
Mai puține paturi 
în spitale

/p.

Tender rămâne 
în arest

/p. 2

Adventure Tro- 
phy, risc asumat

/p. 8

Juriul Festivalului 
de la Veneția

/p. 12

Astăzi:
Sport cuvâniul

FONDAT 1989

APARE LA DEVA

Tel.0254/211275

Anul 17, nr. 4316

Joi
6 Iulie 2006

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

30
Vremea se menține în general fru
moasă. Cerul va fi senin.

cterwneața la prânz seara

conducătorul unui microbuz, Daniel 
P., de 24 de ani, nu a păstrat distanța regu
lamentară în mers față ele autoturismul 
Matiz, condus de Ioan C., de 46 de ani, pe 
care l-a lovit și l-a scos în afara părții caros
abile, în localitatea Cristur. (Foto: Traian Mânu)

Tot al
■ Conform unui studiu 
local, patru la sută din
tre hunedoreni suferă 
de boli psihice.

Zam (I.J.) - Chiar dacă 
numărul internărilor la Spi
talul Zam, singurul specia
lizat pe probleme psihice, este

25-lea este dement
de aproximativ cinci mii pe 
an, nu trebuie neglijate sec
țiile spitalelor județene.

Dacă mai adunăm bolnavii 
care apelează la cabinetele 
private și copiii minori care 
fac obiectul altor statistici, 
studiul arată că la 25 de hune
doreni, unul are probleme 
psihice. Cu toate acestea, la

nivel european, suntem în 
coada listei la capitolul sinu
cideri ca urmare a unor 
forme de psihoză. „Numărul 
bolnavilor nu diferă față de 
1989, așa cum se crede. Au 
apărut factori noi de stres, 
denumiri noi la boli și există 
o evidență mai strictă a 
pacienților”, declară Valentin

Simionescu, manager Spital 
Zam. Potrivit sursei citate, un 
tratament cu rezultate 100% 
nu există decât în cazul celor 
mai ușoare forme de boli psi
hice, cum ar fi nevrozele sau 
în cazul alcoolicilor cu vârste 
de până la 30 de ani, dacă fac 
un tratament corect și la 
timp, /p.3

* Dispărut în lac de munte
Petrila (M.S.) - Un băiat de 16 ani, dat 

dispărut în urmă cu o săptămână, era 
căutat ieri după-amiază de șalvamontiștii și 
scafandrii din Petroșani și Târgu Jiu într- 
un lac situat pe Valea Cimpei, din Masivul 
Șureanu. Familia adolescentului, care 
locuiește în satul Cimpa, situat în apropiere 
de Petrila, a povestit salvamontiștilor că 
tânărul a plecat de acasă, cu mai mulți pri
eteni, la scăldat în lacul din Valea Cimpei. 
„La plecare spre casă, băiatul și-a uitat un 
tricou pe malul lacului și s-a întors după el. 
Din acel moment nu se mai știe nimic de 
copil, iar părinții bănuiesc că fiul lor s-ar 
fi înecat în lac”, a declarat șeful Salvamont 
Petroșani, Dumitru Bârlida.

Au venit mașinile!
Deva (C.P.) - Un număr de 71 de autotu

risme noi vor fi puse la dispoziția celor care 
doresc să-și schimbe vechile mașini, de către 
concesionarul Dacia din Deva, în cadrul pro
gramului național de stimulare a reînnorii 
parcului auto. înscrierea pe liste se va face 
începând de astăzi, de la ora 8. /p.5

Vara, tinerii se distrează 
pe skateboard-uri. Amatorii 
din Deva așteaptă o pistă 
specială pentru practicarea 
acestui sport. (Foto: Traian Mânu)
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Părinții nemulțumiți de profi
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■ Părinții elevilor de la 
Bac sunt nemulțumiți 
de modul în care 
școala îi pregătește.

Deva (R.Ș.,A.N.) - Părinții 
susțin că problemele apărute 
la Bac ul din acest an se 
datorează proastei pregătiri a 
elevilor de către profesori.

„Cadrele didactice sunt îndea
juns de bine pregătite din 
punctul de vedere al materiei 
pe care o predau, însă modul 
în care transmit informația 
către elevi lasă de dorit”, 
declară Luminița R., mama 
unei candidate. Pe de altă 
parte, la nivel național refor
ma învățământului stagnează. 
„Oamenii politici preferă

mai degrabă să învinuiască 
elevii de o proastă pregătire 
decât să facă ordine în pro
pria ogradă”, spune un alt 
părinte. Cât despre mult 
mediatizatul caz de furt al 
subiectelor: „Un astfel de 
scandal stresează atât elevii 
cât și pe noi, părinții”, con
sideră Angela, mama unei 
candidate. /p.3

La mâna Pre
fectului!

Deva (D.I.) - De la 
sfârșitul lunii iunie Pre
fectura a devenit o insti
tuție unipersonală, cei 
doi subprefecți, devenind 
simpli executanți ai 
ordinelor emise de pre
fect. /p.6

Exporturile s-aa majorat
Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili 
va monitoriza, începând cu 1 iulie 2006, mai puține 
companii mari, datorit! creșterii pragului privind cifra de 
afaceri de la 50 de milioane lei la 70 de milioane lei.

miliarde euro. in primele < inci luni 
din 2006, în creștere cu 19.8% 

față de aceeași perioada din 2005

« PispixnW'i- mecanice, 
s «xtR^Șnente 

ețifctrice

articole de îmbrăcffiMnte și 
materiale textile

produse metalurgice

produse minerale

mijloace ș> materiale de transport

Grafica: CuvânhH liber.. sufsa- IN Statistica

----- ----------------------------------------- --------....x

„Winkler este dezinformat"
■ Primarul din Hune
doara crede că min
istrul Winkler nu este 
bine informat.

Hunedoara (M.S.) - Parcul 
Industrial Hunedoara este sufi
cient de bine promovat, atât pe 
suporturi magnetice cât și pe 
Internet, a declarat ieri pri
marul localității, Nicolae 
Schiau. El a reacționat astfel 
la afirmațiile făcute luni, la 
Deva, de ministrul delegat pen
tru comerț, Iuliu Winkler, care 
s-a arătat nemulțumit de fap
tul că nu a primit materiale de 
prezentare a oportunităților de

afaceri pentru potențialii 
investitori în Parcul Industri
al. „Materialele cerute au fost 
predate, în urmă cu trei luni, 
unui consilier UDMR, care ar 
fi urmat să le dea ministrului 
Winkler. Probabil că este vor
ba de o lipsă de comunicare 
între cei doi, pentru că noi nu 
am avut probleme cu domnul 
ministru”, a afirmat primarul 
Schiau.

Parcul Industrial are un CD 
de prezentare cu oportunități 
de afaceri, tarife de concesiune 
pentru parcelele de teren și un 
site în română și engleză, la 
adresa www.parcindustrial- 
hunedoara.ro.

Orăștie a adus în Peștera Bolii peste 400 de persoane.
/p.3 (Foto: Claudiu Moldovan)

http://www.parcindustrial-hunedoara.ro
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• • Cetățenii din Macedonia au înce
put să voteze ieri, în cadrul alegerilor legis- 

I lative, considerate un test de maturitate în 
vederea integrării europene a țării. Circa 1,7 
milioane de alegători au fost chemați la ur
ne, pentru a alege 120 de deputați, în ca
drul celei de-a patra runde de alegeri legis- 

j lative de la independența Macedoniei, în 1991.

Phenianul pune lumea pe jar

Propus 
interimar

Haga (MF) - Premie
rul olandez creștin-de- 
mocrat în exercițiu, Jan 
Peter Balkenende, a fost 
propus, ieri, de „media
torul” Ruud Lubbers re
ginei Beatrix, pentru a 
forma un guvern tempo 
rar până la alegerile le
gislative anticipate sta
bilite pentru 22 noiem
brie. „Poate fi format un 
Cabinet care se va ocu
pa de organizarea alege
rilor și care va propune 
un buget complet pentru 
2007. îi cerem lui Balke
nende să formeze acest 
guvern”, a declarat Lub
bers. Regina Beatrix ur
ma să-l însărcineze ofi
cial pe Balkenende cu a- 
ceastă misiune. Balke
nende a prezentat, vi
neri, demisia coaliției 
sale de centru-dreapta, 
după retragerea spriji
nului partidului de cen
tru D66, în urma unei 
controverse referitoare 
la cetățenia fostei depu
tate de origine somaleză 
Ayaan Hirsi Aii.

Jan Peter Balkenende
(Foto: EPA)

Robert Fico
(Foto: EPA)

■ Coreea de Nord a lan
sat șapte rachete, ceea ce 
a determinat o reuniune 
de urgență a CS al ONU.

Seul (MF) - Coreea de Nord 
a lansat, ieri, un tir de șapte 
rachete, dintre care una cu 
rază de acțiune lungă, provo
când un val de critici din par
tea Statelor Unite, Japoniei, 
Coreei de Sud și Rusiei.

Casa Albă a afirmat că a- 
ceste rachete nu au reprezen
tat o amenințare directă pen
tru Statele Unite. Toate au 
căzut în Marea Japoniei, fără

a necesita utilizarea sistemu
lui de apărare antirachetă, 
potrivit armatei americane.

Ministrul australian al A- 
părării, Alexander Downer, a 
declarat că este posibil ca 
Phenianul să lanseze alte ti- 
ruri de rachetă mâine sau în 
jurul acestei date.

Critici și îngrijorare
Operațiunea a suscitat cri

tici vehemente din partea co
munității internaționale, în 
special din partea Japoniei, 
care a convocat o reuniune a 
Consiliului de Securitate, ieri.

Japonia va coopera cu Sta

tele Unite astfel încât Consili
ul de Securitate să adopte mă
surile adecvate, a precizat 
purtătorul de cuvânt al Gu
vernului nipon, Shinzo Abe. 
El a calificat lansarea rache
telor nord-coreene drept o 
problemă gravă, care amenin
ță pacea și securitatea.

Adjunctul secretarului ame
rican de stat pentru Afaceri 
asiatice, Christopher Hill, se 
va deplasa în regiune pentru 
a discuta cu cele două Corei, 
China, Japonia și Rusia asu
pra următoarelor etape diplo
matice.

Regimul nord-coreean refu

ză, din noiembrie 2005, să re
vină la masa negocierilor mul
tilaterale, care urmăresc să 
convingă Phenianul să-și aban
doneze activitățile nucleare.

China, un aliat al Coreei de 
Nord, a refuzat să comenteze 
această situație, Beijingul fi
ind gazda negocierilor multi-; 
laterale pe tema programului 
nuclear al Phenianului.

La rândul său, Rusia a cri
ticat Coreea de Nord pentru 
lansarea rachetelor, conside
rând comportamentul aceste
ia drept o provocare ce preju
diciază eforturile de neprolife- 
rare nucleară.

Numit 
premier 
Bratislava (MF) - Pre
ședintele slovac, Ivan 
Gasparovici, l-a nu
mit, marți, oficial, în 
funcția de premier, 
pe Robert Fico, lide
rul partidului Smer, 
care a câștigat alege
rile legislative din Slo
vacia și a format o 
coaliție cu extrema 
dreaptă și naționaliș
tii. Nominalizarea lui 
Fico (41 ani) a fost 
precedată de demisia 
premierului în exerci
țiu Mikulaș Dzurinda, 
învins după două 
mandate consecuti
ve, și a Cabinetului 
său de centru-dreap
ta. Guvernul condus 
de Robert Fico a fost 
desemnat de către 
președinte marți sea
ra și trebuie să pre
zinte, în termen de 
30 de zile, programul 
de guvernare pentru 
a primi votul de în
credere al noului Par
lament.

Zonă de securitate în nordul Fâșiei
Ierusalim (MF) - Forțele is- 

raeliene urmează să delimite
ze o „zonă de securitate” în 
nordul Fâșiei Gaza pentru a 
preveni atacuri cu rachete a- 
supra teritoriului statului e- 
vreu, a anunțat, ieri, postul 
național de radio, după 
reuniunea Cabinetului de 
securitate, transmite Reuters.

Israelul s-a retras în 2005 
din Fâșia Gaza, după 38 de 
ani de ocupație, dar a trimis 
din nOu tancurile și trupele 
în această zonă săptămâna 
trecută, după ce militanții pa
lestinieni au răpit un soldat 
israelian. Premierul Ehud Ol
mert și ministrul Apărării A- 
mir Peretz au descris această 
incursiune ca fiind una tem
porară.

Ministrului Turismului, I- 
saac Herzog, membru al Cabi
netului de securitate, a fost 
întrebat de postul public de

radio dacă această nouă in
cursiune ar putea însemna re
ocuparea Fâșiei Gaza, dar a 
refuzat să comenteze, în aș
teptarea unei declarații oficia
le a biroului premierului.

Olmert a promis o ofensivă

„fără precedent” după ce o 
rachetă lansată de militanții 
Hamas a lovit, marți, centrul 
orașului Ashkelon. Tirurile 
de rachete precedente au vi
zat, în general, localități is- 
raeliene de frontieră.

Soldați israelieni în Gaza

Tender rămâne în arest

Militari și polițiști afgani intr-una din zonele 
afectate de explozii (Foto: epa)

■ Controversatul om 
de afaceri rămâne în 
arest până la jude
carea recursului.

București (MF) - Ovidiu 
Tender rămâne în arest, 
până la judecarea recursu
lui, ca urmare a respinge
rii cererii de punere în exe
cutare a deciziei prin care 
omul de afaceri fusese eli
berat.

Un judecător a luat în 
discuție, ieri, punerea în e- 
xecutare a deciziei de elibe
rare a lui Ovidiu Tender,

Premiec pentru 
trei ore

București (MF) - Pre
ședintele Traian Băses- 
cu a sosit, ieri, la Pala
tul Victoria, la ședința 
săptămânală a Guvernu
lui, pentru a discuta cu 
membrii Cabinetului de
spre stadiul pregătirilor 
de aderare a României 
la Uniunea Europeană.

Președintele Băsescu 
a condus, timp de peste 
trei ore, ședința Execu
tivului.

Surse oficiale au de
clarat că șeful statului 
a atras atenția Executi
vului asupra unor mă
suri restante în procesul 
de integrare europeană.

Șeful statului prezi
dează ședințele Guver
nului la care participă.

Desființată după 1.400 de ani

Atentat la Kabul
Kabul (MF) - Aproximativ 40 de militari 

afgani au fost răniți într-un atentat care a 
avut loc, ieri, la Kabul, a declarat Ministe
rul afgan al Apărării.

Explozia a vizat un autobuz al armatei 
i și a rănit 40 de militari, majoritatea prezen- 
I tând plăgi de gravitate redusă, a declarat 

purtătorul de cuvânt al Ministerului Apără
rii, generalul Mohhamad Zahir Azimi.

Bomba, ascunsă într-o șaretă, a explo- 
; dat în jurul orei locale 07.00 în sudul orașu- 
i lui, în apropierea hotelului de lux Serena 

și a mai multor ministere.
Explozia s-a produs la trecerea unui 

autobuz al armatei afgane, iar șoferul a 
pierdut controlul vehiculului, intrând în- 
tr-un magazin.

O altă explozie s-a produs în nordul ora
șului, o oră mai târziu, provocând moartea 
unei persoane și rănirea altor patru, potri
vit Ministerului afgan de Interne.

Un purtător de cuvânt al misiunii NATO 
de la Kabul a declarat, ieri dimineață, că 

i s-au produs patru sau cinci explozii, dar 
această informație nu a putut fi confirmată 
imediat și de o altă sursă.
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Cuvântul liber 
este auditat de

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Ovidiu Tender (Foto fan)

avocații cerând imperativ 
aplicarea sentinței dată de
ja în privința omului de a- 
faceri, în timp ce procuro
rul a cerut respingerea so
licitării.

Judecătorul a respins ce
rerea de punere în executa
re a soluției dată de un co
leg de la aceeași instanță.

Concret, un judecător al 
Tribunalului București a 
admis, miercuri dimineață, 
solicitarea de revocare a 
mandatului de arestare a 
lui Ovidiu Tender, făcută 
de avocații omului de afa
ceri, care au contestat lega
litatea acestei măsuri. In
stanța a admis cererea, lu
ând în considerare criticile 
formulate de avocați și a 
dispus punerea „deîndată” 
în libertate a omului de 
afaceri.

Deși în miriuta Tribuna
lului București se invocă 
termenul „deîndată”, în 
adresa făcută către arestul 
Direcției Cercetări Penale 
a IGP se precizează că 
decizia nu este executorie, 
astfel că Tender trebuie să 
rămână în arest.

