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Eulția din acest an a “Transilvania 
Adventure Trophy” a fost cea mai echili
brată. /p.8 (Foto: VitaDe Brega, Bucurețti)

■ Pentru că a fost 
amendată, Fabrica de 
bere nu mai cofinan- 
țează stația de epurare.

Hațeg (D.I.) - Amenda dată de Garda de Mediu Fabricii de bere din Hațeg, în valoare de 750 de milioane de lei, a dus

Ola retragerea acesteia dintr-un parteneriat încheiat cu Primăria pentru realizarea unei stații de epurare. „Amenda este ilegală. Fabrica are o autorizație de mediu în care se specifică foarte clar că dacă se depășesc indicatorii de mediu, cum s-a întâmplat zilele trecute, atunci trebuie să

plă-tească penalități. Deci nu trebuia să fie amendați”, a declarat primarul Nicolae Timiș. El a precizat că Primăria avea în plan finalizarea până la sfârșitul anului a unei stații de epurare și încheiase cu Fabrica de bere un protocol prin care societatea se angaja să asigure ea cota de par-

Hațeg ticipare, de 25% din valoarea proiectului. „Din păcate, din cauză că a primit această amendă Fabrica a renunțat la protocol, astfel că Primăria trebuie să plătească ea, din bugetul local, cele 18 mid. lei vechi. Cu banii aceștia se mai puteau face alte lucruri pentru Hațeg”, a afirmat Timiș.

)

Penalități la facturi
Deva (I.J.) - Perioada de grație de 30 zile de la scadența unei facturi in care nu sunt percepute penalități a fost abrogată ieri printr-un proiect de lege care modifică Legea 469/2002 privind disciplina contractuală. Potrivit acestuia restanțierii vor fi penalizați pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenței.

CL se gândește la 
sănătatea dumneavoastră!Pentru duminică, 9 iulie, Cuvântul Libera ales o primă locație pentru a se îngriji de sănătatea dumneavoastră: Geoagiu.’între17:00 - 18:30 ne găsiți în fața Casei de Cultură din localitate, împreună cu personalul medical de specialitate care vă va măsura, înmod GRATUIT, tensiunea arterială.Vă așteptăm! Sănătatea dumneavoastră contează!
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Deficitul comercial al României
DeSdUri comercial al României a fost de 4,63 miliarde 
eiro, în primele cinci luni din 2006, fața de 3,23 miliarde 
aro pe primele cinci luni ale anului precedent

Protestul mineresc de la bâtă la balonaș și șepcuță. Peste 4000 de mineri, majoritatea din bazinul carbonifer al Olteniei, au participat ieri Ia un marș de protest care s-a desfășurat pe arterele principale din municipiul Petroșani. Acțiunea a avut loc fără incidente majore, /p.3 (Foto: Traian Mânu)

Caravana
■ Programele națio
nale pentru ocupare 
l-au lăsat fără serviciu 
pe Nonu Busuioc.

Deva (I.J.) - Bărbatul spune că, deși are studii superioare, nu a reușit să-și găsească un loc de muncă pentru că este de etnie romă. „Am studii superioare, sunt jurist Vreau
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ocupării l-a săritsă muncesc. Am fost la ultima bursă pentru romi și acolo mi s-a spus că nu vor să mă angajeze că sunt cioară”, susține Nonu Busuioc.La cei 40 de ani ai săi îi este foarte greu să găsească ceva de lucru. Știe să lucreze în construcții, locuința modestă pe care o are este făcută de mâna lui din banii câștigați. Acceptă să lucreze orice, cu

precădere în construcții unde se pricepe destul de bine, mai ales că i-a expirat ajutorul de șomaj.„Locuri de muncă în construcții sunt acum gârlă. Dacă vrea să muncească, să vină la mine, că vom găsi ceva pentru el”, declară Vasile Iorgovan, director Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, /p.3

Fonduri
Deva (C.P.) - Firmele hunedorene vor putea accesa fonduri pentru investiții și retehnolo- gizări în cadrul programului național lansat de ANIMMC. Un birou al instituției, unde se oferă detalii despre program, a fost deschis și în municipiul Deva, /p.5

Nici un leu pentru... teatru!
■ Deva are de sărbă
torit în acest an 50 de 
ani de la înființarea 
instituției teatrului.

