a 
oferit câteva momente de 
magie, amintind de vremurile 
sale bune, și și-a împins 
mereu echipa spre buturile 
lui Dida. în minutul 45, Juan

Sferturi de finală

Oradea (G.N.) - Rezultate înregistrate:
Germania - Argentina 4-2 (1-1, 0-0), după executarea 
penalty-urilor de departajare
Au marcat: Klose '80 / Ayala '49. La penalty-uri, au trans- ț 

M format Neuville, Ballack, Podolski, Borowski / Cruz, 
j Rodriguez. Au ratat: - / Ayala, Cambiasso
' Italia - Ucraina 3-0 (1-0)

Au marcat: Zambrotta '6, Luca Toni '59 și 69
Anglia - Portugalia 1-3 (0-0), după executarea penalty- 
urilor de departajare
Au transformat: Hargreaves / Simao, Helder Postiga, Cris
tiano Ronaldo Au ratat: Lampard, Gerrard, Carragher / 
Hudo Viana, Petit
Brazilia - Franța 0-1 (0-0)
Â marcat: Henry '55
Programul semifinalelor:
4 iulie, ora 22: Germania - Italia
5 iulie, ora 22: Portugalia - Franța

Salvator Portarul Ger
maniei, Jens Lehmann, 
s-a dovedit un adevărat 
„înger păzitor” pentru 
echipa sa în meciul cu 
Argentina, câștigăm i due
lul cu omologul lui ar
gentinian, Leo Franco, la 
penalty-urile de departa
jare. (G.N.) (Fota: EPA)

Italia „a zdrobit" Ucraina

Erou național Portarul portughez 
Ricardo este considerat un adevărat erou în 
țara sa, după ce a contribuit substanțial la 
calificarea lusitanilor în semifinale, în dau- I 
na Angliei, după executarea loviturilor de 
la 11 metri. (G.N.) (Foto: epa)

■ Squadra azzura nu 
a întâmpinat prea mari 
probleme în meciul cu 
Șevcenko et comp.

Hamburg (MF) - Italia a 
învins clar Ucraina, cu 
scorul de 3-0, și s-a califi
cat în semifinalele Cupei 
Mondiale. Italienii au in
trat deciși pe teren și au 
deschis scorul în minutul 6 
prin Zambrotta, cu largul 
concurs al lui Șovkovski. 
La reluare, Ucraina a ratat 
o bună ocazie în minutul 
50, când Buffon a reușit să 
respingă in extremis de la 
colțul scurt o lovitură de 
cap a lui Gusin. Opt 
minute mai târziu Buffon 
l-a blocat pe Gusev, iar 
Zambrotta a respins de pe 
linia porții un șut al lui 
Kalinicenko. Contrar cur
sului jocului, cei care au

Zinedine Zidane îi depășește pe Ze Roberto, Kaka și Juninho (Foto: epai

l-a faultat pe Vieira, scăpat pe 
contraatac, iar arbitrul Me
dina Cantalejo l-a avertizat pe 
brazilian și a acordat lovitu
ra liberă de la 22 metri. Șutul 
lui Henry l-a lovit în mână pe 
Ronaldo, aflat în. zid, iar 
Zidane a trimis din nou în 
blocaj, de la marginea careu
lui. Campionii mondiali au 
părut lipsiți de soluții pentru 
a ieși din apărare, Ronaldin
ho a petrecut minute bune 
fără să atingă mingea, astfel 
că la pauză tabela indica tot 
0-0, după o repriză în care 
Brazilia nu a expediat nici un

Germania s-a calificat în semifinale
■ Echipa gazdă a elimi
nat Argentina, fiind mult 
mai inspirată la loteria 
penalty-urilor.

Berlin (MF) - După războiul 
declarațiilor ce au răzbătut în 
presă în zilele premergătoare 
partidei de la Berlin, Germa
nia și Argentina au intrat pe 
teren motivate suplimentar. 
Având de partea sa cel puțin 
60.000 dintre cei 72.000 de 
spectatori prezenți pe stadion, 
Germania a creat presiune la 
poarta lui Abbondanzieri, 
însă cuplul Klose - Podolski 
nu a mai părut atât de inci
siv ca în partidele anterioare, 
în tabăra argentiniană Crespo 

■ nu a reușit să fie un adevărat 
‘ pericol pentru poarta lui Jens 

Lehmann, în timp ce „apașul” 
Tevez, care promitea că le va 

J lua scalpul jucătorilor lui 
| Klinsmann, a fost aproape 

inexistent pe teren. Argenti
na a deschis scorul în minu-

Luca Toni (dreapta)
(Foto: EPA) 

înscris au fost tot italienii, 
prin Luca Toni, în minutul 
59. Deși s-au văzut conduși 
cu 2-0, est-europenii nu au 
dezarmat, iar în minutul 62 
Gusin a trimis cu capul în 
transversală. în minutul 
69, Toni a reușit dubla, 
înscriind după o pasă a lui 
Zambrotta. 

șut pe spațiul porții lui 
Barthez.
Golul lui Henry

în minutul 54 Henry a și 
înscris, dar din ofsaid. Trei 
minute mai târziu însă, Henry 
nu a mai iertat și a înscris din 
apropiere în stânga lui Dida, 
după o centrare a lui Zidane. 
Brazilia a redevenit echipa 
suferindă din primele meciuri 
și a continuat să aștepte o 
sclipire individuală. Parreira 
l-a aruncat în luptă pe Adri
ano, în locul lui Juninho, 
autorul singurelor șuturi spre 

Argentina a deschis scorul prin Ayala

tul 49, prin fundașul Ayala. în 
minutul 70, sud-americanii au 
rămas fără portarul Abbon- 
danzieri, accidentat în urma 
unui duel cu Klose, iar efor
turile ofensive ale germanilor 
și-au găsit răsplata zece minute 
mai târziu, când același Klose 
a restabilit egalitatea, înscriind

Portugalia a eliminat Anglia
■ Lusitanii înving din 
nou echipa Albionului la 
penalty-uri, la fel ca la 
Euro 2004.

Gelsenkirchen (MF) - Echi
pele Angliei și Portugaliei au 
oferit un meci aprig disputat, 
dar lipsit de prea mari va
lențe spectaculare. Soarta 
partidei a fost influențată de 
eliminarea englezului Ro
oney, după care coechiperii 
săi s-au retras în defensivă, 
reușind să reziste fără a pri
mi gol. Deznodământul întâl
nirii a fost stabilit în urma 
penalty-urilor de departajare, 
unde portughezii au avut 
câștig de cauză. Golul victo
riei a fost marcat de Cristiano 
Ronaldo.

La loviturile de la 11 metri, 
Ricardo a apărat șuturile lui 
Frank Lampard, Steven Ger
rard și Jamie Carragher, sta
bilind cu acest prilej un 
record al CM, cu trei penalty- 

poarta adversă ale Braziliei, 
însă nici așa lucrurile nu s-au 
schimbat. Nici introducerea 
lui Robinho nu a ajutat la ni
mic, acesta reușind un al trei
lea șut spre poartă, care a tre
cut însă mult alături. în min
utul 89, Ronaldo a obținut o 
lovitură liberă de la 20 de 
metri, însă Ronaldinho a trim
is puțin peste poarta lui Bar
thez. în minutul 90+2, portarul 
francez a bâlbâit o minge în 
careu la primul șut pe poartă 
al brazilienilor, expediat de 
Ronaldo, însă fundașii au 
reușit să îndepărteze pericolul.

(Foto: EPA)

cu capul, de lâ 6 metri, chiar 
de lângă căpitanul Sorin. La 
penalty-urile de departajare, 
sud-americanii au plătit prețul 
pentru pierderea titularului Ab- 
bondanzieri, Leo Franco dove- 
dindu-se neinspirat, în vreme 
ce Lehmann și-a condus echi
pa spre victorie și calificare.

uri parate. Anterior, au reușit 
performanța de a apăra două 
penalty-uri la un meci nouă 
portari. Prestația lui Ricardo 
a fost decisivă pentru Portu
galia și la CE 2004, tot într-un 
meci cu Anglia și tot în sfer
turile de finală. Ricardo a 
apărat atunci ultima lovitură 
a englezilor și a marcat golul 
victoriei.
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• Victorie la limită. Farul a câștigat, sâm
bătă, acasă, cu 2-1, meciul cu Lokomotiv 
Plovdiv, din prima manșă a turului doi al 
Cupei UEFA Intertoto. Constănțenii au 
deschis scorul prin T. Moldovan (19), după 
ce Gheară a ratat un penalty (min.6), iar bul
garii au egalat prin Pandev (33). Apostu (89) 
a adus victoria Farului. (C.M.)

Război Jiul - FRF pentru licență

Florin Marin aproape de Jiul (Foto: t. Mânu)

■ Jiul a primit din nou 
licența, însă decizia 
este contestată de 
lonuț Lupescu.

Petroșani (C.M.) - Jiul 
Petroșani a primit, la finalul 
săptămânii, licența pentru 
ediția 2006 - 2007, după ce a 
câștigat apelul împotriva 
deciziei comisiei de primă 
instanță care i-a retras, pe 19 
iunie, licența la solicitarea 
Direcției Licențe și Afilieri 
din cadrul FRF. „Am fost 
evaluați trei ore și jumătate 
de șapte experti și s-a decis că 
îndeplinim criteriile de acor
dare a licenței”, afirma Ma
rian Spiru, secretarul clubu

lui Jiul. Imediat după aflarea 
deciziei Comisiei de Apel, 
directorul general al FRF, 
Ionut Lupescu, a declarat, că 
decizia este ilegală.

„Hotărârea nu corespunde 
regulamentelor federației. 
Săptămâna viitoare vom face 
o analiză clară și voi propune 
Comitetului Executiv al FRF 
demiterea acestei comisii”, a 
spus Lupescu. El a mențio
nat că nu are nimic cu nici 
una dintre echipe (în aceeași 
situație e și FC National n.r.), 
dar nu poate risca dezafi- 
lierea FRF de la structurile 
europene și mondiale. Critic 
fată de acordarea licenței Jiu
lui s-a manifestat și Marin 
Condescu, președintele clubu

lui Pandurii Tg. Jiu, care a 
anunțat că va face un memo
riu la UE FA împotriva aces
tei decizii. „Nu mai înțelegem 
nimic. Se pare că trebuie să 
fim retrogradați la masa 
verde pentru a face loc altor 
echipe. îndeplinim toate cri
teriile, cu excepția faptului că 
avem datorii la stat pentru 
care ne-am asumat un anga
jament că le vom plăti până 
la 31 august, însă sunt 
cluburi în Divizia A care au 
primit licența, deși au datorii 
mai mari ca noi. Fotbalul se 
joacă din ce în ce mai mult la 
comisii decât în teren și nu 
se știe unde se va ajunge”, 
afirma revoltat Marian Spiru, 
secretarul clubului Jiul.