Londra (MF) - Camera Lor
zilor din Legislativul britanic 
a desființat funcția de Lord 
Cancelar, care are o vechime 
de 1.400 de ani, alegând, în 
schimb, un președinte.

Alegerea baroanei Helene 
Hayman, fost ministru în Gu
vernul laburist, înseamnă re
nunțarea la funcția de Lord 
Cancelar, cel mai vechi titlu,

după monarhie. Funcția de 
Lord Cancelar era deținută de 
Charles Falconer.

Postul a combinat atribuții
le președintelui Camerei Lor-' 
zilor cu' cele de procuror ge
neral și ministru de Justiție. 
Noua funcție nu va include 
atribuții în sectorul judiciar, 
iar ocupantul ei nu va mai fi 
membru al cabinetului.

AtdC O mașină-capcană a explodat ieri la Mosul, nor-, 
dul Irakului, ucigând doi ir’akieni și rănind alți patru. *

(Foto: EPA)
i

Exercițiu militar comun al SUA cu Romania și Bulgaria
Washington (MF) - Militari 

români, americani și bulgari 
vor participa, în această lună, 
la exercițiul Immediate Res
ponse 2006, organizat la poli
gonul Novo Selo din sudul 
Bulgariei.

Armata americană nu in-

' tenționează să trimită trupe 
cu regularitate în România și 
Bulgaria înainte de anul 
viitor. La exercițiul care se va 
desfășura în sudul Bulgariei 
vor participa circa 800 de mi
litari. Ei se vor antrena pen
tru lupte de gherilă urbană,

atacuri aeriene și asigurarea 
securității frontierelor, a a- 
nunțat, într-un comunicat, Di
vizia I de Blindate a Armatei 
americane.

România, Bulgaria și State
le Unite sunt membre NATO, 
iar exercițiul este o modali

tate prin care cele trei țări 
dezvoltă cooperarea militară.

Statele Unite au semnat 
acorduri cu România și Bul
garia care permit trupelor 
americane să utilizeze baze de 
antrenament din cele două 
țări în următorii zece ani.
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• Simpozion. Mâine, la Orăștie vor începe 
lucrările simpozionului .Multiculturalitatea în 

spațiul hunedorean', manifestare științifică 
ce se derulează în perioada 7-9 iulie 2006. 
La lucrări vor participa invitați de marcă de 
la universități din Sibiu și București. (S.B.)

• Cârduri. De anul viitor, agricultorii trebuie 
să-și deschidă cont la bancă, altfel nu vor 
primi nici o subvenție. Țăranii pot primi plăți 
directe de 50 euro pe hectar, chiar dacă nu 
cultivă nimic. Condiția este să protejeze 
terenul împotriva eroziunii. (C.P.)

De la Napoleon la Stalin

Ce pușca 
mea!

Daniel I, Iancu
<wwl iincutinfornwnedia.ro

■ Cele mai grave for
me de boli psihice sunt 
psihozele, când pacien
tul se crede Napoleon.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Zam - Saloanele Spitalului 
Zam sunt anual ocupate de 
peste 5000 de pacienți. Bolile 
lor se împart în trei mari ca- 
!,••••••••......... .

Pacienților le 
spunem dienți. 
Nn îmbrăcăm 
halatul alb, iar 
paeienții nu 
umblă în pijama.
Valentin Cîmpean,
MANAGER SPITAL

................................................H 
tegorii. Cele mai ușoare forme 
de boală sunt nevrozele, 
urmate de psihopatii, iar cele 
mai grave sunt psihozele. în

Cică ne occidentalizăm! Asta nu 
înseamnă neapărat un lucru bun, ci ca 
de obicei luăm de dincolo doar prostiile. Nu 

știu cine le-o fi băgat în cap unor mahări 
tâmpiți de pe la noi că, cu cât ai mai multe 
puști cu care să te dai fudul, cu atât mai 
abitir tre' să-ți aperi proprietatea. Confundarea 
legitimei apărări cu ieșitul la vânătoare de 
oameni pe străzi sau pe câmpuri o să devină- 
n curând sport național. Plăcerea de a ucide 
nu mai poate fi satisfăcută, după câte se vede, 
de niște biete animăluțe, așa că unii trec la 
treburi mai serioase... Și, în imaginația lor 
bolnavă, chiar se cred mai neprihăniți decât 

jD guguștiucii păcii.

Scade prezența la Bac

Cât de mare trebuie să fie prostia ăluia 
de a ieșit la făcut moarte de om (din 
păcate, cu cât trece timpul, starea victimei se 

înrăutățește), fără cel puțin să-și fi vizat per- 
misu' de portarmă, nu prea îmi dau seama. 
Cel puțin așa mai avea o scuză proastă pe 
lângă ălea de le tot îndrugă canalia lui de 
avocat. Și sunt și mai nedumerit ce-o fi 
declanșat furia muribundă a șefului sindicatu
lui fotbaliștilor? în afara faptului că era beat 
turtă! Mă gândesc că n-o fi fost motiv de 
supărare doar faptul că tizul lui făcea pipi în 
capu' peștilor din balta al cărei proprietar nici 
măcar nu era. Din atâta lucru nici măcar nu i 
se sărează peștele! Mi-e teamă că, după 
exemplul altui vânător celebru, să nu fi avut 
cumva pretenția să i se numere icrele. Și să fi 
fost refuzat!

■ Prezența la probele 
scrise ale examenului 
de bacalaureat a scăzut 
la 98,8 la sută.

Andreea Nădăban_____________
Roxana Șerbănoiu

Deva - Candidații la exa
menul de Bacalaureat 2006 au 
susținut ieri proba obligato-

1
Aprobat post-factum

Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a apro
bat ca terenul pe care a fost construit mo
numentul din fața Prefecturii Hunedoara să 
fie trecut în folosința gratuită a Asociației 
Foștilor Deținuți Politici. Hotărârea a fost 
adoptată de consilierii locali, chiar dacă, 
potrivit lui Vasile Țonea (PSD), actul nor
mativ vine după ce monumentul a fost deja 
instalat pe terenul în cauză. „Votăm un fapt 
care s-a întâmplat deja. Trebuie să aducem 
însă o stare de legalitate și în această 
situație. Am fost de acord cu hotărârea doar 
pentru că este vorba de Asociația Foștilor 
Deținuți Politici”, a spus consilierul PSD. 
Monumentul, care reprezintă o cruce fixată 
pe o bucată de rocă, a fost contestat, la inau
gurare, de mai mulți artiști din Deva.

Anca Bucur Luminița

Se caută salvamontisti
A

Petroșani (M.S.) - Echipa 
Salvamont din Petroșani se 
confruntă cu o lipsă de tineri 
care să fie angrenați în 
acțiuni de salvare pe munte, 
pentru remedierea situației 
urmând să fie organizată o 
acțiune de selecție a celor 
interesați să desfășoare o 
asemenea activitate. „Avem 
de-a face cu o criză de salva- 
montiști în Petroșani. Din 
păcate, tinerii se orientează 
acum spre activități mai 
bănoase”, a declarat șeful Sal
vamont Petroșani, Dumitru 
Bârlida. Salvamont Petroșani 
va organiza duminică, în 
Cheile Taia, din Valea Jiului, 
o acțiune de selecție pentru 
completarea echipei cu noi

Concert în Peștera Bolii
■ Peste 400 de per
soane au participat la 
un concert în Peștera 
Bolii, lângă Petroșani.

Petroșani (MF) - Concertul 
a fost susținut de corul Cate
dralei Ortodoxe de la Orăștie, 
de corul Bisericii Catolice din 
Petroșani și de Melita
Botezatu, interpretă la orgă, 
iar înaintea începerii acestuia 
un preot și un copil au rostit 
„Tatăl Nostru”. Concertul a 
început, ieri, în jurul orei 
17.00, peștera fiind luminată 
cu sute de lumânări, iar 
corurile sunt acompaniate de 
susurul pârâului care tra
versează grota. în cadrul man
ifestării a avut loc și un 
vernisaj de icoane pe sticlă.

Activitățile administrative sunt benefice (Foto: t Mânu)La periculoși securitatea este maximă

V I

spital se păstrează o conduită 
de confidențialitate. Cu toate 
acestea, zvonuri despre bol
navi care se cred Napoleon, 
Stalin sau iubitul Elenei 
Ceaușescu au răzbătut. „Da, 
într-adevăr, au existat astfel 
de bolnavi. însă noi nu tratăm 
bolile, ci tratăm bolnavul după 
simptome”, susține psiholog 
Valentin Câmpean, manager 

rie a profilului, Matematică, 
respectiv Istoria sau Geo
grafia României. Din cei 4603 
de candidați înscriși, la 
această probă s-au prezentat 
4549. Până la această dată s-a 
înregistrat un singur caz de 
eliminare la bacalaureat, 
fiind vorba de un elev care a 
susținut examenul la Liceul 
Energetic „Dragomir Hur- 
muzescu” din Deva. Candi
datul a fost eliminat pe motiv 
că a copiat la proba de Lim
ba și literatura română scris.

Subiecte accesibile
La proba obligatorie a pro

filului, Geografia României, a 
fost ușor, spun elevii.

„Subiectele au fost accesi
bile pentru cei care au în
vățat cât de cât în timpul anu-

O meserie pentru tineri

membri. Se caută tineri cu 
vârste cuprinse între 20 și 30 
de ani, iubitori ai muntelui, 
care știu să se orienteze în 
teren, cunosc zona Masivelor 
Parâng și Șureanu, au noțiuni 
simple de alpinism și știu să 
schieze. Tinerii selectați vor fi 
pregătiți de Salvamont Pe
troșani și apoi vor urma 
cursuri la Școala Națională de 
Salvatori Montani.

Corul a încălzit atmosfera din peșteră (Foto: ciaudiu Moldovan)

Organizatorii evenimentului 
sunt membrii unei asociații 
ecologiste Petro Aqua, care 
susțin că încearcă astfel să 
introducă această locație în 
circuitul turistic. Potrivit 
organizatorilor, locația eveni
mentului este motivată de fap
tul că Peștera Bolii oferă con
diții deosebite de acustică. 
Peștera de lângă Petroșani a 
fost redată circuitului turistic 

Spital Zam. Psihozele sunt 
nevindecabile, tratamentul 
aplicat face ca boala să nu mai 
evolueze și de multe ori se 
reușește o reinserție socială a 
pacientului.

„Nu se știe de unde și cum 
apar aceste boli psihice. Poate 
că pleacă din naștere, gene
tic, poate de la un psihic labil 
care nu depășește ușor un 

Scade numărul elevilor la Bac

lui”, consideră Oana Bolo- 
boacă, absolventă a C.N. 
Sportiv „Cetate” Deva. „Tre
buie să știi materia destul de 
bine dacă vrei să promovezi”, 
spune Anca Bucur, elevă a 
aceluiași liceu, recunoscând 
că unele întrebări au fost difi
cile.

Mai puține paturi în spitale
Deva (D.I.) - Direcția de 

Sănătate Publică Hunedoa
ra a făcut, recent, o analiză 
a spitalelor din județ, în 
urma căreia a propus des
ființarea unui număr de 268 
de paturi. Prefectul Vladu a 
ținut să precizeze că aceste 
propuneri vor fi analizate 
de către specialiștii din 
Ministerul Sănătății, speci
ficând că, mai ales în Valea 
Jiului, trebuie regândită 
politica sanitară. „La ora 
actuală reducerea număru
lui de paturi e doar o pro
punere ce urmează să fie 
analizată de către ministru.

în urmă cu două luni, de către 
ecologiștii din Petroșani, în 
parteneriat cu Primăria din 
Petroșani și Compania Huilei, 
evenimentul fiind marcat prin 
căsătoria a doi tineri ecolo- 
giști care au muncit la decol- 
matarea peșterii. Astfel de 
manifestări culturale au avut 
loc în Peștera Bolii și până la 
începerea primului război 
mondial. 

necaz sau o bucurie’’, adaugă 
Valentin Câmpean.

O dată apărută boala, trata
mentul se întinde de cele mai 
multe ori pe toată durata 
vieții pacientului. în spital 
acesta costă cca 2.500 lei/caz 
mediu ponderat. Toți banii 
sunt alocați din fonduri spe
ciale ale Ministerului Sănă
tății.

(Foto: Traian Mânu)

Părerea părinților este că 
elevii au fost îndeajuns de 
bine pregătiți. „Subiectele au 
fost mai degrabă accesibile. 
Acum depinde de fiecare copil 
în parte cât și cum a învățat 
și ce aspirații are”, spune 
Luminița R., mama unei can
didate.

Este posibil să intervină 
modificări. Problema cea 
mai mare o reprezintă însă 
numărul mare de copii 
infestați cu virusul HIV, iar 
aici e nevoie să intervenim, 
să găsim o soluție pentru 
înființarea unor secții spe
ciale. Nenorocirea este că 
pe unii dintre acești copii 
nu-i mai bagă nimeni în 
seamă, nu le mai extrage 
nimeni nici măcar o măsea. 
Există pericolul să nu se 
mai declare bolnavi și, ast
fel, să fie infestate și alte 
persoane”, a declarat pre
fectul.

Festivalul 
Inimilor

Deva (S.B.) - Peste 800 
de artiști participă, în 
aceste zile, la Timișoara, 
la un festival de folclor (5- 
9 iulie), în Parcul Ro
zelor. Manifestarea, ajun
să la a XVII-a ediție, se 
derulează sub patronajul 
UNESCO și adună for
mații din Italia, Serbia, 
Cipru, Franța, Ungaria, 
Grecia, Turcia, Germania 
și România. Pe lângă 
ansamblurile din afara 
țării, la festival vor par
ticipa și formații fol
clorice din țară, din 
județul nostru fiind 
prezent Ansamblul Ro
milor din Orăștie.

iincutinfornwnedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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1415 - A fost ars pe rug Jan Hus, inițiatorul și conducătorul 
mișcării populare husite (n. 1371). Sărbătoarea national* 

a Republicii Cehe (începând cu anul 
1990).___________ ____________ _____
1600 - Mihai Viteazul se Intitulează 
într-un hrisov „domn al firii 
Românești șl Ardealului șl a toată Țara 
Moldavei" (unirea efectivă a celor trei 
țâri române fusese realizată la sfârșitul 
lunii mai a anului 1600).___________
1893 - A încetatdin viață scriitorul 
francez Gu - Maupassant(n. 1850).

1923 • S-a 'născut academicianul Eonstastln Bllâceanu 
Stolnici- medic neuropsihiatru, memoru de onoare al Aca
demiei Române._________________________________ ___
1935 - S-a născut Dalai Sama (Tenzin Gyatso) (foto), 
liderul spiritual al budhiștllor tibetani.

VRFMFAWIBmIVIUI
16°
minim

30°
maxim

Cer partial senin. Maxima va fi de 30°C, 
iar minima de 16°C.

Prognoza pentru douâ zile
Vineri. Cer temporar noros. Maxima va 

fi de 30°C, iar minima de 16°C.
Sâmbătă. Cer temporar noros. Tempe

ratura maximă 29°C. Minima va fi de cir
ca 15°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia.

Pasâra
Violat 1 Cap de 

cocon 1 1 Niște . 
turturele' Firesc Ltpalte 

deludu Inapre

t V f T

■Ma. 

Legați de 
pământ

► Posibil 
avanta]

Pusa 
pe ton

Y
Pisari 
migra* 
toart

►

X ► ► y
Tren din 
Ard»!

! * T Uzat

Ramura

►

înplrnl ► Virtuos ► V
Păsări... 
h frac

Miei da 
nudl

Multor 
Limbă 
Pă
rtașei

► t
O forță în 
fllozotle

h cupăl

►
Y Pătrat ► T

Poete 
«1 crape

Pasare 
solitari

f Gura 
pisWil ►

Singur 

pa tam
Colectiv 
restrâns ►

T
Aripii 
Mg!# ►

— ■
*

Umplu 
Pfeal

Două la 
mamtl

y

Cotei

Un tip la 
Mlțlme ►

Berbec

Vă sfătuim să nu vă asumați prea multe responsabilități, 
pentru că astăzi vă lipsește simțul practic. încercați să amâ
nați deciziile importante, mal ales pe plan profesional!

Taur . ...._ ...... .. ....... .....

Din cauza stării de confuzie cu care începeți ziua, s-ar putea 
să vă descurcați mai greu la serviciu. Vă recomandăm să 
evitați discuțiile în contradictoriu cu șefii șl cu colegii.

