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Tineretul nu vrea la sapă

Consiliul local Deva va discuta astăziproiectul de hotărâre prin care SC Elec-

■ Adolescenții din 
județul nostru preferă 
să lucreze în pro
movarea de produse.

Deva (R.Ș.) - Câțiva tineri hunedoreni au recurs la anunțuri de „mica publicitate” pentru a-și găsi un loc de muncă

trocentrale Deva - Termocentrala Mintia vatrece în proprietatea municipiului Deva și 
administrarea Consiliului Local.

(Foto: Traian Mânu)

Control la centralele de 
apartament

Deva (I.J.) - Controalele EO.N Gaz privind avizul ISCIR pentru centralele termice de apartament au demarat imediat după 1 iulie 2006. începând cu această dată, devenii care nu îl au riscă să rămână fără gaz metan. „60% din centralele de apartamente simt cumpărate în urmă cu 5-6 ani din Ungaria. Nu au acte de proveniență și practic nu se poate acorda aviz pentru o astfel de centrală. în plus, nu poți da un aviz acum, după atâția ani de funcționare, produsul nu mai e nou”, declară Claudiu Simionescu, director adj. Calor SA Deva. EO.N Gaz are obligația de a verifica o dată la doi ani și de a face revizia o dată la 10 ani a instalațiilor de gaze pentru fiecare client casnic. „în timpul verificărilor și reviziilor, lucrătorii cer, de acum, și documentele referitoare la centralele de apartament. Dacă proprietarii care și-au instalat microcentrale nu au documente care să justifice punerea în funcțiune sau verificarea periodică a acestora de o firmă agreată ISCIR, firma va sista furnizarea gazelor până la remedierea situației”, spun reprezentanții firmei de gaze.
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"Maidanezul" - aproape fiasco
■ La o lună de la de
clanșarea operațiunii 
„Maidanezul", devenii 
sunt nemulțumiți.

Deva (T.S.) - După ce primarul Mircia Muntean și viceprimarul loan Inișconi s- au declarat învinși în lupta contra maidanezilor, acțiunea începută, în urmă cu o lună, 

pe perioada vacanței. Acest lucru arată că sunt dispuși să- și asigure un anumit venit. Curioși din fire, am contactat o parte dintre adolescenți pentru a afla care sunt preferințele lor. La mare căutare în rândul elevilor sunt promoțiile, avantajul acestora fiind programul flexibil și suma de 

de viceprimarul Florin Oancea a dat ceva rezultate, dar devenii continuă să fie nemulțumiți.Mai mult, Rodica Tănase președintele asociației „Sal- vați-1 pe Lăbuș”, acuză Primăria că folosește practici barbare pentru a rezolva această problemă.„într-o primă fază în adăpostul de la Sântuhalm au 

3 până la 7 lei noi câștigată pe oră. Cerințele sunt minime, iar experiența nu contează. Adolescenții ar fi dispuși să lucreze și ca ospătari, baby-sit- ter sau să facă livrări. Job-uri sezoniere, dar destul de bine plătite. însă nu toți sunt dispuși la un program prelungit și cu atât mai puțin la efort 

fost aduși aproximativ 200 de câini. Dar, după ce a apărut problema hranei, i-am cerut viceprimarului Oancea să aștepte o perioadă până vom rezolva această problemă. N- a ținut însă cont de rugămintea mea, iar lucrurile au luat o întorsătură urâtă. Câinii sunt pur și simplu împușcați și otrăviți”, declară Rodica Tănase. /p.3 

fizic. întrebați dacă ar dori să lucreze în domeniul agricol, aceștia au răspuns „categoric nu”. Săpatul pământului sau creșterea animalelor sunt deja subiecte tabu pentru tinerii cu o anumită pregătire educațională. Tinerii și părinții lor preferă să elimine agricultura de pe lista opțiunilor, /p.3

Miting în Vale
Petroșani (M.S.) - Centrala Națională Minieră, condusă de Marin Con- descu, a depus ieri la Primăria Petroșani o cerere prin care solicită aprobare pentru organizarea unui miting de protest în municipiu, pe data de 7 iulie.

Combaterea traficului de ființe 
umane în perioada 2003 - 2005

Infracțiuni constatate de Direcția Generală de
Combatere a Crimei Organizate - D.G.C.C.O.

Cuvântul liber, sursa: IN Statistică

—

Winkler, ignorat de Primărie
■ Ministrul consideră 
că Parcul Industrial de 
la Hunedoara e tratat 
ca o afacere imobiliară.

Hunedoara (D.I.) - Iuliu Winkler, ministrul delegat pentru comerț, s-a arătat ieri extrem de nemulțumit de modul cum decurg lucrurile la Parcul Industrial de la Hunedoara. El a declarat că a cerut autorităților locale, încă de anul trecut, un CD care să conțină date pentru promovarea parcului industrial, însă până acum ar fi primit doar

o coală de hârtie cu generalități despre istoricul județului. „Dacă după 6 luni un ministru nu poate primi oportunitățile de dezvoltare ale Parcului Industrial, atunci înseamnă că autoritățile locale nu doresc să-l promoveze. Parcul industrial e tratat ca o afacere imobiliară la Hunedoara și nu pentru a atrage investiții aici”, a declarat ministrul. El a mai spus că în general parcurile industriale de pe teritoriul foștilor coloși industriali nu funcționează, ci doar cele înființate de autorități locale dinamice.
■ ÎTeranil celui de-al doilea Război Mondial au iest făeuți Cetățeni de onoare ai comunei Buceș și au fost recompensați cu câte un premiu de 100 lei! (Foto: t. Mânu)



• Prăbușit. Un elicopter de tip Apache, aparținând coaliției militare din Afganistan, s-a prăbușit, duminică seara, în timpul unei operațiuni desfășurate împotriva insurgenților care lansau rachete asupra principalei baze militare străine din sudul Afganistanului. Incidentul s-a soldat cu deceșutunui membru al echipajului și cu rănirea âltuia.

„Inițiativa PNL, un puci"
■ Traian Băsescu a eti
chetat inițiativa privind 
retragerea din Irak ca fi
ind un puci anti-România.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a etichetat, ieri, la într-o emisiune difuzată de Radio România Actualități, inițiativa PNL privind retragerea din Irak ca fiind un puci anti-România, însă a precizat că dezbaterea publică a acestei idei este necesară.
Rol consultativȘeful statului a arătat că, în conformitate cu legea, poziția CSAT este consultativă pentru președinte, iar astfel, faptul că miniștrii liberali Ungu- reanu și Vlădescu au votat, vineri, împotriva propunerii PNL privind retragerea din Irak, nu este foarte impor

tant.„Nu are importanță că Un- gureanu și Vlădescu au votat în CSAT împotriva inițiativei PNL. Conform legii, președin
ta.......... •......
Un amonit partid 
are comportament 
de partid stat, 
adică ce hotărăște 
la sediu toebuie 
să se întâmple în 
tari
Traian Băsescu

......................w tele are obligația să consulte CSAT în astfel de subiecte și astă am făcut, i-am întrebat la sfârșit pe fiecare. Dar poziția CSAT este consultativă”, a spus Băsescu.El a considerat că ideea conform căreia cei doi miniștri ar fi trebuit sancționați de PNL pentru votul lor din CSAT este o eroare politică ce

denotă un compartament de partid-stat.„Nu voi accepta niciodată ideea unui partid stat. în campanie reproșam PSD comportamentul de partid stat (...) Este o eroare politică (ideea sancționării celor doi miniștrii de către PNL - n. red.) pe mai multe paliere. Un anumit partid are comportament de partid stat, adică ce hotărăște la sediu trebuie să se întâmple în realitate în țară”, a spus președintele Traian Băsescu.El a admis că a rămas legat de PD, partidul în care a „crescut” ca om politic și care a dat țării un președinte.Băsescu a spus că nimeni, niciodată, nu va avea elementele care să probeze că ar fi făcut, înainte de 1989, poliție politică, așa cum susține fostul președinte, Emil Con- stantinescu.

Participare 
suspendată

Bagdad (MF) - Principalul bloc sunnit din Parlamentul irakian a a- nunțat suspendarea participării sale la lucrările Legislativului, în semn de protest față de răpirea unuia dintre membrii săi, transmite AFP.„Am decis suspendarea participării noastre până la eliberarea lui Taiseer Najah al-Mash- hadani”, a anunțat președintele acestui grup parlamentar, Adnan al- Dulaimi. Deputata sun- nită, Taiseer Najah al- Mashhadani, a fost răpită de persoane înarmate, sâmbătă, la nord de Bagdad, împreună cu opt dintre gărzile sale de corp. Una dintre gărzile de corp a reușit să fugă și a alertat autoritățile.
Au pătruns în nordul Fâșiei

A renunțat 
la demisie

București (MF) - Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diacones- cu, a anunțat, ieri, că a renunțat la decizia de a demisiona din toate funcțiile deținute în partid, precizând că argumentele lui Mircea Geoană, Miron Mitrea și loan Rus au contat foarte mult. Diaconescu a mai spus că a purtat discuții cu lideri ai partidului, cărora le-a reproșat că au intrat în negocieri cu un anumit grup de interese din PNL, o- colind structurile de conducere ale PSD. El a precizat că modul în care au procedat liderii partidului care au negociat cu grupul din PNL reprezintă o eludare clară a Statutului PSD. Diaconescu a declarat, săptămâna trecută, că demisionează din toatefuncțiile deținute în partid, rămânând simplu membru al formațiunii social- demo- crate.

Abu Musab al- 
Zarqawi (Foto: epa) 

înmor
mântat în 
loc secret
Bagdad (MF) - Abu Musab al-Zarqawi, liderul rețelei al-Qaida în Irak, ucis într-un raid al aviației americane, a fost înmormântat într-o locație secretă din Irak, a declarat un consilier pe probleme de securitate națională din Irak. Al-Zarqawi, de origine iordaniană, a fost ucis la 7 iunie. Autoritățile irakiene, americane și iordani- ene au dorit ca mormântul teroristului să ■ nu devină loc de pelerinaj. Liderul rețelei al-Qaida, Osama ben Laden, a cerut vineri, forțelor americane - într-un mesaj audio difuzat pe Internet - să predea corpul neînsuflețit al lui al-Zar- qawi familiei acestuia.

■ Tancuri și buldozere 
au pătruns în nord, în 
timp ce unități ale arma
tei israeliene ocupă sudul.

Nir Am (MF) - Armata is- raeliană a pătruns, ieri, în nordul Fâșiei Gaza, pentru prima dată de la răpirea u- nuia dintre membrii ei de către grupările militante palestiniene, au anunțat surse militare.„Este vorba despre o operațiune limitată ca amploare și care urmărește să permită trupelor noastre, în special unităților de geniu, să detecteze eventuale tuneluri și dispozitive explozive în apropierea zidului de securitate” care separă Fâșia Gaza de teritoriul israelian, a anunțat un

purtător de cuvânt al armatei israeliene.Potrivit martorilor, 25 de tancuri și mai multe buldozere au pătruns în nordul Fâșiei Gaza, în timp ce unități ale armatei israeliene ocupă, de peste o săptămână, zona sudică.
Așteaptă ordinMai multe mii de militari și zeci de blindate au fost desfășurate la câteva sute de metri în nordul Fâșiei Gaza, în așteptarea unui ordin al Guvernului care să permită reocuparea acestei zone, de unde palestinienii lansează cea mai mare parte a rachetelor.Israelul a lansat, în noaptea de duminică spre luni, noi raiduri în Fâșia Gaza, după ce avertizase că armata va ac-

Acord de coaliție în Slovacia

Trupele israeliene urmăresc detectarea tunelurilor și dispozitivelor 
explozive din apropierea zidului de securitate (Foto: epa)ționa cu „toată puterea” pentru a-1 găsi pe militarul capturat în urmă cu o săptămână.Raidurile s-au desfășurat în Gaza și Beit Hanun, în nordul Fâșiei Gaza, și au vizat un

depozit de rachete aparținând Brigăzilor Martirilor Al-Aqsa, grupare armată care are legături cu Fatah, partidul președintelui palestinian Mahmoud Abbas.

Amplă manifestație la Paris
Paris (MF) - Mii de cetățeni francezi au participat la o manifestație organizată la sfârșitul săptămânii în semn de protest față de eventuala expulzare a copiilor imigranți înscriși în sistemul școlar. ,Protestatarii au cerut Guvernului să a- corde permise de ședere familiilor acestor copii. Manifestanții au arborat pancarte pe care scria. „Nu vânați copii!” și au mărșă- luit pe străzile Parisului, exprimându-și temerea față de eventuala expulzare a imigranților pe timpul verii.„Vrem să-i arătăm ministrului de Interne Nicolas Sarkozy că mobilizarea noastră este reală și nu va slăbi, iar el va fi incapabil din punct de vedere politic să înceapă vânătoarea copiilor”, a spus un oficial francez, prezent la manifestație.Potrivit poliției, aproximativ 7.200 de persoane au participat la miting.

■ Partidul de stânga 
Smer, extrema dreaptă 
SNS și naționaliștii din 
HZDS au semnat acordul.

Bratislava (MF) - Partidul de stânga Smer, extrema dreaptă SNS și naționaliștii din HZDS au semnat duminică seară acordul coaliției guvernamentale din Slovacia.Noul Executiv, care ia locul Cabinetului reformator de dreapta al premierului Miku- laș Dzurinda, uflat la guvernare din 2002, va fi numit azi, de președintele Ivan Gasparo- vic, a anunțat acesta din urmă.
Și-au împărțit portofoliileAcordul prevede ca Smer să obțină postul de premier, ca și alte zece portofolii.Partidul Național Slovac (SNS), cunoscut pentru ideile sale antimaghiare și împotriva comunității rome, care a devenit a treia forță politică a țării obținând 20 de locuri în Parlament, va primi trei portofolii.Mișcării pentru o Slovacie Democratică (HZDS), condusă de fostul premier Vladimir Meciar, care a obținut 15 locuri în Parlament, îi vor reveni două portofolii.Această nouă coaliție condusă de Smer, care a promis electoratului că va suprima

Președintele Ivan Gasparovic
(Foto: EPA)toate reformele liberale „antisociale” ale lui Mikulaș Dzurinda, în special cota unică de impozitare de 19 la sută aplicată ca impozit pe venitul global, pentru societăți și cotă TVA, a stârnit temeri în mediile de afaceri care se tem de o relaxare a politicii fiscale și de amânarea datei de introducere a monedei euro, prevăzută pentru 2009.
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Anchetați în secret
A

Londra (MF) - Serviciile de informații interne din Marea Britanie (MI5) și poliția cercetează circa 8.000 de simpatizanți ai rețelei teroriste al-Qaida, pentru a identifica potențiali teroriști, relatează The Independent.Scopul acestei operațiuni secrete din Marea Britanie este identificarea persoanelor care silsțin cauza terorismului și a extremiștilor islamiști.Investigația, care se desfășoară la nivel național, a fost lansată ca urmare a u- nor sugestii ale serviciilor de informații potrivit cărora există un număr important de musulmani care trăiesc în Marea Britanie și sunt pregătiți să organizeze atentate teroriste în această țară.