Deva (S.B.) - Este vorba despre Teatrul de Artă Dramatică Deva, cunoscut de deveni ca Teatrul de Estradă. Nici numele nu a mai rămas același, din vremurile bune, adică de acum 20 de ani! în acești ani toată lumea a denumit, odată vestita instituție culturală deveană, „Teatrul în renovare”! Deci, din vârsta sa

nobilă de 50 de ani, 20 nu a fost funcționabil. Primăria a promis că în acest an teatrul va fi dat în folosință, dar la ultima rectificare de buget nu a alocat fondurile necesare. De ce? Cine este vinovat?Se pare că politica s-a vârât adânc în viața culturală!... Așa a început să se degradeze și partea de producție artistică.Toată lumea s-a întrebat de ce durează o renovare atât de mult. Răspunsurile și le dă tot ea, lumea, pentru că are ochi și urechi! /p.3
SISTEM a pus pe jar publicul devean. Atmosferă incendiară la caravana „Fresh Star - E natural să câștigi”.

(Foto: CL)
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• Avertizați. Miniștrii Mihai Ungureanu și Sebastian Vlădescu, deputății Raluca Turcan și Cristian Boureanu, precum și senatorul Mircea Cinteză au fost sancționați cu avertisment public de către conducerea PNL. Sancțiunile au fost date pentru ieșirile publice ale celor cinci liberali, care au prejudiciat imaginea partidului.
Oficial, 
câștigătorCiudad de Mexico (MF) - Conservatorul Felipe Calderon a obținut cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale din Mexic, a anunțat, joi seară, președintele Institutului federal electoral (IFE), Luis Carlos Ugal- de. Acesta a confirmat rezultatele publicate de către autoritatea electorală, potrivit căreia Felipe Calderon a obținut 35,88% dintre sufragii, iar candidatul Stângii, Andres Manuel Lopez O- brador, 35,31%. Lopez O- brador a anunțat că va contesta acest rezultat la tribunalul federal electoral, care urmează să a- nunțe în mod oficial numele noului președinte mexican, al cărui mandat va fi de șase ani. Scrutinul prezidențial, cel mai strâns din istori- a Mexicului, s-a desfășurat în mod clar și transparent, a conchis oficialul.

Felipe Calderon (Foto: epa)

Vladimir Putin
(Foto: EPA) 

Al treilea 
mandat, 
exclusMoscova (MF) - Pre
ședintele rus, Vladi
mir Putin, a reafirmat 
că nu va candida 
pentru un al treilea 
mandat prezidențial, 
la alegerile din 2008. 
„Cred că este contra- 
productiv să schim
băm legile, și în spe
cial Constituția, pen
tru a face pe plac u- 
nei singure persoa
ne", a dedarat el. Cel 
de-al doilea mandat 
prezidențial al lui Pu
tin se va încheia în 
2008, iar Constituția 
rusă nu permite unei 
singure persoane să 
dețină mai mult de 
două mandate con
secutive, de câte pa
tru ani, în fruntea 
statului. „Trebuie să 
învățăm cu toții să 
ne conformăm legii. 
Dacă un cetățean își 
iubește țara cu ade
vărat, nu îi va permi
te să depindă de o 
singură persoană", a 
spus el.

Londonezii și-au întrerupt activitatea, pentru a se reculege la King's Cross, una dintre stațiile de metrou vizate de atentate (Foto: epa)

Comemorare de un an la Londra
■ Britanicii au comemo
rat un an de la atentate
le din 7 iulie, soldate cu 
56 morți și 700 răniți.Londra (MF) - Mii de londonezi, o parte dintre ei cu lacrimi în ochi, și-au întrerupt activitatea, ieri dimineață, pentru a se reculege la King's Cross, una dintre stațiile de metrou vizate de atentatele comise la 7 iulie 2005.La ora locală 8:50 (10:50 ora

României), momentul în care au explodat cele trei bombe de la metrou, ministrul Culturii, Tessa Jowell, și primarul Londrei, Ken Livingstone, au depus pe rând coroane de flori în fața stației de unde au plecat autorii atentatelor.
în semn de respectCei doi oficiali s-au înclinat apoi în semn de respect, gest repetat de miile de londonezi care și-au țgtrerupt drumul spre muncăjlinii dintre ei de-

punând câte un buchet de flori. „Nu cunoșteam nici una dintre victime. Dar am depus flori în semn de respect, pentru că acest eveniment a unit Londra, la nivel de comunitate”, a declarat Tim Cousins, un analist financiar în vârstă de 25 de ani.Ceremonia a fost însoțită de bătăile orologiului catedralei Sfântul Paul.O altă depunere de coroane a avut loc la ora 9:47 (11:47 ora României) la Tavistock

Square, la exact un an după ce a patra bombă a explodat într-un autobuz londonez.în jurul orei 10:00 (14:00 ora României), întreaga țară a ținut două minute de reculegere. în Regent Park, sute de persoane au depus, ieri dimineață, coroane de culoare violetă în semn de omagiu adus victimelor. Atentatele de la Londra, comise de patru tineri britanici de confesiune musulmană, s-au soldat cu 56 de morți și 700 de răniți.
Morti si răniți în Fâșia Gaza