Gamanl

Dacă vi se propune un nou loc de muncă sau să vă asoci- 
ațl într-o afacere, nu răspundeți pe loc. Astăzi vă cam 
lipsește simțul practic pe care îl aveți de obicei.

Rac ...................... ............................I..________ __
Dimineață vă nemulțumesc toți și toate. Vă recomandăm 
să fiți foarte atent la ce spuneți. Evitați o ceartă cu o femeie 
mai în vârstă, de la locui de muncă șl calmați-văl

Leu __ ___ _________________

Nu începeți ziua prea bine șl vă enervați din tot felul de 
motive. Vă sfătuim să nu vă implicați în activități noi, pen
tru că s-ar putea să vă loviți de obstacole neașteptate.

(fecioară _____

O rudă mai în vârstă vă ajută cu sfaturi pentru a Mine capat 
unor probleme parteneriale. Vă cam lipsește ifrrițul prac
tic, însă familia și prietenii vă înțeleg șl vă ajută.

bmmp . ........................ .... : .. _ _,
Dimineață sunteți confuz și este posibil să înțelegeți greșit 
sfaturile unei persoane mal în vârstă din familie. Vă reco
mandăm să faceți un efort și să vă concentrați mal mult.

Scorpion

Dimineață s-ar putea să aveți probleme de concentrare. Vă 
sfătuim să nu vă asumați nici un risc, mai ales la serviciu, 
întrucât s-ar putea să mizați greșit.

Sunteți cu capul în nori șl riscați să neglijați probleme im
portante. Vă sfătuim să nu începeți activități noi, pentru 
că azi nu stați prea Bine cu simțul practic, fiți prudent!

Calendar Romano-Catolic
Sf. Maria Goretti, fc. m.

Calendar Greco-Catolic
S. Sisoe cel Mare, c.

iNTREBOPERI API, QAZ, CURENT

Energie electric* ____________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.00-10.00 pe Str. G. Barițiu, Lucian Blaga, Aleea Brazilor, 
și între orele:
8.30-15.00 în cartierul Gojdu, bl. AS, bl. A5Z2 și AB5.
9.00-15.00 - localitatea Săcârâmb.

Soluția integramei din numărul 
precedent: V-R-H-T - SEMA
FOARE - HA - OPRIT - BIHOR - 
TE - CARTIERE - RULA - ARID - 
LASATE - I - CE - ERA - VL - U
- ANI - ZE - IASI - PARC - NE - 
CORSO - BOZIE - NANA - ȘIRET
- MICA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter.221145

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

7:00 Știrile ProTv
9:10 Omul care aduce 

cartea

Capricorn
Dimineață sunteți confuz și riscați să luați decizii neinspira
te în afaceri. Nu este o zi Bună pentru examene șl nici pen
tru întâlniri. O să vi se propună o colaborare.

Vărsător

Sunteți foarte hotărât să începeți o afacere, dar vă cam lip
sește simțul practic. Dacă aveți îndoieli, este indicat să 
mai aveți răbdare până când vă limpeziți ideile.

Pești

5Mb S-ar putea să descoperiți că planurile pe care vi le-ațl făcut 
nu sunt deloc realiste. Dimineață, o cunoștință vă cere aju- 
torul într-o problemă de afaceri. Ar fl bine să nu refuzați.

I Gaz metan______ ___________ _________
1 Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Mărăști, bl. 6A, sc.B. Include can
tina TCH.

Apa ________________ „ _ _
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 -13.00 pe Str. O. Densusianu și între orele: 
8.00 - 17.00 pe B-dul Decebal și Str. I. Creangă.

KETF’-ÎILSI

Orez cu pui și creveți
Ingrediente: 1 cană de orez, 3 linguri ulei 

de alune, 1 cățel de usturoi, 5 fire de ceapă 
verde sau 1 ceapă mică, 50 g mazăre sau 
fasole verde, 50 g de salată, 200 g pui prăjit, 
200 g creveți prăjiți, 1 ou, 2 linguri de sos 
de soia (light soy sauce), 1 vârf de cutit de 
zahăr.

Mod de preparare: Se fierb orezul și le
gumele în cantitate mare de apă și când 
sunt gata se scurg și se clătesc cu apă rece. 
Se pisează cățelul de usturoi, se taie ceapa 
rondele, se taie salata fidea. în tigaia în care 
s-au prăjit puiul și crevetii se încinge uleiul 
și se pune ceapa și usturoiul. Se amestecă 
1 minut. Se adaugă puiul și creveții calzi, 
se amestecă 1 minut. Sft adaugă oul bătut 
ușor și se amestecă până se face. Se pune 
salata, zahărul, sosul de soia și orezul fiert. 
Se mai amestecă 1 minut și se servește ime
diat.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

8:00 Misterele din Sankt 
n Petersburg (r) (ep. 3, 
“ dramă, Rusia/SUA, 

2006). Cu: Nikita Pan
filov, Andrei Kuzicev 

9:00 Inovații (documentar, !
Australia, 2005)

10:00 Ducesa din Duke 
Street (ep. 30, dramă,

B Anglia, 1976). Cu: 
Gemma Jones

11:10 CM de Fotbal,
2006(f) •

13:00 Despre Mari 
Români(r) 

13:30 Desene animate.
Club Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR. Sport ;
Meteo

14:30 CM de Fotbal, 2006 
15:30 Akzente 
17:00 Cony și restul lumii 
n (ep. 4, comedie, SUA, 

2003)
17:30 Doctor Becker (ep. 4, ‘ 
n comedie, SUA, 1998) ;

18:00 Misterele din Sankt 
Petersburg (ep. 4, 
dramă, Rusia/SUA, 
2006) ;

19:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo.

2020 Atacul cavaleriei 
ușoare dramă, Anglia, 
1968). Cu: Trevor 

y j Howard, Vanessa
'' Redgrave, John Giel

gud, Harry Andrews. 
R.: Tony Richardson 

22:40 Concert Varna Veche.
Fericirea In rate, 
înregistrare de la Sala 
Palatului 

24:00 TVR 50. Insomnia.
Un secol de fotbal în 
România

1:15 Bărbatul din stele 
(dramă, Italia, 1995).

►O Cu: Sergio Castellitto, 
Tiziana Lodato

3:15 Jurnalul TVR (r) Sport. 
Meteo

4:15 Farmecul lui Steve (r) 
(comedie, SUA, 2000).

:, Cu: Donald Logue, 
Greer Goodman, 
James Kimo Wills

540 Integrame despre 
interpare (4 episoade)

9:15 Tânăr și neliniștit ■ 

H (film serial, reluare) 
10:00 Momentul adevărului 

(film, reluare) 
12:00 Doi bărbați și
_ jumătate (film serial,
H reluare) s

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Unde este compania 

a 7-a7 (film artistic,
v «comedie, Franța, 

1973). Cu: Jean 
Lefebvre, Pierre 
Mondy, Aldo Mac- 
cione. R.: Robert Lam
oureux

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

T “Joshua Morrow, Lau- 

reen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas ! 
Scott

17:00 Știrile ProTv 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:15 La Bloc (r) 
19:00 Știrile ProTv. Sport.

Vremea

20:30 Ghinionista (come-
* Șdie, SUA/Marea Bri- 

tanie, 1996). Cu: Har
vey Keitel, Cameron 
Diaz, Craig Sheffer, 
Billy Zane, Shay Duf
fin. R.: Jim Wilson 

22:15 Vacanța Mare (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 CSI: Miami (s). Cu: 
n David Caruso, Emily 

Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norber- 
to Barba, Scott Brazil 

045 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 CSI: Miami (s, r) 
4:15 Apropo Tv (r) 
500 Parte de carte (r)

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

7:00 Știri
9:00 in gura presei 

(reluare) 
10:00 Concurs interactiv

06.30-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

110OV.I.P.

El (film serial) 
12:00 Anastasia

El (film serial) 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe 

13:45 Retrospectivă 
(reluare) 
(divertisment) 

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

(divertisment) 
17:30 9595 - Te învață ce 

să faci. Cu dr. Cristian 
Andrei

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

20:45 Divertisment 
Jocuri la Saint-Tropez. 
Cu Dan Negru

22:50 Extragerea Joker și 
Super Loto 5/40 

23:00 Observator
cu Letiția Zaharia.
Sport

24:00 Sub acoperire
Bl (film serial, 

polițist, SUA, 2000). 
Cu: Peter Dobson, 
Melora Hardin, 
Cameron Richardson, 
Michael Angarano 

1:00 Dădaca 

Bl (film serial)
2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator

(reluare)
4:00 V.I.P.
El (film serial, reluare) 

5:00 Dădaca
(film serial, reluare) 
Cu: Fran Drescher, 
Charles Shaughnessy, 
Daniel Davis

800 CeZar și Tipar MO Săru
tări furate (s, r) 1000 Plaja lui 
Măruță (transmisiune directă) 
1130 Districtul (s, r) 1230 Dra
gul de Raymond (r) 1300 Cum 
să nu ne îmbrăcăm (doc., r) 
1400 Spellbinder Tărâmul Dra
gonului (s) 1430 Aventuri se- 

, crete (s) 1500 împreună în Eu
ropa! 16:00 Jurnalul TVR (r) 

i 1630 Afganistan-un tărâm al 
( contrastelor (documentar)17dX)

Minorități sub trei dictaturi 
(doc) 1735 Sărutări furate (s) 

■ 1830 Aventuri secrete (r) 1900 
! Bugetul meu 1936 Dragul de

Raymond (s) 2000 înapoi la 
, mătură (documentar) 2035

Districtul (s) 2130 Ora de știri 
2230 Goana după milioane (p. 
I) (dramă, Franța, 2001) 025 
Futurama (d. a.) 0:55 Jurnalul 
Euronews

. «Jțți i

830 Revista presei 900 Dimi
neața cu Răzvan și Dani 1100 

.; Teleshopping 1200 Look who
is winning 13:15 A treia plane
tă de la Soare (s, aventuri/SF, 

‘ SUA, 1996) 1335 Cosby (s)
14:00 That's 70's show (s) 

* 1430 Miezul problemei (r)
1600 Naționala de bere 1630 
Trădata (s, Venezuela, 2003) 
1730 întreabă-l pe Gabi 1830 
Știri Național TV 19*45 Țara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Obsedați 
de sex (serial) 20:30 Will și 
Grace (s) 2100 Miezul proble
mei

900 Aventurile lui Sylvester si 
ale lui Tweety (s, r) 10:05 Vi- 

; suri americane (r) 11:30 Echi- 
s pa de elită (r) 1230 Echipa de

elită (r) 13:30 Aventurile lui 
Sylvester si ale lui Tweety (s) 

i 14:45 Echipa de elita (r) 16:00
Famous: JuHane Moore (doc.) 

s 1630 Jezebel-femeia diabo
lică (dramă, SUA, 1938) 1900 
Visuri americane (s) 20:00 Cu 
sânge rece (s) 22:00 Dramă 
în munți (thriller, SUA, 1996) 
24:00 Cheers (s) 1:00 Dramă 
în munți (film, r)

730 Visuri fără preț (r) 8:30 
Ciocolată cu piper (s, Brazi
lia, 2003). Cu: Murilo Beni- 
cio, Mariana Ximenez, Priscila 
Fantin, Elizabeth Savalla, Dri- 
ca Moraes 1030 Iubirea mea, 
păcatul (s) 11:30 Celebritate 
(r) 13:30 înger sălbatic (s) 
1530 Marilyn (s) 16:30 Visuri 
fără preț (s) 17:20 Rețeta de 
acasă 17:30 Poveștiri adevă
rate 1825 Vremea de acasă 
18:30 Rebelde (s, Mexic, 
2004) 2030 La Tormenta (s) 
21:30 Tărâmul pasiunii (s) 
22:30 Celebritate (s) 0:30 Po
veștiri adevărate (r)

i Is

8:00 Sport cu Florentina 805 
Teleshopping 8:40 Mariana - 
Prețul inocenței (r) 9:40 Sun
set Beach (s) 10:40 Dragoste 
și putere (r) 1130 Tele RON 
13:00 Garito - partea l+lll 
16:05 Dragoste și putere (s) 
1700 Camera ascunsă 1730 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 1900 Manana - Prețul 
inocenței (s, Venezuela, 2003) 
2000 Când bărbații nu-ți dau 
pace 2200 Totul despre sex i 
(s) 22:30 Focus Plus 23:30 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 2400 
Mutant X (s, SF/acțiune/aven- 
tură, coprod., 2001)

6:55 Viața dimineața 900 Fun 
X. Videodipuri 10:00 Euro- 
maxx (r) 10:30 Euroblitz (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Euromaxx (do
cumentar) 1230 Teleshopping 
13:05 Marș forțat. Cu George 
Mihalcea 14:00 Teleshopping 
14:35 Lumea cărților 15:35 
Euroblitz: Jurnal european (r) 
(doc) 16:00 Nașul (r) 18:00 6! 
Vine presai 20:00 Diminețile 
unui băiat cuminte (comedie, 
România, 1966) 22:00 Nașul. 
Talk-show 2400 Știri 0:15 Di
minețile unui băiat cuminte (r) 
(comedie, România, 1966) 
2:15 6! Vine presa! (r)

8.05 Tăntălăul și Gogomanul: 
Când Harry l-a cunoscut pe 
Lloyd (comedie, SUA, 2003). 
9:30 Gemenii (romantic, Fran
ța, 2004). Cu: Clement Sibony 
11:00 Hidalgo (aventuri, SUA,
2004) . 13:10 Doctoral (dramă, 
SUA, 1991). 15:10 Scooby- 
Doo 2: Monștrii dezlănțuit 
(comedie, SUA, 2004). 1645 
Herbie - Mașina buclucașă fa- 
venturi, SUA, 2005).1825 Lac- 
kawana Blues (dramă, SUA,
2005) 2000 Cealaltă junătate 
(comedie, Marea Britanie, 
2005).

1100 Planeta fotbal 1130 Re
alitatea bursieră 12:00 Reali
tatea de la 12:00 13:20 Des
chide lumea! 1400 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:15 Deschide lu
mea! 17:00 Realitatea de la 
17:00 1745 Editorii Realității 
1800 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei. Cu Răz
van Dumitrescu 20:15 100% 
2100 Realitatea de la 21:00 
21:55 Prima ediție 22:00 
Oamenii Realității. Cu Comei 
Nistorescu

700 Nașterea unei mașini de 
curse 900 Confruntări și fiare 
vechi 1000 Spectacolul rulotelor 
1100 Superstrocturi 1200 Mo
tociclete americane 1300 Sub
mersibilul 1400 Poveștile celor 
care nu mai sunt 1500 Mega- 
războaie cu fiare vechi 1600 
Brainiac - Maniaci ai științei 
1700 Curse 1800 Automobile 
americane recondiționate 1900 
Superstrocturi: Antonov 225 
2000 Vânătorii de mituri 2100 
Motociclete americane 2200 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
2300 Pompierii americani 2400 
Mașini pe alese



joi, 6 iulie 2006 CUVAffi#. ACTUALITATE /5

180 de zile au mai rămas 
până la integrarea in UE Administratori evazionisti

A-,

rhapsody.com
Deva (C.P.) - Acest site permite ascultarea de muzica 
online. Baza de date a portalului Include circa două mt- 
Hoane de melodii.

In Județ_______ ______ ______
DN 7 Vețel - Burjuc - Zam - Limita cu județul Arad 
DN 66 Slmeria - Orâțtie - Limita cu județul Arad

M Administratorii și a- 
sociații a patru firme 
din județ sunt cercetați 
pentru evaziune fiscală.

Clara PAs___________________
clara.pasftlnfarmmedla.ro

Deva - Polițiștii Serviciului 
de Investigare a Fraudelor e- 
fectuează cercetări privind 
administratorii și asociații a 
trei societăți comerciale din 
Deva, pentru comiterea in
fracțiunilor de evaziune fisca
lă și încasarea de dividende 
din profituri fictive. Firmele 
au ca obiect de activitate: tă
ierea și rindeluirea lemnului; 
intermedieri cu comerțul cu 
material lemnos și de con
strucții; activități de arhitec
tură, inginerie și servicii de 
consultanță tehnică. Adminis

tratorii, în perioada februarie 
2004 - septembrie 2005, au în
registrat, pe costuri, cheltuieli 
cu prestații efectuate la terți, 
în sumă de 567.536 lei noi, 
diminuându-și astfel impo
zitul pe profit și TVA cu su
ma de 142.000 lei noi. De ase
menea, aceștia au ridicat din 
casierie suma de 215.900 lei 
noi, pe care au folosit-o în 
interes personal.