Ofițerii sub acoperire strâng informații de pe tot cuprinsul țării, inclusiv din instituții de învățământ, moschei, sau de pe site-uri Internet, folosite de extremiști pentru recrutarea unor noi adepți.Dintre cele 1,6 milioane de musulmani care trăiesc în Marea Britanie, serviciile secrete au declarat că 0,5 la sută, respectiv 8.000 de persoane, susțin activitățile rețelei al-Qaida sau au legături cu extremiștii islamiști.în pofida asigurărilor date de poliție și serviciile secrete, care susțin că nu spionează comunitatea musulmană, proporțiile acestei operațiuni i-ar putea îngrijora pe unii membri care se consideră victimele unei discriminări.
Dispuși sa negocieze

Nicosia (MF) ■ Liderii comunităților elenă și turcă de pe insula Cipru au declarat, ieri, că sunt dispuși să se întâlnească din nou, după ce au purtat primele negocieri directe după aproape doi ani.Diplomații și-au exprimat speranța ca reuniunea dintre președintele Ciprului, Tassos

Papadopoulos, și liderul ci- prioților turci, Mehmet Aii Talat, va detensiona disputele care amenință negocierile de aderare ale Turciei la UE.Discuțiile celor doi s-au concentrat pe soarta persoanelor dispărute în urma conflictelor izbucnite în trecut între cele două tabere.
Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei. pentru o lună, 

25,90 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.
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• împrumut. Mittal Steel Hunedoara va împrumuta 76 de milioane de lei pentru un an de zile de la Romportmet Galați, companie controlată de grupul Mittal. Banii vor fi rambursați la 25 iunie 2007, iar dobânda percepută este cea de referință a BNR. Creditul va fi utilizat pentru finanțarea activității curente. (IJ.)
Final de greva 
foamei

Deva (T.S.) - Lucian Sârbu zis „Spumă” a fost ultimul din lotul încarcerat la penitenciarul de maximă Siguranță din Colibași care a ieșit sâmbătă din greva foamei. Directorul penitenciarului Colibași, Ionel Didea, a declarat că „din cei 12 care au intrat în geva foamei majoritatea au ieșit a doua zi. O parte chiar la câteva ore după ce au semnat cererea de refuz de hrană. Lucian Sârbu a fost singurul care a stat 10 zile în greva foamei. A slăbit foarte mult fiind supravegheat în permanență de medicul penitenciarului”, afirmă Ionel Didea.Cei 16 inculpați în dosarul „Spumă și Bibanu” au fost încarcerați în urmă cu doi ani. La data arestării procurorii susțineau că este al doilea dosar ca importanță după cazul Cămătarilor.

Universi
tatea de 
VarăPetroșani (S.B.) --Universitatea din Petroșani organizează, la Petroșani, în perioada iulie - august 2006, a X-a ediție a Universității de Vară „Castelul Corvi- neștilor". Acesta este un program guvernamental de reconver- sie profesională care cuprinde secțiuni de artă plastică, paleontologie, sociologie- antropologie, ecotu- rism. Participă stu- denți de la universități din Ucraina, Moldova, Rusia și România. Secțiunea „Artă plastică" ce se va desfășura în perioada 3-22 iulie, cuprinde subsec- țiunile sculptură, pictură, grafică, ceramică și foto. Aceasta se va încheia în data de 22 iulie, când va avea loc vernisajul expoziției cu lucrările realizate, în corpul D al Universității.

Job-uri
■ în timp ce tinerii de 
25 de ani sunt șomeri, 
adolescenții de 16-17 
ani preferă să lucreze.

Roxana ȘerbănoiuDeva - în ultimul timp foarte mulți tineri hune- doreni fac primul pas spre un loc de muncă de la vârste relativ fragede. Procentul elevilor care lucrează în vacanța de vară depășește 50 la sută, iar media de vârstă este de 16-17 ani. Domeniile în care acești tineri își caută un job sunt foarte diferite, iar oferta variază în funcție de cerințele pieței.Chiar dacă nu a lucrat până acum, Izabela Bahnă, de

de vară pentru elevi

Izabel Bahnă15 ani, spune că i-ar plăcea să lucreze în vacanță. „Nu știu foarte bine ce oferte există. Cred că pe placul meu ar fi, totuși, promoțiile”.
Comisiile n-au anulat cozile

Roxana Drăgan (Foto: t. Mânu)La fel ca majoritatea colegilor, Roxana Drăgan, de 15 ani, preferă să-și petreacă vacanța relaxându-se. „Deocamdată vreau să profit de

vacanță, dar pe viitor mi-ar plăcea să lucrez undeva”, spune adolescenta.
StatisticiStatisticile oficiale arată că situația tinerilor absolvenți de licee și școli profesionale este departe de a fi bună. Peste 1100 dintre cei 8800 de șomeri hunedoreni sunt tineri cu vârste până la 30 de ani, relevă datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. între tinerii fără un loc de muncă se numără aproape o sută de absolvenți ai unei instituții de învățământ care nu au reușit să-și găsească de lucru la două luni după terminarea școlii, menționează sursa citată.

Funcționari publici
București (I.J.) - Mai puțin de 200 de funcționari publici au protestat ieri, între orele 9 și 12, la sediul Guvernului. Cu toate că, dacă revendicările lor vor fi soluționate, vor beneficia și angajații din administrațiile publice locale din județul Hunedoara, de la noi nu a participat nici un reprezentant, „încercăm să ne facem o nouă grupare sindicală la nivel de județ. Ceea ce au cerut ieri la București a vizat cu precădere angajații din Direcția de Finanțe Publice și angajații vămilor. Noi, restul funcționarilor publici, nu vom primi acele drepturi.

SemnăturiSindicaliștii „Sed Lex” au demarat în urmă cu câteva zile un amplu proces de strângere de semnături pentru continuarea acțiunilor de protest dacă autoritățile nu vor rezolva revendicările lor: acordarea unui salariu mediu net de 1.225 RON, a sporului de fidelitate între 3-20%, a sporului de confidențialitate de 15% și crearea unui sistem de salarizare fix cuantificabil care se bazează pe cariera funcționarilor publici.

■ Cu toată puterea de 
convingere a comisiilor 
din județ, cozile la far
macii nu s-au diminuat.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Din echipă fac parte reprezentanții medicilor, farmaciștilor, ai Direcției de Sănătate Publică și un reprezentant al corpului de control al prefectului.Comisia are sarcina de a evalua situația din teritoriu, înce-pând cu medicii de familie, specialiștii, sumele rezervate de farmacii pe criterii subiective. Altă problemă ce va fi verificată este monitorizarea numărului de rețete prescrise de medicii de familie. Echipa a supravegheat

ieri eliberarea medicamentelor gratuite și compensate, iar în locuri unde erau cozi au intervenit pentru a orienta cetățenii spre farmaciile care dispun de plafoane neconsumate.„Fondurile lunii decembrie pentru medicamente au fost devansate în această lună. Practic, la nivelul Devei, adică acolo unde cozile au fost uriașe, fondurile au fost suplimentate cu 700.000 ron. Comisia a circulat din data de 1 iulie în Deva, Hațeg și Petroșani, urmând ca ea să verifice și celelalte orașe”, declară dr. Dan Magheru, director DSP Hunedoara.
„Nu mai credem!”Până la sfârșitul zilei cozile de la farmacii s-au diminuat considerabil doar după ce far-

Gheorghe Crăciun (Foto: T. Mânu)maciile au anunțat în scris pe uși că există fonduri suficiente pentru toată luna. însă cei care au stat la cozi nu s- au îndurat să le părăsească cu toate asigurările comisiei. „De 15 ani ne mint! Nu mai cred nimic. Tot ce au promis au fost vorbe deșarte”, spune Gheorghe Crăciun.
Ecarisajul - isterie și ineficientă
■ Devenii susțin că 
zeci de maidanezi sunt 
împușcați noaptea sau 
sunt otrăviți.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informniedla.ro

Primăria a înțeles să rezolve problema maidanezilor. „Au fost împușcați câinii din curtea Spitalului și din curtea Liceului Pedagogic. Mai mult, în Micro 15 și în cartierul Dorobanți cineva a început să otrăvească câinii vagabonzi. Nu pot dovedi, dar din câte se pare este mâna celor de la Primărie”, este de părere Ro- dica Tănase.

—............ .  - - -------

Deva - Potrivit președintelui asociației „Salvați-1 pe Lăbuș”, există zeci de recla- mații venite din partea deve- nilor privind modul în care

Bd. Decebal, bl. A, ieri, ora 10

câinilor vagabonzi este departe de a fi rezolvată. Pe strada George Enescu își fac veacul câini bolnavi și agresivi. în centrul orașului și chiar în fața Primăriei, câinii stau tolăniți la soare. „Nu cred că s-a făcut ceva în privința câinilor vagabonzi. Printre blocuri e plin de ei”, spune Constantin Banu, din Deva. Nici Adrian Bota nu are o părere mai bună. „Simt destul de mulți maidanezi în

Centrul vechi, ieri ora 15

Lucreția Hărțăgan (Foto: T. Mânu)„Nu renunț să stau la coadă. Ce-i în mână nu-i minciună”, susține Zoița Anghel. „Eu cred că ne dau medicamente. Am încredere în doctorul ăsta care spune că sunt bani. Totuși, rămân la coadă pentru că nu mai am medicamente acasă”, afirmă și Lucreția Hărțăgan.

oraș. Nu știu care este soluția, dar trebuie să scăpăm de ei. Deva este un oraș frumos, iar câinii îi strică acest aspect”, declară Adrian.-
Vorbe-n vânt„Aceste acuzații sunt doar vorbe în vânt. Dacă voiam într-adevăr să omorâm câinii, nu o mai ajutam pe doamna Tănase. Totul este ca cei de la adăpost să îi țină și să aibă grijă de ei, să nu le dea drumul din nou în oraș”, ne-a declarat viceprimarul Oancea.

«F», Concedierea, între legalitate și necunoaștere
■ Sute de oameni care 
nu cunosc noul Cod al 
Muncii nu știu cum pot 
primi ajutor de șomaj.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Ce se întâmplă în timpul preavizului primit de la firmă, cum se poate lua concediul de odihnă rămas și ce se întâmplă cu zilele rămase neefectuate pun mari semne de întrebare multor persoane care se văd nevoite să părăsească un loc de muncă. în această situație este și Cristina Belba, din îlpua rare nu nrp arroe la 

firma unde lucrează, să obțină astfel de informații, „în preaviz trebuie să lucrez patru ore sau opt? în situația mea, adică a unei persoane care pleacă de la firmă pentru că se fac concedieri prin reducere de activitate, ce trebuie să scrie pe cartea mea de muncă? Nu vreau să mă trezesc că articolul cu care îmi iau lichidarea să fie unul nefavorabil pentru mine”, spune Cristina Belba.La întrebările ei a răspuns Horea Rațiu, inspector-șef al ITM Hunedoara. „Femeia trebuie să lucreze opt ore, zilnic. Poate, la mica înțelegere cu patronul, să își ia zilele de ndihnp râmpco noafonHi a +a 

însă aceasta îi prelungește preavizul cu zilele respective. In altă situație, zilele neefectuate se vor plăti. în ceea ce privește articolul cu care i se închide cartea de muncă este

frictina RzilKa ri \

fie 65, fie 66. Primul înseamnă că firma se închide din cauza unor dificultăți economice, iar 66 înseamnă concediere colectivă de muncă. Depinde de situația concretă”.

Mrtria Datii» \

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informniedla.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro


muzician

1927 - S-a născut 
(«Biloxi Blues»). .

Cer partial senin. Maxima va fi de 27°C, iar minima de 12°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer parțial senin. Maxima va fi de 27°C, iar minima de 14°C.
Joi. Cer partial senin. Temperatura maximă 30°C. Minima va fi de circa 16°C.

Calendar Creștin-Ortodox_____________
Sf. Andrei, arhiepiscopul Cretei; Cuv. Marta.

Aprecierile șefilor vă pot atrage Invkfi? csteglor. ui 
de viață vă reproșează că vă preocupă prea mull prob
lemele de serviciu.

&

Taur
Încrederea în propriile forțe vă stimulează spiritul de 
nițlativă. Aveți calități de bun organizator. Vă sfătuim să 

nu vă supraes mâți

Oameni
Aveți ocazia să faceți pași Importanți în-afaceri șl fti soci
etate. Dimineață, aveți ocazia să j^helațl un contract avan
tajos.

Rac

I vă recunosc competența, dar să nu vă așteptați la 
aprecierea colegilor! Nu este recomandabil să spuneți chiar 
tot ce gândlțil

Calendar Romano-Catolic
Sf. Elisabeta a Portugaliei.

Calendar Greco-Catolic
S. Andrei, ep. Cretei.

Energie electrică

Soluția Integramei din numărul 
precedent: F - L - CUM - GULERE 
-AS - LEGI - ORT - BABA - CEAI
- RA - BU - BC - ȘEDEA - TUL - 
T - ASTIA - A - AB - OLANI - ALFA
- CAP - ARIANA - CA - ZAG - IBIS
- BAN - B - 0 - ASA - NI - AU - 
COLT

D secerat ape rece 227087 
Dispecerat apă caldă 212225 
Dispecerat Electrica ~~~ 5?§ 
Dispecerat gaz 22 >91 
Informații CRI 212725
Urgențe 112
Pompieri______________ 981
Jandarmerie 956
PolițieCj.p!c. hd 955

214971
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele-
8.00 -10.00 pe Str. Al. Vlahuță, Bălata, Tudor Vladimires- 
cu și Mureșului.
8.30-15.00 în cartierul Gojdu bl. A6, A6’ și B6.
8.00-19.00 în localitățile Câmpuri Surduc, Câmpuri de 
Sus, Tătărăști Burjuc și Tisa.

Gaz metan_________ _ , _ }
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă în 

Deva.

Apă_______________________________________ __
Astăei, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 -13.00 pe străzile C.A. Rosetti și Depozitelor.

Deranjamente lift 235090
Direcția Samtar-Veter. 221145

j«...

Salată orientală
Ingrediente: 750 g cartofi, 2 ouă, 1 ceapă mică, 15 măsline, 2 linguri maioneză sau ulei, 1 linguriță otet, sare, piper.
Mod de preparare: Se fierb ouăle (15 minute după ce apa a început să fiarbă). Cartofii se curăță și se taie cubulete cu latura de aproximativ 3 cm. Se pun într-o cratită cu apă cât să-i acopere și putină sare. Se fierb cam 20 de minute. Se verifică dacă s-au fiert. După ce s-au fiert cartofii se scot din apă și se pun într-un castron, se amestecă cu ouăle fierte și tăiate bucățele mici, ceapa tăiată fidea, măslinele tăiate în 4. Se adaugă maioneza sau uleiul, otetul, piperul și se amestecă până se încorporează. Dacă vreți, se mai poate adăuga ulei sau maioneză. Se poate decora cu frunze de ceapă verde sau frunze de pătrunjel.