A A A A

O relație „ieșită din comun"București (MF) - Președintele PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat, ieri, la întrunirea CRN al partidului, că relația dintre instituția prezidențială și Guvern este „ieșită din comun”.Vorbind în contextul unei „perioade destul de agitate”, Tăriceanu a amintit despre alegerile anticipate, „care au devenit un fel de pasiune pentru unii” și despre membrii coaliției majoritare, care au făcut „carieră criticând Guvernul”.„Agenda publică extrem de încărcată și integrarea europeană ne-au împins de la spate”, a mai spus Tăriceanu.„De asemenea, am fost confruntați cu o situație ieșită din comun în ceea ce privește șirul de calamități naturale: inundațiile de anul trecut, gripa aviară, revărsarea Dunării, anul acesta, din nou gripa aviară”, a adăugat liderul PNL.

■ 12 palestinieni au mu
rit și șapte au fost răniți, 
în confruntări cu armata 
israeliană în Cisiordania.

Gaza (MF) - Forțele israeliene au ucis, joi, 12 palestinieni în Fâșia Gaza, în timpul confruntărilor cu militanții palestinieni, cele mai grave după retragerea Israelului din a- ceastă zonă.Premierul Ehud Olmert a cerut armatei israeliene să a- vanseze în Fâșia Gaza după ce militanții Hamas au lansat o serie de rachete în direcția unui oraș israelian.Unul dintre cele mai grave atacuri de joi, raidul aerian al armatei israeliene asupra unei zone de lângă localitatea Beit Lahiya, din nordul Fâșiei Gaza, s-a soldat cu uciderea a șase civili palestinieni, conform declarațiilor martorilor oculari și medicilor.La rândul său, armata isra-

Copil palestinian aruncând cu pietre într-un vehicul militar israelian
(Foto: EPA)eliană a afirmat că a efectuat două raiduri împotriva mili- tanților din regiune, ucigând patru combatanți.Beit Lahiya a fost și scena unor violente confruntări terestre, în cursul cărora combatanți ai deferitelor facțiuni

palestiniene au lansat rachete antitanc împotriva efectivelor statului evreu, sprijinite de tancuri și elicoptere. Bilanțul victimelor produse într-o singură zi în rândul palestinienilor este cel mai grav din octombrie 2004 până în prezent.

‘ Explozie Un dispozitiv exploziv a sărit 
| in aer ieri în sud-vestul orașului Quetta, din 

Pakistan. 12 civili au fost răniți. (Foto: epa)

Mai ușor cu bătrânii la Strasbourg
București (MF) - Șeful Delegației CE la București, Jonathan Scheele, a declarat, ieri, la o dezbatere pe tema „România și Parlamentul European”, că speră ca cei care vor fi aleși pentru mandate în Legislativul UE să fie oameni tineri, care să contribuie și la „întinerirea clasei politice românești”.„Ar putea exista oameni tineri care să vrea să devină europarlamentari și care ar a- juta la întinerirea clasei politice românești și, pe de altă parte, nu ar fi recomandabilă trimiterea unor persoane în

vârstă, prea obosite sau prea blazate la Strasbourg”, a apreciat Scheele, spunând însă că

................................................................... w stabilirea profilului parlamentarului european din partea României revine societății românești.

Ar putea exista 
tineri care să 
devină europarla- 
mentari și care ar 
sguta la Întineri
rea clasei politice 
romanești.

Jonathan Scheele

Scheele a schițat și profilul ideal al europarlamentarului: tânăr, capabil să acorde atenție detaliilor, dincolo de fundamentul politic, necesitatea cunoașterii a cel puțin unei limbi străine de circulație în Europa, să aibă rezistență la călătorii și să fie buni comunicatori. Pe de altă parte, el a atras atenția că normele legislative privind organizarea de alegeri pentru Parlamentul European trebuie să conțină și prevederi referitoare la dreptul de a alege și de a fi ales al cetățenilor străini rezidenți în România.