Caz identic
La Ilia, administratorul u- 

nei firme este cercetat pentru 
că în cursul anului trecut a 
dispus de bunurile și banii so
cietății, în vederea efectuării 
unor plăți către o altă socie
tate, cu toate că firma avea 
datorii la bugetul consolidat 
al statului. Patronul a înregis
trat, pe costuri, cheltuieli cu 
prestații efectuate la terți în

Administratorii unor firme de prelucrarea lemnului sunt cercetați 
pentru evaziune fiscală.

sumă de 567.536 lei noi, dimi
nuându-și astfel impozitul pe 
profit și TVA cu suma de 
142.000 lei noi. Din cercetările 
efectuate a mai rezultat fap
tul că fostul administrator al 
societății nu a predat judecă
torului sindic documentele 
contabile ale societății, firma

(Foto:,CL) 

aflându-se în lichidare, crean
țele acesteia ridicându-se la 
suma de 511.837 lei noi.

Cei doi sunt cercetați pen
tru comiterea infracțiunilor 
de evaziune fiscală și nepre- 
darea documentelor contabile 
ale societății, judecă-torului 
sindic.

In Deva aparatele radar vor fl amplasate pe B-dul Dace- 
bal - Str. Horla - Str. SI. Emlnescu - Calea Zarandulul

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

Consiliul Județean Hunedoara: Valorificarea adeverințelorDorin Pâran, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:_______________
Colonel Ion Bogdan, adjunct al inspectorului-șef

14.00-16.00 

IPJ Hunedoara:_____________________________________
Comisar de poliție Marcel Zaharie,

adjunct al șefului IPJ 10.00 - 12.00

’ Primăria Municipiului Deva:________________________
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Deva (C.P.) • Sabin Mun
tean din municipiul Hunedoa
ra dorește să afle dacă orele 
suplimentare se iau în consi
derare la recalcularea pensiei.

Răspunsul Casei Județene 
de Pensii Hunedoara: „Spo
rurile regăsite la dosar sunt 
cel de vechime și cel de con
diții grele din perioada 
01.11.1974 - 01.01.1978.

Dacă s-a mai prezentat o 
altă adeverință nu a fost încă 
valorificată. Orele suplimen
tare nu s-au valorificat la ba
za de calcul pe legile anterioa

re și nu se valorifică nici la 
recalcularea pensiei în baza 
HG. 1550/2004 completată cu 
O.U.G. nr.4/2005”.

NOTĂ: Scrisorile cititorilor 
noștri sunt binevenite, cu 
condiția să fie semnate și să 
aibă specificate adresa și nu
mărul de telefon ale sem
natarului.

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: adri- 
an.salagean@informmedia.ro.

Ghișeu la Casa de Pensii

Fără centru de 
colectare

Deva (C.P.) - Nota de 
acceptare este valabilă 30 
de zile, timp în care pro
prietarul mașinii vechi 
trebuie să predea auto
turismul, la casare, la un 
centru de colectare agreat 
în cadrul programului 
național. Până acum în 
județ nu există nici un 
astfel de centru, care să 
dețină autorizație. Pentru 
a renunța la vechea mași
nă, statul acordă proprie
tarului 3000 de lei noi.

Primăria Municipiului Hunedoara:__________________
Simion Jitian, viceprimar de la ora 09.00

TBANUCTUBMBHDBI
...J - ,..v„ << ■ ■ ' -1_" ■ Vl-W ■ 1.

Societatea Preț Variație

1.
închidere (!el/<

SNPPETROM 0,5150
-a

2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 2,0900 -2,34
3. TLV 1,0600 0
4. BRD 16,2000 -3,52
5. BIOFARM 0,5050 -1,94
6. AZOMUREȘ 0,1740 -2,79
7. ANTIBIOTICE IAȘI 1,3600 0
8. ROMPETROL 0,0706 -1,81
9. BCCARPATICA 0,5300 0,93
10. IMPACT 0,4700 -1,05
11. SIE 5 2,1200 -1,85

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

PĂREREA TA CONTEAZĂ: H
U J J J J J j J . J J J J . . , . , .

Țntreprinderile mici 
Ași mijlocii pot fi

Țntreprinderile mici 
Ași mijlocii nu ar tre 
bui, în primul rând, 
să plătească impozit 
pe profit. Ar trebui 
neapărat ca noul Cod 
Fiscal să aducă facili
tăți pentru aceste în
treprinderi.

Dacă noul Cod Fis
cal va cuprinde 

mai multe facilități 
pentru întreprinderile 
mici și mijlocii trebu
rile ar merge mult 
mai bine în țara a- 
ceasta! Ele se vor dez
volta, nu vor da fali
ment ca acum!
Monica Ursu, 
Deva

Am impresia că 
IMM-urile se des

curcă foarte greu pen
tru că trebuie să plă
tească impozit pe pro
fit! Cred că ele sunt 
viitorul țării și ar tre
bui să li se acorde 
mai multe facilități.

Claudiu, 
Deva

Nu știu nimic 
despre întreprin

deri. Știrile economice 
nu mă interesează, în
să sunt de părere că 
prin dezvoltarea între
prinderilor mici ne va 
fi mai bine și nouă, 
românilor!

prospere, iar angajații 
acestora mulțumiți 
doar dacă acestea au 
un capital. Cum să-și 
facă un capital dacă 
statul le ia totul!?...

Anonimă,
1 Deva

CUBS VALUTAS BNR - 0t.D7.I008
1 euro_________________________________________ 3,5792 lei

1 dolar american______________________________ 2,8041 lei

1 gram de aur 56,4189 lei

Eugen Coorin, 
Deva

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.

7 5 1 9
1 6 9 5 4

8 4 1 3
7 6 3 4 2

6 5
4 9 7

3
8
4 7

4 1
8

6
4

2
3 1

9 1 2 7 8
Soluția jocului din 
numărul precedent

9 8 3 5 2

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

Alexandru Tocar, 
Deva

Regulament
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare ia 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.

U9EB 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 - 6 iulie 2006
Nume_______________________ Prenume________________________
Adresă_______________________________________________________
Telefon____________________ Sunteți abonat?__________________

rhapsody.com
clara.pasftlnfarmmedla.ro
mailto:adri-an.salagean@informmedia.ro
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•Cercetat. Polițiștii din cadrul Formațiunii 
de Poliție Rutieră Hațeg îl cercetează în stare 
de libertate pe Dorel M., de 46 de ani, din 
Hunedoara, șofer la o societate comercială, 
care a fost depistat în trafic, în timp ce 
conducea un autotractor marca VOLVO, 
având în sânge o îmbibație alcoolică de 1,40 
grame la mie. (D.l.)

•Situație clarificată. Poliția Municipiului 
Deva a clarificat situația lui Dorin L., de 33 
de ani, din Deva, fără ocupație, care este 
autorul unui furt de carburanți comis în 
noaptea de 3 spre 4 iulie a.c., pe raza 
localității Bârzova, jud. Arad, acesta fiind 
predat escortei poliției locale. (D.l.)

•Prostituție. Inspectoratul de Poliție al Ju
dețului Hunedoara a anunțat că, în urma ac
țiunilor efectuate pe linie de prostituție, lu
crătorii Biroului Poliției de Ordine Publică O- 
răștie au aplicat șase sancțiuni contravențio
nale, în valoare totală de 1.500 de lei. (D.l.)

Parcul Industrial, in beznă
■ După ce a înghițit 5 
mil. RON, Parcul Indus
trial riscă să rămână 
fără curent electric.

Hunedoara (M.S.) - Parcul 
Industrial Hunedoara riscă să 
rămână fără energie electrică 
de la o stație de 6 KV situată 
în apropiere, deoarece echipa
mentele acesteia trebuie să 
intre în reparații capitale, iar 
furnizorul de curent nu mai 
garantează că acestea vor ră
mâne în funcțiune și pe viitor,

de la Compania Transelectri- 
ca, prin care este anunțat că, 
din cauza consumului mic, a- 
numite componente din stația 
de transformare Peștiș ar pu
tea să nu mai fie menținute, 
după reparația capitală.

„Suntem în situația de a nu 
mai putea asigura utilitățile 
pentru firmele din parcul in
dustrial.

Nu se poate opri alimen
tarea cu energie electrică, a- 
tâta timp cât în zonă se dez
voltă investiții”, a afirmat pri
marul Nicolae Schiau.

(Foto: T. Mânu)

a declarat ieri primarul muni
cipiului Hunedoara, Nicolae 
Schiau.

Primarul municipiului Hu
nedoara, Nicolae Schiau, a a- 
fîrmat că a primit o scrisoare

El a apreciat că este nevoie 
de sprijin din partea oficiali
tăților hunedorene de la nivel 
județean sau Guvern pentru 
prevenirea unei posibile situ
ații de criză. Parcul industri-

Parcul industrial riscă să rămână fără utilități 

al Hunedoara se află situat 
lângă stația de transformare a
energiei electrice de la 110 KV, 
la 6 KV, din localitatea Peștiș.

Stația este singura din zonă 
de unde societățile de pe plat
forma parcului se pot alimen
ta cu energie electrică în para-

metrii solicitați de firmele si
tuate în perimetrul industrial,
susține primarul Hunedoarei.

Până în prezent, pentru a- 
menajarea parcului industrial 
Hunedoara au fost cheltuite 
fonduri în valoare de 5 mili
oane lei noi.

— ARTICOL PUBLICITAR

Arion, înfrânt
București (D.L) - Cur

tea Constituțională a de
cis că Legea camerelor 
de comerț și industrie 
din România, printre ai 
cărei inițiatori se numă
ră și senatorul hunedo- 
rean Viorel Arion, este 
neconstituțională, întru
cât încalcă două articole 
ale legii fundamentale. 
Astfel, în cadrul ședinței 
de ieri, Curtea Constitu
țională a luat în dezba
tere sesizarea de necon- 
stituționalitate privind 
respectiva lege, formula
tă de 56 de deputați a- 
parținând grupurilor 
parlamentare ale PD, 
minorităților naționale 
și independenților. în 
urma deliberării s-a de
cis, cu majoritate de vo
turi, că Legea camerelor 
de comerț și industrie 
din România este necon
stituțională deoarece 
contravine prevederilor 
art.l alin.(5) și art.76 
alin.(l) din Constituție. 
Decizia este definitivă și 
general obligatorie.

Supărat
Deva (D.l.) - Preșe
dintele organizației 
județene a UDMR, 
ministrul delegat 
pentru comerț luliu 
Winkler, a declarat 
că este nemulțumit 
de faptul că se amâ
nă adoptarea Legii 
Minorităților Națio
nale în forma în care 
ea a fost propusă de 
Guvern. „Protocolul 
Coaliției nu se aplică. 
Nu suntem mulțumiți 
de modul cum func

ționează această Co
aliție de guvernare, 
iar unul dintre aspec
te este cel privitor la 
Legea Minorităților. 
Această lege trebuie 
adoptată așa cum a 
fost propusă de Exe
cutiv. Mai concret, 

nu vom accepta o 
lege golită de con-. 
ținut", a spus Win
kler

luliu Winkler
(Foto: CL)

Se caută vedete
Deva (R.Ș.) Astăzi, de la ora 10.00, se 

organizează la Deva preselecția „Național 
, Tv și Fresh Star te ajută să devii vedetă”, 

întâlnirea cu tinerele talente va avea loc 
în holul Hotelului Sarmis, iar prezenta
toarea acestui eveniment va fi vedeta 

? Național Tv, Catrinel Sandu. Caravana 
; „Fresh Stai E natural să câștigi” continuă
* la Deva printr-o serie de concerte organi- 
I zate în Piața Cetății. Mâine, de la ora 19.00, 
| vor cânta Sistem, Blondy, Andra și Akcent.
* De la aceeași oră, sâmbătă vor fi proiec

tate cele mai importante faze din Divizia A 
Burger, iar mai apoi vor cânta Mihai 
Mărginean și Bere Gratis. Duminică sunteți

* invitați la concertul de muzică populară 
Favorit.

AGENDA DEMOCRAȚILOR

POLITICILE PARTIDULUI DEMOCRAT
Procesele de integrare și globalizare, ritmul rapid al inovării și transformării 

societății românești și al societății umane, în ansamblul ei, impun schimbări și 
în abordarea politicilor Partidului Democrat, ținând cont de realitățile unei țări 
aflate în tranziție, într-o lume a tranziției.

Partidul Democrat își propune, pe termen scurt, redefinirea sa ca partid aflat 
în centrul spectrului politic, dedicat guvernării, integrării euro-atlantice și asi
gurării prosperității tuturor categoriilor sociale.

/. Politica Partidului Democrat în domeniul fiscal:

în perioada 2000-2004, instrumentele de natură fiscală, aflate la dispoziția 

Guvernului, nu au fost folosite întotdeauna corect din punct de vedere eco
nomic. Sute de agenți economici au beneficiat de scutiri sau reeșaionări ale 
datoriilor către buget, numai pe baza unor criterii subiective și îndoielnice. Par
tidul Democrat, alături de partenerii săi de guvernare, a pus capăt acestor obi
ceiuri, eliminând astfel posibilitatea ca, din nou, mii de miliarde de lei, desti
nate finanțării unor proiecte și programe guvernamentale de reformă și de 
dezvoltare, să rămână în conturi prietenoase și confidențiale deschise prin par- 
adisuri fiscale, conturi ale miliardarilor de carton, care, în mod normal, ar fi 
trebuit să treacă pragul Parchetului și nu pe cel al Ministerului Finanțelor. în 

ultimii 4 ani, însă, ei au avut în această instituție un paravan. După primele 
luni ale actualei guvernări, această situație a fost schimbată radical.

O fiscalitate ridicată constituie un obstacol considerabil în calea prospe

rității, deoarece descurajează inițiativa privată, investițiile inovatoare și anga
jarea de personal.

Relaxarea fiscală este soluția Partidului Democrat, ca partid aflat la guvernare, 
de stimulare reală a dezvoltării economiei.

Am început guvernarea cu o măsură pentru care, astăzi, lideri politici din 
țările occidentale ne felicită - cota unică de impozitare. Vom reuși, astfel, să 
scoatem la lumină o parte însemnată din economia „gri". Angajații și angaja
torii încep să simtă efectele măsurilor de relaxare fiscală pe care Partidul Demo

crat își propune să le sprijine în continuare. Cei care muncesc din greu și plătesc 
taxele trebuie să fie recompensați și nu pedepsiți.

în consens cu preocuparea sa continuă pentru reducerea presiunii fiscale 

asupra activității economice, Partidul Democrat are în vedere:
* lupta decisivă împotriva fraudei fiscale
* garantarea bunei funcționări a pieței
* evitarea distorsiunilor comerciale iraționale
* supravegherea și ameliorarea impactului global al măsurilor fiscale
* coordonarea unei taxări indirecte raționale și armonizarea bazelor de impo

zitare
* încurajarea activităților economice transfrontaliere

Organizația Județeană Hunedoara a 
Partidului Democrat
Biroul de Presă

(56003) @

Subprefecții, 
simpli executanți

Deva (D.l.) - Recent au fost 
publicate normele de aplicare 
ale Legii 340/2004, privind 
prefectul și Instituția Prefec
tului, norme prin care puteri
le acestuia sunt sporite. Ast
fel, hotărârea de Guvern 
460/2006 stabilește atribuții 
clare pentru fiecare dintre cei 
doi subprefecți care devin 
simpli executanți. „Normele 
de aplicare specifică clar că 
noi suntem ajutoarele prefec
tului iar de acum încolo fie
care se ocupă de anumite 
probleme. Mie, de exemplu, 
îmi revin aspectele legate de 
restituirea proprietăților și 
de conducerea operativă a in
stituției, în timp ce colegul 
meu Dan Pricăjan se va ocu
pa de comisiile și colegiile 
din Prefectură”, ne-a declarat 
ieri subprefectul Attila Dezsi. 
La rândul său, prefectul ju
dețului Hunedoara, Cristian 
Vladu, a afirmat că, de acum 
înainte, toată conducerea Pre
fecturii cade doar în sarcina 
sa: „După noua lege, a deve
nit o instituție unipersonală. 
Subprefecții sunt simpli exe
cutanți, iar dacă nu execută 
ceea ce li se cere, își vor face 
valijoara și pleacă acasă”.