Pofta bună! (Foto: arhivă)

700 Jurnalul TVR. Sport 
8:00 Misterele din Sankt 
El Petersburg (r) (ep. 1, ! 

dramă, Rusia/SUA, i 
2006)

9£J) Lecții pentru teta 
(ultimul episod, come- ! 
die, SUA 2002)

10^ Ducesa din Duke
Street (ep. 28, dramă, ’ 
Anglia, 1976) ;

1J:M Sosea odată un
"“călăreț (western, SUA, ’ 

1978). Cu: James Caan • 
13:15 Integrame despre inte

grare (3 episoade) •
1330 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport ;
14:30 CM de fotbal, 2006 
15:30 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară 
17:00 Cony și restul lumii

0(ep. 2, comedie, SUA, Ș 
2003). Cu: Ben Savage • 

17:30 Doctor Becker (ep. 2,
Scomedie, SUA, 1998) 

18:00 Misterele din Sankt
El Petersburg (ep. 2, 

dramă, Rusia/SUA, 
2006)

19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 Actorul, dolarii și...
jjManhattan-ui.

Călătorie culturală în 
New York împreună cu 
actorul Gheorghe 
Dinică 

21:10 Celebritățile timpului 
tău (s) 

2135 Campionatul Mondial 
de Fotbal, 2006. Stu
dio Mondial (transmisi
une directă) 

21:45 CM de fotbal, 2006 
22:00 Med semifinale. Live - 

Germania
CkO5 TVR Mondial. Talk show ) 
1 :QP Prințul nopții (dramă, 
fc«SUA 2000). Cu: Rudolf 

Martin, Jane March, 
Christopher Brand, 
Peter Weller. R.: Joe 
Chappelle

2:40 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:45 Respire (r) (dramă,
11 Franța, 2002)

5:25 Integrame despre 
integrate (1 episod)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se îhtâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit 
H(film serial,

reluare) 
10:00 Icstrim tivi

(reluare) 
10:30 Te vezi la Știrile ProTv

(reluare) 
11:00 Promotor (r) 
12:00 Dispăruți fără urmă 

n(film serial, reluare) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Aventură 1h Rusia 
» 3 (thriller, SUA/Rusia,

2004). Cu: Anne 
Archer, Devon Alan 
Regia: Nikolai 
Lebedev 

16:00 Tânăr și neliniștit 
n(film serial) 

17:“ Știrile ProTv.

Vremea 
17:45 Familia Bundy 

—(film serial) 
18:t3 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

2030 Protectorul 
„(acțiune/comedie, 

î "Hong Kong, 1985).
Cu: Jackie Chan, 
Brigitte Lin, 
Maggie Cheung, 
Charlie Cho, 
Yuen Chor, 
Danny Chow. 
R.: Jackie Chan 

22:15 Vacanța Mare (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Walker, polițist texan

(ep. 3, acțiune, SUA, 
01993). Cu: Chuck Nor

ris, Clarence Gilyard 
Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills

0:45 Familia Bundy (r) 
1:10 Omul care aduce 

cartea (r) 
1:15 Știrile Pro Tv 
2:15 Vacanța Mare (r) 
3:00 La Bloc (r) 
3:30 Profeții despre trecut

(r)
430 Stilul Oana Cuzino (r) 
5:00 ProMotor (r)

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

7:00 Știri
9:00 fn gura presei (relu

are)
10:00 Concurs interactiv 
11^j Sue Thomas (s, 

polițist, SUA, 2004). 
Cu: Deanne Bray, Yan
nick Bisson, Rick 
Peters, Ted Atherton 

1200 Anastasia (s, dramă, 
“Rusia, 2003). Cu: Elena 

Korikova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov

13:00 Observator cu Simona

Leu
Aveți ocazia să faceți schimbări importante în viața dum
neavoastră, mal ales pe plan sentimental. Aveți succes în 
afaceri.

Fecioară
-

Se pare că nu aveți timp să vă trageți sufletul, însă 
Hotărârea șl autodlscipilna vă ajută să terminați tot ce v- 
ați propus.

Balanțăo -——-—-

Este un moment favcrabil pentru a începe d activitate nouă 
șl a vă asuma noi responsabilități. Puteți avea succes în 
tot ceea ce faceți.

Scorpion ___ _ ___

Dimineață sunteți hotărât să vă ordonați ideile și să 
demarați o afacere împreună cu un prieten. Vă sfătuim să 
acceptați sfaturile unei femei.

Săgetător................ ................ ........ . .... ...........__........

Reușiți să vă redresați bugetul cu ajutorul unei sume con
siderabile pe care o primiți de la serviciu.. Vă faceți planuri 
pentru o călătorie.

Capricorn ___ ■___ .___ _______________________

Vă cumpărați un obiect de valoare cu ajutorul unei rude 
apropiate. La serviciu; șefii vă apreciază rezultatele.

VăMătoi

Sunteți hotărât și reușiți să terminați cu bine o activitate 
importantă începută zilele trecute. Vă recomandăm să fiți 
prudent.

Pești _____ __ __

Sunteți ambițios iar asta se simte atât în activitatea pro
fesională cât și în relațiile parteneriale. Rezolvați ușor pro
blemele de serviciu și pe cele de acasă.

14^

I 
i

1530 Vivere- A trăi cu
0 pasiune (s)

16:00 Observator 
16:45 Rezervat V.I.P. (diver

tisment)
173 0 9595-Teînvață ce 

să fad. Cu dr. Cristian 
Andrei

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

8:00 Cezar și Tipar 9:00 
Sărutări furate (r) 1000 Plaja 
lui Măruță (transmisiune di-! 
redă) 1130 Districtul (r) 1230 
Dragul de Raymond (r) 1300 
Motocidiștii pofticioși (r) 1400 
Spellbinder (s) 1430 Aventuri ! 
secrete (s) 1500 împreună în î 
Europa 16.-00 Jurnalul TVR (r)! 
1630 Nunta la Bratca (I) 1700 I 
Mărturii 1735 Sărutări furate ! 
(ep. 13) 1830 Aventuri secrete < 
(r) 19:00 Lumea de aproape 
1930 Dragul de Raymond (s) 
20:00 Școala părinților (doc) 
2035 Districtul (s) 2130 Ora 
de știri 2230 Fetele din Piața 
Spania (dramă, Italia, 1997, 
partea I). R.: Gianfrancesco 
Lazzotti 020 Futurama (d. a.) 
0:50 Jurnalul Euronews 105 
Nunta la Bratca (I) (doc, r) 135 
între viață și moarte

I

t

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

5:00 Jesus (s) 630 La Tor- 1 
menta (r) 730 Visuri fără preț
(r) 830 Ciocolată cu piper (s) 
1030 Iubirea mea, păcatul (s) 
12:30 Celebritate (r) 1330 
înger sălbatic (s) 1530 Mari
lyn (s) 16:30 Visuri fără preț!
(s) 17:20 Rețeta de acasă ,
1730 Poveștiri adevărate ^'P^A “Ova
1825 Vremea de acasă 1830 /J ‘ 
Rebelde (s) 2030 La Tormen-!
ta (s) 2130 Tărâmul pasiunii ,

ire

- 8:05 Duran Duran - Live at
Wembley (Marea Britanie,

(dramă, Irlanda, 2005) 1030 
încredere înșelată (dramă, 
Canada, 2003) 12:05 Elf 

(s) 2230 Bolnavă de iubire ; (comedie, SUA, 2003) 14:15 
(dramă, România, 2006) *
23:30 Celebritate (s) 030 
Povești ri adevărate (r) 130 
Bolnavă de iubire (r) 230 De 
3x femeie (r)

fljtJwwW
Sărutul (comedie, SUA, 2003) 
15:45 Bătălia de la Alamo 
(aventuri, SUA, 2004) 18:00 
Povestea lui Donald Trump 
(biografic, SUA, 2005)19:25 
Juriul (dramă, SUA, 2003) 
2130 Anturaj - New York (Ep.

i • < 8, comedie, SUA 2004)

730 Levintza prezintă (r) 800 
Sport cu Fiorentina 8:40 Mari
ana - Prețul inocenței (r) 940 
Sunset Beach (s) 10:40 Dra
goste și putere (r) 1130 Tele 
RON 1300 Garito - partea l+ll 
1605 Dragoste și putere (s) 
1700 Camera ascunsă 1730

20:45 Tablou de nuntă
(divertisment)

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia. Sport

24(gj Lege și ordine: Briga
da specială 
(film serial, 
polițist, SUA 1999). 
Cu:
Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, 
Diane Neal, 
Dean Winters, 
Ice-T,
B.D. Wong

100 Dădaca
0(film serial) 

Cu: Fran Drescher, 
Charles Shaughnessy, 
Daniel Davis

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

3 (reluare)

1

800 Știri N24 900 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 13:15 A 
treia planetă de la Soare (s) ------- --—-——-------
1335 Cosby (s) 1400 That's > Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
70's show (s) 14:30 Miezul Foajs 1900 Mariana - Prețul 
problemei (r) 16:00 Națion- inocenței £s) 2000 forțaJegii 
ala de bere 1630 Trădata (s, '** “ - —
Venezuela, 2003) 1730
întreabă-l pe Gabi 1830 Știri 
19:45 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment 2004) 20:00 
Obsedați de sex (serial) 2030 
Will și Grace (s, SUA, 1998) 
2100 Miezul problemei 2230 
Anatomia crimei (s) 2400 Film 
artistic 200 Tibanu' (r)

6:00 Apropo TV 9:20 Aven
turile lui Sylvester și ale lui 
Tweety (s, r) 1020 Lumea PRO 
CINEMA (r) 1130 Echipa 
de elită (r) 1230 Cheers (r) 
1330 Aventurile lui Sylvester! 
și ale lui Tweety (s) 14:45 
Visuri americane (r) 16:00 
Echipa de elită (r) 1700 Echipa! 
de elită (s) 18:00 Echipa de 
elită (s) 19^X) Visuri americane 
(s) 20:00 Bette (ep. 3-4,
comedie, SUA, 2000) 21:00 
Ghici ce-mi place la tine (s) 
22:00 Weekend cu spioni 
(acțiune/thriller, SUA, 1983) i

(serial, acțiune/thriller, SUA, 
2005) 21:00 Num3r3 (serial, 
thriller, SUA 2005)2200 Totul 
despre sex (s) 2230 Focus Plus 
2330 Trăsniți in N.A.T.O. (r) 
2400 Mutant X (s, SF/acțiune/ 
aventură, coprod., 2001)

>* J tA-* ** «** * *-» -■ x ț ■> « ■ v •

6:55 Viața dimineața 900 Fun 
X. Videoclipuri 10:00 Euro- 
maxx (r) (doc) 1030 Eurob
litz (r) (documentar) 11:00 Ne 
privește 12:00 Emisiune reli
gioasă (r) 1230 Teleshopping ! 
13:05 Un nou început (r) (doc- ! 
umentar) 1400 Teleshoppinț 
1435 Lumea cărților 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: ' 
Oamenii și politica (r) (docu
mentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru (r) ’ 
18:00 6! Vine presa! 20:00 . 
Nașul 22:00 No Comment.! 
Reality-show cu Irinel Colum- ! 
beanu și Monica Gabor 24:00 
Știri. Emisiune informativă

9:00 Realitatea de la 9:00 
11:00 Planeta fotbal 1130 
Realitatea bursieră 1200 Real
itatea de la 12:00 13:20 
Deschide lumea! 1400 Reali
tatea de la 14:00 14:50 Real
itatea bursieră 15:15 Deschide 
lumea! 1700 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. Cu 
Răzvan Dumitrescu 20:15 
100% 2100 Realitatea de la 
21:002155 Prima ediție 2200 
Oamenii Realității

700 Curse asurzitoare 8:00 
Poveștile celor care nu mai sunt 
900 Confruntări și fiare vechi 
10:00 Confruntarea fiarelor 
11:00 Superstructuri 12:00 
Motociclete americane 13:00 
Curse asurzitoare 14:00 
Poveștile celor care nu mai sunt 
1500 Megarăzboaie cu fiare 
vechi 1600 Brainiac - Maniaci 
ai științei 1700 Curse 1800 
Automobile americane recon
diționate 1900 Superstructuri 
2000 Vânătorii de mituri 2100 
Motociclete americane 2200 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
2300 Pompierii americani 2400 
Curse de stradă
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182 de zile au mai rămas 
până la integrarea în UE

nUHNII:
www.artlmft.ro

Deva (C.P.) - Portalul este o galerie vir
tuali de artă unde puteți găsi lucrări de 
pictură, sculptură, grafică, artă decorativă, 
artă naivă, artă religioasă, fotografie.

■ , iMiiini .. . M I.. I .. L umm.i. . . ...x., . . , .................*

UMK
în județ
DN 687 Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat 
DN 7 Mintia - Leșnic - Ilia - Zam - Limită cu jud. Arad 
în 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

Patronii forțați sa dea raportcă vreau să-mi vând acțiunile. Când decid dezvoltarea afacerii, eu merg să gajez casa pentru credit. Vine salariatul să facă ceva în acest sens?”, spune Ion Stan, administrator Proger Deva.OpiniiGabi, Deva: „Eu nu sunt interesată de toate deciziile patronului, ci numai de cele care privesc serviciul, de cele care ajută firma la dezvoltare

sau ceea ce ține de vânzări. Contează însă comunicarea patron-angajat”.Mihai Rotea, Simeria: „Partea de management nu mă interesează, eu iau decizii în privința atribuțiilor personale. Importante pentru mine sunt proiectele de viitor”.Nelu, Deva: „Patronul este obligat să informeze angajații în privința deciziilor pe care le ia, numai că nu ține cont și de părerile acestora”.

justifice decizia în fața reprezentanților angajaților. Aceștia pot acționa firma în justiție în cazul în care consideră nejustificată decizia conducerii de a invoca confidențialitatea informațiilor. Actul normativ prevede aplicarea de a- menzi, ce pot merge până la 50000 lei. „Legea vine ca o constrângere pentru patron. Cum poate un angajat să-și dea cu părerea despre proiectele mele de investiții sau da

■ Patronii vor fi obli
gați să spună angajați- 
lor ce intenționează să 
facă cu propria firmă.
Clara Păs____________________
clara.pasfflnformmedla.ro

Deva - Patronii care au mai mult de 20 de angajați vor trebui să informeze și să consulte constant reprezentanții sa- lariaților cu privire la deciziile care au incidență asupra activității angajaților. Informațiile vizează situația economică a firmei și modificările importante în organizarea muncii, în relațiile contractuale sau în raporturile de muncă. Angajatorii au dreptul să nți comunice informațiile de natură să dăuneze grav funcționării și intereselor întreprinderii, dar trebuie să-și Ion Stan Gabi Mihai Rotea Nelu (Foto: T.Manu)
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Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Marius Vladu, prefect începând
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cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara: 
Dana Dan, secretar generai 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

Societatea

SNP PETROM________________
SIF1 BANAT-CRIȘANA 2,0000 6,77

3. TLV _____ 1,0CXX3 4,71
4. BRD _ _ 16,9000
5. BCC 0,5300
6. AZOMUREȘ_________ 0,1810
7. ANTIBIOTICE IAȘI 1,3600
& SIE 3 2J35OO
9. SIE 5 2,0600
10. ROMPETROL________ 0,7000
11. IMPACT 0,4600 2,91
12. BIOFRARM 0,5100 7,37

Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

1 euro__________________________________________ ! 5679lei
1 dolar american____________________________ 2,7957 lei
1 gram de aur 55,6398 lei

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
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.