Primit la Casa 
Alba pe 27 iulieBucurești (MF) - Președintele SUA, Gerorge W. Bush îl va primi, pe 27 iulie, la Casa Albă, pe președintele Traian Bă- sescu și va discuta cu a- cesta despre relațiile bilaterale și despre reformele și democrația în Balcani și în regiunea Mării Negre, conform Președinției americane.România este un aliat apropiat al NATO pentru cauza libertății, care promovează, sub conducerea președintelui Băsescu, cooperarea în regiunea Mării Negre și contribuie la oferirea de asistență popoarelor din Irak și Afghanistan, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Casei Albe.Președintele Bush dorește să discute cu președintele Băsescu despre relațiile bilaterale, eforturile comune pentru menținerea păcii în Balcani și în zona Mării Negre, securitatea energetică, câștigarea războiului împotriva terorismului, informează Președinția SUA.Președinția română a anunțat, joi, că președintele Traian Băsescu va face, în perioada 26-28 iulie, o vizită oficială în SUA, la invitația președintelui Bush, convorbirile bilaterale urmând să vizeze consolidarea relației strategice cu SUA și intensificarea colaborării economice.
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ACTUALITATE /Isâmbătă, 8 iulie 2006
• Rezultate la Bac. Ieri, la ultima probă a bacalaureatului, din 4583 candidați înscriși s- au prezentat 4558, 25 absentând. Astăzi, până la ora 16.00, se afișează rezultatele la examenul de bacalaureat. Eventualele contestații se pot depune între orele 16.00 - 20.00. (S.B.)
• Ocol silvic. Președinții de composesorate și primarii zonali se vor întâlni, mâine, la Ilia, pentru a discuta posibilitatea înființării unui' ocol silvic privat. întâlnirea va avea loc la Casa de Cultură din comuna Ilia, cu începere de la ora 10.30. (C.P.)

Unii romi ar vrea să muncească (Foto: cl)

Romii își găsesc de muncă
Deva (I.J.) - Proveniți dintr-o categorie socială defavorizată, pentru romi au fost organizate selecții speciale. Reprezentanții AJOFM Hunedoara s-au deplasat chiar în zonele unde există comunități de romi. „Am avut circa 6 întâlniri lunare cu ei și au participat peste 720 romi. 244 dintre cei prezenti au fost femei. Am înscris în bazele de date 149 de romi aflati în căutarea unui loc de muncă, dintre care 40 de femei”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara. Programele de ocupare și bursele au găsit de lucru pentru 28 de etnici romi, dintre care 10 femei. „La ultima bursă au fost angajați pe loc 10 etnici rromi, câte 2 la Deva și Geoagiu și 6 la Orăștie. Aștept să vină Nonu Busuioc la mine să vedem ce-i găsim de lucru”, adaugă Iorgovan.

Oltenii
■ Primarul Petroșaniu- 
lui crede că nu este 
normal ca minerii din 
Oltenia să vină în Vale.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroiaelnformniedia.ro

~ Petroșani - Cu puțin timp înainte de începerea marșului, Vasile Pădurar, un miner din Lonea, s-a apropiat de președintele CNM și a început să-i adreseze injurii. „Ce cauți aici, pe pământul Văii Jiului, și unde erai când noi luptam alături de Miron Cozma la Stoenești?”, i-a strigat minerul. Pentru că Marin Condescu a replicat pe un ton scăzut, minerul a continuat tirada de acuzații. „Când noi luptam, tu ai ieșit și ai spus că nu este bine ce facem. Tu ești cel care i-a turnat pe Cozma și pe Sav. Acuma vii aici, în Vale, și te aștepți ca noi, minerii din Valea Jiului, să te sprijinim. Ești o rușine pentru ortaci. Ne folosești pentru că așa îți dictează propriul interes”, a concluzio-nat

Sezonieri pentru Germania
București (I.J.) - Lăcătuși mecanici, mecanici, electromecanici și electricieni - bărbați -, lucrători în agricultură și gastronomie - ambele sexe -, pot opta pentru un loc de muncă sezonier în Germania. OMFM primește zilnic dosare pentru pre- selecție. Durata contractului de muncă este de 9 luni. Cerințele posturilor sunt: i cunoașterea limbii germane - nivel mediu și 2 ani experiență în domeniu. Bărbații pot avea vârsta maximă 40 de ani, iar pentru agricultură și gastronomie 20-40 de ani. „Solicitanții au nevoie de: copie B.I., pașaport, fișă personalizată, C.V. în limba română, copie legalizată a certificatului de absolvire și/sau calificare, copie legalizată a cărții de muncă, adeverință de sănătate, cazier judiciar în original, declarație pe proprie răspundere legalizată din care să rezulte că solicitantul nu beneficiază de pensie de invaliditate, alta din care să rezulte numărul de copii minori aflați în întreținere, dovada emisă de primărie de intenția de a lucra în străinătate, dovadă de experiență în agricultură și 2 fotografii tip pașaport”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.

Au învățat "jucându-se"
■ Asociațiile locale de 
tineret se preocupă de 
formarea profesională 
a elevilor hunedoreni.