Cristian Vladu (Foto: T.Manu)

Undete poțiabona?
■ la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva
Strada 22 Decembrie, numărul 37A,
- la posta;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

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

Cum poți__parti_cipa?
i.i ti un iboriamenî la Cuvântul Liber pen 
tru minim O t UNA cu numai 8,9 let (da, 
ai > Uit binei, sau prelungește ti actualul

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeetUl1
Vai a rtj Cuvântul Liber iti mobilează 
'.ui'sigi'tid < u numai 8,9 lei!

Vu-i m antrj, vrei r-. j te si rasfeți, dar la 
ir-HL'.iM :.-j clin concediu ai vrea, totuși, sa 
ria .' SH <•> Jia '-.utnKjcrie. nu pe cod veche 
Nn ni'-.im gândii la line, iți rămân bani si 
d<- mar<- . ij ' icjij!- inta1

I

Citește!
Cuvântul

liber 1 gA?-
.jy nu te « ■fc; /■

uimește?
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Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!
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Italia, la a sasea finală de CM

H
L «Șase săptămâni. Englezul David Beckham 

a părăsit terenul accidentat în meciul cu 
Portugalia și a fost diagnosticat cu ruptură a 
tendonului lui Achile și o leziune la liga
mentele genunchiului stâng. Medicii l-au 
anunțat să ia un repaos de șase săptămâni.

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

orădean Emerich Jenei a apreciat drama
tismul deosebit al semifinalei dintre Ger

mania și Italia. „Partida în 
sine nu s-a ridicat la un ni
vel tehnic deosebit, dar a 
impresionat prin dramatism 
și incertitudine. Spre 
mirarea mea, italienii au ata
cat mai mult și au fost mult 
mai periculoși. Lipsiți de 
aportul suspendatului Frings, 
germanii au avut o linie de 
mijloc incompletă față de for

mula de bază. De cealaltă parte, Camorane- 
si și Cannavaro au jucat foarte bine. Ger
manilor nu le-a prea reușit nimic în atac, 
acolo unde Podolski, Klose, iar mai apoi 

I Schweinsteiger, introdus puțin prea târziu 
în teren, nu au fost deloc inspirați. Am mai 
remarcat faptul că în ultimele minute 
nemții nu s-au mai concentrat suficient, 
contrar obiceiului lor de a forța până la 
fluierul final, gândindu-se mai degrabă la 
penalty-urile de departajare. Ca urmare, 
ei au primit două goluri, ratând prezența 
pentru a opta oară într-o finală de Campi
onat Mondial”, ne-a declarat fostul antrenor 
al Stelei și al echipei naționale.

■ Italia a învins Germa
nia cu scorul de 2-0 și 
va juca duminică cu tro
feul pe masă.

Dortmund (M.F.) - Măcina
tă de „scandalul Moggi”, Italia 
exultă după calificarea în a 
șasea finală de Campionat 
Mondial, în timp ce Germania 
este înecată în lacrimi. Ital
ienii au învins cu 2-0, după 
un joc dramatic, prin golurile 
reușite de Gorsso (119) și Del 
Piero (120). „Este foarte greu 
să trecem peste această 
decepție. Să iei două goluri în 
ultimele minute de prelungiri 
este foarte dureros. Trebuie să 
o înghițim, dar jucătorii pot fi 
mândri, pentru că au făcut un 
super turneu. Ei trebuie să fie 
mândri că au reușit să mobi
lizeze o țară întreagă alături de 
ei. Trebuie să felicit echipa Ital
iei pentru calificarea în finală, 
dar este trist pentru că și noi 
am avut multe ocazii de a 
înscrie”, spune Jtirgen Klins
mann, selecționerul Germaniei.

„Ușor mai buni”
Omologul său italian, Mar

cello Lippi, este de părere că 
victoria peninsularilor a fost 
meritată. „Ținând cont de cum 
a decurs meciul, ar fi fost 
incorect dacă nu am fi câș
tigat. Am fost ușor mai buni. 
Nu chiar net superiori, dar nu 
cred că se poate pune la îndo

„Italia poate învinge și marțienii"

Pirlo, jucătorul meciului
Dortmund (MF) - Deși Grosso și Del 

Piero au marcat goluri istorice, mijlocașul 
Andrea Pirlo a fost ales cel mai bun jucător 
al meciului, „deoarece pe tot parcursul 
acestuia a evoluat superb în fața apărării. 
El a făcut mereu ceea ce a trebuit, în 
momentul potrivit, și a fost foarte inteligent 
la pasa pentru golul lui Fabio Grosso”, a 
declarat Gyorgy Mezey, membru al 
Comisiei Tehnice a FIFA. Site-ul oficial al 
competiției notează că Pirlo a fost omul- 
cheie al menținerii posesiei balonului de 
către italieni și prin viziunea sa aspra jocu
lui a creat primul gol, atunci când, în loc 
să tragă la poartă, a preferat să îi trimită 
o pasă lui Fabio Grosso, care a marcat.

■ Ziariștii italieni au lă
sat la o parte scandalul 
Moggi și au alocat spații 
mari calificării în finală.

Roma (MF) - Presa din pe
ninsulă a elogiat ieri „squa
dra azzura” după victoria cu 
scorul de 2-0 în meciul cu 
Germania și calificarea în 
finala Cupei Mondiale.

„O Italie istorică, suntem 
în finală”, titrează pe prima 
pagină cotidianul La Repu- 
bblica, în timp ce Corriere 
della Sera scrie pe prima 
pagină: „Germania învinsă în 
prelungiri, un alt meci pentru 
istorie”. „Vă iubim”, scrie cu 
majuscule Corriere dello Sport, 
în timp ce Gazetta dello Sport 
notează: „Zboară Italia, zboa
ră”. „Această Italie poate în-

Pirlo (la minge) va juca în finală (Foto: epa)

Contract încheiat
Dortmund (MF) - Du

pă semifinala Germania 
și Italia, scor 0-2, meci 
care a adus eliminarea 
nemților de la Campi
onatul Mondial, contrac
tul antrenorului Klins
mann a expirat. Franz 
Beckenbauer a spus că 
ar dori ca selecționerul 
să-și prelungească anga
jamentul. „Echipa Ger
maniei a făcut un tur
neu foarte bun. Nici în 
meciul cu Italia nu pu
tem spune că diferența a 
fost atât de clară pe cât 
o arată scorul de pe ta
belă. Dar italienii au 
fost foarte inteligenți și 
ne-au învins. Mi-ar plă
cea ca Jurgen Klinsmann 
să rămână pe bancă, 
pentru că a demonstrat 
că echipa are viitor”.

Auzind declarația lui 
Beckenbauer, antreno
rul reprezentativei Ger
maniei a răspuns sec: 
„Nu mă pot gândi la as
ta acum. Deocamdată 
sunt dezamăgit de elimi
nare”.

Del Piero a marcat în minutul 120

ială faptul că meritam să câș
tigăm. Sunt foarte fericit că 
echipa a putut să câștige un 
asemenea meci, pe un stadion 
cu 60.000 de germani. Am făcut 
un meci extraordinar. Dar încă 
nu am ajuns la capătul drumu
lui, el se va încheia duminică”, 
susține Lippi. Președintele 
Comitetului de organizare al 

Totti a fost peste Ballack (Foto: epa»

vinge pe oricine, inclusiv mar
țienii. întreaga Germanie plân
ge pentru acest 2-0 mai mult 
decât meritat (...), dar cu

Germania, primul eșec la Dortmund
■ Echipa gazdă a înre
gistrat prima înfrângere 
în acest oraș, după 15 
meciuri disputate.

Dortmund (MF) - în 15 meci
uri internaționale disputate 
din 1935 pe fosta arenă West- 
falenstadion, redenumită Sig- 
nal-Iduna Park, Germania s-a 
impus în 13 rânduri, a remizat 
o dată și a suferit o înfrângere, 
marți seara, cu Italia. Germa
nia, care s-a înclinat în pre
lungiri după golurile lui Fabio 
Grosso '119 și Alessandro Del 
Piero '120+1, nu s-a impus 
niciodată în fața Italiei într-o 
competiție oficială în șapte 
meciuri, cinci la Gupa Mondi
ală (1962, 1970, 1978, 1982 și 
2006) și două la Campionatul 
European (1988, 1996). De
asemenea, Germania nu a mai 
învins „o mare putere” a fot
balului mondial din octombrie 
2000. De la victoria din fața 
Angliei, scor 1-0, din 7 
octombrie 2000, din calificările 
CM 2002, de la Londra, în ulti
ma partidă oficială susținută 
pe arena Wembley înainte de 
demolare, Germania a dispu- 

(Foto: EPA)

CM, Franz Beckenbauer: „Este 
păcat, dar eu cred că Italia 
merita calificarea. Ei s-au 
dovedit mult mai inteligenți și 
mai norocoși în ultimele 
minute”, spune Kaiserul.

„Pentru Pessotto”
Autorul golului doi, Aless

andro Del Piero, a dedicat vic

Italia a pierdut mereu. Un mo
tiv există și el este următorul: 
Italia este mai puternică”, 
scrie cotidianul II Messagge- 
ro. „Suntem mari și o știam. 
Noi i-am învins, germanii vor 
boicota pizza noastră, lăsân- 
du-se savoarea mai bună și 
mai frumoasă, cea a victoriei. 
Echipa s-a făcut apreciată, ad
mirată, iubită pentru spiritul 
său extraordinar, pentru capa
citatea sa de a suferi, de a lup
ta menținându-și luciditatea. 
Este un meci care intră în le
gendă, o semifinală care va ră
mâne în ochi și în inimi și ca
re ne oferă a șasea finală de 
CM”, se arată intr-un editori
al din Corriere dello Sport. „Ei 
au dat totul și din această cau
ză au obținut totul. Finala, glo
ria, aplauzele lumii întregi”, 
scrie cotidianul La Stampa.

Duel intre Schneider și Grosso, autorul primului gol (Foto: epaj

tat 18 meciuri contra unor 
echipe care au câștigat Cupa 
Mondială sau Campionatul 
European, înregistrând un 
bilanț de 11 înfrângeri și șapte 
remize, cu 14 goluri marcate și 
34 primite. Potrivit statisticilor 
FIFA, calificarea la penaltiuri 
în meciul cu Argentina din 

toria fostului său coleg Pes
sotto, aflat în spital după o 
tentativă de suicid: „A fost un 
meci fantastic și dificil. Am 
întâlnit o echipă foarte put
ernică, care putea să înscrie 
prima, dar am demonstrat că 
avem- voința de a ne bate și 
de a învinge. Dedic această 
victorie lui Gianluca Pessot
to, care trece acum prin 
momente grele”.

Spectator la partidă a fost 
și Pele, triplu campion mon
dial cu echipa Braziliei. „Am 
fost martor la o enormă sur
priză în această seară, 
întrucât Italia a jucat foarte 
diferit față de ce a jucat până 
acum. Pentru mine, acesta a 
fost cel mai bun meci de la 
Gupa Mondială,, și Italia a fost 
cea mai bună echipă în 
această seară”, a precizat 
brazilianul.

„Squadra Azzurra” a câș
tigat trei titluri mondiale, în 
1934 (2-1, după prelungiri, cu 
Cehoslovacia), în 1938 (4-2 
cu Ungaria) și în 1982 (3-1 cu 
Germania).

Italia a pierdut alte două 
finale, în 1970 și 1994, de 
fiecare dată în fața Bra
ziliei.

în Mexic 1970, Selepao cu 
Pele și Jairzinho s-a impus 
clar, cu 4-1, iar la CM 1994, 
din SUA, selecționata „auri- 
verde”, cu Romario și Bebe- 
to, a învins la loviturile de 
departajare, cu 3-2.

Dezamăgire La fina
lul partidei majoritatea fot
baliștilor germani aveau 
ochii înlăcrimați. în foto
grafie, atacantul Lukas Po
dolski și-a pus tricoul pe 
cap pentru a-și ascunde 
tristețea. (T.B.) (Foto: epa)

sferturile de finală ale Gupei 
Mondiale (1-1 după 90 de 
minute de joc) nu este consi
derată o victorie, ci o remiză, 
în ciuda acestui bilanț mai 
puțin fast, Germania a dispu
tat finala CM 2002 (pierdută cu 
0-2 în fața Braziliei) și a ajuns 
în semifinale la CM 2006.
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»E SCURT

• Probe speciale Ieri, în a patra zi de con
curs din cadrul competiției „Transilvania 
Adventure Trophy", în zona Valea Fierului s- 
au disputat patru probe speciale. Este vorba 
de cele de îndemânare, cățărare, coborâre și 
de putere a mașinii. Organizatorii apreciază 
că sunt probe foarte dificile. (V.N.)

• Deocamdată, la FC Corvinul 
2005 Hunedoara se pregătesc patru portari. 
Ei se numesc Rahoveanu, Oproc, Băeșu și 
Pascal. Ultimul este venit de la Sibiu. (V.N.)

Adventure Trophy, risc asumat
II Temerari din mai

Sportul nu are vârstă (Foto: Traian Mânu)

: Concurs old boys
Hațeg (V.N.) - în organizarea AS „Ra

cheta” Hațeg, recent, în localitate, s-a 
desfășurat „Cupa Țării Hațegului” la tenis, 
concurs destinat veteranilor. Au participat 

. perechi de dublu masculin din Timișoara, 
Deva, Hunedoara și Hațeg. Deși au partici
pat. concurenți trecuți bine de prima 
tinerețe, organizatorii apreciază că partidele 
au fost viu disputate. în finală s-au întâlnit 
două perechi de la AS „Racheta”: Mihai 
Radu - Petrescu Tica și Daniel Nicoară - 
Traian Tuducea. Câștigătoarea turneului a 
fost prima pereche.

multe țări concurează 
în cel mai extrem raliu 
din Europa.

Valentin Neagu_______________
valetitin.neagu@informmedia.ro

Deva - Considerat cel mai 
dificil concurs din Europa de 
acest gen, „Transilvania Ad
venture Trophy” se desfășoară 
în aceste zile în județul Hune
doara și reprezintă o întrecere 
sportivă complexă, care 
îmbină abilitatea de a conduce 
o mașină 4x4 în teren acci
dentat cu spiritul de aventură 
și capacitatea de orientare în 
zone greu accesibile și lipsite 
de marcaje.

Se pare că plaiurile hune- 
dorene oferă din plin aseme
nea condiții, iar concurenți 
din Spania, Olanda, Belgia, 
Italia, Austria, Croația etc. 
sunt de-a dreptul entuzias
mați de ce pot vedea la noi.

„Față de alți ani, concursul 
este mult mai echilibrat. Au 
fost ediții când după două zile 
de concurs unii se detașau în 
câștigători. Acum, nu.

După 12 ore!

Clasamentul se schimbă de 
la o probă la alta. “Important 
este că întrecerea își păs
trează calitatea de cea mai 
extremă de acest gen din 
Europa. Mă refer în primul 
rând la dificultățile din teren 
și cele de orientare. Iar ca 
frumușețe, nu mai vorbesc. 
Oamenii sunt de-a dreptul 
îndrăgostiți de aceste locuri” 
- ne-a declarat Virgil Marin, 
directorul de concurs.

încă de la început, traseul 
a fost gândit ca foarte dificil, 
însă organizatorii au spus că 
ploile din ultima perioadă 1- 
au făcut cu mult mai greu. Cu 
toate acestea, puțini au fost 
cei care au abandonat, atât la 
mașini, cât și la motociclete.

Ca să ne dăm seama despre

După câteva ore de odihnă, dimineața, concurenții ridică tabăra 
și pleacă mai departe (Foto: t. Mânu)

ceea ce se întâmplă, să 
spunem că, pentru a ajunge 
la capătul unei probe de 17 
km, o parte dintre cei 14 
motocicliști participanți au 
parcurs mai bine de 100 de 
km! Apoi, bunăoară, prima 
dintre mașini a plecat în a 
doua zi de concurs la ora 10. 
Abia după 12 ore au început

să sosească primii automo- 
biliști. Pentru siguranță, pro
ba a fost întreruptă la ora 1 
din noapte. Distanța a fost de 
82 de km. Concursul se va 
încheia vineri, la Suseni, 
după parcurgerea ultimei 
etape: Nucșoara - Ohaba 
Sibișel - Valea Dîljii - Cetatea 
Colț - Suseni.