Steaua, învinsă 
la scor

București (C.M.) - Cam
pioana României a pier
dut cu 1-5 amicalul dis
putat în cadrul turneului 
de la Kaprun (Austria), în 
fata ocupantei locului 7 
din campionatul Ucrai
nei, Tavria Simferopol, la 
capătul Unui meci marcat 
de incidente între jucă
tori. Unicul gol al Stelei a 
fost înscris de Boștinâ, în 
minutul 67, dintr-un 
penalti obținut de Litu. 
La finalul primei reprize, 
între componentii celor 
două echipe s-a iscat o 
bătaie generală.

Florin Marin negociază cu Jiul
Petroșani (C.M.) ■ Fostul antrenor 

dinamovist, Florin Marin, este așteptat, azi, 
la Petroșani, pentru tratative cu 
finanțatorul „minerilor”, Alin Simota, în 
vederea preluării postului de antrenor prin
cipal la Jiul, după „alungarea” de pe ban
ca tehnică a lui Aurel Șunda. „Nu s-a sem
nat încă nimic, dar înțelegerea e ca și 
parafată. Rămâne de văzut dacă până la 
urmă se va ajunge efectiv la un acorcl sau 
dacă promisiunea lui Florin Marin se va 
dovedi o vorbă-n vânt”, afirma Marian 
Spiru, secretarul clubului Jiul.

Parada cailor putere în județ

Romulus Gabor
(Foto: T. Mânu)

Corvinul 2005 pune punct 
vacanței

Hunedoara (C.M.) - Scăpată de retro
gradare pe ultima sută de metri a campi
onatului, FC Corvinul 2005 își va începe, 

azi, de la 11.00, la Sta
dionul „Michael Klein” 
din Hunedoara, pregătirile 
pentru noul sezon com- 
petițional, cu gândul la un 
parcurs mai reușit. 
Primul element de certi
tudine și de noutate la 
reunirea lotului hune- 
dorean este numirea lui 
Romulus Gabor în funcția 
de antrenor principal, 
„Cangurul” preluând în

urmă cu peste o săptămână acest post de 
la loan Petcu. Dincolo de numele tehni
cianului, situația la FC Corvinul 2005 e deo
camdată puțin neclară. „Nu știu la această 
oră câți fotbaliști din vechiul lot vor 
rămâne și pentru noul sezon, pentru că, deși 
nimeni nu și-a exprimat intenția de a ple
ca, unii sunt la final de contract, iar la alții 
vom renunța noi. Indiferent de aceasta, 
împreună cu conducerea căutăm să aducem 
cel puțin câte un jucător pentru fiecare com
partiment al echipei”, afirma Gabor. în 
privința obiectivului, noul tehnician al 
Corvinului a dezvăluit că își dorește ca 
echipa să se claseze pe unul dintre primele 
zece locuri. Vom reveni cu amănunte, în 
pagina sport de mâine.

■ "Transilvania Adven
ture Trophy" propune 
hunedorenilor un spec
tacol 4x4 de gală.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
clprlan.mirlnut0lnformmedla.ro

Deva - Monștrii 4x4 și 
motociclete nervoase și agile, 
cu motoarele turate la maxi
mum, au fost actorii unui 
spectacol plin de adrenalină 
și noroi, ieri, în zona Cabanei 
Bejan, în etapa prolog a Ra
liului Off-Road “Transilvania 
Adventure Trophy” care a 
debutat la Deva. Pilotii a 18 
echipaje din Spania, Olanda, 
Belgia, Austria, Italia, 
Croatia, Slovenia și România 
și-au supus la adevărate 
cazne bolizii pentru a prinde 
un loc cât mai bun pe grila 
de start, încântând publicul 
care a urmărit spectacolul cu 
sufletul la gură în ciuda ploii 
insistente.

“Transilvania Adventure 
Trofy a avut startul oficial la 
ora 16.00 din fata Casei de

Spectacolul oferit de bolizii 4x4 a încântat numeroși spectatori perzenți la cabana Bejan (Foto: cl)

Cultură din Deva și se va 
desfășura pe un traseu acci
dentat de 400 km lungime pe 
drumuri forestiere din ju
dețul nostru. Competiția 
reprezintă o întrecere spor
tivă complexă ce pune la 
încercare abilitatea de a con
duce o mașină 4x4 în teren 
accidentat, spiritul de aven
tură și capacitatea de ori
entare în zonele greu accesi
bile și lipsite de marcaje.

întrecerea testează capaci
tatea concurentilor de a se 
descurca în condiții deose
bite și are probe ce solicită 
spiritul de echipă, oferind ast
fel un super spectacol amato
rilor de sporturi extreme.
Șase zile de concurs

’’Ediția din acest an se 
anunță deosebit de spectacu
loasă, mai ales că a plouat 
destul de mult, iar pe traseu

se pot produce alunecări și 
rupturi de teren”, a declarat 
directorul de concurs Virgil. 
Marin. «

Competiția continuă până 
vineri cu probe care vor 
solicita la maximum pilotii și 
mașinile. Azi, are loc etapa a 
Il-a care se va derula pe 
traseul Ghergheș - Valea Nan- 
drului - Ciulpăz - Gros - Ulm 
Cerbăl - Govăjdia - Ghelari 
- Cinciș.

Gina Gogean s-a căsătorit
■ Nașii campioanei au 
fost foștii antrenori 
Octavian Belu și Mari
ana Bitang.

Deva (M.S.ZC.M.) - Multipla 
campioană mondială, olim
pică și europeană la gimnas
tică, Gina Gogean, s-a 
căsătorit, sâmbătă, la Deva, cu 
Cristian Groza. Nașii fericitu
lui cuplu au fost Mariana 
Bitang și Octavian Belu, cu 
care Gina Gogean s-a antrenat 
în perioada în care a fost com
ponentă a lotului olimpic fe
minin de gimnastică. Căsă

toria civilă a fost oficiată într- 
o fostă vilă de protocol din 
Deva de către primarul muni
cipiului, Mircia Muntean.

La eveniment au luat parte 
și colege ale Ginei din lotul 
national de gimnastică, prin
tre ele numărându-se An
dreea Răducan și Maria Ola- 
ru. „Nu am avut emoții. Mă 
bucur că toti prietenii sunt 
alături de noi la acest pas 
important pe care îl fac în 
viată”, a spus Gina Gogean- 
Groza. Mult mai emoționat a 
fost soțul ei, Cristian Groza, 
care s-a arătat foarte bucuros 
că se căsătorește. Mariana

Bitang și Octavian Belu se 
află pentru prima oară în pos
tura de nași ai unei foste gim
naste antrenate de ei.
Câștigă competifia vieții

„Este o mare satisfacție 
pentru noi. Gina s-a lăsat de 
gimnastică din 1998, dar viata 
nu ne-a despărțit”, a afirmat 
Mariana Bitang. La rândul 
său, Octavian Belu, a apreci
at că momentul este unul 
„poate mai important decât 
cele petrecute pe un podium, 
la o competiție de gimnastică. 
Este o competiție a vieții pe 
care Gina o va câștiga, pen-

Gina alături de fostele colege

tru că este o învingătoare. 
Soțul ei, Cristi, este un băiat 
echilibrat și am toată admi
rația pentru el”, a spus Belu.

Căsătoria religioasă a tine
rilor a avut loc, sâmbătă, la 
Catedrala Sfântul Nicolae din 
Deva, iar masa festivă a fost 
pregătită la restaurantul 
Hotelului „Rusca” din Hune
doara.

CUM TE ABONEZI?

Abonamente
li: 1 lună

3 luni

6 luni

12 luni

8,9 lei (89.000 lei vechi) preț/ziar ab. 34 bani (3.400 lei vechi)

25.9 lei (259.000 lei vechi) preț/ziar ab. 33 bani (3.300 lei vechi)

48.9 lei (489.000 lei vechi) pret/ziar ab. 31 bani (3.100 lei vechi)

89.9 lei (899.000 lei vechi) pret/ziar ab. 29 bani (2.900 lei vechi)
Reducerea de 50% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul? zilnic al ziarului.

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

Pret/ziar pentru abonament anual

29 bani (2.900 lei vechi)

rnTirțg

Preț/ziar pentru abonament lunar

34 bani (3.400 lei vechi)

litter!
te acum!

Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local). <

ttonamentul

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Localitatea
< Telefon (optional)

(37385)

Numele

Prenumele

clprlan.mirlnut0lnformmedla.ro


Vând ap. 2 camere (03)

• tari, * * cu rrtxrătâtri rtaj

• intravilan, Hondol, parcelabil, ideal pentru 
casă de vacanță, preț negociabil. Tel. 
0742/332112.
• parcele teren intravilan, Deva, str. Roci, preț 
negociabil. Tel. 0743/139030.

- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa 
angajatii S.C. Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat in 
paginile ziarului din data de 30 august. 
Informații suplimentare, la telefclpl 
0254/21'1275, interior 8806. Pe'scfc 
de contact: Magdalena Șerban.
Succes1

1 aoc ie cărămidă, zonă centrală, gol preț 
-eaooaal Tei. 074S465867L 0745/658670, 
3254 611191 (după ora 2100)
• ■gări, Deva, zona Miorița, confort 1
contorizari apă, gaz. preț 1230 mid. lei. Tel. 
3254, 33E
• vând apartareori 2 camere, zona OM, etl 
zonă foarte liniștită, relații lateL 0723/464188 sau 
0745/170750.
• i Streiiriu, etaj intermediar, decomandate, 
parchet lamelar, gresie și faianță, modificări 
interioare, recent modernizat' și zugrăvit 
ocupabil imediat Preț SiOOOron neg. Tel. 211587. 
0745/235662. (Evrika)

l _• urgent! Aleea Armatei, amenajări interioare, 
, - parchet marmură, faianță, contorizări, ocupabil

' imediat parter cu posibilitate de balcon. Preț 
71000 ron. Tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• decomandate, zonă centrală, 2 balcoane, 
super amenajat centrală termică, modificări 
interioare, termopane, parchet lamelar, gresie, 
faianță, et 3, ocupabil în 2 ore. Preț 139X100 ron 
neg. fel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• 2 apartamente cu 2 camere, zona Dada, et 1 și 
et 2, parchet gresie, contorizări. Preț 62X00 ron. 
Tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• urgenți zona Bălcescu, et 2, dec, hol mare, 
amenajări interioare, bucătărie modificată, 
spoturi, parchet balcon mare, ocupabil în 2 ore, 
preț 87.000 RON, neg, tel. 211587,0723-660.160. 
(Evrika)
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică+tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208, 0724/620358. 
(Ag.Rocan3000)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235208,0721/985.256. 
(Ag.Rocan 3000)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg, ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zonă liniștită etaj 2, balcon, contorizări 
complete, ST 42 mp, preț 680 milioane, telefon 
0726/710903. (Prima Invest)
• zona Aimatei, 2 camere, parchet, gresie, 
faianță, balcon, apometre, preț 70.000 lei, neg, 
tel. 0745/786.578. (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Gojdu, etaj bun, 2 camere dec., parchet 
gresie, faianță termopan, CT, foarte frumos, 
preț 115.000 lei, neg, tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Morellia)
• b-dul Decebal 2 camere dec, 2 balcoane, etaj 
bun, parchet gresie, faianță contorizări, foarte 
frumos mobilat ocupabil imediat preț 127.000 
'pL neg., tel. 0745/786578. (Agenția imobiliară 
llrtrellia)
/zona Dada, circuit, gresie, faianță gaz 2 
focuri, balcon, apometre, preț 85.000 lei, neg, tel. 
0746/779.288. (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Dada, sdec, 2 holuri, et I, gresie, faianță 
tavan fals, uși interioare noi, lavabil, termopane, 
instalații sanitare noi, ușă metalică preț 90.000 
lei, neg, tel. 0746/779.288. (Agenția imobiliară 
Morellia)
• zona Dada, parchet instalații sanitare noi, 
gaz, ușă metalică preț 75.000 lei, neg, tel. 
0746/779288. (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Proțpesri, circuit et 3, parchet gresie, 