—

5 4
6

■■■

7 3
2 3 6 1

9 5 3 2
2 4 1

7 8
6
2

5

4 3 7
6
5

3

9 2 8
Soluția jocului din 
numărul precedent
5 8 7 2 6 9 14 3
16 3 5 4 8 9 2 7
9 2 4 1 7 3 6 5 8
6 7 1 4’35 8 9 2
8 3 2 9 1 6 5 7 4
4 9 5 7 8 2 3‘1 6
3 4 9 8 2 1 7 6 5
7 5 6 3 9 4 2 8 1
2 1 8 6 5 7 4 3 9

Noi dări pentru cei cu centrale
■ Proprietarii locuințe
lor debranșate vor su
porta noi cheltuieli din 
sezonul rece.

Ina Jurcone___________________
lna.jurccne@infomimedia.ra

Deva (I.J.) - Cei peste 70% dintre deveni care s-au de- branșat de la sistemul public de încălzire sunt amenințați cu noi plăți începând cu sezonul rece.Ei vor fi obligați să achite în perioada de iarnă contravaloarea consumului de ener

gie termică aferent instalațiilor comune din locuință, indiferent dacă acestea au fost sau nu izolate.
OrdinMăsura survine unui ordin al Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Comunale care abrogă facilitatea de care ei au beneficiat în ultimii doi ani.Această facilitate prevedea scutirea de la plată a contravalorii consumului de energie termică dacă izolau coloanele de încălzire aflate în proprietate comună din apartamente.

Chiar dacă proprietarii nu mai au țevile pentru încălzirea comună în apartamente, ei vor plăti pentru cele de la subsol.Proprietarii au două opțiuni: fie se debranșează toți și atunci se face cerere pentru debranșarea completă a imobilului, fie păstrează vechiul branșament pentru o re- branșare ulterioară.Cea din urmă este soluția la care au ajuns și ultimele țări care au aderat la Uniunea Europeană”, declară Claudiu Simionescu, director adjunct Calor SA Deva.

ModificareDeva (C.P.) - Trenul accelerat 1822 care circulă pe relația Arad-Bu- curești Nord își va modifica orarul de circulație începând cu noaptea de 12 spre 13 iulie. „Pentru detalii privind orarele de circulație de-a lungul distanței de parcurs a trenului, publicul călător trebuie să se intereseze la birourile de informații din stații și agenții de voiaj”, precizează Bogdan Rolea, directorul Regionalei CFR.

Plata comisionului bancar
Deva (C.P.) - Victor Cioba- nu din localitatea Lupeni vrea să afle dacă nu plătește de două ori comision bancar la retragerea banilor de pe card. Pe acest card, dl. Cio- banu primește pensia.
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: CJP virează pensia în contul personal precizat de beneficiar fără a reține vreun comision. însă la flecare retragere de bani de pe card, banca încasează de la titularul contului un comision, a cărui valoare este stabilită de unitatea bancară.

NOTĂ: CL vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (a- cestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adrian.salagean@infor- mmedia.ro.

.Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă 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.

Gurile de canal, o pacosteEus Țugui, Deva, str. împăratul Traian, bl. 15Sunt un pensionar din Deva și vreau să-i întreb pe cei de la Primărie când vor repara gurile de canal de pe strada împăratul Traian și de pe Eminescu? Sunt opt capace lipsă, furate de doi ani de zile, plus două grătare, tot de la gurile de canal. Canalele sunt înfundate la ora actuală cu gunoaie și periclitează siguranța cetățenilor. Am vrea să știm dacă se vor ocupa

vreodată și de această problemă.
Răspunsul viceprimaru- 

lui Florin Oanceaîn următoarea lună o să contactăm o firmă în vederea achiziționării de capace pentru gurile de canal, care vor fi montate cu un alt sistem de siguranță, pentru a nu mai fi furate. Noile capace vor fi confecționate dintr-un material plastic special. în următoarele două luni, noi credem că a- ceastă problemă.
continuă să-ți facă viața mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fi să îți 
facem noi, din nou, cumpărătu
rile?

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

tul Liber, decupează talonul participant, 
completează-1 și depune-1 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 
față 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 prezența 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!

■

Talon pentru concurs - 4 iulie 2006
Nume_______________________ Prenume________________________  i
Adresă_______________________________________________________
Telefon____________________ Sunteți abonat?__________________

* * «•« rț -4 -A-.f

http://www.artlmft.ro
clara.pasfflnformmedla.ro
mailto:lna.jurccne@infomimedia.ra
mailto:adrian.salagean@infor-mmedia.ro
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•Flagrant - Jandarmii hunedoreni, în timpul executării unor acțiuni comune cu reprezentanți ai SC Electrica Deva, pentru depistarea și combaterea furturilor de energie electrică, au surprins în flagrant 12 persoane branșate în mod ilegal la rețeaua electrică. (D.l.)’
• Situație clarificată. Serviciul de Investigații Criminale a clarificat situația privind pe Doina G., de 53 de ani, din municipiul Orăștie, fără ocupație, fără antecedente penale, care are de executat opt ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune, respectiva persoană fiind depusă în Penitenciarul Bârcea. (D.l.)
• Cercetat. O.R., de 35 de ani, din Hunedoara, a fost depistat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale având depozitată în locuința sa cantitatea de 600 kg produse pirotehnice, care a fost ridicată în vederea confiscării. El este cercetat pentru comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului materialelor explozive. (D.l.)

SAMTID-ul amendat la Hațeg
■ Primăria Hațeg a a- 
mendat, pentru a doua 
oară în acest an, firma 
care execută lucrările.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ra

Hațeg - Primarul orașului Hațeg, Nicolae Timiș, ne-a declarat ieri că firma Esser Em- pedos, care realizează lucrări
le...................................................
„îi vom amenda 
de câte ori va fi 
nevoie. Pentru a 
doua oară în 
2006, primării' 
aplică amenzi ”

Nicolae Timiș

....................................................II le de reabilitare a rețelelor de apă de pe raza localității, în cadrul programului SAMTID,
Proiectul 
Roșia 
MontanăDeva (S.B.) - Biblioteca Județeană „Ovid Den- susianu” din Deva pune la dispoziția publicului documentația completă referitoare la Proiectul Roșia Montană, subiect care a suscitat interesul viu al opiniei publice din țară și de peste hotare. în județele Alba, Arad, Cluj și Hunedoara vor fi organizate dezbateri publice pe marginea Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului al acestui proiect. La Deva, dezbaterea va avea loc în 23 august, ora 16.30, la Casa de Cultură. întreaga documentație legată de proiect poate fi consultată la Filiala nr.l a Bibliotecii Județene, Bd. 22 Decembrie, bl. 41 parter, lângă fostul Liceu Auto.

„s.o.s. 
Castelul" 
2006 Hunedoara (S.B.) - Primăria Municipiului Hunedoara în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Tineret, Fundația Culturală „Memoria" - Filiala Hunedoara și Facultatea de Inginerie organizează, în perioada 10 - 14 iulie 2006, la Castelul Corvineștilor, Festivalul „S.O.S. Castelul". în program sunt cuprinse recitaluri de muzică veche și de chitară clasică, concerte live de blues sau alte genuri muzicale și vizionări de concerte susținute de formații cu renume mondial, vechi și actuale, de rock. în festival vor evolua artiști români și invitați din Serbia și Ungaria.

a fost amendată din nou cu 150 de milioane de lei vechi. Motivul invocat de autoritățile locale face referire la faptul că orice constructor a- re obligația să readucă carosabilul, după efectuarea lucrărilor, la starea inițială, ceea ce firma turco-grecească nu a făcut. „Primăria e foarte nemulțumită deoarece constructorul, pur și simplu, lasă dezastru în urma lui. După câte am observat, e o chestiune generală la nivel de județ”, a precizat Nicolae Timiș. El a mai arătat că, în plus, lucrările simt în foarte mare întârziere. Din 14 km de rețea, până acum au realizat doar 5, iar termenul de finalizare e 30 septembrie: „Suntem nemulțumiți, pentru că nu noi am stabilit firma care să execute lucrările și avem pretenția să se facă un lucru de calitate. Prin urmare, îi vom a- menda ori de câte ori va fi ne
Lucrările sunt în foarte mare întârziere. (Foto: cuvoie, pentru că nu e normal să nu se respecte prevederile contractuale”. Primăria Hațeg a mai amendat o dată firma

Esser Empedos, în urmă cu câteva luni, pentru același motiv, cu suma de 250 de mi- «lioane de lei vechi.
„HCC", monument itinerant
■ Cetățenii deveni sunt 
împotriva mutării gru
pului statuar „Horea, 
Cloșca și Crișan".

Deva (D.I.) - Vicepreședintele CJ, Dorin Păran, a declarat în urmă cu două săptămâni că în vederea modernizării spațiului din fața castelului Magna Curia, al cărui imobil este în curs de reabilitare, monumentul „Horea, Cloșca și Crișan” va fi mutat în fața CN Sportiv „Cetate”. Drept urmare, un grup de cetățeni și-au exprimat nemulțumirea față de această reamplasare. „Nu suntem de acord cu mutarea

grupului statuar, care oricum a mai fost mutat o dată, acum 30 de ani, din fața Primăriei. Mai mult, propunem construirea unui complex statuar comemorativ închinat țăranilor decapitați în 1784, la poalele cetății, în zona PECO, în cadrul proiectului de reamenaja- re a Cetății Devei”, spun cetățenii. Dorin Păran ne-a spus că reamplasarea a fost opțiunea arhitecților: „în locul statuii va fi amplasată o fântână arteziană, iar zona va fi pavată cu piatră cubică. Decizia de mutare a fost luată de către arhitecți, care au spus că monumentul era deplasat față de axa muzeului.”

Deșeuri electrocasnice
Deva (I.J.) - Bunurile de folosință îndelungată cum sunt electrocasnicele și e- lectronicele vor fi folosite într-un viitor apropiat doar pentru șapte ani. Rata de creștere a deșeurilor de a- cest tip se preconizează a fi de patru ori mai mare decât rata de creștere a gunoiului menajer și se impune crearea unor centre de colectare. Potrivit legii și verificărilor făcute de Garda de Mediu, se constată că „toate primăriile din județ care au peste 20.000 locuitori au respectat HG

448/2005 și au organizat un punct de colectare de deșeuri electrice și echipamente electronice”,declară Cristian Moldovan, comisar-șef al Gărzii de Mediu Hunedoara. Aceste centre se a- flă la Deva (A. Romanilor, PT 8), Hunedoara (str. Car- pați, nr. 160 - S.C. Ecosid S.A.), Orăștie (Str. Plantelor, nr.2), Lupeni (Str. Frumoasa, nr.7), Petrila (str. T. Vladimirescu - CT 8), Petroșani (zona Aeroport, Strada Stadionului, nr. 4 - S.C. E- lectroutil S.A.), Vulcan (str. Avram Iancu, nr.5).

UDMR vrea descentralizare
Deva (D.L) - Iuliu Winkler, ministru delegat pentru comerț și președinte al organizației județene a UDMR, a declarat ieri că principiile unei descentralizări eficiente au fost formulate de către formațiunea din care face parte la începutul anilor ’90. „îi invităm pe toți cei care abia astăzi descoperă principiile descentralizării să consulte documentele UDMR, din urmă cu ani buni. Consiliul Reprezentanților Unionali a adoptat, sâmbătă, la Tg.Mureș, o declarație intitulată „Despre descentralizare”, prin care se reafirmă poziția UDMTR în acest domeniu. Considerăm că acele autorități locale care au atribuții de verificare sau punitive e necesar să rămână în subordinea instituțiilor centrale. Dar toate celelalte, din domenii precum învățământul, sănătatea, agricultura, mediul etc., trebuie să treacă la Consiliul Județean sau la consiliile locale, pentru a se asigura astfel o mai bună absorbție a fondurilor europene începând cu anul 2007”, a spus ministrul delegat pentru comerț, Iuliu Winkler.

Sunt de părere că locul acestui monument este acolo unde este. în fața Liceului Sportiv, nu mi se pare a fi un loc bine ales pentru un astfel de monument.
Dorica Vlad, 
Deva

Eu n-aș fi de acord cu mutarea aceasta! Locul monumentului cu pricina trebuie să rămână, pe cât se poate, același. Undeva în preajma muzeului!...
Mircea,
Deva

Cred că locul ales este destul de bun pentru că este la vedere, în fața unei instituții școlare... și este bine ca elevii să-l vadă. Este educativ pentru generația noastră de copii...
Enache Serea,
Deva

Eu cunosc această statuie de 50 de ani. Acolo a fost, acolo să rămână! De ce să fie mutată în fața unui liceu sportiv?! E- ventual să fie amplasată în fața unei instituții Culturale...
Stan, 
Deva

ici nu știu ce să spun despre asta! Nu știu despre ce monument este vorba. Dacă tot este să-l mute, unde să-l pună? între Traian și Decebal iar nu merge. Unde în altă parte?
Sanda CArciumaru, 
Deva

vernisat expoziția „Dacii”, care încearcă să ; evidențieze câteva aspecte ale civilizației •materiale și spirituale a dacilor.
(Foto: D.lancu) J

în numele dreptului la replică, sub semnătura lui Victor Vaida, președinte al Organizației Județene a PSD, am primit la redacție:„Pentru informarea corectă a opiniei publice privind afirmațiile din articolul „Partid sărac cu șefi bogați”, apărut în Cuvântul Liber din 19 iunie 2006, doresc să fac următoarele clarificări și precizări:1. Datoria de 150 milioane de lei vechi, solicitată de societatea GOLDBLUM & STERN SRL nu este recunoscută de Organizația Județeană PSD și se referă la alegerile locale din 2004, când nu eram președintele Organizației Județene PSD. Am solicitat factorilor din partea PSD, implicați în alegerile locale, să clarifice dacă s-a creat această datorie, pentru care există

Victor Vaida (Foto: cuși un proces în derulare.2.Organizația Județeană PSD nu a solicitat niciodată primarilor săi sumele de 2-5 milioane lei vechi și folosește pentru cheltuieli curente doar sume rezultate din cotizațiile membrilor săi.