Roxana $erb3noiuDeva - în perioada 19-26 iunie s-a organizat la Cos- tinești o școală de vară cu tema „Cheia succesului”. 124 de elevi din România și Republica Moldova au luat parte la o serie de cursuri privind informarea și îndrumarea profesională.Această acțiune s-a adresat tinerilor din categorii sociale defavorizate (din mediul rural, familii cu venituri reduse, dezorganizate, mono- parentale, orfani, tineri care au terminat studiile și nu au reușit să se angajeze), dar și
Promisiunea nu moare niciodată

Răsturnare spectaculoasă. Ieri dimineață, în jurul orei 8:00, la ieșirea din localitatea Simeria, conducătorul Daciei Logan a încercat să evite un câine și a ajuns in șanț. în mașină se afla soția conducătorului auto și doi copii minori. Ca printr-o minune, nimeni nu a fost rănit.
(Foto: Traian Mânu)

■ Renovarea teatrului 
nu a avansat în 2006. 
Primăria promite că va 
fi gata în toamnă.

Sanda Bocaniciu
u n da. bora n k i u g i nf orm med ia. ro

Deva - în acest an Consiliul Local Deva (CL) a alocat fonduri pentru finalizarea renovării sălii teatrului. Lucrările însă stagnează pe motiv că nu sunt bani. Prin urmare banii au fost alocați, dar nu au ajuns toți unde trebuie! De curând, instituția aștepta rectificarea de buget care să-i ajute. CL nu a alocat însă nici un leu. Care a fost motivul? Ne-a spus viceprimarul Florin Oancea, cel care și-a dat cuvântul că

Coloana a avut aproximativ 1,5 km (Foto: t. Mânu)minerul. Vasile Păcurar a fost invitat de jandarmi să părăsească manifestația, fiind amendat cu cinci milioane de lei vechi pentru tulburarea liniștii publice.
Fără rezultatLocuitorii Văii Jiului priveau resemnați coloana de manifestanți. „De 16 ani nu se face nimic pentru noi. De ce credeți că marșul de astăzi va 

membrilor asociațiilor locale de tineret.
Util, dar și plăcutDin județul Hunedoara au fost selectați nouă tineri. Printre cei care și-au petrecut o săptămână în tabăra de vară de la Costinești se numără și doi elevi deveni, membri ai Asociației Amigos. Alex și Ovidiu sunt de părere că această experiență îi va ajuta pe viitor.„Eu cred că acest program a fost foarte bine realizat. S-a pus accentul pe practică mai mult decât pe teorie. Am fost împărțiți în patru echipe pentru jocurile tematice, pentru a putea comunica mai bine între noi și pentru a ne obișnui cu munca într-un colectiv”, ne spune Alex. Ovidiu este de părere că aceste acțiuni sunt 
în această toamnă va da teatrul în folosință: „Nu a fost alocat nici un ban pentru că am cerut conducerii instituției o situație cu cheltuielile necesare până la sfârșitul anului. Nu am primit-o și nu am putut face rectificarea de buget pe vorbe! Situația se poate îndrepta dacă ceea ce am cerut ne parvine cât mai repede!”
Una albă, una neagrăCelălalt viceprimar, care are în subordine instituțiile de cultură, loan Inișconi, spune că: „Nici banii pe care i-au primit în primul semestru n-au ajuns acolo! Sincer, nu cred că anul acesta mai primesc ceva. Ar trebui ca cei de la teatru să facă puțin tamtam și să bată mai mult la 

rezolva ceva?”, se întreabă retoric Gheorghe Ștefan, în vârstă de 55 de ani. Acesta a mai adăugat că, prin prezența masivă a ortacilor din alte județe, s-a reușit transformarea Văii Jiului într-o Vale a Plângerii. „Suntem vai și amar de noi. Guvernul și-a bătut joc de zona asta”, este de părere Gheorghe Ștefan.Și Gheorghe Rusu, în vârstă de 59 de ani, susține marșul 

Alex Ovidiu (Foto: cueducative. „Organizatorii acestei tabere au reușit să îmbine distracția pe care o oferă litoralul cu ceva util. Am învățat cum să ne descurcăm în lumea afacerilor și ne-au fost date exemple concrete de oameni care au reușit”, spune Ovidiu.„Asociația Amigos încearcă să fie aproape de tineri prin acțiunile organizate la nivel 
poarta lui Mircia, pentru că el este singurul care mai semnează plăți și se pare că are alte priorități!” Deci, totul depinde de manageriatul teatrului!? Florin Oancea spune că „în 31 decembrie va avea loc acolo un concert inaugural”. Așa să fie. Speranța nu moare niciodată.