. faianță, balcon mare, CT, instalații sanitare noi, 
preț neg, tel. 0746/779.288. (Agenția imobiliară 
Morellia)
• parter, contorizări, bine întreținut Al. Streiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• etaj intermediar, balcon, parchet, gresie, 
faianță, contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj lj bloc de cărămidă balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere în față, Al. Păcii, 
preț 98.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• dec, parchet, gresie, faianță contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfirescu, preț 85.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0724/005228. 
iasa Betania)
lifetai 1, gresie, faianță contorizări, Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• Bd. Bălcescu, et 2, dec, centrală tremică 
gresie, faianță preț 128.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, circuit, et. 2, balcon închis, centrală 
termică, termopan, instalații sanitare noi, preț 
120.000 RON, tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• Bd. Decebal etl, centrală termică superlux, 
preț 140.000 RON, tel. 221712, 0724/305661. 
(Garant Consulting)
• Liliacului, parter, dec., contorizări, preț 115.000 
RON, tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• Gojdu, parter, dec, repartitoare, balcon închis, 
preț 87.000 RON, neg, tel. 221712, 0724/305661. . 
(Garant Consulting)
• zona I. Maniu, bucătărie, baie, balcon, preț 
110.000 RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• dec, bucătărie cu faianță + gresie, baie cu 
faianță + gresie, CT, suprafață 60 mp, zona 22 
Decembrie, preț 130.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• semidec, contorizări, convector, mochetat, 
Dacia, preț 65.000 RON, neg, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• semidec, bucătărie cu faianță + gresie, baie 
cu faianță + gresie, CT, termopane, zona 
Zamfirescu, preț 125.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• dec, bucătărie, baie, balcon, CT, zona I. Corvin, 
preț 102.500 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
• dec, zona piață etaj intermediar, centrală 
termică, termopan, gresie, faianță, parchet, 
parțial mobilat, balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid, neg, tel. 211075, 0745/666447', 
0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, ultracentral etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar,

* contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
” «Preț 1250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
" ^740/232043. (Mondial Casa)

• zona Bălcescu, bloc de cărămidă etaj 2 din 4, 
dec., parchet, gresie, faianță centrală termică 
termopan, bine întreținut, preț 1,250 mid, tel. 
211075, 0726/679557, 0745/666447. (Mondial 
Casa)
• zona Dacia, etaj intermediar, parchet, 
contorizări. Preț 600 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, zona 22 Decembrie, 65 mp, centrală, 
termică gresie, faianță parchet vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, zona Bejan, etaj 1, contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• dec, zona Zamfirescu, centrală termică 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (Mondial Casa)

• țarista 2 camere • zona Dorcoana 
oecnranoate. 60 mp, 2 batoane, pioc nou, 
centrată tamicâ. gresie, faianțâ. bucătărie 
•notificată + boxă ocupabil imediat preț 
120.000 ren. negodabi, tel 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• țtatata 2 camere decomandate, în zona 
Decebal - Lido, etaj 2,2 balcoane, parchet repar
titoare. interfon, vedere la bulevard poziție 
deosebită preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
232808.0723/251496 (Fiesta Nora)
• apartaaent 2 camere, în zona Astoria, etaj 1, 
balcon, contorizări, bine întreținut ocupabil 
repede, preț 72.000 ron, negociabil, tel. 232808, 
0723/251496 (Fiesta Nora)
• apartareent2camere,înzonaDecebal-Ulpia, 
etaj 2, fără modificări, balcon, parchet faianță 
gaz 2 focuri, ocupabil repede, urgent, preț 
115X00 ron, tel. 0745/302200,0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• apartament 2 camere, în zona Mărăști, trans
format în decomandate, centrală termică 
parchet gresie și faianță bine întreținut, preț 
67000 ron, negociabil, tel. 0745/302200, 232809. 
(Fiesta Nora)
• apartament 2 camere, în zona Eminescu 
deasupra magazinelor, 54 mp, cu balcon, etaj 
intrermediar, fără modificări, parchet, 
contorizări, urgent, preț negociabil, tel. 
0723/251498,232806 (Fiesta Nora)
• dec, 2 balcoane, CT, parchet, gresie, faianță 
et. 3, zonă centrală preț 875 mii., neg., 
0742/019418. (Agenția imobiliară Prima Invest)
• zonă liniștită, et.3, CT, îmbunătățiri, preț 780 
mii., tel 0726/710903. (Agenția imobiliară Prima 
Invest)
• dec, st 70 mp, CT, 2 balcoane, bloc Lido, preț 
neg., tel. 0740/210780. (Agenția imobiliară Prima 
Invest)
• circuit CT, parchet, gresie, faianță, balcon 
închis, et 3, zona Dacia, preț90.000 Ron, neg, tel. 
0745/639022, 0726/316796. (Agenția imobiliară 
Prima Invest)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• In Deva, de preferință et. intermediar, cu 
balcon, zonă liniștită Se oferă plata pe loc, tel. 
211.587,0745-253.662. (Evrika)
• urgent, Deva, plata imediat, telefon 215212. 
(Prima Invest)
• urgent apartament 2 camere, zona Decebal, 
Ion Creangă Kogălniceanu, etaj 1,2,3, cu balcon, 
și bloc tum maxim etaj 5, tel. 0745 302200,232809. 
(Fiesta Nora)
• urgent ap.2 cam. Deva, plata imediat tel. 
215212. (Agenția imobiliară Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, etaj 1, Deva, Dacia, 
contorizări, 2 focuri gaz, repartitoare, 
parchet gresie, faianță balcon închis, 
interfon, lavabil, 70 mp, confort 1, mobilă 
preț 50.000 euro. Tel. 228166 0744/607074.

| • Deva, AL Neptun, zona I. Creangă etaj 1, 
i ocupabil imediat toate facilitățile; 
! termopane, centrală termică pereți exte- 
■ riori izolați tâmplărie interioară schimbată, 

ușă metalică parchet lavabil; nu sunt 
j agent imobiliar. Tel. 0722/227153. (13/30.06)

• st 130 mp, zona A. lancu, et. 1, ocupabil 
imediat, centrală termică termopane, 2 băi, 
terase mari, loc parcare. Preț 58.000 euro nego
ciabil. Tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent! zona I. Creangă frumos amenajat, 
tâmplărie interioară nouă 2 băi moderne, 
parchet în camere, centrală termică ocupabil în
2 ore. Preț: 150.000 ron. neg. Tel. 211587, 
0723/660160. (Evrika)
• urgenți zona I. Maniu, et. 3,2 terase mari, 
centrală termică ocupabil imediat vedere la 
bulevard, preț 43.000 euro, tel. 211.587, 0745-
253.662. (Evrika)
• zona Bejan, dec., parchet, laminat, gresie, 
faianță CT, instalații sanitare noi, ocupabil 
imediat preț 74.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. 
(Agenția imobiliară Morellia)

• zona Dada, 3 camere, parchet, gresie, faianță 
CT, preț 70.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. 
(Agenția imobiliară Morellia)
• zona Decebal parchet gresie, faianță balcon, 
apometre, gaz, bucătăria mobilată la comandă 
merită văzut, preț 40.000 euro, neg., tel. 
0746/779.288. (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Bălcescu, parchet, apometre, reparti
toare, vedere 3 părți, locuibil, ocupabil imediat, 
preț 40.000 euro, neg., tel. 0746/779.288. (Agenția 
imobiliară Morellia)
• dec, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în 
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005226  (Casa Betania)
• etaj 3, parchet, contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128.000 RON, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005226  (Casa Betania)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358. (agenția 
imobiliară Rocan 3000)
• urgent, zona Dorobanți, dec., 2 balcoane, 
modificări, amenajări (centrală termică gresie, 
faianță parchet lamelar, inst. sanit. noi etc.), 
preț 155.000 RON, tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• urgent zona I. Creangă dec., balcon, 
amenajări moderne (centrală tremică etc.), preț 
150.000 RON, neg., tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• urgent zona Decebal (piața centrală), etaj 
intermediar, 2 balcoane, preț 45.000 euro, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)

• dec, ad dtracentraiă. balcon, boxă, 
bucătărie mărită, centrată termică gresie, 
faianță. lamelar. totul nou, suprafață mare, preț 
1380 mid, neg, tel. 2111075, 0745/666447, 
072^13057. (Mondial Casa)
• dec, zonă ultracentrală 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet uși interioare din lemn, 
centrală termică Preț 40.000 euro, neg, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona lido, centrală termică gresie, faianță 
parchet amenajat bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1/100 
mid, tel. 211075, 0745/666447, 0726/679557. 
(Mondial Casa)
• apartament 3 camere decomandate, str. 
Zamfirescu, bloc de cărămidă balcon mare 
închis, beci, modificări, centrală termică 
parchet, gresie, faianță preț 140.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723/251496 232806 (Fiesta Nora)
• apartament 3 camere decomandate, zonă 
ultracentrală - piață, 2 balcoane, centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet, 
amenajat, boxă acces uscătorie, preț 140.000 
RON, negociabil, tel. 0723/251496 232809. (Fiesta 
Nora)
Idea, CT, parchet, gresie, faianță zona Creangă 
preț 1,4 mid, neg, tel. 0742/019418. (Agenția 
imobiliară Prima Invest)
• et 2, zona, Gojdu, parchet, 2 balcoane, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 110.000 RON, 
0726/316796. (Agenția imobiliară Prima Invest)
• sdec, contorizări, parchet gresie, faianță, et. 
1, zona Uzo Balcan, preț 88.000 Ron, neg, tel. 
0745/639022, 0726/316796. (Agenția imobiliară 
Prima Invest)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, central, str. I. Creangă 2 băi, centrală 
termică, parchet, boxă preț 49.000 euro, nego
ciabil. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0721/065786
• zonal Traian, cu garaj și boxă et. 2, st 100 mp, 
2 băi, hol mare, central, centrală termică 
ocupabil în timp scurt. Preț 70.000 euro. Tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• ocaziei zona I. Maniu, în L-uri, et 2, amenajări, 
suprafață 110 mp, preț 70.000 euro, tel. 211.587, 
0745-253.662. (Evrika)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.206 
0721/985.256. (Ag.Rocan 3000)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620356 (Ag.Rocan 3000)
• zonă centrală, ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianțâ, parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat, merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620356 
(agenția imobiliară Rocan 3000)
• in zona Banca Transilvania, dec., et2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (Mimason)
• in Dorobanț, parter înalt, dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 

. Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/266830, 
(Mimason)
• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 bă, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (Mimason)
• urgent decomandate, etaj 2, hol pătrat mare, 
2 băi, zona Mihai Kogălniceanu, balcon mare, 
parchet, centrală termică preț 155000 ron, 
telefon 0726/710903. (Prima Invest)
• urgent decomandate, centrală termică 2 bă, 
2 balcoane, ST 100 mp, etaj 1, zona Romsilva, 
preț 1450 miliarde, negociabil, telefon 
0742/019416 (Prima Invest)
• etaj 1, dec, 2 băi, 2 băcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005226  (Casa Betania)
• dea,, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modern, 
Mihă Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005226 (Casa Betania)
• dec, zona Miorița, 2 băi, 2 balcoane, centrăă 
termică gresie, faianță parchet, interfon, 
acoperit cu tablă preț 39.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• urgerrt, dec, CT, balcon închis, et. 2, zona 
Kogălniceanu, preț 13 mid, neg, tel. 
0742/019182. (Agenția imobiliară Prima Invest)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, scară interioară 2 băi, 6 balcoane, CT, 
st 130 mp, preț 240.000 RON, neg, tel, 
0722/564004. (Aaentia imobiliară Prima Invest)

Vând case, vile (13)

• casă ăi Brad, Str. Zefirului, spre releu, 
pomi fructiferi, curte, grădină 3 ha teren 
arabil și 136 ha pădure. Tel. 0723/224923.

• zona Elena Văcărescu, din cărămidă 4 
camere, bucătărie, baie, curte și grădină apro
ximativ 300 mp, construcție solidă poate fi 
ridicat încă un nivel, toate utilitățile, st 
construită 130 mp. Preț 90.000 euro. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Călugărenl 3 camere mari, bucătărie, 
baie, încălzire centrală finisaje moderne, garaj, 
beci mare, curte și grădină 520 mp. Preț 115.000 
euro neg. Tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• apartaaod tarte spațios, in vlă, 3 camere 
mari, st = 100 mp, zonă litracentraiă loc iriștit 
pază Preț negociabil în funcție de interes, tel 
211387,0745-233336 (Evrika)
• vU P+E+U, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.206 0721/985.256. (Ag.Rocan 
3000)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208, 0724/620.358. (Ag.Rocan 
3000)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică, baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.206 0724/620356 (Ag.Rocan 3000)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (Mimason)
• Deva, P+M, living, bucătărie, 3 dormitoare, 3 
băi, constr. 2006, teren 600 mp, suprafața utilă 
190 mp, zonă bună preț 105.000 euro fix, tel. 
0745/786.576 (Agenția imobiliară Morellia)
• casă, 2 camere, bucătărie, baie, beci, 
bucătărie de vară centrală termică proprie pe 
lemne, gresie, faianță, curte și grădină în 
suprafață totală de 4.400 mp, preț 100.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005226 (Casa 
Betania)
• casă, In Devă zona Mărăști, 2 camere, 
bucătărie, baie, centrală termică gresie, faianță, 
termopan, st 400 mp, preț 65.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (Mondial Casa)
• casă in Deva, zona Dorobanți, D + P + M, 3 
dormitoare, bucătărie, living, 3 băi, 2 camere 
nefinisate, 2 terase mari, centrală termică toate 
îmbunătățirile, 2 garaje, st = 1100 mp, fs s 30m, 
sc = 330 mp (110 mp pe fiecare nivel), preț 
350.000 euro, tel. 232808, 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• nouă, Deva, zona Pietroasa, R+E+M, sc 240 
mp, 2 intrări, 5 cam„ 2 băi, 2 garaje, CT, teren 400 
mp, tel. 0722/564004. (Agenția imobiliară Prima 
Invest)
• si Rădulestl 2 cam., anexe, teren 1000 mp, preț 
50.000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Agenția 
imobiliară Prima Invest)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat telefon 215212. (Prima Invest) 
urgent casă cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 215212. (Agenția imobiliară Prima 
Invest)

Vând case la țară (17)

• casă deosebită, în Boholt poziție bună cu 
garaj, termopane, amenajări interioare, complet 
renovată baie, living, 3 camere, încălzire 
centrală curte și grădină preț 170.000 RON, neg, 
tel. 211387,0723-660.160. (Evrika)
• Șosnuș, zonă bună 2 camere, bucătărie, apă 
gaz, curent teren 4000 mp, preț 200.000 lei, neg, 
tel. 0745/786376 (Agenția imobiliară Morellia)
• la 27 km de Deva, 2 dormitoare, un living, 
bucătărie, hol, baie de 8 mp, termopane, 
bucătărie de vară cămară 20 mp, cocini porci, 
atelier lucru (betonieră compresor etc.) - 80 mp, 
viță de vie, grădină f. mare, curte betonată 100 
mp, centrală pe lemne, 2 fântâni cu pompe elec
trice, dotare sistem alarmă și 4 camere video, 
mobilată și utilată suprafața totală 37.000 mp, 
preț 57.000 euro, neg, tel. 0746/779.288. (Agenția 
imobiliară Morellia)

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee!!!!!
Vara asta, Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei și vacanță, vrei să te și răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, 
să găsești o altă sufragerie, nu pe cea 
veche.
Noi ne-am gândit la tine, îți rămân bani și 
de mare, cu siguranță!

Cum poți_participa2
Fă-ti un abonament la Cuvântul Liber 
pentru minim O LUNA, cu numai 8,9 lei 
(da, ai citit bine), sau prelungește-ți actu-

Profită de acest concurs!
Abonează-te acum!

■ • cai, carie și grădină in Ftzeș - Băița.
1 Informații la ta. 0723/367110.

• casă am Vețel construcție 2002, living mare,
2 dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, 
teren 1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică preț 1,200 mid. Tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (Mondial Casa)
• ouă, to apropierea Devei, 2 corpuri, 4 camere, 
bucătărie, cămară anexe, st = 3600 mp, fs = 
50m, preț 85.000 ron, sau schimb cu apartament 
2 camere, în Deva + diferență tel: 232808, 
0744/302200.0723/251496 (Fiesta Nora)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Mărăști parter, lângă Poliția nouă 
preț negociabil. Informații tel. 213476, 
223736.

• garsonieră, zona I. Maniu, suprafață 36mp, cu 
centrală termică bloc de cărămidă et. 1, 
amenajări interioare, balcon închis, complet 
mobilată ocupabilă imediat Preț 85.000 ron. Tel. 
211587,0745235662.(Evrika)
• Societate comercială vinde garsonieră Deva, 
str. M. Viteazul, bl. 40, et. III (zona Piață) 
amenajată și mobilată Tel. 0254/213.226, 
0722/921.110. (Casa Majestic)
• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620356 (Ag.Rocan 3000)
• In zona Daciă parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (Mimason)
• In zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec., parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii., neg., tel. 206.003,230324. 
(Mimason)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324. (Mimason)
• urgent garsonieră dublă parchet laminat, 
gresie, faianță contorizări, et 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Prima Invest)
• urgent garsonieră semidecomandate, parter, 
cu balcon închis, parchet, gresie, faianță în 
Deva, preț 62000 ron, telefon 0745/639022. (Prima 
Invest)
• zona Decebal etaj bun, dec., suprafață mare, 
bine amenajată complet utilată gresie, faianță 
parchet, preț 89.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. 
(Agenția imobiliară Morellia)
• zona Zamfirescu, dec., st 52 mp, 1 cameră 
living + bucătărie, gresie, faianță ct, mobilată și 
utilată preț 89.000 lei, neg, tel. 0745/786578. 
(Agenția imobiliară Morellia)
• zona M. Eminescu, etaj bun, dec., parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, termopan, 
ocupabilă imediat preț 65.000 lei, tel. 
0745/786576 (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Dacia, 2 camere, parchet apometre, uși 
noi interioare, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0746/779286 (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Dada, etaj bun, vedere Poliția Județeană 
parchet contorizări complete, preț 60.000 lei, 
neg, tel. 0746/779.288. (Agenția imobiliară 
Morellia)
• zona Morița, baie, bucătărie, parchet faianță 
totul conorizat, preț 80.000 lei, neg., tel. 
0746/779.286 (Agenția imobiliară Morellia)
• dea, mare, st 40 mp, etaj 4, neamenajată 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896. (Casa Betania)

aiul abonament cu încă cel puțin o lună, 
până în 28 august 2006! Trimite-ne o 
copie după chitanță-, la O.P. 1, C.P. 3, 
Deva, depune-o în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau vino cu ea chiar la 
redacție. Toate chitanțele vor participa la 
concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câștig!

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din 
Deva, Strada 22 Decembrie, numărul 
37A;
- la poștă;

• tai âtatadre, bafeor. părerea iese, 
faianță contorizări la apă și gaz. AL 5-zar- 
temefor, zona Hote! Deva, prat 7SOOC le. 
teL224300, 0742/005226 0W1693B. 'Casa 
Betania)
• AL Romaitar, gresie, faianță parchet ușă 
schimbată instalații noi, preț 56X00 RON. neg, 
tel.224300, 0742/005226 0724/169303. (Casa 
Betania)
• etaj Hermeiiar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005226 
0721/436384. (Casa Betania)
• dea, gresie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, Al. Crinilor, preț 72.000 RON, neg, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• zona Dada, compusă din cameră bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță bine 
întreținută Preț 480 mii. Tel. 211075.0747/779751, 
0726/679557. (Mondial Casa)
• zona Progresului ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet, balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (Rocan 3000)
• urgent, in zona Gojdu, etaj intermediar, 
amenajări moderne, contorizări (repartitoare, 
gaz, apă), preț 71.000 RON, neg, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• urgent zona Mărăști, etaj intermediar, balcon, 
amenajări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• dea compusă din 1 cameră balcon, zona 
Dacia, etaj 3, contorizări, parchet gresie, faianță 
mobilată Preț 615 mii. fix, tel.211075, 
0745/666447,0726/679557. (Mondial Casa)
• garsonieră in zona Progresului, 30 mp, bloc de 
cărămidă contorizări, parchet, vedere la stradă 
preț 66.000 ron, negociabil, tel. 0745/302000, 
232809. (Fiesta Nora)
• garsonieră in zona Gojdu, etaj 3, cu balcon 
închis, acces la uscătorie, contorizări, parchet 
de stejar, gresie, faianță preț 75.000 ron, nego
ciabil, tel. 0723/251498,232806 (Fiesta Nora)
• in zona Eminescu, decomandate, 40 mp, cu 
balcon, centrală termică parchet, preț 78.000 
ron, negociabil, tel. 0723/251498,232809. (Fiesta 
Nora)
• Dada, contorizări, parchet gresie, faianță et 
3, preț 600 mii., neg., tel 0740/210780. (Agenția 
imobiliară Prima Invest)
• contorizări, cu îmbunătățiri, mobilată 
complet, et. 1, Deva, preț 520 mii., tel. 
0745/639022:0726/316796. (Agenția imobiliară 
Prima Invest)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent garsonieră în zona pieței, blocurile 40, 
30, preferabil fără etajul 4, cu sau fără amenajări, 
ofertă bună cu plata pe loc, fără credit, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• urgent garsonieră în zonă centrală parter 
sau etajul 1, în suprafață de 30-40 mp, nu ezitat 
plata imediat preferabil fără amenajări, tel.