3.Se afirmă că soția deține o firmă „căpușă” PATPOL ROMPROD SRL care derulează contracte cu termocentrala Mintia semnate de mine, când eram director general. Firma PATPOL ROMPROD SRL există, fiind o societate polonezo-română, cu 7 acționari, soția fiind unul și deținând doar 20% din acțiuni.Societatea s-a înregistrat la Registrul Comerțului Deva în anul 1998, când nu eram membru PSD (m-am înscris în PSD în anul 2001) și când era un Guvern al Convenției Democrate. Deci nu are nici o legătură cu PSD sau cu Guvernul Năstase, așa cum incriminează articolul. Nu am semnat niciodată un contract cu Societatea PATPOL ROMPROD SRL, pentru livrarea de cenușă de haldă.

Prima probă 
scrisă la BACDeva (S.B.) - La prima probă scrisă a bacalaureatului - limba și literatura română, derulată ieri, au fost înscriși 4582 de candidați hunedoreni. La examen s-au prezentat doar 4554, absentând 28 de candidați. Din datele primite de IȘJ de la centrele de examen s-a concluzionat că proba de ieri s-a derulat normal, cu excepția eliminării u- nui elev, pentru copiat. Azi, BAC-ul continuă cu proba scrisă la limba și literatura maternă, pentru cei care au studiat în limbile minorităților maghiară, 52 elevi și germană - 14 candidați.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ra


• Ecran gigant. Theresienwiese, locul de desfășurare a Festivalului berii de la Mun- chen, a fost transformat pentru ca suporterii să poată urmări pe un ecran gigant semifinala Cupei Mondiale dintre Germania și Italia. 25.000 de suporteri vor putea urmări aici partida, pe un ecran uriaș. (MF)

avancronica

Emerich Jenei
(Foto: J.b.)

CM văzut de Emerich Jenei
Oradea (G.N.) - Reputatul om de fotbal orădean Emerich Jenei a făcut o succintă a semifinalei Germania - Italia. „Sincer să fiu, cred că nu multă lume se aștepta ca aceste două echipe să-și dispute una din semifinalele Campionatului Mondial. Dar de aceea este fotbalul atât de frumos! Referitor la meciul propriu-zis, cred că Germania nu va avea ceva nou pentru a-și surprinde adversara. Nemții au trei staruri -Frings, Ballack și Klose - cărora, dacă le merge jocul, adversarii au de suferit. De cealaltă parte, Italia cred că nu a arătat încă la CM tot ceea ce poate. Chiar dacă pare să aibă cea mai slabă linie de mijloc dintre cele patru semifinaliste, Italia acoperă foarte bine spațiile de joc și folosește arma contraatacului. Italienii se pot apăra cu toții la un moment dat, pentru a trece apoi imediat la atac”, a afirmat fostul antrenor al Stelei și al echipei naționale.

Azi vom afla prima finalistă
■ Germania și Italia se 
întâlnesc în această 
seară, în prima semifi
nală a CM 2006.

Dortmund (MF) - Reprezentativele Germaniei și Italiei, două dintre forțele de primă mărime ale fotbalului european și mondial, își dispută azi un loc în finala CM. Echipa gazdă a încercat să digere cât mai repede euforia eliminării Argentinei în sferturile de finală. Portarul Jens Lehmann este considerat un adevărat erou de către presa germană.„Sărutăm «Mâna lui Dumnezeu» a noastră”, a titrat Bild, aluzie la golul înscris cu mâna de Diego Armando Maradona la CM 1986, despre care fostul internațional argentinian a spus că „a fost mâna lui Dumnezeu”, pentru a le răspunde astfel celor care îl criticau pentru lipsă de fair- play. Bild a scris: „Acum vom deveni campioni mondiali”.
Pe urmele KaiseruluiDacă Germania va câștiga CM 2006, selecționerul Jurgen Klinsmann se va alătura „Kaiser-ului” Franz Beckenbauer în istoria fotbalului german. „Klinsi” ar avea două titluri de campion mondial: ca jucător în 1990 (1974 pentru Beckenbauer) și ca selecționer 2006 (1990 pentru Beckenbauer). Cei doi ar realiza această performanță la același

Prime-record 
la nemți

Berlin (MF) - Dacă nemții vor obține calificarea în finală, fotbaliștii vor avea asigurați câte 150.000 de euro, sumă ce va fi dublată în cazul câștigării trofeului. A- easta este cea mai ma- .e primă din istoria DFB. Campionii mondiali din 1954 au primit echivalentul a 1.250 de euro și un televizor, cei din 1974 au încasat 30.000 de euro și un automobil Volkswagen, iar cei din 1990 au fost premiați cu 65.000 de euro. Jucătorii germani care au ajuns în finala Cupei Mondiale din 2002, pierdută în fața Braziliei, au fost recompensați cu 92.000 de euro. Selecționerul Jurgen Klinsmann, secundul Joachim Low, managerul Oliver Bierhoff și antrenorul cu portarii Andreas Kopke vor încasa aceleași prime ca și fotbaliștii.

„Papa are 
inimă mare"Roma (MF) - Italia întâlnește astăzi Germania în semifinalele Cupei Mondiale, iar inima Papei Benedict al XVI-lea va bate pentru ambele echipe, a declarat secretarul Suveranului Pontif, Georg Gen- swein. „Papa este întotdeauna imparțial și va avea o inimă enormă, care va bate în același timp pentru Germania și pentru Italia", a spus Genswein. Meciurile din cadrul Cupei Mondiale sunt urmărite cu atenție la Vatican, chiar și de Benedict al XVI-lea, în ciuda numeroaselor angajamente ale acestuia. „Papa a dorit să urmărească loviturile de departajare și de aceea masa s-a luat mai târziu", a precizat Genswein.

In formă Mijlocașul italian Gianluca Zambrot- ta este unul dintre cei mai buni jucători ai „squadrei azzura” la CM 2006. Desemnat cel mai bun jucător al meciului cu Ucraina, el speră să joace la fel de bine și cu Germania. (MF) (Foto: epa)
„Echipa Franței a fost magnifică"

Recordul lui Klose
Dortmund (MF) - Klose este al doilea jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează câte cinci goluri în două ediții ale turneului final, după peruanul Teofilo Cubillas (GM 1970 și CM 1978). Cel mai bun marcator al CM, brazilianul Ronaldo (15 goluri la trei faze finale) nu a reușit să marcheze cinci goluri la un turneu final, el înscriind 4 goluri în 1998, opt în 2002 și trei în 2006. Cu cele zece goluri, Klose (28 ani)poate spera să se apropie de Ronaldo în clasamentul golgeterilor all-time, pentru că el va mai juca două meciuri la CM, semifinala cu Italia și finala mică sau finala mare.

■ Fotbalistul Claudiu 
Keșerii pronostichează o 
finală între naționalele 
Italiei și Franței.

Seefleld (T.B.) - Aflat în cantonament în Austria cu FC Nantes, fotbalistul orădean care evoluează în Ligue 1, Claudiu Keșerii, a ținut cu Franța în meciul cu Brazilia, din „sferturile” CM. „A fost un meci incredibil. Franța a fost magnifică, cu două clase peste marea favorită Brazilia. Ne-am bucurat cu toții aici în cantonament și aștept o finală Italia - Franța. Normal, mi-aș dori să câștige Franța. Ce ieșire triumfală din scenă ar

Lukas Podolski va avea de lucru cu fundașii italieniinterval de timp: 16 ani. Germania speră ca data de 4 iulie să-i aducă noroc, așa cum s-a întâmplat aproape de fiecare dată. La 4 iulie a avut loc „miracolul de la Berna”, adică victoria la CM din 1954, din Elveția, în meciul cu Ungaria. Tot la 4 iulie, în 1990, Germania s-a calificat în finala CM 1990, învingând Anglia la penalty-uri. în schimb, 4 iulie 1998 nu este neapărat o amintire frumoasă pentru
Parreira nu
■ Selecționerul Braziliei 
nu știe dacă va rămâne 
și care va fi viitorul cari
erei sale de antrenor.

Frankfurt (MF) - Antrenorul Carlos Alberto Parreira a recunoscut că nu era „pregătit” pentru înfrângere în meciul cu Franța, subliniind că datoria sa era să ducă Brazilia în finala Cupei Mondiale. „în ceea ce privește viitorul meu, nu știu ce se va întâmpla și nu mă preocupă acest lucru. Voi reflecta la revenirea în țară. Datoria mea era să duc Brazilia în finală. Trebuie să recunosc că nu eram pregătit pentru înfrângere. în nici un moment nu mi-a trecut prin cap acest lucru. Este un moment dificil pentru Brazilia”, a spus Parreira. Selecționerul Braziliei a lăudat jocul prestat de Zinedine Zidane și a apreciat că francezii au dat dovadă de răbdare, deoarece sunt jucători puternici în apărare și foarte experimentați. „Nu am avut probleme mari, dar Franța este cea care a câștigat. Știam că Zidane

Claudiu Keșerii (Foto: j.b.)Thuram sau Barthez. Zidane a fost fenomenal și l-a eclipsat pe Ronaldinho, care la 

Klinsmann, deoarece el a jucat ultimul meci pentru Germania în sfertul de finală pierdut în fața Croației. însă 4 iulie este și Ziua națională a SUA, țara de adopție a lui Klinsmann.
Argument statistic„Squadra azzurra” se poate lăuda cu un record mondial stabilit la turneul german. Nu mai puțin de opt dintre cei 20 de jucători de câmp folosiți la acest CM și-au trecut deja 

era pregătit pentru eșec

este unul dintre cei mai buni jucători din ultimul deceniu. Nu am încercat să-l marcăm om la om, nu este stilul Braziliei. El s-a deplasat mult și ne-a făcut jocul greu”, a spus Parreira.Parreira nu a dorit să pună la îndoială alegerile sale în privința jucătorilor. „Nimeni nu poate garanta că echipa care a învins Japonia cu scorul de 4-1 putea ajunge în finală. Nu sunt decât speculații. Nu ar 
a reușit mare lucru”, spune internaționalul de tineret orădean. Parcursul naționalei „Cocoșului galic” este o surpriză și pentru Keșerii. „După cum au jucat în grupe, mă așteptam să părăsească rapid competiția. Dar, contestați de toată lumea, considerați terminați, marii jucători ai Franței s-au trezit și acum cred că se vor întoarce cu trofeul la Paris. Și în 1998 francezii s-au urnit mai greu, dar apoi au fost de neoprit”, pronostichează Keșerii. Atacantul ar putea deveni coechipier cu mijlocașul suedez Wilhelms- son (Anderlecht), participant la Campionatul Mondial, aflat în tratative avansate cu FC

(Foto: EPA) numele pe tabela marcatorilor. Numai unul singur a semnat o „dublă”, Luca Toni, în „sfertul” cu Ucraina. Și încă un lucru interesant: dintre cei șase atacanți selecționați de Lippi, doar Del Piero n-a înscris. Italienii mizează pe un argument statistic demn de băgat în seamă: Germania nu a învins niciodată Italia la un turneu final al CM. Vor reuși oare nemții să spargă gheața în această seară, în fața propriilor suporteri?

fi fost logic, pentru că am lucrat cu această echipă de patru ani și această echipă ne- a dus în sferturi”, a spus Parreira, care a menționat că nu l-a introdus pe Robinho mai devreme în joc deoarece acesta s-a accidentat recent.Indiferent de explicațiile antrenorului, presa braziliană nu-1 iartă, considerându-1 principalul vinovat pentru eliminarea reprezentativei în sferturile de finală.

pitanul Angliei, David Beckham, a declarat di pă meciul cu Portugal!!că renunță la banderola de căpitan al naționalei I Albionului.(MF) (Foto: EPA)
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PE «CORT• Reunire. Luni, lotul de jucători ai Corvi? nului 2005 Hunedoara se va reuni la stadion pentru începerea pregătirilor pentru noul 1 sezon competițional. Noul antrenor, Romulus Gabor, a declarat că obiectivul echipei va fi lupta pentru un loc în primele ©pt echipe. (V.N.)• Ședință. Ieri, la Deva, s-a desfășurat ședința Biroului executiv al AJF. Mircea Sîr- bu, președintele asociației, ne-a precizat că s-au discutat o serie de probleme privind desfășurarea campionatelor județean și al Diviziei D la fotbal și s-au stabilit unele măsuri de perfecționare a activității. (V.N.)

Jiul îl are pe Florin Marin

Mai greu cu navigația
Deva (V.N.) - Ieri a fost ziua a doua a Raliului „Transilvania Adventure Trophy”, întrecere care se desfășoară în județul nostru pe parcursul acestei săptămâni. Participă 18 echipaje din opt țări. Traseul a fost următorul: Ghergheș - Valea Nandrului - Ciulpăz ■ Groș - Ulm ■ Cerbăl - Govăjdia - Ghelari - Cinciș. Startul s-a dat la ora 10, iar la Cinciș echipajele au început să sosească în jurul orei 17. Directorul de concurs al raliului, Virgil Marin, ne-a declarat că nu au fost semnalate evenimente deosebite. Contrar așteptărilor noastre, potrivit cărora, după atâtea ploi, vor exista probleme cu traseul, nu acestea au constituit principalele dificultăți, ci acelea de navigație. Astăzi, concurentii vor parcurge următorul traseu: Cinciș - Izvoarele - Mănăstirea - Prislop - Vălioara ■ Mesteacăn - Răchitova - Ștei - Valea Fierului.

■ Ieri, fostul antrenor 
al naționalei de tineret 
a semnat un contract 
pe trei ani cu Jiul.

Valentin Neagu________________
valentin.neagugilnformmedla.ro

Petroșani - După un adevărat război al declarațiilor dintre Alin Simota, principalul finanțator al Jiului Petroșani, și Aurel Șunda, tehnicianul care a condus echipa din etapa 16 până la salvarea de la retrogradare, ieri, exdinamovistul și fostul antrenor al naționalei de tineret a României, Florin Marin, a parafat un contract cu echipa din Valea Jiului pentru o perioadă de trei ani.„Da, avem o înțelegere pe trei ani, iar obiectivul nostru este situarea echipei în primele 10 locuri ale clasamentului” ■ ne-a declarat, tot ieri, Alin Simota.Oficialii din Valea Jiului
Antrenor nou, lot întinerit

Vor urma trasee tot mai dificile (Foto: t. Mânu)

■ Corvinul 2005 și-a 
reunit ieri lotul și a 
început pregătirile pen
tru noul sezon.

Valentin Neagu_______________
valcntln.neiguclnformmedla.ro

Hunedoara - Sub bagheta lui Romulus Gabor, noul tehnician al hunedorenilor, Corvinul și-a reluat ieri pregătirile pentru noul sezon competitional. „Obiectivul nostru pentru acest campionat este situarea în locurile 1-8. Credem că este un obiectiv realist și cu mari posibilități să-l îndeplinim” - ne-a spus Dorin Nicșa, președintele clubului.