Sala teatrului în renovare

de protest. „îmi vine să plâng când văd câți mineri au venit aici pentru a striga nedreptatea din țara asta. Le-a ajuns cuțitul la Os, Ca să spun așa. Dar nu cred că protestul acesta interesează pe cineva. Ei stau la București, mănâncă și beau, iar minerii mor pe capete în mină. Ar trebui să plecăm acolo din nou. Până când cineva va face dreptate și în Vale”, declară Rusu.

local, dar și prin colaborarea cu alte asociații la nivel național. în acest moment se încearcă organizarea unui al 3-lea festival medieval, la Deva, în parteneriat cu Agenția Națională de Tineret. Se vrea o culturalizare a tinerilor prin acțiuni specific medievale: muzică, teatru”, spune președintele Asociației Amigos, Alin Nuț.
Egalitate

Deva (I.J.) - Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați a fost adoptată. „între modificări se numără îmbunătățirea măsurilor pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între sexe, combaterea discriminării pe criterii de sex și garantarea pentru salariata care se află în concediu de maternitate a dreptului de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent etc.”, declară Monica Dănilă, președinta comisiei.

tiberiu.stroiaelnformniedia.ro
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1497 - Navigatorul portughez Vasco da Gama a început 
prima călătorie pe mare din Europa spre India, pe la Capul 
Bunei Speranțe, deschizând calea de navigație spre Asia. 
1621 -S-a născut fabulistul francez lean de la Fontaine.

1822 - A murit poetul englez Percy 
Bysshe Shelley._______________________
1838 - S-a născut contele german 
Ferdinand von Zeppelin, inventatorul 
dirijabilului (m. 1917)._______________
1858 - K apărut, la lași, manualul 
școlar al Iul fon Creangă, intitulat

„Metoda nouă de scriem și cetim pentru oul ataMl IF»l- 
mară", care a cunoscut ■■■■—■ «m. _____
1922 - Mipa de tenis a RiaaMal a Jucat psa®u prima 
oară în Cupa Davis. _______ ____________________________
1958 - S-a născut actorul american Bate Bacon geto}, 
1984 - A murit Kim Ir Sen, liderul Bornei de Nord.

La a întâlnite sui prietenii, faceți cunoștință eu a Mcroană 
mai In vârstă, care vă va ajuta in afaceri. Puteți obține unele

Berbec

beneficii materiale.

Taurlin prieten vă propune să vă asociați într-o afacere ce pars profitabilă. Nu vă grăbiți să luați o doJzIe! IM sfătuim să analizați cu atenție propunerea.
GemeniAve|i rezultate deosebite pe plan social și în afaceri. Vă sfătuim să dați iosmdă de răbdare și să nu foițați lucrurile. Sute seară grimlfi o veste foarte bună.
RacEste pasibil să plecați într-o călătorie în intere? de serviciu, care va prilejul mari schimbări pe plan financiar. O per
Leu

Um*
li «MM

Cer parțial senin. Maxima va fi de 28°C, iar minima de 14°C
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer temporar noros. Maxima va fi de 28°C, iar minima de 15°C.Luni. Cer temporar noros. Temperatura maximă 30°C. Minima va fi de circa 14°C.

Calendar Creștin-Ortodox___________________
Sf. M. Mc. Procopie; St. Mc. Epictet și Astion.

Calendar Romano-Catolic
Ss. Aquila și Priscilla; Virginia.

Calendar Greco-Catolic
S. Procopiu, m.

Pate din somon afumatIngrediente: 125 g somon afumat, 50 g unt la temperatura camerei, 75 g smântână, 1 lingură mărar tocat, 1 lingură pătrunjel tocat, 1 lingură zeamă de lămâie.
Mod de preparare: Se curăță somonul de oase și piele. Se zdrobește cu furculița. Se amestecă cu untul moale și smântână. Se adaugă zeama de lămâie, mărarul și pătrunjelul tocat și se amestecă până se încorporează. Dacă doriți, puteți pune mai multă smântână, până la 150 g. Se dă la frigider câteva ore. Se servește cu pâine prăjită. Se poate decora cu fire de mărar sau pătrunjel.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

Soluția Integramel din numărul 

precedent: I - SIV - P - ROȘU - 

ADAM - NARA - ODA - GAT - 

GUTUI - TIC - PAR - PARIS - TEL 

- NEDEI - TI - CE - RULA - V - 

U - OU - ACRE - 1ST - AR - AZ - 

CRETESTI - ROADE - RV - N - 

PUIET - STEA

TVR 1
695 Garantat 100%. Edție j 

spedaB(r) j
700 Avorturi de vacanță

▼ □(comedie, SUA 1985). !
Cu: Karen Austin, John [ 
Candy, Kerri Green. R.: 
Carl Reiner

835 Desene animate.
CUxil Disney 

9*30 hțrieimă pentru natwS i 
1090 Mic, da* voinici Golf I 
1030 Hollywood star (docu- ' 

mentar, Canada, 2003) 
1190 Orizont 2007.