23/251498 12808. (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)

• 80 ari teren agricol, facilități curent gaz, 
apă Boholt nr. 50. (7/30.06)

RECLAMA co^c_-®s



• vând tni intravilan 4.600 mp, apă, gaz. 
canalizare la poartă, posibilități parcelare și 
racordare la calea ferată Simeria-Petroșani, tel. 
0729/055585,0254/212803,0747/490353.
• zona ZM, st 1040 mp, fs 13 m, utilități, loc 
drept Preț 36 euro/mp. Tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• teren Intravilan, 2.500 mp, fs =20 m, zona 
Ceangăi, toate utilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 
211.587,0745-253.662. (Evrika)
• vând teren extravilan în zona liberă Curtici - 
Arad, S = 2 ha, preț = 1.800 euro/ha. Tel. 213.050, 
0746/225.726. (Casa Majestic)
• teren extravilan la Orăștie, S = 100 ha, arabil, 
cat.ll, cernoziom, semicolinar, preț = 1.200 
euro/ha. Tel. 213.050, 0746/225.726. (Casa 
Majestic)
• teren extravilan la Orăstioara de Jos (satul 
Bucium), S = 90 ari + S = 9 ha (parcelat în trei) și 
fâneață S = 34 ari, preț = 10 euro/mp (valabil la 
toate). Tel. 213.050,0746/225.726.  (Casa Majestic)
• teren extravilan, loc. Mihăileni, S = 5.500 mp 
(lângă pădure), preț = 1,5 euro/mp. Tel. 213.050, 
0746/225.726. (Casa Majestic)
• teren extravilan la DN7 (Turdaș), S = 13 ha, fs = 
100 m, preț = 70 milioane ROL/na. Tel. 213.050, 
0746/225,726. (Casa Majestic)
■ vând teren extravilan la 6 km de Luncoiu de 
Jos, S = 10 ha, apă și curent electric, preț = 0,5 
euro/mp. Tel. 213.050, 0746/225.726. (Casa 
Majestic)
• vând teren intravilan în Geoagiu, toate 
utilitățile, S = 2.000 mp, preț = 15 euro/mp. Tel. 
213.050,0746/225.726. (Casa Majestic)
• vând teren intravilan, Orăștie, S = 8.600 mp, L = 
315 m, fs=24 m (față-spatej, preț=15 euro/mp. 
Tel. 213.050,0746/225.726. (Casa Majestic)
• vând teren extravilan, Tg.Mureș (zona Aero
port), S = 10 ha, fs = 380 m, preț = 10 USD/mp. 
Tel. 213.050,0746/225.726. (Casa Majestic)
• vând teren intravilan, Sântuhalm, vizavi de 
vechiul Petrom (3 parcele), SI = 3.000 mp, S2 = 
3.000 mp, S3 = 1.830 mp, fs = 10 m, toate 
utilitățile, preț = 12 euro/mp. Tel. 213.050, 
0746/225.726. (Casa Majestic)
• IntravBan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (Ag.Rocan 3000)
• Intravlan, 24)00 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (Ag.Rocan 3000)
• teren, Intrare Deva, zonă rezidențială, 6 
parcele 740 mp/parcelă, FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Prima Invest)
e Intravlan, zona de locuințe Zăvoi, st 1.000, 
front stradal 10 metri, toate facilitățile, preț 35 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• teren Intravlan, cu toate facilitățiile, st = 1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0724/169303.  (Casa Betania)
• Intravlan, 3 parcele cu st între 520 și 780 mp, 
utilități în zonă Zăvoi, preț 40 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (Casa Betania) 
e Intravlan, st 605,9 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, st 1.218 mp, cu toate utilitățile la 
poartă Zăvoi, în spatele bisericii, preț 75 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• teren pe DN 7, la ieșirea din Deva spre Mintia, 
st 5000 mp, fs 25 m, preț 12 euro /mp, tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (Mondial Casa)
• teren în Retezat, st 300 mp, fs 13 m, curent, 
zonă deosebită preț 11 euro/mp, tel. 211075, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• teren intravlan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 9 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,07456/66447,0726/679557. (Mondial 
Casa)
• două parcele de teren, zona Sântuhalm, 1200 
mp și 2250 mp, vizavi de Petrom, pe stânga, preț 
9 euro/mp, tel. 211075,0726/679557,0745/666447. 
(Mondial Casa)
• intravlan, zona Trident, suprafețe 400 - 1200 
mp, 1650 mp, toate utilitățile, front stradal mare, 
preț negociabil, nu se parcelează tel. 
0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• intravlan, Deva, zona 700, st = 6800 mp, fs = 32 
m, acces din 2 părți, poziție foarte bună preț 12 
euro/mp negociabil, tel. 0788/165702,232808. 
(Fiesta Nora)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI
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• zmo leziden^tt Deva, 6 parcele, 740 mp, fs
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004 'r^mtia 'mobiliară Prima Invest)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurări, plata imediat, tel. 215212. (Agenția 
imobiliară Prima Invest)

vând spații comerciale (25)
-• societate comercială vinde spațiu comercial 
amenajat, cu CT proprie, parter, bloc I (zona 
Gării), Deva, Bd. luliu Maniu. Tel. 0254/213.226, 
0722/921.110. (Casa Majestic)
o amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tei. 235.208, 
0721/985.256 (Ag.Rocan 3000).
• InchHez restaurant de lux, zonă retrasă vad 
format cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(Mimason)
• vând spațiu comercial transformat din apart. 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230.324. (Mimason)
• vând In zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (Mimason)
• Deva, 80 mp, occidental, termopane, intrare 
Bulevard, 55000 euro, negociabil, telefon 
0722/564004. (Prima Invest)
• zona Deva, 80 mp, vad f.bun, amenajat occi
dental, intrare stradă preț 55.000 euro, tel. 
0722/564004. (Agenția imobiliară Prima Invest)

Vând alte imobile (27)

• hal*  726 mp, Str. Depozitelor nr. 1, și 1000 mp 
teren, zona Căprioara, Deva Tel. 0722/233421.

Imobile chirii (29)

• Inchktem cameră frigorifică portabU (+2 
la -20 grade Celsius) pentru diferite ocazIL 
Informații la tel 264489.

• Inchlriez/vând casă 4 camere, P+1, living 45 
mp, scară interioară centrală termică garaj 
încălzit sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, 
curte, grădină, ideal sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• primesc In gazdă femeie salariată sau 2 eleve, 
cameră mobilată bucătărie, baie, centrală 
termică intrare separată la casă lângă liceul 
pedagogic Deva. Tel. 212865.
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament 2-3 camere (semi)mobilat, pentru 
termen lung, plata în avans, tel. 211.587,0745-
253.662. (Evrika)
• oter de închiriat garsonieră și un apartament2 
camere, zonă ultracentrală mobilate, pe termen 
lung, tel. 0723-660.160,211.587. (Evrika)
• oter de închiriat spațiu (garaj), st = 60 mp, 
zona Hori a, ideal spălătorie auto, depozit, atelier 
etc., preț 250 euro, neg., tel. 211.587,0745-253.662. 
(Evrika)
• ofer de închiriat spațiu comercial, zonă 
centrală (B-dul Decebal), st = 78 mp, punct 
sanitar, vitrină ideal pentru diverse activități, 
preț 20 euro/mp, tel. 211587, 0745-253.662. 
(Evrika)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358. (Ag.Rocan 
3000)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, St 190 
mp, zona I. Maniu, grup sanitar, acces din 
stradă vitrine mari, vad comercial, doar sediu 
de bancă asigurări, birouri. Preț 18 euro/mp + 
TVA, negociabil. Tel. 235.208, 0724/620358. 
(Ag.Rocan 3000)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună, tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (agenția imobiliară 
Rocan3000)
• oter spre închiriere ap2cam.et 2, zona Gojdu, 
nemobilat, preț 80 euro/lună tel. 0721/985.256; 
0724/620358. (agenția imobiliară Rocan 3000)

M. 0254/234717,
0742/030201,0724/697859 

euro dus
1$ euro dus-tnkrs ■ 15 nk _ 
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• «fer spre închiriere 2 case una mobilată CT, 
garaj, grădină preț 350 euro/lună și o casă 3 
camere, curte, nemobilată preț 230 euro/lună 
tel. 0721/985.256; 0724/620358. (agenția 
imobiliară Rocan 3000)
• Decebal garsonieră et 2, mobilată zugrăvită 
balcon, convertor, preț 150 euro/lună tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• MUtarilor, casă 2 camere, dec., C.T., mobilată 
s=100 mp, curte, preț 250 euro/lună tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Dada, et 2,2 camere, semidec., mobilat, CT, 
preț 350 euro/lună avans + garanție, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• 1 Decembrie, et 1, semidec., CT, mobilă nouă 
amenajări deosebite, dotări, lenjerie, menajeră 
preț 200 euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
Ktojdu, 2 camere dec., semimobilat, CT, preț 120 
euro/lună + garanție pentru cheltuieli, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• oter pt închiriat sp.com., zona piață clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă, st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (Mondial Casa)
• intermedierii Închiriere garsoniere mobilate, 
utilate, contorizări, în diferite zone ale Devei, la 
prețul de 100 euro/lună, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• intermedlem închiriere apartamente 2 
camere, mobilate, utilate, contorizări, în diferite 
zone ale Devei, la prețuri între 100 și 250 
euro/lună tel. 0723/251498,0745/302200.  (Fiesta 
Nora)
• garsonieră Deva, complet mobilată, preț 80 
euro/lună tel. 215212. (Agenția imobiliară Prima 
Invest)
• In regim hotelier, cameră mobilată în Deva, cu 
baie și TV, preț 70 RON/zi, tel. 0722/564004. 
(Agenția imobiliară Prima Invest)
• garsonieră Devă zonă centrală, mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 0726/710903. 
(Agenția imobiliară Prima Invest)
• spațiu comercial Deva, 60 mp, zonă centrală 
2 intrări, amenajat, preț 400 euro/lună tel 
0722/564004. (Agenția imobiliară Prima Invest)

Auto străine (37)

• vând urgent Opel Omega, af 1992, jante 
aluminiu, geamuri electrice, închidere centra
lizată oglinzi electrice, trapă electrică numere 
Germania 2 ani, preț 1360 euro, negociabil. Tel. 
229256,0720/677035,0721/329064,0771 '250297

Camioane, remorci (39)

• vând camion Mercedes Benz 814, af 1990, 
stare impecabilă preț negociabil. Tel. 
0722/208075.
• vând tractor U650, stare perfectă cu plug 
nemțesc, arte la zi, CI, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând mwvaia mare, originală fixată pe butuc 
de lemn, și motor trifazic. Tel. 0254/243519.