Florin Marin, actualul antrenor și Aurel Șunda (dreapta), fostul tehnician al Jiului (Foto: t. Mânu)privesc aceasă mișcare ca pe un succes, și chiar așa este, după ce o bună bucată de vreme au fost menționate mai multe nume de tehnicieni, dar nici unul ridicându-se la experiența lui Florin Marin. Proaspătul antrenor al Jiului a întrerupt raportul de muncă

Primul antrenament din acest 
sezon la Corvinul (Foto: t. Mânu)în ceea ce privește staful tehnic, Gabor va avea ca secund pe Florin Dubinciuc și pe Emil Dobre, antrenor cu portarii. Patronul echipei este același Florin Uscatu. în afară de acesta, mai există doi sponsori: Mittal Steel și Primăria Hunedoara. Este evident însă 

cu Federația Română de Fotbal, privind funcția de antrenor al naționalei de tineret.
Cine vine?Deocamdată, conducerea clubului a tratat cu Poli Timișoara pentru împrumu
că orice sprijin, de oriunde ar veni, va fi bine primit.Programul hunedorenilor este următorul: pînă în 12 iulie, pregătirea se va face pe plan local, iar de la această dată este prevăzut un cantonament la Sovata. Până la data cantonamentului însă, se speră ca lotul de 24 de jucători să fie definitivat.„Vom încerca să întărim lotul pe care îl avem și, în același timp, să-l întinerim. Tocmai de aceea, lui Mitrică, Dăscălescu, Marta și Iova nu li s-au reînnoit contractele, îmi pare rău, au fost jucători buni, dar asta este viata. Vom aduce jucători tineri pe care să ne putem baza” - a mai spus Gabor. 

tul lui Dan Găldean și achiziționarea definitivă a lui Adrian Ilie. Probabil, tot de la Timișoara, în Vale va ajunge și Marius Constantinescu. După evaluarea echipei de către noul antrenor, fără îndoială că la Jiul vor ajunge și alți fotbaliști.
Șunda, la Brașov

Brașov (V.N.) - Fostul antrenor al Jiului Aurel Șunda, a fost prezentat, luni, ca antrenor principal al divizionarei B FC Brașov. Noul tehnician al „galben-negrilor” urmează să semneze astăzi un contract valabil pe doi ani, iar obiectivul va fi promovarea în Liga I. „FC Brașov vine după doi ani de contraperfor- mantă și consider că a venit timpul să își revină și să ajungă pe prima scenă fotbalistică. Am făcut o analiză a lotului și probabil că în câteva zile voi ști și pe cine mă bazez”, a spus Șunda.
Nu cumpără loc în Liga I

Târgu Jiu (MF) - Președintele clubului Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, a declarat, luni, că nu dorește să cumpere un loc în Liga I, precizând că investiția este prea mare și nu se justifică. „Nu cumpărăm loc în Liga I. Sunt locuri disponibile la această oră între 1,2 și 1,8 milioane de euro. Decât să dăm acești bani ca să jucăm în prima divizie, unde ne mai trebuie încă un milion de euro ca să aducem jucători pentru a rezista și în sezonul următor, mai bine cu acei bani facem un lot puternic acum și atacăm promovarea anul viitor. Dacă va rămâne un loc disponibil, foarte bine, dar nu vom da bani pentru loc”, a spus Condescu. Președintele clubului Pandurii a precizat că gruparea din Târgu Jiu va cheltui în sezonul viitor pentru transferuri 500.Q00 euro dacă echipa va evolua în eșalonul doi și 1 milion de euro dacă va juca în Liga I.

„Festivalul Soarelui"
Deva (V.N.) - Duminică, 2 iulie a.c., la Riccione - Italia, s-a deschis cea de-a VUI-a ediție a „Festivalului Soarelui” de gimnastică. Pentru a doua oară consecutiv, la această sărbătoare a gimnasticii participă 10 sportive de la secția de gimnastică a CSS Cetate Deva. Acestea sunt însoțite de antrenoarele Ramo-na Chiorean și Mădă- lina Su-san, precum și de președinta Asociației Județene de gimnastică, Voichita Tebieș. De la această manifestare internațională, Constantin Aoanei, un devean stabilit în Italia, care a sprijinit și sprijină sportivele din

județ în participarea lor la festival, ne-a informat ieri că fetele de la Deva au fost printre cele mai aplaudate în timpul deschiderii oficiale.Peste 3000 de sportivi din 25 de țări din Europa, Asia, Africa și America au defilat duminică pe bulevardele „Dante” și „Cecarini”, coloana întinzându-se pe mai bine de doi km. Apoi, peste 10.000 de spectatori au umplut amfiteatrul Arenei „Roma”, de pe litoralul Mării Adria- tice. Româncele au fost primite cu multă căldură și și- au prezentat prima probă, care s-a bucurat de un mare succes. Devencele au fost îndelung aplaudate la Riccione (Foto t Mânu)

50% Reducere
Pret/ziar pentru abonament lunar

34 bani (3.400 lei vechi)

Pret/ziar pentru abonament anual

29 bani (2.900 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
îm~TP I cel mai complet supliment 

1XJ de televiziune.

Reducerea de 50% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

o-

LocalitateaTelefon (optional)

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?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. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
Abonamente

NumelePrenumele

&U4 Wîi
LIBER

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

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) preț/ziar ab. 31 bani (3.100 lei vechi)
89.9 lei (899.000 lei vechi) preț/ziar ab. 29 bani (2.900 lei vechi)

valentin.neagugilnformmedla.ro
valcntln.neiguclnformmedla.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
• Brad,semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)
• decomandate, parter, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, bun și pentru 
birouri, fără asociație de proprietari, zona gării, 
preț 95.000 ron, negociabil. Tel. 217888. T
• decomandate, zona Ceangăi, etaj 2, multiple 
îmbunătățiri, preț 130.000 ron, negociabil. Tel. 
0749/325662. T

• semidecomandate, 58 mp, bloc de 
cărămidă, baie amenajată, instalații 
sanitare noi, gresie, faianță, balcon, 
bucătărie mare, 2 holuri, vedere în 2 părți, 

t izolat, etaj 4, preț 820 milioane lei. Tel. 
| 232528,0724/669070.(8/3.07)

• iigent, Deva, zona Miorița, confort 1, 
contorizări apă, gaz, preț 1,230 mid. lei. Tel. 
0254/223336.
• vând apartament 2 camere, zona OM, et.l, 
zonă foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• AL StrvMui, etaj intermediar, decomandate, 
parchet lamelar, gresie și faianță, modificări 
interioare, recent modernizat și zugrăvit, 
ocupabil imediat Preț 55.000 ron neg. Tel. 211587, 
0745/235662. (Evrika)
• urgent! Aleea Armatei, amenajări interioare, 
parchet marmură, faianță, contorizări, ocupabil 
imediat parter cu posibilitate de balcon. Preț 
71.000 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 139.000 ron 
neg. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• 2 apartamente cu 2 camere, zona Dacia, et 1 și 
et 2, parchet gresie, contorizări. Preț 62.000 ron. 
Tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• urgent!, 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. 211.587, 0723-660.160. 
(Evrika)
• Gojdu, ST-48mp + centralătermică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208, 0724/620358 
(Ag.Rocan 3000)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208 0721/985.256. 
(Ag.Rocan 3000)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et. 1, zonă liniștită, preț 
”.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.208;

21/985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zonă liniștită, etaj 2, balcon, contorizări 
Complete, ST 42 mp, preț 680 milioane, telefon 
0726/710903. (Prima Invest)
• zona Armatei, 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. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Morellia)

• Mul Decebal 2 camere dec., 2 balcoane, etaj 
bun, parchet gresie, faianță, contorizări, foarte 
frumos mobilat, ocupabil imediat preț 127.000 
lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția imobiliară 
Morellia)
• 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. 
0746/779.288 (Agenția imobiliară Morellia)

• zona Progresul, 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, zonă Hotel Deva, preț 75.000 lei, tel. 
223400,0742/005228 0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 1, 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 
(Casa Betania)
• etaj 1, gresie, faianță, contorizări, Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 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,idtracentraLetaj intermediar,2balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar, 
contorizări, parțial mobilat, totul nou, st 64 mp. 
Preț 1250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (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 Dada, 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)
• apartament 2 camere, în zona Dorobanți, 
decomandate, 60 mp, 2 balcoane, bloc nou, 
centrală termică, gresie, faianță, bucătărie 
modificată + boxă, ocupabil imediat, preț 
120.000 ron, negociabil, tel. 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• apartament 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 0723/251498. (Fiesta Nora)

• apartament 2 camere, în zona Astoria, etaj 1, 
balcon, contorizări, bine întreținut, ocupabil 
repede, preț 72.000 ron, negociabil, tel. 232808, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• apartament 2 camere, în zona Decebal - (Jlpia, 
etaj 2, fără modificări, balcon, parchet faianță, 
gaz 2 focuri, ocupabil repede, urgent, preț 
115.000 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 
67.000 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 232808. (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, preț 90.000 Ron, neg., tel. 
0745/639022, 0726/316796. (Agenția imobiliară 
Prima Invest)
• luRu Maniu, semidec., et 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Bd. Bălcescu, et. 2, dec., centrală termică, 
amenajat, preț 128.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• L Corvin, et 2, dec., centrală termică, balcon 
închis, parchet, preț 103.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, circuit et 2, centrală termică, balcon 
închis, parchet gresie, faianță, termopan, inst. 
sanit noi, preț 110.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, dec., centrală termică, 
faianță, gresie, izolat, preț 130.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (Garant Consulting)
• Bd, L Maniu, etaj intermediar, semidec., 
balcon, contorizări, preț 100.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• lagent, zona Dorobanți, st=58 mp, etaj inter
mediar, preț 33.000 euro, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• in Deva, de preferință et intermediar, cu 
balcon, zonă liniștită Se oferă plata pe loc, tel. 
211387,0745-253.662. (Evrika)
• urgent Deva, plata imediat, telefon 215212. 
(Prima Invest)
• se cumpără urgent apartament 2 camere, 
zona Decebal, Ion Creangă Kogălniceanu, etaj 1, 
2,3, cu balcon, și bloc turn 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, centrală termică, termopane, 
parchet laminat, balcon închis, apometre, 
frumos amenajat, preț 140.000 ron. Tel. 
0746/779288 T

• 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. 228168 0744/607074.

Cititorii 
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• st 130 mp, zona A. lancu, et. 1, ocupabil 
imediat, centrală termică termopane, 2 băi, 
terase mari, loc parcare. Preț 58000 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)

• urgent!, 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. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• etaj 8 parchet contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128.000 RON, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (Casa Betania)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat, Iară îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358. (agenția 
imobiliară Rocan 3000)
• dec, zonă ultracentrală, balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare, preț 
1380 mid., neg., tel. 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (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 1,400 
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. 0723/251498 232808 (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. 0723/251498,232809. (Fiesta 
Nora)
• dec, 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. 0721/065788
• zonalTraian,cugarajșiboxăet2,stl00mp, 
2 băi, hol mare, central, centrală termică 
ocupabil în timp scurt. Preț 70.000 euro. Tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• ocaziei zonal. Maniu, înL-uri,et 2, amenajări, 
suprafață 110 mp, preț 70.000 euro, tel. 211587, 
0745-253.662. (Evrika)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
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. Tei. 235.208 0724/620358 (Ag.Rocan 3000)

• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat, 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208 0724/620358. 
(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 Dorobanți, parter înalt dec., bucătărie 
modificată 2 băi, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268830. 
(Mimason)

• pe Bd. Decebal, et. 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, 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 
0742/019418 (Prima Invest)
• etaj 1, dec, 2 bă, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• dec, centrală termică proprie, 2 bă, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387898 0742/005228 (Casa Betania)

• dec, zona Miorița, 2 bă, 2 balcoane, centrală 
termică gresie, faianță parchet, interfon, 
acoperit cu tablă preț 39.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• ap.4cam. transformat În3cam., 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)
• urgent dec, CT, băcon închis, et. 2, zona 
Kogălniceanu, preț 13 mid., neg., tel. 
0742/019182. (Agenția imobiliară Prima Invest)

• urgent zona Gojdu, centrală termică 
amenajări, preț 40.000 euro, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• urgent zona Dorobanți, dec, centrală termică 
st = 110 mp, preț 46.000 euro, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• regent zona Măăști, dec., 3 balcoane, 2 bă, 
fără îmbunătățiri, preț 155.000 RON, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)

• urgent zona I. Creangă etaj intermediar, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 49.000 euro, tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)
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Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee!!!!!
Vara asta. Cuvântul Liber iți mobilează 
slfrageda cu numai 8,9 lei!
Vrei si vacanța, viei sa te si râsfeti, dar la 
intcarcema din concediu ai vrea, totuși, 
sa găsești o alta sufragerie, nu pe cea 
veci’te.
Noi neam gândit la tine, iți rămân bani și 
de mare, cu siguranța1

Cum poți participa?
Fa-ți un abonament la Cuvântul Liber' 
pentru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei 
(da. ai citit line), sau prelungeste-ți actu-

Profită de acest concurs!
Abonează-te acum!

(3
73

91
) .

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse in 
cutiile speciale instalate 
în următoarele puncte 
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Gepromin; 
Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
(lângă Stadion);
2. SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
3. SC Unison (Gen. nr.l) 
Orăștie - chioșcul de 
ziare de lângă maga
zinul „Palia" 
Geoagiu - Casa de 
Cultură
Dobra - la Cooperativa 
de Consum;
□ia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică pu
blicitate sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

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;

- sau daca vrei ca organizat™ ii noștri de 
presă să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/21 1275.
Regulament:

La acest concurs nu pot participa 
angajații 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 în 
paginile ziarului din data de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană 
de contact: Magdalena Serbam
Succes!
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Materiale de construcții (53) Pierderi (62) Comemorări (76) Oecese (75)

• cumpâr țigle și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.'

• vând lemn pentru construcții: grinzi, 
scândură, lațuri, Merite lungimi ți grosimi, 
preț avantajos, transport gratuit Tel. 
0721/051164.