Stegulețele roșii din ! 
agricultură 

1290 O vedetă... populară. 
1390 Justiție nriRlaiă (serial, , 
0 SUA 2001) 

1490 Jurnalul TVR. Sport 
1430 CM de Fotbal 2006 
1590 Povești estivale... cu

cântec 
15:40 Celebritățile timpului

El fiu (serial) 
1690 Vata și prizonierul
▼ E3(comedie, Franța,

1959). Cu:H. Vemeuil ' 
1890 Teleenddopetfa 
1990 Jwnalul TVR. Meteo.

Sport

20:10 Mari Români -
Top 100. Prezintă:
Cătălin Ștefănescu, Iri- ; 
na Păcurariu, Gianina ’ 
Corondan, Radu 
Naum (transmisiune 
directă) 

2135 CM de Fotbal, 2006 
2290 Med - Finala mică.

Transmisiune directă - 
Germania 

80S TVR «kal. Talk 
show (transmisiune 
directă)

190 Fără apărare (thriller, 
SUA 1993). Cu: lllana ■ 

H Diamant, Kris Kristof- 
ferson. Drew Barry
more, Martin Landau, i 
R.: Richard Danus

ISO Jurnalul TVR (r)
Meteo. Sport

345 Hana Bi (r) (thriller, [
n Japonia, 1997). Cu: 
“ Takeshi Kitano, i

Kayoko Kishimoto, ‘
Ren Osugi. R.: Takeshi <
Kitano

i 
i 
i
1 
I

ANTENA 1
630 O familie trăsnită
S(film serial) 

730Taz-Mania 
(film serial animație,

BSUA 2003). Vod: Jim 
Cummings, John Astin, 
Dan Castellaneta. R.: 
Keith Baxter și Gary 
Hârtie

890 Știrile ProTv 
1090 E rândul fiilorl (film, r) ! B adevărat (film serial) 
1290 ProMotor 
1390 Știrile ProTv 
1395 Te vezi la Știrile ProTv 
13:45 Familia Bundy

B(film serial, 
reluare) 

1430 Molly 
▼Q(comedie/dramă, SUA 

1999) 
1645 Americani to Ewopa 
_d(film artistic, comedie, 
' SUA 1985)

Cu: Chevy Chase, 
Beverly D'Angelo, 
Jason Lively, 
Dana Hill. 
R.: Amy Heckeriing 

1855 Știri sportive 
1990 Știrile ProTv. Sport

Vremea

730 Rezervat V.I.P. 
(reluare)

890 întâmplări hazlii (s)
830 In gira presei 

(reluare). Revista 
presei cu Mircea 
Badea.

930 Casa de piatră 
î 10:15 Roata de rezervă 
1 1190 Inaerfifi, dar

4.
I 
I
? 
i

Î

Jc^DQ 
Copii de la 402; 
Familia Tofu

> 1390 Știri 
! 13:15 Dădaca
‘ B (film serial). Cu: 

Fran Drescher 
1345 Meg Laurel

’ H ' 'r

$
j
f
$
f
£

R.: Guy Green
! 1630 Lege îi onfne (polițist,

SUA 1998)
j 1830 Săptămâna financiară
11990 Observator. Sport
t Meteo
I

! Jocuri la Saint-Tropez
(divertisment)

gi ImmmM adtariMM« m^ore, mat ales Re ghn ndal și sentimental. Sunt favorizate întâlnirile, consolidarea relațiilor de prietenie și sentimentale.
IahMfli . ■ ____________ ______________ __

Avef posibilitatea să faceți schimbări importante pe plan social și în privința relațiilor sentimeuufle. Este un momentbun pentru a tncKeia contracte.