Materiale de construcții (53)

• vând lemn pentru construcții grinzi 
scânduă, lațuri, diferite lungimi șl {posknl 
preț avantajos, transport grahrit TeL 
8721/051164.

• cumpăr țigle și coame (nu patent). Relații la 
tel ’60651

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

■ producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici. Tel. 0726/434097.

Altele (61)

■ vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus 
(500ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise 
Tandre (230 ron). Informații la telefon 
0729/942180.

Materiale de construcții (53)

• SC RUTERA Trans SRL, localitatea Simeria, Str. 
Depozitelor, nr. 5,tel. 0744/668443, vinde BCU (beton 
celular ușor) tip BCA pentru zidărie, dimensiuni 
20/25/60 cm; certificat de calitate, preț 210 ron, tva 
inclus; negociabil. (6/30.06)

THESSALONIKI KATE Rl NI LARISSA ATENA

INFORMAȚII la telOMIOIOOlOO
(număr apelabil din orice județ fara suprataxa)

• vând bacă calitate superioară Informații
Deva. tel. 212512 0744/637809. (14/30.06) 

• vând țuică de prună calitate excepțională 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț în 
funcție de cantitate, după degustare. Tel. 212242, 
0721/400563.

Prestări servicii (72)

• execut la comandă goblenuri pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.

Oferte locuri de muncă (74)
• administrator, Lupenl, 1 post, data limită 3.07. 
Tel. 213244.
• agent comercial, Deva, 10 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• agent comercial, Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• agent comercial, Orăștie, 2 posturi, data limită 
6.07. Tel. 213244.
• agent de asigurare, Lupeni, 15 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• agent de asigurare, Petroșani, 20 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• agent de asigurare, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 3 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• agent de pază ordine și intervenții, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244.
• agent Imobiliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 15.08. Tel. 213244.
• agent vânzări, Hunedoara, 1 post, data limită 
12.07. Tel. 213244.
• agent vânzări, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• agent vânzări, Orăștie, 1 post, data limită 
24.07. Tel. 213244.
• agent vânzări, Petroșani, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• ajutor ospătar, Petrila, 10 posturi, data limită 
1.08. Tel. 213244.
• ambalator manual, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 3.07. Tel. 213244.
• ambalator manual, Simeria, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• asfaltator, Petroșani, 2 posturi, data limită 
7.07. Tel. 213244.
• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 26.07. Tel. 213244.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 9.07. Tel. 213244.
• asistent social, Orăștie, 1 post, data limită 
27.07., absolvenți sau persoană de peste 45 de 
ani. Tel. 213244.
• barman, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 14.07. Tel. 
213244.
• barman, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244.
• barman, Hațeg, 2 posturi, data limită 15.07. Tel. 
213244.

Calculatoare si accesorii 
(51)

. Pțo Vkîtmet ar. 5B/10, tel 0354 405002
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• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
20.07. Tel. 213244.
• barman, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.07. Tel, 213244.
• barman, Orăștie, 2 posturi, data limită 7.07, 
absolvent 2005. Tel. 213244.
• bobinator aparataj electric, Petroșani, 2 
posturi, data limită 14.08. Tel. 213244.
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• brutar, Lupeni, 1 post, data limită 3.07. Tel. 
213244.
• brutar, Petala, 9 posturi, data limită 1.08 Tel. 
213244.
• brutar, Petroșani, 3 posturi, data limită 6.07. 
Tel. 213244.
• bucătarșef, Deva, 10 posturi, data limită 20.07. 
Tel. 213244.
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• bucătar,Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• bucătar, Deva, 10 posturi, data limită 20.07. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 31.12. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244.
• bucătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
15.07. Tel. 213244.
• bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 15.07. Tel. 
213244.
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 807. Tel. 
213244.
• cameristă hotel, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
6.07. Tel. 213244.
• casieiMncasator, Petroșani, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• casier, Brad, 1 post, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• casier,Hunedoara, 42 posturi, data limită 5.07. 
Tel. 213244.
• casier,Seneria, 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Brad, 1 post, 
data limită 15.08. Tel. 213244.
• drcularist la tăiat lemne de foc. Hunedoara, 4 
posturi, data limită 5.07. Tel. 213244.
• dupercar, Orăștie, 14 posturi, data limită 26.07. 
Tel. 213244.
• cofetar, Simeria, 3 posturi, data limită 20.07. 
Tel. 213244
• conabil Hunedoara. 1 post, data limită 26.07. 
Tel. 213244.
• confecțtoner-asambior articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 20.07. Tel. 213244.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 19 posturi, data limită 1.08. Tel. 
213244
• confecționer-asamblor articole din textile,
Lupeni, 20 posturi, data limită 15.07. Tel. 213244.
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• confecționer-asamblor articole din textile,
Orăștie, 5 posturi, data limită 30.08. Tel. 213244®'
• confecționer-asamblor articole din texti®-

Vulcan, 10 posturi, data limită 26.07. Tel. 213244.
confecționer-asamblor articole din textile,

Vulcan, 3u posturi, data limită 15.07. Tel. 213244.
• confedtonenmontator produse lemn, Brad, 1 
post, data limită 15.08 Tel. 213244.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Hunedoara, 1 post, data limită 5.07. Tel. 213244.
• confecționer geam dublu termoizolator, Hune
doara, 1 post, data limită 27.07. Tel. 213244.
• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani, 5 posturi, data limită 23.08. 
Tel. 213244.
• confecționer tricotaje după comandă, Hune
doara, 11 posturi, data limită 1.08 Tel. 213244.
• consler jrei<Sc, Orăștie, 2 posturi, data limită
6.07. Tel. 213244.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• consilier, expert, inspector, referent, 
Petroșani, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• contabil-șef, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• contabil Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• contabil Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• contabil Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• contabil Lupeni. 1 post, data limită 2.08. TeK- 

213244.
• contabil lupeni, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• contabil Orăștie, 1 post data limită 6.07. Tel. 
213244.
• controlor calitate, Hunedoara, 1 post, data 
limită 1.08. Tel. 213244.
• controlor calitate, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• controlor calitate, Lupeni, 1 post, data limită 
3.07. Tel. 213244.
• croHor-confecționer îmbrăcăminte după 
comandă, Lupeni, 2 posturi, data limită 15.08 Tel. 
213244.
• croitor Hunedoara, 10 posturi, data limită 1.08. 
Tel. 213244.
• croitor Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• croitor Lupeni, 10 posturi, data limită 10.07. Tel. 
213244.
• croitor, Hațeg, 1 post, data limită 20.07. Tel. 
213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 10 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 4 posturi, data limită 20.07. Tel. 213244.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 20 posturi, data limită 807. Tel. 213244.
• director acfrunct societate comercială Hațeg,
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244.
• director adjunct societate comercială 
Petroșani, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244.
• director societate comercială Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
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• dulgher-restaurator, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 7.07. Tel. 213244.
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244.
• dulgher, Călan, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• dulgher, Hațeg, 4 posturi, data limită30.09. Tel. 
213244.
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 12.07. 
Tel. 213244.
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 6.07. 
Tel. 213244.
• dulgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
26.07. Tel. 213244.
• dulgher, Petroșani, 15 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• economlsbșef, Lupeni, 1 post, data limită 3.07. 
Tel. 213244.
• electridan de întreținere șl reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244.
• electriciandeîntreținere și reparații, Orăștie, 2 
posturi, data limită 6.07. Tei. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 4 posturi, data limită 14.08. Tel. 213244.
• electrician montator de instalații electrice, 
Hunedoara, 3 posturi, data limita 30.07. Tel. 
213244.
o electromecanic reparator obiecte de uz
casnic, Hațeg, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• taiantar, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
26.07. Tel. 213244.
• fierar-betonlit, Călan, 3 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• fierar-betonlit, Petroșani, 15 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• frezor la mașini roți dințate, Orăștie, 1 post, 
data limită 9.07. Tel. 213244.
• frezor unlverial, Deva, 16 posturi, data limită 
15.07. Tel. 213244.
• frezor universal, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 14.08. Tel. 213244.
• funcționar Informații clienți, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 5.07. Tel. 213244.
• găuritorfiletetor, Petroșani, 1 post, data limită 
14.08. Tel. 213244.
• gestionar depozit, Hațeg, 2 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• gestionar depozit, Hunedoara, 1 post, data 
limită 12.07. Tel. 213244.
• Inginer economist, Deva, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• Inginer Industria alimentară, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• inginer Malațll pentru construcții, Orăștie, 1 
post, data limită 7.07. Tel. 213244.
• Inginer mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 7.07. Tel. 213244.
• Inginer producție, Deva, 1 post, data limită 
10.07. Tel. 213244.
• Inspector asigurări, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• Inspector aslgirtri, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• Inspector asigurări, Vulcan, 5 posturi, data 
limita 31.07. Tel. 213244.
• Inspector resurse umane, Hațeg, 1 post, data 
limita 31.10. Tel. 213244.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244.
• instalator centrale termice, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 26.07. Tel. 213244.
• Instalator încălzire centrală și gaze, Deva, 10 
posturi, data limită 15.07. Tel. 213244.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, 1 post, data limită6.07. Tel. 213244.
• Ingriptor dădiri, Deva, 10 posturi, data limită 
20.07. Tel. 213244.
• Ingriptor clădii, Hunedoara, 10 posturi, data 
limita 30.07. Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Hunedoara, 9 posturi, data 
limita 5.07. Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Orăștie, 1 post, data limită 
27.07., absolvent, persoane de peste 45 de ani. 
Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Petroșani, 2 posturi, data 
limita 31.07. Tel. 213244.
• jurisconsult, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• laborant chanist, Hațeg, 2 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• lăcătuș-montator, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 12.07. Tel. 213244.
• lăcătuș-montator, Hunedoara, 20 posturi, data 
limită 20.07., apt muncă la înălțime. Tel. 213244.
• lăcătuș-montator, Simeria, 20 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• lăcătuș amc, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.