Electrocasnice (56)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Albu loan Florin. Se declară nul. (5457576/3.07)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Cojocaru Mariana. Se declară nul. (6/3.07)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Hațegan Scoria. Se declară nul. (7/3.07)

• pierdut legitimație transport local pe numele 
Ciurariu Elena. Se declară nulă. (2/3.07)

• vând frigider Arctic 240 litri, preț 100 ron, nego
ciabil. Tel. 216255. T

Matrimoniale (69)

Plante si animale, agroalr 
mentare (57)

• tânăr28de ani, din Simeria, doresc cunoștință 
cu domnișoară 18 ■ 32 ani, din Simeria, pentru 
prietenie. SMS 0727/688393. T

Solicitări servicii (71)

Astăzi se împlinesc 26 de ani de tristele, de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna draga noastră

BAUMAN MARIA
născută Petroianu. Nu te vom uita niciodată.Fratele, mama, copiii și familia

Familia Mezdrea din Deva este alături de familia Buștea 
Pascu la durerea pricinuită prin decesul fiului

BUȘTEA OLIVIU
Condoleanțe familiei îndoliate.

e producător legumicol, vând castraveți, prețuri 
mici. Tel. 0726/434097.
• vând 20 familii albine. Tel. 0724/237925. T

Altele (61)
• vând cântar-platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, preț negociabil, 
stare ireproșabilă. Tel. 212272.0723/732560. T

• caut femeie pentru îngrijit gospodărie în 
județul Mehedinți; asigur masă și salariu. Tel. 
0254/215617,0252/350300,0724/530430. (9/3.07)

• caut loc de muncă, vânzătoare magazin abc, 
magazin haine, încălțăminte, magazin „40”, fast 
■ food, am experiență, rog seriozitate. Tel. 
0748/658222. T

Prestări servicii (72) Oferte locuri de muncă (74)

(3/3.07)

• vândțdcă, calitate superioară. Informații 
Deva, tel. 212512,0744/637809. (14/30.06)

• transport mobilier cu auto de 1,2 tone și 14 mc; 
asigur și demontare rapidă pentru mutări. Tel. 
0254/225578,0726/551701,0744/934462. T

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 marți, 4 iulie, ora 12, de la capela din 
Cimitirul Catolic Deva. Dumnezeu să-l odihnească in pace!

Oferte locuri de muncă (74)
• Societate comercială angajează muncitori neca
lificați pentru încărcat - descărcat marfă; Relații la 
tel. 0254/226149. (13/29.06)

• 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)

S.C. SARMISMOB S.A. DEVA
angajează de urgență

INGINER, specialitatea prelucrarea lemnului, 
pentru activitatea de protecția muncii, cu contract de 

muncă pe perioadă nedeterminata, domiciliul stabil în 
Deva, experiență în activitate.

Relații suplimentare, depunere de CV și programare 
pentru interviu, la sediul societății, în Deva, str. Dr. 

Victor Șuiaga, nr. 2, tel. 227886.
(55687)

SC EUROCONSULT SRL DEVA
în calitate de lichidator judiciar al SC GA2 LINE SRL - în faliment, cu sediul în Deva, str. 

Apuseni, nr.5, scoate la vânzare prin licitație publică următoarele active din patrimoniul 
debitoarei:

■ apartament cu 4 camere, situat în Deva, Str. 22 Decembrie, bl.20, sc.A, ap.5 (135.000 
lei+TVA),

. apartament cu 4 camere, situat în Deva, Aleea Viitorului, bl.E6, sc.1, ap.7 (108.750 
lei+TVA),

. apartament cu 4 camere, situat în Deva, Str. 22 Decembrie, bl.41, sc.B, ap.50 (135.000 . 
lei+TVA),

. apartament cu 2 camere, situat în Deva, Str. 22 Decembrie, bl.42, sc.A, ap. 1 (90,000 
lei+TVA),

apartament cu 2 camere, situat în Deva, Str. 1 Decembrie, bl.F9, sc.2, ap.15 (86.250 
ei+TVA),

apartament cu 2 camere, situat în Deva, str. Zamfirescu, bt.A6, sc.3, ap.42 (67.500 
ei+TVA),

apartament cu 2 camere, situat în Deva, Str.Zarandului, bl.52, SC.A, ap.3 (82.500 lei+TVA), 
. spațiu administrativ, situat în Simeria, Str. 1 Decembrie, bl.103, parter (292.500 lei+TVA), 
. spațiu comercial, situat în Simeria, Piața Unirii, bl.20, parter (487.500 lei+TVA). 
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254.231279, 0723.226.450, 0726 182.041, 

în acest sens, lichidatorul judiciar adresează prezenta
INVITAȚIE

Către toți cei interesați să achiziționeze imobilele descrise anterior, să se prezinte la licitațiile 
publice organizate după următorul calendar:

• în data de 10 iulie 2006, ora 10,00
• în data de 12 iulie 2006, ora 10,00
• în data de 14 iulie 2006, ora 10,00
• în data de 17 iulie 2006, ora 10,00
■ în data de 20 iulie 2006, ora 10,00
Licitațiile vor fi organizate la sediul lichidatorului judiciar din Deva, str. Mihail Kogălniceanu, 

nr.4, cam.18, jud. Hunedoara.
Ofertanții.sunt obligați să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 de ore 

înainte de data organizării licitației, în vederea depunerii ofertei de cumpărare, a cauțiunii 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, precum și pentru achiziționarea regula
mentului de organizare a licitației și a caietului de sarcini.

în cazul în care termenul prevăzut anterior cade într-o zi nelucrătoare, ofertanții se vor 
prezenta în ultima zi lucrătoare dinaintea licitației în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin 
pentru a-și asigura dreptul de participare la licitație.

Oferta de cumpărare trebuie să cuprindă sau să aibă în anexă următoarele:
■ Certificat constatator de la Registrul Comerțului care să ateste identitatea ofertantului;
■ Scrisoarea de bonitate bancară care să ateste onorabilitatea ofertantului;
■ Identificarea imobilului ofertat;
■ Prețul oferit, modalitățile și scadențele la plată;
- Garanțiile oferite pentru eventuale plăți la termen;
. împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitație. (55588) 

Soția Margareta și fiica Smaranda anunță cu durere în 
suflete dispariția celui ce a fost soț și tată

ALMÂȘAN PETRUVei rămâne veșnic în sufletele noastre!
Familia Almășan Marcel, Angela și Cătălin anunță cu 
adâncă durere în suflete încetarea din viață a celui care a 
fost tată, socru și bunic

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

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

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

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:

Măicuța Laura, deținătoarea puterilor supranaturale și 
atestată de mai-marii mănăstirii, este binecuvântată de 
mântuitorul nostru cu har divin, pentru a ajuta lumea care 
se află la necaz și în pragul disperării din toată țara. 
Maica Laura împreună cu cele 29 de maici fac rugăciuni 
speciale și masluri pentru a da rezultate tuturor creștinilor 
ce au credință în puterea Domnului, indiferent de 
problemă, rezultatele vor fi garantate 100%. Pentru 
programări contactați la tel. 0743/755162.
Sunt Ana, mii de mulțumiri că mi-a adus soțul maica 
Laura, după o vreme de 2 ani, prin rugăciuni și masluri. 
Sunt Aurel, am avut fetița foarte bolnavă, am umblat pe 
la medici, dar rezultatul era tot același. Auzind de puterile 
Dumnezeiești ale măicuței Laura, am contactat-o foarte 
repede, am făcut exact ce mi-a spus dânsa și copilul meu 
se simte foarte bine. Mii de mulțumiri și putere de muncă.
Sunt Maria și eu la rândul meu prin intermediul acestui ziar vreau să mulțumesc 
măicuței Laura. Aveam vârsta de 33 de ani și nu găseam soarta. Apelând la 
această măicuță, prin deschiderea cărții sfinte și prin rugăciuni și maslurile speciale 
urmează să mă căsătoresc. Mii de mulțumiri.
Mă numesc Paraschiva, aduc pe această cale mii de mulțumiri măicuței Laura 
deoarece aveam băiatul foarte agresiv, de la un timp consuma foarte mult alcool, 
nu se mai înțelegea nimeni cu el. Am contactat-o pe maica Laura foarte repede 
prin telefon, numai pe numele lui de botez și anul nașterii, maica Laura a intrat 
pentru el în rugăciuni și maslurile speciale, in foarte scurt timp copilul meu și-a 
revenit la normal așa cum a fost el odată. Domnul să-i dea putere de muncă, 
mulțumiri din partea întregii familii. (55560)

Suntem numărul 1 în 
județul Hunedoara!

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

AGilȚH IMOBIUtt* MIIUS0I 
așteaptă în Deva pe Aleea Salcâmilor, 

irter (lângă Lie. Auto)

închiriază autoturisme, utilitare ț 5 
autoturisme pentro taxi. euro/zi! SSș 

Preț unici

Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga,

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

(35428)

SC BOROMIR PAN SA HUNEDOARA 

angajează contabil cu experiență, 
din Deva sau din Hunedoara.

CV-urile se trimit la fax: 218.963 sau 
email:office.deva@boromir.ro

(55566)

Societate franceză anga
- Conducători linie tehnologică
cerințe; experiență ca așchietor, cunoștințe operare pe
- Ingineri prolectanțl Catla
cerințe; ing. mecanic sau electromecanic, cunoștințe proiectare Catia
- Ingineri responsabili de proces
cerinfe; ing. mecanic sau electromecanic, experiență în prelucrări mecanice, cunoștințe pc
- tehnicieni calitate:
cerințe: ing. cu experiență în demeniul calității, de preferat în industria aute, cunoștințe pc
- electrician
cerințe: experiență în mentenanță electrică, de preferat cu cunoștințe pc
- lăcătuș
cerințe: experiență în mentenantă mecanică, de preferat cu cunoștințe pc
- responsabil logistică
cerințe: studii superioare, experiență în domeniu
- asistent manager
cerințe: cunoștințe operare calculator, limba engleză, limba franceză

CV-urile se trimit la: Fax: 0254/219340, Email: officeaumeromavahoo.com
Deva, Str. Zambilelor, nr. 2. (55440)

ANUNȚ IMPORTANTVă facem cunoscut că în data de 18 iulie, la ora 9.00, la sediul Consiliului local al municipiului Deva se va desfășura concursul pentru ocuparea următorului post vacant din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură: - inspector specialitate gradul I din cadrul „Compartimentului Măsurători topografice - bază de date" Informații suplimentare privind desfășurarea și organizarea concursului se pot obține la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură din Deva, Piața Unirii, nr. 4, sau la telefonul 0254/211.550 (int. 140).

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:office.deva@boromir.ro
officeaumeromavahoo.com
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Lansarea navetei Discovery, 
amânată din nou• Cititor de gânduri. Computerul care citește gândurile și stările șoferilor când aceștia se află la volan, prin analizarea expresiilor faciale, va fi expus marți, la Londra. Noul sistem va analiza expresia facială a șoferului și va putea „citi" când acesta este furios, plictisit sau obosit, putând astfel să-l alerteze pentru a preveni un accident. (MF)
■ Lansarea navetei Dis
covery a fost amânată 
din cauza condițiilor 
meteo nefavorabile.

Cap Canaveral (MF) Lansarea navetei americane Discovery a fost amânată pentru a doua oară din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, iar următoarea tentativă va avea loc marți, 4 iulie, de ziua națională a Statelor Unite. Următoarea tentativă va avea loc marți, la ora 18.38 GMT, a precizat purtătorul de cuvânt din partea Centrului Spațial Kennedy, Bruce Buckingham, care a confirmat că nu s-a mai lansat niciodată o navetă pe 4 iulie. Fiecare amânare a lansării costă aproximativ un milion de dolari, pentru plata orelor suplimentare efectuate de personal și pentru
Johnny Depp, 
„canibal"

Los Angeles (MF) - Actorul Johnny Depp a fost catalogat drept „canibal” de membrii unui trib de pe insula Dominica, unde actorul filmează pentru partea a treia a seriei „Pirații din Caraibe”. Membrii tribului Garifuna sunt furioși din cauza unei scene în care personajul interpretat de Depp, căpitanul Jack Sparrow, este prăjit de viu. Din cauza unei scene în care Depp mestecă un deget de picior uman, nativii de pe insulă amenință cu boicotarea viitoarelor filmări. Depp a declarat că filmul este menit să producă râsul și că nu a dorit să-i insulte pe locuitorii insulei. „Este vorba de o operă de ficțiune și cred că oamenii înțeleg acest lucru”, a adăugat actorul.

Papa Benedict

Ajutor 
pentru 
sînistrați București (MF) - Papa Benedict al XVI-lea a donat 30.000 de euro pentru ajutorarea sinistraților din România, suma urmând să fie folosită pentru victimele inundațiilor din ultima perioadă. Banii au fost deja trimiși, prin intermediul Consiliului Pontifical „Cor Unum", organizației Caritas România. Papa Benedict al XVI-lea a mai făcut și anul trecut o donație de 25.000 de dolari pentru sinistrații din Moldova.

Cel mai influent gay din 
Marea Britanie

Londra (MF) - Sir Ian McKellen, starul din trilogia „Stăpânul inelelor”, s-a situat în fruntea „listei roz”, un clasament al primelor o sută cele mai influente personalități gay realizat anual în Marea Britanie. Sir Elton John s-a plasat al doilea în

lan McKallen (Foto: epa)

Valencia: accident în metrou

După o porție de lapte proaspăt, pisoiu- i 
lui i ar prinde bine un somn între pernele ■ 
moi ale patului. (Foto: epa)

■ Cel puțin 30 de per
soane au murit, în urma 
unui accident survenit la 
metroul din Valencia.

Valencia (MF) - Două vagoane ale unui tren au deraiat și s-au zdrobit într-un tunel de lângă stația Jesus, aflată în centrul orașului. Oficialitățile spaniole au exclus rapid ipoteza unui atac terorist. Potrivit primelor evaluări, viteza excesivă și o roată defectă ar fi fost cauzele accidentului.
Cauze necunoscuteS-a formulat și ipoteza că unul dintre pereții tunelului s-ar fi prăbușit. Un număr

Cea mai frumoasă din lume
Londra (MF) - Kristin Davis, starul din „Totul despre sex”, a fost aleasă cea mai frumoasă femeie din lume într-un top realizat de revista britanică Eve, actrița surclasând o serie de frumuseți incontestabile ale lumii artistice, precum Angelina Jolie sau Charlize Theron. Trei actrițe britanice domină clasamentul, în care galeza Catherine Zeta-Jones s-a plasat pe locul al doilea. Actrița americană Halle Berry a obținut locul al treilea și este urmată de Nicole Kidman. Charlize Theron, două actrițe britanice, Kate Beckinsale și Kate Winslet, Eva Longoria, Jennifer Aniston și Angelina Jolie formează topul primelor zece cele mai frumoase femei ale lumii.

Kristin Davis
Superman revine (Foto: epa)

înainte de lansare (Foto: epa)cele două milioane de litri de hidrogen și oxigen lichid, combustibilul pentru rezervorul extern care trebuie golit de fiecare dată. Previziunile meteorologice pentru ziua de marți indică 60% șanse de condiții favorabile pentru lansare.

acest clasament insolit al personalităților gay din media, arte, politică, afaceri și servicii publice. Sir Ian și Sir Elton s-au aflat, duminică seară, în fruntea unui grup format din celebrități care au participat la ceremonia de închidere a EuroPride, care a avut loc la Albert Hall. Organizatorii festivalului Euro- Pride, care a durat două săptămâni și care în fiecare an are loc într-un oraș european diferit, au declarat că la Londra au participat aproximativ 750.000 de persoane.