Cei mai mulți concurenți se "cazează" începe o nouă zi de concurs pentru motocicletele par
cam așa (Foto: Traian Mânu) ticipante la "Transilvania Adventure Trophy"

Directorul de concurs Virgil Marin este 
mândru de ceea ce face

COMUNICAT

[ ■ RTLASSI

INFORMAȚII la telOSOf0100100
(număr apelabil din orice județ fara suprataxa)

SC EUROCONSULT SRL DEVA
UCHIDATOR AL S.C. CASTIGO BUJOREANU PROD- 

COM S.R.L. DEVA - ÎN FALIMENT 
ORGANIZEAZĂ UCITAJ1E

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI DIN PATRIMONIUL SC
CASTIGO BUJOREANU PRODCOM S.R.L.:
- Mașină mulHlame 6.700 lei + TVA
■Ferăstrău circular 800 lei + TVA
Licitația va avea loc în data de 17.07.2006, ora 12, la sediul lichidatorului 
din Deva, str. M. Kogălniceanu, nr.4, cam. 18, et.l, jud. Hunedoara. în caz 

de neadjudecare, licitația se va relua în zilele de 18.07.2006, 19.07.2006, 
20.07.2006, 21.07.2006, ora 12.
Informații la tel. 0254-231279,0745.068.763. (56000)

Vă facem cunoscut că în data de 1 august 2006, ora 9, la se
diul Detașamentului de pompieri al municipiului Deva se va 
desfășură concursul pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi vacante 
de pompier salvator (paramedic) din cadrul «Serviciului voluntar 
pentru situații de urgență» din subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva.

Concursul se va desfășura după următorul program:
. 1 august 2006 - ora 9 - proba fizică eliminatorie
. 1 august 2006 - ora 15 - interviul
Actele necesare pentru participarea la concurs și bibliografia 

pentru interviu su#ț afișate la sediul Primăriei municipiului Deva.
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiții specifice:

■ studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat;

• permis de conducere cel 
puțin categoria B;

■ apt medical, fizic și psihic, 
în care scop se vor efectua 
următoarele examene me
dicale:

- Interne
- Chirurgie

- Neuropsihiatrie
- O.R.L.
- Oftalmologie
- Examen M.R.F.
- Examen psihologic, fina

lizat printr-un aviz psihologic
■ Fără antecedente penale 

sau în curs de urmărire penală 
ori de judecată pentru 
săvârșirea de infracțiuni

Depunerea dosarelor se face la «Compartimentul resurse 
umane, salarizare» al aparatului propriu de specialitate al Consi
liului local al municipiului Deva, până la data de 26 iulie 2006.

Informații suplimentare la telefoanele: 21.34.35, 21.85.79 /
int.1 12. (56018)

SPITALUL MUNICIPAL ORĂȘTIE
Cu sediul în Orăștie, Str. Pricazului, nr. 16, tel. 0254/242950, 

0254/242951, fax 0254/241615, cod fiscal 5808334, organizează, 
în data de 19 IULIE 2006, ora 12.00, selecție de ofertă prin proce
dura cerere de oferte, în conformitate cu O G. nr. 60/2001 privind 

achizițiile publice, aprobată și modificată prin Legea 212/2002, cu 
competările și modificările ulterioare.

Tipul contractului ce urmează a fi atribuit este prestări servicii - 

servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.
Caietul de sarcini este disponibil la sediul unității noastre și poate 

fi achiziționat contra sumei de 50 RON, plătită la casieria unității noas

tre.
Termenul limită de depunere a ofertelor este 18 IULIE 2006.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 242950, 242951, interi

or 116.
(55980)
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CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A » 
ACȚIONARILOR S.C. SARMISMOB S.A.

cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, jud. Hunedoara, 

înmatriculată la ORC Hunedoara, sub nr. J20/356/1991, CUI 2117288, 

atribut fiscal R

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. SARMISMOB S.A., 

în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile 

comerciale, republicată, și conform prevederilor art. 12 din actul 

constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor societății pentru data de 21.07.2006, ora 13.00, la se-;?. 

diul societății S.C. SARMISMOB S.A. indicat mai sus, cu următoarea- 
ORDINE DE ZI PROPUSĂ *

1. încetarea calității de auditor intern a S.C. CONTAUDIT EVALEX 

SRL, ca urmare a ajungerii la termen la data de 31.12.2006 a rapor

turilor contractuale.

2. Numirea societății EVEXCONT EVALUĂRI EXPERTIZE CONTABILE 

SRL, cu sediul în Deva, Str. Crizantemelor, bl. M2, ap. 5, jud. Hune

doara, înregistrată la ORC sub nr. J20/1792/1993, CUI 4945473, atribut 

fiscal R, reprezentată prin ILEA GHEORGHE, cu domiciliul în Deva, 

str. Mihail Eminescu, bL H, sc. E, et. 1, ap. 44, posesor al Cărții de 

identitate, seria HD, nr. 000944, eliberată de Pol. Mun. Deva, CNP 

1550907201016, ca auditor intern, pe perioada de 1 an, începând 

cu data de 01.01.2006 până la data de 31.12.2006.

3. Diverse.
în cazul în care nu se va întruni majoritatea cerută de lege pentru 

deliberări sau pentru adoptarea unei hotărâri, următoarea convocare 

este pentru data de 22.07.2006, în aceleași condiții privind ora și ’ 

locația. (56006) ,,

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

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

■ apartament cu 4 camere, situat în Deva, Str. 22 Decembrie, bl.20, sc.A, ap.5 (135.000)9 
lei+TVA),

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

. apartamentcu 4 camere, situat în Deva, Str. 22 Decembrie, bl.41, sc.B, ap.50 (135;00®tf 
lei+TVA), SV

. 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 
lei+TVA),

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

. apartamentcu 2 camere, situat în Deva, Str.Zarandului, bl.52, sc.A, ap.3 (82.500 lei+TVA), 

. spațiu administrativ, situat în Simeriâ, 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 3
INVITAȚIE

Către toți cei interesați să achiziționeze imobilele descrise anterior, să se. prezinte la lici* 
tațiile publice organizate după următorul calendar:

în data de 10 iulie 2006, ora 10,00
• în dala 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
■ In dala 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. (56002)

I
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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)
• circuit, contorizări, balcon închis, fără 
îmbunătățiri, zona Zamfirescu, preț 28.000 euro. 
Tel. 0745/159573. (7)
• Deva, cartier Dacia, Al. Romanilor, etaj 2, preț 
630 milioane lei. Tel. 0720/670305,0720/462263. 
CD
• parter, decomandate, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, fără asociație de 
proprietari, bun și pentru birouri, zona gării, 
Deva. Tel. 217888,220211. (T)

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

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

• urgent, Deva, zona Miorița, confort 1, 
contorizări apă, gaz, preț 1,230 mid. lei. Tel. 
0254/223336.
• apartament 2 camere, zona OM, etl, zonă 
foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
■ Gojdu,ST-48mp + centrălătermică+tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985256. (A6)
• Deva, zonă liniștită etaj 2, balcon, contorizări 
complete, ST 42 mp, preț 680 milioane, telefon 
0726/710903. (Al)
• parter, contorizări, bine întreținut Al. Streiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj Intermediar, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)
• 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. (A5)
• dec, parchet, gresie, faianță contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfirescu, preț 85.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0724/005228.  
(A5)
1 etaj 1, gresie, faianță contorizări, Al. 
omanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 

0724/169303,0742/005228 (A5)
• 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. (A3)
• dec,idtracentral,etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)

• • 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. (A3)

• zona Dada, etaj intermediar, parchet, 
contorizări. Preț 600 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
■ 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. (A3)
• dec, zona Bejan, etaj 1, contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• 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. (A3)
• dec, 2 balcoane, CT, parchet gresie, faianță 
et. 3, zonă centrală, preț 875 mii, neg, 
0742/019418 (Al)
• zonă liniștită et3, CT, îmbunătățiri, preț 780 
mii, tel 0726/710903. (Al)
• dec, st 70 mp, CT, 2 balcoane, bloc Lido, preț 
neg, tel. 0740/210780. (Al)
• circuit, CT, parchet, gresie, faianță, balcon 
închis, et 3, zona Dacia, preț 90.000 Ron, neg, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
■ luliu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Bd. Bălcescu, et. 2, dec, centrală termică 
amenajat, preț 128000 RON, tel. 221712,

/ 0724/305661. (A2)
• L Corvin, et. 2, dec, centrală termică balcon 
închis, parchet, preț 103.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit et 2, centrală termică balcon 
închis, parchet, gresie, faianță termopan, inst. 
sanit noi, preț 110.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. 22 Decembrie, dec, centrală termică 
faianță, gresie, izolat preț 130.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Bd. L Maniu, etaj intermediar, semidec, 
balcon, contorizări, preț 100.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• ngent, zona Dorobanți, st=58 mp, etaj inter
mediar, preț 33.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Gojdu, 50 mp, semidec, parchet gresie, 
faianță apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
accept credit ipotecar, preț 88.000 ron, neg, tel 
232808 0723/251498 (A4)

• Decebat etaj intermediar, dec., apartament tip 
standard, balcon, parchet faianță contorizări, 
urgent preț 120.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0788/165702. (A4)
• zona Dorobanți, dec, 60 mp, 2 balcoane, bloc 
nou, centrală termică gresie, faianță bucătărie 
modificată + boxă ocupabil imediat, preț 
120.000 ron, neg, tel. 0745/302200. (A4)
• zona Astoria, etaj 1, balcon, contorizări, bine 
întreținut ocupabil repede, preț 72.000 ron, neg, 
tel. 232808,0723/251498 (A4)
• zona Mărăști, transformat în dec, centrală 
termică parchet, gresie și faianță, bine 
întreținut preț 67.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
232809. (A4)
• zona Eminescu, deasupra magazinelor, 54 mp, 
cu balcon, etaj intermediar, fără modificări, 
parchet contorizări, urgent preț negociabil, tel. 
0723/251498 232808 (A4)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat telefon 215212. 
(Al)
• urgent, apartament 2 camere, zona Dacia,
Micro 15 și Dorobanți, bloc turn ■ maxim etaj 5, 
tel. 0746/30220’'.. 232809 (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Al. Neptun, zona I. Creangă etaj 1, 
ocupabil imediat, toate facilitățile: 
termopane, centrală termică pereți exte
riori izolați, tămplărie interioară schimbată 
ușă metalică parchet, lavabil; nu sunt 
agent imobiliar. Tel. 0722/227153. (13/30.06)

• dec, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în 
2 părți, Liliacului, preț 45.000 eujo, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228' (A5)
• etaj 3, parchet, contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128000 RON, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec, 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat, fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• dec, zonă ultracentrală balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare, preț 
1,380 mid, neg, tel. 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• 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. (A3)
• zona Udo, 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. (A3)
• doc, CT, parchet gresie, faianță zona 
Creangă preț 1,4 mid, neg, tel. 0742/019418 (Al)
• et 2, zona Gojdu, parchet 2 balcoane, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 110.000 RON, 
0726/316796. (Al)
• sdec, contorizări, parchet gresie, faianță et.
1, zona Uzo Balcan, preț 88.000 Ron, neg, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona Gojdu, dec, bloc de cărămidă centrală 
termică termopan, balcon mare închis, 
modificări, parchet gresie, faianță preț 140.000 
ron, neg, tei. 0723/251498 232808 (A4)
• zonă ultracentrală - piață dec, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg, tel. 0723/251498 232809. (A4)

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.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• 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. 
(A6)
• In zona Banca Transilvania dec, et2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (A7)
• In Dorobanți, parter înalt dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48.000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268830. 
(A7)
• 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. (A7)
• urgent decomandate, etaj 2. hol pătrat mare,
2 băi, zona Minai Kogălniceanu, balcon mare, 
parchet, centrală termică preț 155000 ron, 
telefon 0726/710903. (Al)
• urgent, decomandate, centrală termică 2 băi,
2 balcoane, ST 100 mp, etaj 1, zona Romsilva, 
preț 1450 miliarde, negociabil, telefon 
0742/019418 (Al)
• etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modern, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• dec, zona Miorița, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică gresie, faianță parchet, interfon, 
acoperit cu tablă, preț 39.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (A3)

• ap. 4 cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• urgent dec, CT, balcon închis, et. 2, zona 
Kogălniceanu, preț 1,5 mid, neg, tel. 
0742/019182. (Al)
• urgent zona Gojdu, centrală termică, 
amenajări, preț 40.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, dec, centrală termică 
St = 110 mp, preț 46.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Mărăști, dec, 3 balcoane, 2 băi, 
fără îmbunătățiri, preț 155.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona I. Creangă, etaj intermediar, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț49.0uuenr el. 0740/013971. (A2)

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. (Al)

Vând case, vile (13)

• vănd/schimb casă în Deva, 4 camere, cu 
apartament 3 ■ 4 camere plus diferență; vând 
mobilă de bucătărie; exclus intermediari. Tel. 
219588. (T)
• 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. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M, 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• 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. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18-m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• 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. (A5)

• casă în Deva, zona Mărăști, 2 camere, 
bucătărie, baie, centrală termică gresie, faianță 
termopan, st 400 mp, preț 65.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• nouă Deva, zona Pietroasa R+E+M, sc 240 
mp, 2 intrări, 5 cam, 2 băi, 2 garaje, CT, teren 400 
mp, tel. 0722/564004. (Al)
• în Rădulești, 2 cam, anexe, teren 1000 mp, preț 
50.000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, zona Dorobanți, D + P + M, 3 dormitoare, 
bucătărie, living, 3 bai, 2 camere nefinisate, 2 
terase mari, centrală termică toate 
îmbunătățirile, 2 garaje, st = 1100 mp, fs - 30 m, 
sc ■ 330 mp (110 mp pe fiecare nivel), preț 
350.000 euro. tel- 232808 0788/165702. (A4)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
olata imediat, telefon 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă cu anexe gospodărești, în localitatea
Căstău. Tel. 244263. (5457580/5.07)

• casă curte și grădină în Fizeș - Băița. 
Informații la tel. 0723/367110.

• casă in comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)
• casă la 10 km de Deva, apă gaz, telefon, cablu 
tv. garaj, încălzire centrală anexe, beci, grădină 
cu pomi, viță de vie, drum asfaltat, preț nego
ciabil. Tel. 214640. (T)
• 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. (A3)
• 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. (A4)

<

Vând garsoniere (19)

• Deva, Zamfirescu, bl. Q4, decomandate, 
amenajată balcon închis, mobilată utilată preț 
negociabil. Tel. 0720/670305,0720/462263.  (T)

• 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 (A6)

• urgent, Deva, Mărăști, multiple îmbu
nătățiri, contorizări; fără intermediari, preț 
680 milioane lei. Tel. 0788/106620. (5/5.07)

Redescoperă 
internetul.
Live!
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• în zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă. Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• 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. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă, gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• urgent garsonieră dublă, parchet laminat, 
gresie, faianță, contorizări, et 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• urgent, garsonieră, semidecomandate, parter, 
cu balcon închis, parchet, gresie, faianță, în 
Deva, preț 62000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• dea, mare, st 40 mp, etaj 4, neamenajată. 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896. (A5)
• 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. (A5)
• AL Romanilor, gresie, faianță, parchet, ușă 
schimbată, instalații noi, preț 56.000 RON, neg., 
tel.224300,0742/005228,0724/169303. (A5)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228, 
0721/436384. (A5)
• dea, gresie, faianță, parchet, contorizări, 
repartitoare, Al. Crinilor, preț 72.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• zona Dada, compusă din cameră, bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță, bine 
întreținută. Preț 480 mii. Tel. 211075,0747/779751, 
0726/679557. (A3)
• zona Progresului, ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• dea compusă din 1 cameră, balcon, zona 
Dacia, etaj 3, contorizări, parchet, gresie, faianță, 
mobilată. Preț 615 mil. fix., tel.211075, 
0745/666447,0726/679557.  (A3)
• Dada, contorizări, parchet, gresie, faianță, et 
3, preț 600 mii., neg., tel 0740/210780. (Al)
• contorizări, cu îmbunătățiri, mobilată 
complet, et. 1, Deva, preț 520 mii., tel. 
0745/639022:0726/316796.(Al)
• confort 1, dec., bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, ocupabilă imediat Bd. Decebal, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• semideo, bucătărie cu faianță + gresie, baie 

cu faianță + gresie, zona Mărâști, preț 60.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dea, bucătărie cu faianță + gresie, baie cu 
faianță + gresie, balcon, contorizări, str. M. 
EmineSCU, preț 55.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• confort 1, dec., bucătărie cu faianță + gresie, 
baie cu faianță + gresie, contorizări, zona Banca 
Transilvania, preț 27.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara. (A2)