• lăcătuș construct! metalice și navale, Călan, 3 
posturi, data limită'31.07. Tel. 213244.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Orăștie, 
10 posturi, data limită 21.07. Tel. 213244.
• lăcătuș construcții metalice și navale, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 7.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 2607. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 14.08. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Simeria, 20 posturi, data 
limită 25.07. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 15.07. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Hunedoara, 55 posturi, 
data limită 5.07. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 5.07. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Simeria, 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• macaragiu, Petroșani, 1 post data limită 14.08. 
Tel. 213244.
• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• maistru Industria alimentară, Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• maistru mecanic auto, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• manlpulant mărfuri, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• manlpulant mărfuri, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 4.07. Tel. 213244.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
o mecanic auto, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• mecanic auto, Orăștie, 3 posturi, data limită 
7.07. Tel. 213244.
o mecanic Întreținere și reparații mașini de 
cusut, Hunedoara, 1 post, data limită 1.08. Tel. 
213244.
o mecanic Intrețlnero șl reparații mașini de 
cusut, Hunedoara, 2 posturi, data limita 30.07. 
Tel. 213244.
e medic medicină generală, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07. Tel. 213244.
• medlcrezldent, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244.
e medic specialist, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
o medic stomatolog rezident, Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244.
o medic stomatolog, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• medic veterinar, Hațeg, 1 post, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• motorist la motoagregate și mașini în silvi
cultură, Simeria, 1 post, data limita 30.07. Tel. 
213244.
• muncitor necalMcat în agricultură, Hațeg, 8 
posturi, data limită 15.07. Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat în agricultură, Hațeg, 9 
posturi, data limită 10.07. Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat în agricultură, Orăștie, 1 
post, data limită 28.07. Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat în agricultură, Simeria, 1 
post, data limită 25.07. Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat în agricultură. Simeria, 5 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat în silvicultură. Brad, 5 
posturi, data limită 1.08 Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Deva, 10 posturi, data 
limită 15.07. tel. 213244.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 1 post, data 
limită 6.07. Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 20.07. Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 26.07. Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 15.07. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 1 post, data 
limită 6.07. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 19 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244.

Decese (75)

i

Sofia Margareta și fiica Smaranda anunță cu durere în 
suflete dispariția celui ce a fost sot și tată

ALMÂȘAN PETRU
Vei rămâne veșnic în sufletele noastre!

Cu adâncă durere în suflet, la dispariția celui care a fost 
soț, tată și bunic

ALMÂȘAN PETRU
în vârstă de 85 de ani, familia îndoliată anunță că înmor
mântarea va avea loc mărfi, 4 iulie, ora 12, de la capela din 
Cimitirul Catolic Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 10 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
a muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Vulcan, 10 posturi, data 
limită 15.07. Tel. 213244.
• muncitor nedHIcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Petroșani, 20 posturi, data limită 8.07. 
Tel. 213244.
• muncitor nedHIcat la demolări clădiri, zidărie, 
mozaic, faianță, Orăștie, 10 posturi, data limită 
7.07. Tel. 213244.

• muncitor nedHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• operator abrazive pe suporți, Simeria 8 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara 4 posturi, data limită 15.07. Tel. 213244.
o operator control nedistructiv, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 5.07. Tel. 213244.
• operator maelnl-unelte semiautomate și auto
mate, Brad, 14 posturi, data limită 15.07. Tel. 
213244.
• operator prelucrare mase plastice, Hune
doara 2 posturi, data limită 15.07. Tel. 213244.
• operator răsudtor fire, Orăștie, 16 posturi, 
data limită 22.07. Tel. 213244.
o operatei rol Industriali, Hunedoara, 2 
posturi, data I’ llta 30.07. Tel. 213244.
• ospătar, Deva 4 posturi, data limită 14.07. Tel. 
213244.
• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 25.07. Tel. 
213244.
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• ospătar, Orăștie, 2 posturi, data limită 7.07„ 
absolvent 2005/Tel. 213244.
• patlser, Orăștie, 6 posturi, data limită 6.07. Tel. 
213244.
• patlser, Simeria, 2 posturi, data limită 20.07. 
Tel. 213244.
• paznic, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Călan, 10 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 15 
posturi, data limită 14.07. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 21.07. Tel. 213244.
• preparator conserve, legume și fructe, Hațeg, 
5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• preparator de semifabricate șl preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244.
• primHondMribuHor materiale și scule, Hune
doara, 7 posturi, data limită 5.07. tel. 213244.

• programator, Deva, 1 post, data limită 15.07. 
Tel. 213244.
• proiectant inginer construcții, Hunedoara, 1 
post, data limita 12.07. Tel. 213244.
• psiholog, Petroșani, 1 post data limită 15.07. 
Tel. 213244.

receptioner contractări achiziții, Simeria, 1 
post data limită 30.07. Tel. 213244.
• secretară, Hunedoara. 1 post data limită 
15.07., limba engleză, franceză, operare calcu
lator. Tel. 213244.
• sondor la forajul mecanizat și reparații sonde, 
Brad, 6 posturi, data limită 15.07. Tel. 213244.
• sortator produse, Brad, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.-
• sortator produse, Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• strungar universal, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 14.08. Tel. 213244.

• sudor In mediu protector, Călan, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244,
• sudor In mediu protector, Deva, 13 posturi, 
data limită 15.07. Tel. 213244.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 20.07. Tel. 213244.
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 10 
posturi, data limită 25.07. Tel. 213244.
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244.
• sudor manual cu flacără de gaze, Simeria, 3 
posturi, data limită 25.07. Tel. 213244.
• sudor, Hunedoara, 4 posturi, data limită 26.07. 
Tel. 213244.
• sudor, Hunedoara, 5 posturi, data Iimită30.07. 
tel. 213244.
• sudor, OrășHe, 10 posturi, data limită 21.07. 
Tel. 213244.
• supraveghetor Jocuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 15.07. Tel. 213244.
• șef bază recepție, Simeria, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• șef departament, Simeria, 1 post, data limită 
30107. Tel 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonai, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.07. Tel. 
213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonai, 
Lupeni, 1 post, data limită 2.08. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme șl camionete, Deva, 1 
post, data limită 12.07. Tel 213244.
• șofer de autoturisme șl camionete, Lupeni, 1 
post, data limită 12.07. Tel. 213244.
• șofer de autoturisme șl camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 7.07. Tei. 213244.
• tăipultor Industrial, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 20.07. Tel. 213244.
• tâmplar manual-artizanal, Orăștie, 1 post, 
data limită 7.07. Tel. 213244.
• tâmplar universal, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 26.07. Tel. 213244.
• tâmplar universal, Petroșani, 1 post, data 
limită 6.07. Tel. 213244.
• tâmplar universal, Simeria, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• tehnician In industria confecțiilor și tricota
jelor, Hațeg, 1 post, data limită 20.07. Tel. 213244.
• tehnician merceolog, Brad, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• tehnician proiectant construcții, Hunedoara, 1 
post, data limită 12.07. Tel. 213244.
• tlnlchlglu-carosler, Orăștie, 1 post, data limită 
7.07. Tel. 213244.
• tractorist, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• trasator, Petroșani, 1 post data limită 14.08. 
Tel. 213244.
• vânzător biete, Brad, 1 post, data limită31.08. 
Tel. 213244.
• vânzător bilete, Deva, 2 posturi, data limită 
25.07. Tel. 213244.
• vânzător bilete, Hunedoara, 1 post, data limită 
22.08., domiciliul în Hunedoara, fără antecedente 
penale. Tel. 213244.
• vânzător piese auto, Hunedoara, 1 post data 
limită 12.07. Tel. 213244.
• vânzător, Brad, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244.
• vânzător, Brad, 2 posturi, data limită31.07, Tel. 
213244.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 15.07. Tel. 
213244.
• vânzător, Hațeg, 1 post, data limită 3.07. Tel. 
213244.
• vânzător, Hațeg, 13 posturi, data limită 5.07. 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15.07. 
Tel. 213244.

Familia Almășan Marcel, Angela și Cătălin anunță cu 
adâncă durere în suflete încetarea din viată a celui care a 
fost tată, socru și bunic

ALMÂȘAN PETRU
Nu te vom uita niciodată!

Familiile Olari și Ivan anunță cu durere în suflete 
încetarea din viată a celei care a fost

IVAN AURELIA
în vârstă de 63 de ani. înmormântarea va avea loc mărfi 4 
iulie, ora 13, de la Casa mortuară la Cimitirul Bejan, Deva.

Dumnezeu să o odihnească în pace.
(15/30.06)

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15.07. 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 19.07. 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 20.07. 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 22.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara,! post, data limită 29.07. 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
e vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.07. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
23.07. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
7.07. Tel. 213244.

• vânzător, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
20.07. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
22.07. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• vânzător, Lupeni, 1 post, data limită 8.07. Tel. 
213244.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 2.08. 
Tel. 213244.
• vânzător, Lupeni, 4 posturi, data limită 4.07. 
Tel. 213244.
• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 6.07. 
Tel. 213244.
• vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limită 7.08 
Tel. 213244.
e vânzător, Simeria, 8 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244.

Oferte locuri de muncă (74)

• Societate comercială angajează conducător auto 
pentru autocamion ROMAN cu remorcă, oferim 
salariu atractiv, condiții avantajoase. Tel. 
0254/226149. (13/29.06)

• Societate comercială angajează contabil/econo- 
mist cu experiență minim 3 ani în contabilitate. 
Relații latei. 0254/213141,0254/219751. (1/28.06)

Societate franceză angajează:
- Conducători linie tehnologică
cerințe: experiență ca așchietor, cunoștințe operare pc
- ingineri prolectanțl Catla
cerințe: ing. mecanic sau electromecanic, cunoștințe proiectare Catia
■ Ingineri responsabili de proces
cerințe: ing. mecanic sau electromecanic, experiență în prelucrări mecanice, cunoștințe pc
- tehnicieni calitate:
cerințe: ing cu experiență in domeniul calității, de preferat în industria auto, cunoștințe pc
- electrician
cerințe: experiență în mentenanță electrică, de preferat cu cunoștințe pc
■ lăcătuș
cerințe: experiență în mentenanță mecanică, de preferat eu cunoștințe pc
■ responsabil logistică
cerințe: studii superioare, experiență în domeniu
- asistent manager
cerințe: cunoștințe operare calculator, limba engleză, limba franceză

CV-uri|e se trimit la: Fax: 0254/219340, Email: officeaumerom8vahoo.com
Deva, Str. Zambilelor, nr. 2. (55440)

Mini bar 
Copiii au reducere! 

Preț intrare: 3 lei 
BAZINE CU APE TERMALE!

CITAT1E* SC DISTRIFULL SRL Timișoara în cali
tate de debitor, este citată în data de

PENTRU TINE

• SC ROYAL HOLDING SRL Călan angajează 
personal calificat și necalificat (numai femei) în 
domeniul confecții. Relații la tel. 0254/734110, 
0745/112419. (3/23.06)

• Societate comercială angajează muncitori neca
lificați pentru încărcat - descărcat marfă; Relații la 
tel. 0254/226149. (13/29.06)

ANUNȚ PUBLICi

25.07.2006, ora 9, în dosarul nr. 6795/COM/2006 
al Tribunalului Timiș având ca obiect somație de 
plată, în contradictoriu cu SC Gaz Line SRL Deva prin 
lichidator judiciar SC Euroconsult SRL Deva.