O nouă tragedie în metroul din Valencia (Foto epa)necunoscut de pasageri au rămas prinși în vagoanele trenului deraiat. Spitalele din
„Superman revine"

Los Angeles (MF) - Filmul de acțiune „Superman revine” s-a plasat pe primul loc în box office-ul nord-ame- rican la sfârșitul săptămânii trecute, detronând comedia „Click - Zapând prin viață”. Superproducția Warner Bros. Pictures avându-1 ca protagonist pe Brandon Routh în rolul lui Superman, a avut încasări de 52,1 milioane de dolari în primele trei zile de la lansare. Filmul nu a reușit să depășească în încasări un

AlexandraNăscută in zodia Pești, îi plac muzica, dansul și sportul.
Votează „Fata lunii iunie" la 

www.hlbrand.ro, secțiunea „Concurs", scrie- 
ne la Redacția Cuvântul liber, Str. 22 

Decembrie, nr. 37 A sau depune-ți votul la 
cutiile speciale Cuvântul liber.

Valencia au fost puse în stare de alertă. în jur de 150 de persoane au fost evacuate de la 
alt lungmetraj având ca protagonist un supererou, „Omul-Păianjen 2”, produs de Sony, care în anul 2004, în primele trei zile de la lansare, a colectat 88,1 milioane de dolari.„Diavolul se îmbracă de la Prada”, realizat de 20th Century Fox, cu Meryl Streep în rolul unui editor de revistă de modă tiranic, s-a situat pe locul al doilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 27 de milioane.

locul accidentului. „încă îi identificăm pe cei decedați și, potrivit estimărilor noastre, ei ar putea fi mai mult de 30 la număr”, a declarat un purtător de cuvânt al autorităților locale, Vicente Rambla.Metroul era relativ aglomerat la ora accidentului - 11.00 ora locală. în septembrie anul trecut, trei trenuri ale sistemului de metrou din Valencia s-au ciocnit pe aceeași linie, într-un accident soldat cu 29 de răniți. Accidentul de acum are loc cu doar câteva zile înaintea unei vizite a Papei Benedict al XVI-lea la Valencia. Sistemul de transport public al orașului ar urma să fie luat cu asalt de mii de pelerini.

la bazarul ae weekend
pMtujak, în .Bangkok,
-adanda. din 10

! universități și școli ge- 
I nerale se vor întrece la 
| festivalul „somtam”.
I (Foto: EPA)

http://www.hlbrand.ro
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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. (Agenția imobiliară Prima Invest)

Vând case, vile (13)

• casă In Brad, Str. Zefirului, spre releu, 
pomi fructiferi, curte, grădină, 3 ha teren 
arabil și 1,86 ha pădure. Tel. 0723/224923.

• zona Elena Văcărescu, din cărămidă, 4 
camere, bucătărie, baie, curte și grădină, aprox
imativ 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 Călugăreni, 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)
• apartament foarte spațios, în vilă, 3 camere 
mari, st = 100 mp, zonă ultracentrală, loc liniștit, 
pază. Preț negociabil în funcție de interes, tel. 
211.587,0745-233.938 (Evrika)
• vilă P+E+M, superamenajată, 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil.Tel. 235.208 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, 0724/620358. (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. 235.208 0724/620358. (Ag.Rocan 3000)
• pe Emlnescu, 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. 
0745/786.578. (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. 223400,0724/169303,0742/005228. (Casa 
Betania)
• casă, In Deva zona Mărăști, 2 camere, 
bucătărie, bale, centrală termică, gresie, faianță, 
termopan, st 400 mp, preț 65.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (Mondial Casa)
• casă, tn Deva zona Dorobanți, D + P + M, 3 
dormitoare, bucătărie, living, 3 băl, 2 camere 

’ nefinisate, 2 terase mari, centrală termică, toate 
îmbunătățirile, 2 garaje, st = 1100 mp, fs = 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 băl, 2 garaje, CT, teren 400 
mp, tel. 0722/564004. (Agenția imobiliară Prima 
invest)
• In I Uesd, 2 cam., anexe, teren 1000 mp. preț 
50.000 ron,’ neg., tel. 0740/210780. (Agenția 
imobiliară Prima invest'

• casă in Pricaz, nr. 141,3 camere, 2 bucătării, 2 
cămări, baie cu fosă septică, gresie, faianță, gaz 
metan, cablu tv, grădină, șură, șopru, preț nego
ciabil. Tel. 240473,0744/391866. T
• casă in Pricaz, nr. 206,3 camere, bucătărie, 2 
grajduri, șură mare, grădină 49,5 ari, preț nego
ciabil. Tel, 240473.
• 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)
• Șohnuș, zonă bună, 2 camere, bucătărie, apă, 
gaz, curent, teren 4000 mp, preț 200.000 lei, neg., 
tel. 0745/786.578 (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, suprafață totală 37.000 mp, 
preț 57.000 euro, neg., tel. 0746/779,288. (Agenția 
imobiliară Morellia)

• vând casă, zona 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)
• casă, In 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, 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând garsoniere (19)

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

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

organizator abonamente 
pentru municipiul Deva

Condiții:• cunoașterea foarte bună a localității în care domiciliază;• capacitate de convingere• seriozitate;• abilități de comunicare.
Oferim:• lucru într-o echipă tânără și dinamică;

e mediu de lucru profesional și competitiv;• salariu atractiv în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

Instal Com S.R.L. Orăștie 
, e construcții metalice, industriale și pentru terți, 

x instalații de ridicat, 
e prelucrări prin așchiere, instalații electrice, 6 A Al.------ J-------------------... J,:,:...
u 
t 
ă

x instalații de ridicat,

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, 2 camere, grădină 800 mp și 2700 mp 
teren, în Sarmizegetusa Tel. 0722/461536. T
• casă In Bărsău, nr. 109, renovată. 3 camere, 
bucătărie, baie, pivniță, curte, grădină 2400 mp, 
curent trifazic, preț la vedere. Tel. 214645, 
212804.T
■ casă, In comuna Unirea lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. T

• casă, curte și grădină în Fizeș ■ Bălța. 
Informații la tel. 0723/367110.

• garsonieră, zona I. Maniu, suprafață 36mp, cu 
centrală termică, bloc de cărămidă, et. 1, 
amenajări interioare, balcon închis, complet 
mobilată, ocupabilă imediat Preț85.000 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, 
0724/620.358. (Ag.Rocan 3000)

• tn zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorlzărl, 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 mil., neg., tel. 206.003,230.324. 
(Mimason)
• pe Zamflrescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorlzărl apă, gaz, et.4. Preț 750 mil., 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 Zamflrescu, dec., st 52 mp, 1 cameră, 
Iiving + bucătărie, gresie, faianță, ct, mobilată și 
utilată, preț 89.000 lei, neg, tel. 0745/786.578 
(Agenția imobiliară Morellia)

• zona M. Eminescu, etaj bun, dec., parchet 
laminat gresie, faianță, balcon închis, termopan, 
ocupabilă imediat, preț 65.000 lei, tel. 
0745/788578 (Agenția imobiliară Morellia)
• zona Dada, 2 camere, parchet apometre, uși 
noi interioare, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0746/779.288 (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 Miorița, baie, bucătărie, parchet faianță 
totul conorizat, preț 80.000 lei, neg., tel. 
0746/779.288 (Agenția imobiliară Morellia)

• etaj intermediar, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, 
tel.224300, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

• dec, man, st 40 mp, etaj 4, neamenajată 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896. (Casa Betania)

• AL Romanilor, gresie, faianță, parchet, ușă 
schimbată Instalații noi, preț 56.000 RON, neg.; 
tel.224300, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• otel Intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228, 
0721/436384. (Casa Betania)
• dac, gresie, faianță parchet, contorizări, 
repartitoare, Al. Crinilor, preț 72.000 RON, neg., 
tei 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• zona Dada, compusă din cameră bucătărie, 
hol și bale, 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 întreținuta, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620.358. (Rocan 3000)
• dac. 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 232808. (Fiesta Nora)
• tn 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 mil., 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)
• confort 1, dec., bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, ocupabilă imediat, Bd. Decebal, tel. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting)
• semidec, bucătărie cu faianță + gresie, baie 
cu faianță + gresie, zona Mărăști, preț 60.000 
RON, tel. 0741/154401, 227542, seara (Garant 
Consulting)
• dec, bucătărie cu faianță + gresie, baie cu 
faianță + gresie, balcon, contorizări, str. M. 
Eminescu, preț 55.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (Garant Consulting)
• confort L dec., bucătărie cu faianță + gresie, 
baie cu faianță + gresie, contorizări, zona Banca 
Transilvania preț 27.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara (Garant Consulting)
• cameră, bale, contorizări, zona Gojdu, preț 
43.000 RON, tel. 0741/154401, 227542, seara 
(Garant Consulting)

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

• vând teren 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.

• Intravilan 104)00 mp, fs 90 m, parcelabil, 
zona sat Rușor, comuna Pul, apă șl curent 
In apropiere, aceea din DN 66. TeL 
0254779265,0747/474838 0724/226907.

Cumpâr garsoniere (20)

FLORIDA IMPEX
PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU

• GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
* 10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

• 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 ezitați 
plata imediat, preferabil fără amenajări, tel. 
0723/251498 732808 (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)

HUNEDOARA,
B-dul Dacia, bl. E 3, parter

DEVA,
str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

• Intravilan, Hondol, parcelabil, ideal pentru 
casă de vacanță, preț negociabil. Tel. 
0742/332112.
• două terenul extravilan, de 8000 și 24.700 mp, 
localitateaTotești - Hațeg, lângă canton, acteîn 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.T

• zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 m, utilități, loc 
drept Preț36 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 Curtlci - 
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 Orăștioara de Jos (satul 
Bucium), S = 90 ari + S = 9 na (parcelat în trei) și 
fâneață S = 34 ari, preț = 10 euro/mp (valabil la 
toate). Tel. 213.050,0746/225.726. (Casa Majestic)

• teren extravilani 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 = 8600 mp, L = 
315 m, fs = 24 m (față-spate), 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)

• intravilan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (Ag.Rocan 3000)

• Intravilan, 1000 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)
• Intravilan, 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 facilitățlile, st = 1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0724/169303.  (Casa Betania)

• intravilan, 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)
• Intravilan, 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)

M'CRIOTIl KVBTR.UÂRÂSÎ1BI»
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• 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 In Retezat, st 300 mp, fs 13 m, curent, 
zonă deosebită preț 11 euro/mp, tel. 211075, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• teren intravilan,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)

• Intravilan, zona Trident, suprafețe 400 ■ 1200 
mp, 1650 mp, toate utilitățile, front stradal mare, 
preț negociabil, nu se parcelează, tel. 
0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• Intravilan 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)
• zona rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Agenția imobiliară 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 v nde spațiu comercial 
amenajat, cu CT proprie, parter, bloc I (zona 
Gării), Deva, Bd. luliu Maniu. Tel. 0254/213.226, 
0722/921.110. (Casa Majestic)
• amenajat ca fast food, utilat, la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (Ag.Rocan 3000).
• închiriez reataurant 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)

• ofer spre închiriere ap 2 cam. et. 2. zonaGojdu, 
nemobilat, preț 80 euro/lună tel. 0721/985.256; 
0724/620358 (agenția imobiliară Rocan 3000)

• ofer 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; 0724/620.358. (agenția 
imobiliară Rocan 3000)
• ofer 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)

• Intermediem 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 Deva, 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)

• AL Patriei, parter, 2 camere semidec., C.T., 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 euro/lună și 
garanție, tel. 0745/367893. (Garant Consulting)

• luliu Maniu, et. 9,3 camere, dec., CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună tel. 0745/367893. (Garant Consulting)

• Dorobanți garsonieră dec., mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție pentru 
cheltuieli, tel. 0745/367893. (Garant Consulting)!

• AL StrehiM, garsonieră, mobilată utilată, 
convector, cheltuieli mici iarna, et. 4, izolat, 
zugrăvit pe termen lung, preț 80 euro/lună + 
garanție pt. cheltuieli, tel. 0745/367893. (Garar 
Consulting)

Auto strâine (37)
• vând GoH 4 TDI, af 2001, unic proprietar, 116 
CP, climatronic, 6 trepte, interior culoare crem, 
sau schimb cu autoturism mai ieftin plus 
diferență Tel. 0723/270348 T

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

Camioane, remorci (39)

Vând alte imobile (27)
• hală, 726 mp, Str. Depozitelor nr. 1, și 1000 mp 
teren, zona Cănrioara. Deva. Tel. 0722/233421.

Imobile chirii (29)

• Inchlriem cameră frigorifică portabilă (+2 
la -20 grade Celsius) pentru diferite ocazii. 
Informații la teL 264489.

• inchiriez/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.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
zona Dacia, nemobilat. 80 euro/lună mobilat 100 
euro/lună Tel. 0740/013971. T
• ofer spre închiriere casă zonă ultracentrală 
2 camere, hol central, bucătărie, baie, curte 
pentru parcare auto, centrală termică preț 250 
euro/lună Tel. 215244. T
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 32 mp, 
în Orăștie, zonă centrala. Tel. 0746/196080, 
0741/383594.(5457575/3.07)
• 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)

• ofer de închiriat garsonieră și unapartament2 
camere, zonă ultracentrală mobilate, pe termen 
lung, tel. 0723-660.160,211587. (Evrika)

• ofer de închiriat spațiu (garaj), st = 60 mp, 
zona Horia, ideal spălătorie auto, depozit, atelier 
etc., preț 250 euro, neg., tel. 211587,0745-253.662. 
(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. 211.587, 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, 0724/620.358. 
(Ag.Rocan3000)
• 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 
Rocan 3000)

• vând camion Mercedes Benz 814, af 1990. 
stare impecabilă, preț negociabil. Tel. 
0722/208075.
• vând tractor U650, stare perfectă cu plug 
nemțesc, acte la zi, CI, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380.0722/442648.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând piese noi Dacia 1300, fețe uși spate și 
față arbore cotit cota „0”, planetară Dacia 1300 
import, suport fuzetă planetară Renault 12. Tel. 
216255.T
• vând tractoare in 3 și 4 pistoane, combină cu 
masa până la 3 m, pluguri cu 2 - 3 brăzdare, 
mașini de semănat grâu și porumb pe 4 rânduri, 
moriști de scos cartofi, combinatoare și mobilă 
second. Tel. 0722/218747. (1984343/3.07)

• vând tractor U 650 și utilaje agricole, 
comuna Brănișca, satul Boz, nr. 200. Tel. 
0740/247192,0740/241316. (4/3.07)

• vând tractor U 445, preț 115 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0723/154240.

Piese, accesorii (42)
• vând 8 cauciucuri și 4 jante BMW 316, mărimi
175/70/14. Tel. 0749/681824. (5/3.07)

Mobilier și interioare (47)

■ vând cuier din nuc, vechime de peste 100 ani, 
foarte frumos, preț 50 euro, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560. T

• vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de spălat automată combină frig
orifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586Snn 0724/643045. T

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând copiator alb-negru, preț 250 euro, și 
barcă pneumatică 3 persoane, preț negociabil. 
Tel. 0749/681824. (5/3.07)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii de seară modele diferite, cu acce
sorii flecare, mărimi 40 ■ 44. Tel. 218084, 
0722/586808.T

Vis a vis de McDonald's 
Tsi. 0254/234717, 

0742/030201,0724/697859 
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