• cameră, baie, contorizări, zona Gojdu, preț 
43.000 RON, tel. 0741/154401.227542, seara. (A2)
• zona Udo, dec., etaj intermediar, 30 mp, 
contorizări, parchet, ocupabilă imediat, accept 
credit ipotecar, preț 68.000 ron neg., tel. 
0745/302000,232809. (A4)
• zona Gojdu, etaj 3, cu balcon închis, acces la 
uscătorie, contorizări, parchet de stejar, gresie, 
faianță, preț 75.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
232808. (A4)
• zona Șc. Gen Nr. 6, etaj 2, cu balcon, 
contorizări, parchet, ocupabilă imediat, preț 
52.(XX in, neg., tel. 0788/165702,232809. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent,garsonieră,în zona pieței, blocurile: 40. 
30, preferabil fără etaj 4, cu sau fără amenajări, 
ofertă bună cu plata pe loc, fără credit, tel. 
0745/302200,232809. (A4)
• urgent, garsonieră, in zonă centrală, parter 
sau etaj 1, in suprafață de 30 - 40 mp, nu ezitați 
plata imediat, preferabil fără amenajări, tel. 
0723/251498,232808. (A4)

Vând terenuri (21)

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

• intravilan, Hondol, parcelabil, ideal pentru 
casă de vacanță, preț negociabil. Tel. 
0742/332112.
• pe DN 7:16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică, instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748/303744. (T)
• 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, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)
• intravilan, 22)00 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• teren, intrare Deva, zonă rezidențială, 6 
parcele 740 mp/parcelă, FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• intravilan, zona de locuințe Zăvoi, st 1.000, 
front stradal 10 metri, toate facilitățile, preț 35 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 0742/005228. 
(A5)
• teren inbavllan, cu toate facilitățiile, st=1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)

• 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. (A5)
• 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. (A5)
• 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. (A5)
• 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. (A3)
• teren In Retezat, st 300 mp, fs 13 m, curent, 
zonă deosebită, preț 11 euro/mp, tel. 211075, 
0726/130557. (A3)
• teren intravilan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 9 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,07456/66447,0726/679557. (A3)
• două parcele de teren, zona Săntuhalm, 1200 
mp și 2250 mp, vizavi de Petrom, pe stânga, preț 
9 euro/mp, tel. 211075,0726/679557,0745/666447. 
(A3)
• intravilan, zona Trident, suprafețe 400 - 1200 
mp, 1650 mp, toate utilitățile, front stradal mare, 
preț negociabil, nu se parcelează, tel. 
0723/251498,232808. (A4)
• 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. 
(A4)
• zona rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren intravilan, zona Trident suprafețe 400 - 
1200 mp. 1650 mp, toate utilitățile, front stradal 
mare,.preț negociabil, nu se parcelează, tel. 
0723/251498,232808. (A4)
• teren 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. (A4)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare intravilan, la șosea. Deva sau 
împrejurări, plata imediat, tel. 21S212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

Noi aducem 
soarele 

pentru voii

• amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6).
• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă, vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart.
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230324. (A7)
• 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. (A7)
• Deva, 80 mp. occidental, termopane, intrare 
Bulevard, 55000 euro, negociabil, telefon 
0722/564004. (Al)
• zona Deva, 80 mp, vad f.bun, amenajat occi
dental, intrare stradă, preț 55.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

• ofer spre închiriere chioșc alimentar situat în 
Deva, G. Enescu, lângă căminul IRE, preț 300 
ron/lună. Tel. 0254/225284,0742/866925. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 32 mp, 
în Orăștie, zonă centrală. Tel. 0746/196080, 
0741/383594.(5457575/3.07)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă. Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620.358. (A6)
• 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. (A6)
• 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; 0724/620.358. (A6)
• ofer spre închiriere ap 2 cam. et. 2, zona Gojdu, 
nemobilat, preț 80 euro/lună, tel. 0721/985.256; 
0724/620.358. (A6)
• 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. (A6)
• ofer pL 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. (A3)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, preț 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• in regim hotelier, cameră mobilată, în Deva, cu 
baie și TV, preț 70 RON/zi, tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră, Deva, zonă centrală, mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună, tel. 0726/710903. 
(Al)
• spațiu comercial Deva, 60 mp. zonă centrală, 
2 intrări, amenajat, preț 400 euro/lună, tel 
0722/564004. (Al)
• AL Patriei parter, 2 camere semidec., C.T., 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 euro/lună și 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• luihi Manta, et. 9,3 camere, dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună. tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți garsonieră, dec., mobilată, 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție pentru 
cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• AL Straiului garsonieră, mobilată, utilată, 
convector, cheltuieli mici iarna, et. 4, izolat, 
zugrăvit, pe termen lung, preț 80 euro/lună + 
garanție pt. cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• intermedlem închiriere garsoniere, mobilate, 
utilate, contorizări, în diferite zone ale Devei, la 
prețul de 100 euro/lună, tel. 0723/251498. 
0745/302200. (A4)
• intermedlem închiriere apartamente, 2 
camere, mobilate, utilate, contorizări, în diferite 
zone ale Devei, la prețuri între 100 și 250 
euro/lună, tel. 0723/251498.0745/302200. (A4)

imobile schimb (30)

• apartament 2 camere, Deva, cu Cluj. Relații la 
tel. 232249, după ora 1830. CD

Auto românești (36)

Vând alte imobile (27)
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• vând aparat de sudură confecționat, bobinat 
cu sârmă - de cupru, preț 400 ron. Tel. 
0745/750705. (T)

Auto străine (37)

• vând Golf 4,1,9 TDI, Variant, computer, abs, 4 
airbag, cotieră, telecomandă, geamuri electrice, 
revizii la zi, preț 8000 euro. Tel. 0745/633373. (T)
• vând Golf 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 centra
lizată, oglinzi electrice, trapă electrică, numere 
Germania 2 ani, preț 1360 euro, negociabil. Tel. 
229256,0720/677035,0721/329064,0721/250297.
• vând VW Pasat 1, D, 1500 cmc, 4+1 uși, 5 
trepte, motor rodaj, VT 2008, taxe la zi, multiple 
piese rezervă, chiulasă defectă, preț 800 euro, 
negociabil sau variante. Tel. 0720/575832. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând camion Mercedes Benz 814, af 1990, 
stare impecabilă, preț negociabil. Tel. 
0722/208075.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând menghină, stare bună, preț 500.000 lei. 
Tel. 0745/750705. (T)

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

Moto-velo (41)

• vând bidcletă Pegas 3/4, preț 300.000 lei. Tel. 
0745/750705. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea de 2 persoane, tip fotoliu, nouă, 
preț 350 ron. Tel. 0722/147015. (D
• vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă, 
birou, mașină de spălat automată, combină fri
gorifică, mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045. T
• vând urgent măsuță cu 2 fotolii, masă mare 
cu 4 scaune, biblioteca mică și mare, birou mare 
cu scaun, frigider, dulap, covor persan, fond 
vișiniu, 33/4.3 m. Tel. 0723/851439, după ora 16. 
CD

Cititorii Cuvântul 
liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei tale!

• clădire cu Centrală termică, 1000 mp, 
pretabilă construcție hotel sau vilă, cu 
utilități, facilitate SAPARD, în stațiunea 
Geoagiu- Băi. Informații tel. 0746/348789. 
(1/4.07)

• vând Dada 1310 Berlină, af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună, 
radio, închidere centralizată, alarmă, piese 
rezervă, preț 7300 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (T)

• vând tractor U650, stare perfectă, cu plug 
nemțesc, acte la zi, CI, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648.
• vând piese noi Dacia 1300, fețe uși spate și 
față, arbore cotit cota „0”, planetară Dacia 1300 
import suport fuzetă, planetară Renault 12. Tel. 
216255.1

Imobile chirii (29)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

• Inchlriez/vând casă, 4 camere, P+1, living 45 
mp, scară interioară, centrală termică, garaj 
încălzit sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, 
curte, grădină, ideal sediu firmă. Tei. 249047, 
0721/192684.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, ocupabil imediat, pe termen lung, zona 
Dacia - Bălcescu, pentru 2 persoane 
nefumătoare, preț 90 euro plus garanție. Tel. 
211547,0729/412550,0745/233944. (T)
• ofer spre închiriere birouri superamenajate.în 
zonă ultracentrală, Deva Tel. 0744/561810, 
0745/096675. (T)
• ofer spre închiriere casă, Deva ultracentral, 2 
camere, hol central, bucătărie, baie și cămară, 
curte pentru parcare auto, contorizări, centrală 
termică, preț 250 euro/lună. Tel. 215244, 
0740/315050.(T)

Volksbank România 
acum și în orașul Hunedoara!
Credit în EURO 
pentru locuință

Credit auto in EURO 
pentru achiziționarea de autoturisme noi 
prin dealer! autorizați

FLORIDA IMPEX

• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA,

B-dul Dacia, bl. E 3, parter

DEVA,

str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

"crioti/.
SERVICII DE CURĂȚENIE 

/own, S
SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Si CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere^

TeI/FaA.0254/231552 MobikO721/032271 g

Primăria 
comunei Ribița 
organizează, în data de 
14.07.2006, ora 13.OQ, 

la sediul primăriei, 
concurs pentru 

ocuparea unui post de 
inspector de speciali
tate. Dosarele pentru 
concurs se pot depune 

până în data de 
11.07.2006, la Primăria 

comunei Ribița, iar 
informații despre 

bibliografie și condiții 
de participare la tel.

0254/683791.
(56011)

r* Hernia* 
maximă 
d+. acordare

* Suma maximă acordată:
35.000 RON

* Perioada de 
acordare: 10 ani

* Dobânda pe an: 10,9%
* D.A.E.: 16,35%“

TRANSPORT PERSOANE
VisowsdeAkDonoWs

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

euro dus
euro dus-înton-15 zile „ 
eurodwîMors-Wzfel

ANUNȚ
Se deschide TÂRGUL DE 

ANIMALE, ia Cristur 
„Fosta Bălțaia 

Românească". Târgul se 
desfășoară sâmbăta, în 
săptămâna a doua și a 

patra a lunii.
558 3^

» Perioada maximă de acordare: 7 ani 
ft Dobânda pe an: 5,95%
ft D.A.E: 9,49%*

Credit Optimus
credit in EURO pentru cheltuieli curente 
pe termen îndelungat

am- Pcnoada maximă de aordai
“ ■ Dobânda pe an 5.95%

OAE 8.41%'”
H H*ME este dobânda rattMâvă aottWattoip EURO. caicuiaâ perta un ere** I5JOOO EURO. pe o perioadâ 

maumâ de creditare de 7 art. induct un contaon * risc de 0,3% din valoarea creditului, piâbbi lunar in primele 12 luni.
■„ uri comision de analiză * <f*arW35 EIIR0 p&ffi» p singură datâ. și un comision * rerihTiiM* obligatorie da, r 

im^taplWtoa^^taiastaulcrtattiBi .

“ME este dobând nu^ efectivă M Easy Credit calculată pata un creditate 15.000 RGH, pe o perioadă * creditare . 
MM utictMtan ț«tf 0.5% Ori valoarea ca*M.:p8W| fanar hgrftteht 12 Uni șl W «Wto * 

rezervă minima obligatorie * 1,58% pe an, ptatM lunar și apucat la sokM creditului

i» dobânda ta*» r' «#vă a creditului Optimus.' calculată pentn w «M 30.000 EURO peopeitadăMdmm . 
i *25 de aii; include un comision * rtsc * 0,1% * mhm atatutai, plătlW tartar ta pr •"e 12 luni un conta*ereditare de 5 de ani; r-ciu* un comision *rsc do 0,1% A-iafoarea creditai, p®Wtanar> primele 12 lum.. ;omlsi* 

ie analiză * dosar de 35 EURO, un comision de gestiune de 90 EURO și vn comision de rezervă mnmâ obligatorie de 1.86% 
pe m. ptttM lunar și apicat fa șofam creditului

Hunedoara. Bd Dacia nr. 39, bl 47
ta.: 0254-711 222
www.vbr.ro

w* VOLKSBANK

1

(5
53

55
)

sp.com
http://www.vbr.ro
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Decese (75)

angajează contabil cu experiență, 
din Deva sau din Hunedoara.

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

(55566)

ANUNȚ DE VÂNZARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ
Banca Comercială CARPATICA S.A. - Sucursala Deva, str, N. Bâlcescu, nr. 12A, 

parter, jud. Hunedoara, vinde la licitafia publică, prin intermediul executorului 
bancar, imobilul ce se compune din: apartament cu trei camere, bucătărie, baie cu 
cadă, WC suplimentar, hol, cămara, debara, balcon, în suprafața de 65,26 mp, bine 
întreținut, situat în str. Ciprian Porum be seu, bl. 19A, sc. B, parter, ap. 12, Deva, Ic 
preț de strigare de 112.500 lei, imobil înscris în CF nr. 6348/12 nr. top 3424/X/Xii.

Licitația va avea loc în data de 10.07.2006, ora 11.30, la sediul creditoarei Banca 
Comerciala Carpatica S.A. - Sucursala Deva, str. N. Bâlcescu, nr. 12A, parter.

Toți aceia care ar pretinde vreun drept real asupra imobilului sus menționat sunt 
chemați sâ arate pretențiile lor înainta de termenul de licitație.

Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați sâ depună, înaintea începerii 
licitației, o garanție de 10% din prețul de strigare cu care începe licitația, suma care 
se va consemna la Banca Camercialâ Carpatica SA - Sucursala Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr. 1, în contul Corpului Executorilor Bancari ai Băncii 
Comerciale Carpatica nr. R013CARP000ROL0330904292, pe seama ;i la dispoziția 
executorului bancar TAMAS OVIDIU. De asemenea se vor prezenta pânâ la termenul 
licitației oferte de cumpărare care se depun la Corpul Executorilor Bancari ai Bâncii 
Comerciale Carpatica SA Sibiu, Str. Autogârii, nr. 1, jud. Sibiu.

Relații suplimentare la tel. 0254/228122, 0254/228123 sau la sediul Bâncii 
Comerciala Carpatica SA - Sucursala Deva. (56019)

Televizoare (48)

• vând tv color Grundig, diagonala 37 cm, tele
comandă, antenă cameră, stare bună de 
funcționare, preț 250 ron, negociabil. Tel. 
0744/116494. (T)

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

• producător laauiacoi, vând castraveți, prețuri 
mici. Tel. 0726/434097.

Altele (61)Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând CD filme, muzică, preț 3 ron bucata. Tel. 
0744/116494. (T)
• vând DVD Tevion, nou, garanție 3 ani, citește 
DIVX, telecomandă, preț50euro, negociabil, Tel. 
0744/116494. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon LG 3G, cameră rotativă, cameră 
față, cameră video, video-player, baterie 5 - 6 
zile, filmare nelimitată, preț 120 euro, negociabil. 
Tel. 0744/116494. (T)

îmbrăcăminte,incăițăminte 
articole sport (52)

• vâr.a rodie de seară, modele diferite, cu acce
sorii fiecare, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808. T

Materiale de construcții (53)

• vând balanță analitică tip Sibiu, 200 g, elec
trică, pentru bijuterie, case de amanet, preț 1200 
ron, negociabil; asigur garanție și service. Tel. 
0740/850728. (T)
• vând ceas Doxa de mână, elevețian; mașină 
de cusut Nauman germană, ladă frigorifică 5 
sertare, nouă; haină de piele, nr. 48, egipteană 
Tel. 224643. (T)
• vând chiuvetă baie cu suport, ladă frigorifică 5 
sertare, stare excepțională 3 cutii faianță 15/15 
albă prețuri negociabile. Tel. 0254/104796. (T)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ripoșan Milidora. Se declară nul. (2/5.07)
• pierdut hi data de 17.06.2006, în mașină de 
ocazie Deva ■ Brad, pungă cu chei yale, medica
mente, poze de familie, agendă telefonică ofer 
recompensă Tel. 0729/915717. (T)
• pierdut legitimație de serviciu nr. 110012 pe 
numele Vlad Rodina Se declară nulă (5/4.07) 

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

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

Matrimoniale (69)

• tânăr 2S de ani, din Simeria, doresc cunoștință 
cu domnișoară 18 ■ 32 ani, din Simeria, pentru 
prietenie. SMS 0727/688393. T

Prestări servicii (72)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic 240 I, în stare bună de 
funcționare, preț 150 ron. Tel. 220956. (T)
• vând frigider Arctic 240 litri, preț 100 ron, nego
ciabil. Tel. 216255. T

• execut la comandă goblenuri pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. .Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• transport mobBer cu auto de 1,2 tone și 14 mc; 
asigur și demontare rapidă pentru mutări. Tel. 
0254/225578,0726/551701,0744/934462.T

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

PENTRU TINE

ADMITERE 2006
- sesiunea iulie, 2006 -

FACULTATEA DE INGINERIE DIN 
HUNEDOARA 

componentă a Universității Politehnica din Timișoara, instituție 
de stat, acreditată, organizează CONCURS PENTRU ADMITERE în 

anul universitar 2006/2007 la următoarele 
domenii/specializări:

A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (4 ani, cursuri de zi)

Domeniul / specializarea

Număr 

de locuri

fără 

taxă

CU

taxă

INGINERIE MECANICĂ/AUTOVEHICULE RUTIERE 40 •

INGINERIA MATERIALELOR/INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR METALICE 30 *

INGINERIE ELECTRICA/ELECTROMECANICA 55 •

ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE/INF0RMAT1CA INDUSTRIALA 60 •

INGINERIE Șl MANAGEMENT/INGINERIE ECONOMICA 40 *

* Numărul de locuri cu taxă va fi comunicat ulterior șl se poate suplimenta la cerere

■ înscrierea când idatilor la Concuisul de admitere PE BAZĂ DE DOSARE se va 

organiza în penoada 17.07.2006-21.07.2006

■ Studenții vor beneficia de burse (inclusiv în străinătate), în conformitate cu 
reglementările în vigoare, cazare într-un cămin ultramodern, facilități de transport, o bază 

materială la standarde moderne, iar cursurile sunt ținute de cadre didactice competente, 

proprii șl din străinătate.