(55110)

S.C. Bere Mureș S.A.
cu sediul în orașul Ungheni, Str. Principală nr. 1/A, jud. Mureș, tel. 0265-328722, 
angajează prin concurs, pentru FABRICA DE ÎMBUTELIERE APE MINERALE BĂCÂIA, 
din jud. Hunedoara:
------------------------------------- ȘEF DESFACERE
Cerințe: studii medii economice (sau studii superioare), cunoștințe operare PC 
-----  ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE INSTALAȚII AUTOMATIZARE 
Cerințe: studii medii de specialitate
Informații suplimentare la SC Bere Mureș SA, Serviciul resurse umane, tel. 
0365/808811 sau 0265-328722 int. 108.
Interviul va avea loc la sediul Fabricii de îmbuteliere ape minerale, din localitatea 
Băcâia, jud. Hunedoara, la data de 04.07.2006, ora 10. (54620)

8.

APM-Hunedoara (Deva) 
anunță publicul interesat asupra dezba
terii publice a Raportului la studiul de 

evaluare a impactului asupra mediului privind proiectul Roșia Montana, necesare obținerii 
acordului de mediu, ce va avea loc la Deva, 23.08.2006, Casa de Cultură, P-ța Victoriei, nr. 
4, începând cu orele 16.30.Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiec
tului propus - Raportul la studiul de evaluare a impacrulul - pot fi consultate, începând cu 
05.06.2006, între orele 09.00-16.00, la:
1. Primăria Deva, P-ța Unirii, nr. 4;
2. Biblioteca județeană, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28;
3. sediul MMGA, B-dul Libertății, nr. 12, București ■ Biroul Relații cu Publicul și la adresa 
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NASA se pregătește pentru 
a doua lansare• Lansare. Poetul rus Evgheni Evtușenko, 

aflat la București pentru a-și lansa prima 
antologie românească a poemelor sale, va fi 
decorat, marți, la Palatul Cotroceni de 
președintele Traian Băsescu. (MF)

TilWii călugări budiști ținând în mâini |j 
flori de lotus, cu care s-au îndreptat spre 
templul budist Marble, din Bangkok, Thai- f 
landa, pentru a marca 60 de ani de domnie g 
a regelui Bhumibol Adulyadej. (Foto: epa) [

Bob Hoskins în 
București

București (MF) - Bob 
Hoskins, nominalizat la 
Oscar în 1986 pentru 
rolul din „Mona Lisa”, 
Iste în România, unde 
filmează „The Wind in 
|he Willows”, o copro
ducție Box TV, Muse 
Entertainment și Medi- 
aPro Pictures pentru 
BBC. Scenariul, o adap
tare după o celebră carte 
pentru copii, este semnat 
de Lee Hali, nominalizat 
la Oscar în 2001 pentru 
„Billy Elliot”. Filmările 
au început pe 12 iunie și 
se desfășoară atât la Stu
diourile MediaPro din 
Buftea, cât și în împre
jurimile Bucureștiului. 
Cartea „The Wind in the 
Willows” a fost publicată 
pentru prima oară în 
1908, a fost reeditată de 
nenumărate ori până în 
prezent și s-a bucurat de 
zece ecranizări, atât pen
tru marele ecran, cât și 
pentru televiziune.

Premiile 
Oscar 
Los Angeles (MF) - 
Organizatorii premi
ilor Oscar au anunțat 
că vor avea loc 
schimbări în ceea ce 
privește categoria 
„cel mai bun film 
străin", mărindu-se 
atât numărul mem
brilor juriului care 
selectează producțiile 
străine, cât și cel al 
lungmetrajelor care 
pot intra în compe
tiție. Sid Ganis, 
președintele organi
zației care 
decemează premiile 
Oscar, a declarat că 
„schimbările sunt 
constructive dar nu 
impresionante". Pen
tru regizorii din stră
inătate, câștigarea 
unui Oscar oferă 
filmelor lor recunoaș
tere la nivel mondial 
și posibilitatea 
creșterii încasărilor 
din vânzarea de 
bilete de cinema.

■ Discovery se pregă
tește de lansare, după 
ce a anulat operațiunea 
din cauza vremii.

Cape Canaveral (MF) - 
NASA va încerca pentru a 
doua oară, să lanseze naveta 
Discovery, după ce a anulat 
această operațiune prevăzută 
inițial pentru sâmbătă, la ora 
19.49 GMT, din cauza vremii 
nefavorabile. Lansarea 
navetei Discovery este 
prevăzută pentru duminică, 
ora 19.26 GMT, în caz de 
reușită acesta fiind al doilea 
zbor în spațiu de la acciden
tul petrecut cu naveta Colum
bia în 2003. Formațiuni 
noroase dense apărute pe un 
perimetru de 30 de kilometri 
în jurul Centrului Spațial 
Kennedy i-au determinat pe 
responsabilii zborului să 
renunțe la lansarea navetei 
Discovery care trebuie să 
transporte un echipaj format 
din șapte astronauți pentru o 
misiune de 12 zile pe orbită. 
Dintre aceste zile, opt vor fi

Vânzare în scopuri caritabile
Londra (MF) - Compozi

torul Andrew Lloyd Webber 
va vinde un tablou realizat de 
Pablo Picasso, pe care ar 
putea obține aproximativ 47 
de milioane de euro, suma 
urmând a fi utilizată în sco
puri caritabile. Portretul rea
lizat de artistul spaniol pri
etenului său Angel Fernandez 
de Soto, în 1903, aparținând 
Perioadei albastre, a fost 
cumpărat de Lloyd Webber în

„Cocaina te poate distruge!"

unui din rarele specii de vultur pleșuv, 
protejate prin lege, își întinde aripile pe una 
din stâncile munților Kedros din Grecia.

(Foto: EPA)

■ Keith Urban declară 
că nu poate spune că și- 
a învins dependența de 
droguri.

Los Angeles (MF) - Cântă
rețul Keith Urban, devenit 
recent soțul actriței Nicole 
Kidman, a declarat că nu 
poate pretinde că și-a învins 
dependența de droguri, deși 
nu mai este consumator de 
opt ani. Noul soț al actriței 
Nicole Kidman a urmat un 
tratament de dezintoxicare în 
1998 și se arată prudent când 
este vorba să declare că și-a 
depășit dependența de 
droguri, indicând faptul că 
acest viciu este unul foarte 
puternic și nu poate fi învins

Sucul de rodii, armă anti-cancer

Asteroid, spre Pământ
Washington (MF) - Un asteroid de dimen

siuni mari va trece pe lângă Pământ, luni, 
la o distanță destul de mică, dar cercetătorii 
declară că nu reprezintă un pericol pentru 
planetă. Asteroidul face parte din cei 783 
clasificați ca potențial periculoși de Minor 
Planet Centre din Cambridge, Massachusetts, 
din cauza mărimii și a faptului că se va 
apropia foarte mult de Pământ. Numit 2004 
XP14, și având o dimensiune de 800 m, aste
roidul se va apropia de Pământ la o distanță 
de circa 433.000 km și va putea fi vizibil prin 
telescop din Europa și nordul Americii. Cei 
care doresc să-l vadă trebuie să se uite spre 
constelațiile Perseus, Cassiopeia și Cephus, 
unde asteroidul va putea fi observat ca un 
punct mișcător printre stele.

■ Un pahar de suc de 
rodii băut zilnic poate 
încetini dezvoltarea can
cerului de prostată.

Washington (MF) - Un 
pahar de suc de rodii băut zil
nic poate încetini dezvoltarea 
cancerului de prostată, este 
concluzia unui studiu care a 
apărut sâmbătă în Statele 
Unite, în revista Clinical Can
cer Research. în urma

DREPT SA SPUN MIE 1MI 
PLAC PISICILE.

Pregătiri de lansare (Foto epa)

petrecute de astronauți pe 
Stația Spațială Internațională 
(ISS). NASA are la dispoziție 
18 zile pentru a încerca să 
lanseze naveta. Dacă nu se va 
reuși lansarea navetei Dis
covery până pe 19 iulie, 
următoarea perioadă de încer
care va începe pe 28 august.

1995, pentru 26 de milioane de 
euro.

Licitația este prevăzută 
pentru luna noiembrie. We
bber nu a specificat încă des
tinația banilor pe care îi va 
obține din vânzarea acestui 
portret, dar a declarat că o 
parte din ei vor fi utilizați 
pentru dezvoltarea teatrului 
și artelor. „Educarea tinerilor 
artiști este pasiunea mea”, a 
declarat Lord Lloyd Webber.

Keith Urban (Foto: epa)

ușor. Explicând cum a deve- autorul hitului „Making 
nit dependent de droguri, Memories Of Us” a declarat:

cercetărilor s-a descoperit că 
la bărbații care au băut zilnic 
un pahar de suc de rodii 
dublarea nivelului de PSA, 
antigenul specific prostatei, 
adică o proteină care indică 
prezența acestui tip de cancer 
în organism, a avut loc într- 
o perioadă mai lungă de timp, 
în medie, 54 de luni. Pacienții 
la care dublarea nivelului de 
PSA are loc într-o perioadă 
scurtă de timp, în medie, 15 
luni, prezintă un risc crescut
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Nicoleta Născută 
în zodia Săgetător, îi 
plac sportul, distracțiile 
și filmele de acțiune.

l, Votează „Fata lunii iunie** Ia 
www.hlbrand.ro, secțiunea „Concurs", scrie- 

ne la Redacția Cuvântul liber, Str. 22 
Decembrie, nr. 37A sau depune-ți votul la 

cutiile speciale Cuvântul liber.

de deces din cauza cancerului 
de prostată. Bărbații care au 
participat la acest studiu 
urmaseră anterior diverse 
tratamente contra cancerului 
la prostată, inclusiv operații 
chirurgicale și radioterapie. 
Consumul zilnic de suc de 
rodii nu are efecte adverse 
majore. Pantuck a adăugat că 
urmează să mai facă niște 
cercetări, rezultatele finale 
ale acestui studiu urmând a 
fi publicate în circa doi ani.

„Nu mai puteam suporta 
respingerea. Ajungi în Ame
rica și ești un nimeni. Coca
ina îți distruge orice dorință: 
credința, respectul de sine. 
Am fost norocos că am avut 
muzica”, a adăugat Urban. 
„Așa cum vă va spune orice 
dependent, chiar și după ce 
nu ai mai consumat droguri 
timp de zece ani, nu poți 
pretinde că ai învins viciul”, 
spune cântărețul. în baza con
tractului prenupțial încheiat 
cu actuala sa soție, Nicole 
Kidman, în caz de divorț, Kei
th Urban va câștiga 645.000 de 
dolari pentru fiecare an de 
căsătorie. Această înțelegere 
devine nulă în cazul în care 
fostul narcoman utilizează 
alcool sau droguri.

Unul dintre pârtiei- 
panții la a 31-a ediție a 
Campionatului Mondial 
al Stiliștilor, secțiunea 
Body Painting, care are 
loc la Moscova, în timp 
ce-și pregătea modelul.

(Foto: EPA)

■
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