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
(MASTER-1 an), în specializările: Optimizarea proceselor metalurgice; Metode șl mijloace 
avansate în proiectarea sistemelor mecanice; Sisteme avansate de converele a energiei 
electrice

C. STUDII DOCTORALE: specializarea - Șdința șl Ingineria materialelor

D. CURSURI POST-UNIVERSITARE Șl DE SPECIALIZARE prin Departamentul de Educație 
Permanentă: Calculatoare - Informatici (4 semestre); Management, Marketing șl Resuise 
Umane (2 semestre); Mlcrocontrolere șl Automate Programabile (2 semestre); Eco- 
Management (2 semestre); Metode Modeme de Construcție șl întreținere a Drumurilor (2 

semestre); Geodezie, Cadastru General șl Cadastru Agricol (2 semestre); Educație Tehno
logică (4 semestre); CISCO - Certified Networking Associate (Administratori Rețele de Calcu
latoare - 4 semestre); ECDL, ECDL CAD, ECDL AVANSAT (European Computer Driving 
License); Alte specializări, la cerere.
Informații suplimentare, calendarul complet al admiterii etc.: la secretariatul facultății, 
tel. 0254/207502,0254/207506
și pe pagina web http://www.flh.upLro (50264)

Solicitări locuri de muncă (73)

• mamă a 2 copii mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase. 
Tel. 0723/851439, după ora 16. (T)

• angajăm femele pentru îngrijire doamnă în 
vârstă Tel. 234143,0740/061491, zilnic, între orele 
18-21. (T)

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 in plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara

Cerințe:

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

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)

UPC ASTRAL DEVA, lider în industria de telecomunicații 
în banda largă furnizând servicii de 

informare, comunicare și divertisment 

Agent de vânzări
- Flexibilitate, adaptabilitate, dina
mism, responsabilitate, organizare, 
atitudine pozitivă, spirit de inițiativă

- Aspect profesional și îngrijit

- Bune cunoștințe, experiență în 
utilizarea calculatorului

Experiența în vânzări și 
cunoștințele tehnice constituie avan
taje

Oferim: 
Pachet de recompensare motivant - 
în funcție de performanțe, 

negociator

Candidații sunt rugați sâ trimită un CV șl o scrisoare de Intenție la adresa: URC ASTRAL, 
Deva, Bdul Decebal, bl. R, parter, fax 0354/100200 sau email* 
mariana, hateaan@astral.ro. (56033) 

Obiective:
- Realizarea planului de vânzări.

Refpmabilitâti:
- Prezintă și vinde direct (la ușa clien
tului) serviciile companiei
- Identificarea de potențiali noi 
clienți

Identificarea percepțiilor și 
așteptărilor clienților

Cerințe:
- Studii medii sau superioare
- Bune abilități de comunicare, 
ușurința în inițierea și dezvoltarea 
relațiilor interpersonztle, calități de

Anunțăm cu durere în suflet încetarea din viață a celui 
care a fost un om deosebit,

ing. ȘTEFAN IACOB
în vârstă de 71 de ani. îl vom conduce pe ultimul drum 

vineri 7 iulie, ora 14, de la domiciliul din Simeria, Str. 
Dacilor, nr. 1. Te vom păstra mereu în inimile noastre.

Soția dr. Melania Iacob, fiica dr. Gabriela Lazăr, 
ginerele George și nepoțelul Alexandru

(1/5.07)

Colectivul Dispensarului Comasat Simeria este alături de 
doamna doctor Melania Iacob la greaua încercare prici
nuită de decesul soțului său,

inginer ȘTEFAN IACOB
Sincere condoleanțe.

(7/5.07)

Oferte locuri de muncă (74)

Suntem alături de prietena noastră Mela Iacob și de finii 
noștri Gabriela și George Lazăr în suferința grea pricinuită 
de stingerea din viată a celui care a fost

ing. ȘTEFI IACOB
Nu te vom uita niciodată prieten drag.

Familia Rosnovsky

(1/5.07)

Oferte locuri de muncă (74)

• Editură ! :olară de prestigiu caută reprezentanți 
vânzări: studii medii sau superioare, orar flexibil, exce
lentă capacitate de comunicare, persoană organizată, 
motivata. Atribuțiile postului: promovarea și vânzarea 
produselor Editurii. Oferim câștiguri financiare nelimi
tate, strict corelate cu efortul depus. CV pe fax 
0264/423814 sau e-mail: recrutări@odyseea.ro

• SC Metalchim SA Deva angajează șofer cat. B. 
Informații la tel. 0254/217020, între orele 9 -14.

(6/5.07)

Suntem numărul 1 în 
județul Hunedoara!

(35428)
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CONVOCARE A ADUNÂRII GENERALE EXTRAORDINARE 
A ACȚIONARILOR S.C. SARMISMOB S.A.

cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, județul Hunedoara, 
înmatriculată la ORC Hunedoara sub nr. J20/356/1991, CUI 
2117288, atribut fiscal R

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. SARMISMOB S.A., 
în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind 
societățiile comerciale, republicată, și conform prevederilor art. 12 
din actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extra
ordinară a Acționarilor societății pentru data de 21.07.2006, ora 
10.00, la sediul societății S.C. SARMISMOB S.A. indicat mai sus, cu 
următoarea ORDINE DE ZI PROPUSA:

1. Completarea obiectului secundar de activitate cu următoarea 
activitate: 8042 Alte forme de învățământ.

2. Diverse.
în cazul în care nu se va întruni majoritatea cerută de lege pentru 

deliberări sau pentru adoptarea unei hotărâri, următoarea convocare 
este pentru data de 22.07.2006, în aceleași condiții privind ora și 
locația.

(56008)

mailto:office.deva@boromir.ro
http://www.flh.upLro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:hateaan@astral.ro
mailto:ri@odyseea.ro
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NASA: Lansarea navetei Discovery
•Carte. Sir Sean Connery a încheiat o 
înțelegere cu o editură scoțiană pentru a 
scrie o carte despre viața lui și despre 
părerile lui în ceea ce privește Scoția. „Con
nery's Scotland" va fi publicată în septem
brie 2007, apariția cărții coincizând cu a 
300-a aniversare a Tratatului de uniune 
semnat între Scoția și Anglia. (MF)

Căldura și 
durerile

Londra (MF) - Căldura 
blochează semnalele de 
durere emise de corpul 
uman, având același 
efect ca un medicament 
calmant, „dezactivând” 
durerea la nivel molecu
lar, este concluzia unui 
studiu apărut în Marea 
Britanie. Cercetătorii de 
la Colegiul Universitar 
din Londra au utilizat 
tehnologia ADN pentru a 
monitoriza căldura și 
receptorii senzației de 
durere din interiorul 
unei celule. Echipa, coor
donată de profesorul Bri
an King, a dorit să 
descopere de ce căldura 
are efect în cazul unor 
dureri interne precum 
crampele menstruale sau 
colicile. Aceștia au 
declarat că temperaturile 
de peste 40 de grade Cel
sius activează receptorii 
de căldură care 
blochează efectele recep
torilor de durere care 
determină corpul să 
detecteze durerea. Căldu
ra nu oferă doar o stare 
de confort, ci are efect 
placebo, funcționând ca 
orice calmant de la far
macie.

Angelina și fiul ei
(Foto: EPA)

Bebelușii 
la joacă 
Los Angeles (MF) - 
Doi dintre cei mai 
mediatizați bebeluși 
de la Hollywood, 
Shiloh Nouvel, fiica 
Angelinei Jolie și a lui 
Brad Pitt, și Kingston 
Rossdale, fiul lui 
Gwen Ștefani și al lui 
Gavin Rossdale, au 
făcut cunoștință 
datorită celebrilor lor 
părinți. Pe 4 iulie, de 
ziua națională a 
SUA, cuplul Ștefani - 
Rossdale a vizitat 
cuplul Brangelina la 
reședința lor din San
ta Barbara, unde tații 
au făcut jetski, iar 
mamele au stat la 
taifas. Pentru a evita 
orice intruziune a 
paparazzilor, gărzile 
de corp au patrulat 
pe uscat în jurul 
reședinței.

UhUl din cei nouă pui de flamingo se 
plimbă prin grădina zoologică din San 
Diego, California. Mama puiului are grijă 
și de cuib, dar își hrănește și puii abia ieșiți 
din OUă. (Foto: EPA!

Vaccin împotriva fumatului
Washington (MF) - Un vaccin împotriva 

J fumatului a fost descoperit în SUA și este 
în prezent testat în vederea obținerii acor
dului de comercializare. Medicamentul 
NicVax reduce plăcerea produsă de fumat, 

! indusă de nicotină, producând anticorpi 
. care se fixează pe moleculele de nicotină, 

împiedicând pătrunderea acestora în creier. 
Fiecare doză are efect pentru aproximativ 

Io lună. Circa 300 de oameni au fost de acord 
să încerce acest vaccin, iar dacă testele vor 
avea rezultate pozitive, medicamentul va fi 
lansat pe piață în cel mult 3 ani.

■ Naveta Discovery a 
fost lansată marți, 
4 iulie, de ziua națională 
a SUA.

Cape Canaveral (MF) - Aces
ta este cel de-al doilea zbor de 
la tragicul accident în care a 
fost implicată naveta Colum
bia, pe 1 februarie 2003, misi
unea fiind considerată esen
țială pntru viitorul exploră
rilor spațiale. Singurul eveni
ment care a umbrit acest suc
ces a fost desprinderea, la 
câteva minute de la lansare, 
a câtorva fragmente, despre 
care responsabilii NASA nu 
au fost în măsură să spună 
dacă erau bucăți de spumă 
izolatoare sau de gheață. Dis
covery va ajunge pe Stația 
Spațială Internațională (ISS) 
joi dimineață. Reușita acestui 
zbor este importantă pentru a 
testa modificările realizate

Naveta Discovery (Foto epa)

pentru reducerea riscurilor 
prezentate de bucățile de 
spumă izolatoare, care se pot 
desprinde de rezervorul extern 
la câteva minute după deco
lare. în timpul acestei misiu
ni care va dura 12 zile, dintre 
care 8 vor fi petrecute pe ISS, 
echipajul va testa tehnici de 
inspecție vizuală și proceduri 
de securitate puse la punct 
după catastrofa navetei 
Columbia.

Michael Douglas acuză
Los Angeles (MF) - Actorul 

Michael Douglas a dat în 
judecată două companii de 
media din SUA care, potrivit 
vedetei, i-au folosit imaginea 
și numele în mod necores
punzător. Michael Douglas a 
înregistrat câteva clipuri pen
tru companiile Family Tele-

Michael Douglas (Foto: epa)

vision Studios și Paradigm 
Media Group, cu sediul în 
Florida, în scopuri educa
ționale și nu comerciale. 
Totuși, clipurile în care apare 
actorul au fost utilizate pen
tru a atrage sponsori, unele 
dintre ele nefiind nici măcar 
difuzate pe post. Douglas a 
dat în judecată cele două 
firme pentru a le împiedica să 
mai folosească numele și 
imaginea lui. Vedeta de la 
Hollywood a declarat că 
dorește ca cele două firme să- 
i returneze toate profiturile 
realizate în urma acestei 
colaborări și să plătească 
daune în valoare de 75.000 de 
dolari, la care se adaugă chel
tuielile judiciare.

Votează „Fata lunii iulie" la 
www.hlbrand.ro, secțiunea „Concurs", scrie- 

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

cutiile speciale Cuvântul liber.

Alina - Născută în 
zodia Balanță, îi plac 
muzica, sportul și 
înotul.

Metallica în Familia Simpson
■ Membrii trupei Meta
llica vor apărea în bine
cunoscutul serial „Fami
lia SimpsOn".

Los Angeles (MF) - Mem
brii trupei Metallica vor 
apărea într-un episod al cele
brului serial american animat 
„Familia Simpson”.

Celebrii oaspeți, autori ai 
hitului „Unforgiven”, vor 
apărea în primul episod al 
celui de-al 18-lea sezon al seri
alului, care va fi difuzat 
începând cu luna septembrie 
a acestui an. Acest episod va 
fi difuzat pe data de 10 sep
tembrie.

Membrii trupei au realizat 
înregistrările încă din toam-

Componenții trupei Metallica (Foto: EPA)

na anului 2005. în acest sezon ca invitați speciali membrii 
al serialului vor mai apărea trupelor Rolling Stones, U2,

The White Stripes, Aerosmith 
și George Harrison.

Desene animate
Nu este pentru prima dată 

când membrii trupei Metalli
ca își împrumută vocile unor 
personaje de desene animate. 
James Hetfield și Kirk Ham
mett își vor împrumuta vocile 
și unor personaje de desene 
animate dintr-un serial care 
va fi lansat în luna august, 
care se numește „Metaloca- 
lypse”. Serialul prezintă viața 
unei trupe de heavy metal 
numită Dethlok și dezastrul 
pe care membrii acesteia îl 
produc în locurile prin care 
trec. Membrii trupei speră ca 
acest film de desene animate 
să fie un succes.

Catherine Deneuve (Foto: epa)

Juriul Festivalului de la Veneția

PRĂJITORUL de păine e băntu 
-IT DE UN SPIRIT RĂU^„.,^

I URȘII chinezi îmbră- i 
câți în costume specifice 
tibetanilor se plnnbă pe 
străzile din fața palatului 
Potala, locul unde a fost j 
exilat Dalai Lama, în ini- ■ 
ma Tibetului. (Foto: epa)

DAR ACUM SCUZĂ-MĂ, 
MĂ VOI ÎNDEPĂRTA, ÎNCETIȘOR, 

PÂNĂ AJUNG LA O DISTANȚĂ 
•i>^ SIGURĂ.

■ Organizatorii au 
anunțat componența 
juriului, prezidat de 
Catherine Deneuve.

Veneția (MF) - Cea de-a 63- 
a ediție a Festivalului de film 
de la Veneția se va desfășura 
în perioada 30 august - 9 sep
tembrie. Cei șase membri ai 
juriului care se vor alătura 
actriței franceze vor fi: regi
zorul american Cameron 
Crowe, autor al filmelor

„Aproape celebri”, „Eliza
bethtown” și „Vanila Sky - 
Deschide ochii”, coreeanul 
Park Chan-wook, regizor al 
filmelor „Oldboy” și „Dulcea 
ei răzbunare”, italianul 
Michele Placido, actor care a 
putut fi văzut recent în filmul 
„II caimano” al regizorului 
Nanni Moretti, producătorul 
portughez Paulo Branco, 
spaniolul Bigas Luna, regi
zorul filmului „Iubire neîm
plinită”, și actrița rusă Chul
pan Khamatova.

http://www.hlbrand.ro