730 Minorități sub trei dicta
turi (r) 830 Megatehnicus 990 
D'ale Iu' Mitică (r) 1090 
Natură și aventură (r) 1030 
Zoom/2 (r) 1190 Info... baza în 
direct 1130 Școala micilor 
vrăjitoare (s) 1290 Androme- ■ 
da (s) 1390 Pop/Rock Story. < 
Iris (partea a ll-a) 1335 Amy 
(s) 1430 Bazar (r) 1590 Orgolii: 
(Italia, 2003, partea a IV-a). Cu:; 
Ele Sofia Rica, Daniele Peed,! 
Paolo Ferrari, Cristina Capo- 
tondi, Nicola Di Pinto, Elena ; 
Russo. R.: Giorgio Serafini, Vrt- \ 
torio De Sisti 1790 Via Sacra ! 
1890 Miracole (s) 1990 Hol
lywood reporter (s) 1930 
Europa altfel 1945 Treptele 
iubirii (ep. 1, dramă, Italia, 
2004) 22:10 Când surâde 
șansa (p. II) (dramă, SUA 
I^^STransfef

1

730 Visuri Iară preț (r) 830 
Amy, fetița cu ghiozdanul al
bastru (s) 930 Rubi (s., Mex
ic, 2004) 1130 Celebritate (r) 

: 1330 înger sălbatic (s) 1530 
; Marilyn (s) 1630 Visuri fără

preț (sj 1730 Poveștiri adevă
rate 1825" Vremea de acasă 
1830 Rebelde (s) 2030 Au-: 
drey Hepburn-o viață de po-; 
veste (partea I) (dramă, SUA 
2000) 2230 Celebritate (s). 
Cu: Thiago Lacerda, Deborah 
Secco, Alexandre Borges 030 
Totul despre sex (s) 1:15 Po-; 
veștiri adevărate (r) 2:15 Un < 
bărbat adevărat (r) (divertis
ment) ____

4

PRIMA TV
t

4

Q63M7.00 Observator (r) 
1630-16.45 Știri locale

(film artistic, aventuri, !
SUA 1979).
Cu: Lindsay Wagner, î
Jane Wyman, Andrew jj 
Duggan, James Woods. ’

! 830 Martin Mystery 990 Ro- 
j bbie (s) 1090 Ce bine e aca- 
i <’■ ‘

mKfentul
^O(thriller, SUA 1994).

Cu: Susan Sarandon, 1 Lovitura (acțiune, 
Tommy Lee Jones, ‘------ -- ' r
Brad Renfro, Anthony 
LaPaglia, Anthony 
Edwards. R.: Joel Schu
macher

23d5 Hannibal (thriller,
QSUA 2001). Cu: 

Anthony Hopkins, 
Juliane Moore, Gary 
Oldman, Giancarlo 
Giannini, Ray Liotta. 
R.: Ridley Scott

100 Umbra to deșert
13 (acțiune, SUA, 1993). 

Cu: Scott Glenn, 
Angela Alvarado, Ben
jamin Bratt, Robert 
Beltran, Tim Sampson. 
R.: J.S. Cardone

345 0 famifie trăsnită (s,r)
430 Te vezi la Știrile ProTV

-■ (r)
590 ProMotor (r) 
&00 Teo (divertisment r)

B SUA 2002). Cu: Frank 
Zagarino, Elizabeth 
Giordano, James Rus
so, Martin Kave, Jack 
Scalia. R.: Gerry Lively 

196 Observator (r) 
290 Concurs interactiv 
390 Deziluzii (thriller, SUA 

1991). Cu: Jim Metzler, 
Jennifer Rubin, Kyle 
Secor, Robert Constan- 
zo. R.: Carl Colpaert 
George O'Brien, un 
bărbat care tocmai a 
delapidat o sumă de 

; bani de la compania 
lui, se îndreaptă spre 
deșertul Nevada. Pe 

; dram, ia în mașină o
i fată frumoasă și pe
! prietenul ei, care la pri-! 

ma vedere pare a fi un ‘ 
fraier. ;

: 590 Dădaca (r)

f: >

l

t ■■■ ' 
i'X

*

să! (serial SUA 2003) 1030! 
! Whoopy (serial, SUA, 2003) ’ 

1190 Pariu 241130 Agenția ■ 
de turism 1290 Fashion 1230 \ 
Prin gaura cheii 1390 Tîbanu' î 
1330 Cosby (s) 1490 Fresh j 
Star 1590 Obsedați de sex (s) > 
1690 Crime într-un mic oraș: 
(thriller, SUA 1999) 1890 ța
ra Iu1 Papură Vouă (div., 2004) 
1830 Știri 2090 Corsarul ne
gru (aventură, Italia/Spani- î 
a/Franța, 1971). 2290 Keo-; 
ma (western, italia, 1976). !

i
î I

i

i
! ! 

t .

’ i

t -|
»
i
i
i
i
i 
i
4
1 
I 
i
1 
t
I 
f

i
I
i
i
I
i
i 
i
i
i 
i 
s
i
4

920 Aventurile lui Sylvester și 
ale lui Tweety (r) 10:10 Des
coperă România (s) 1055 Vi
suri americane (r) 1220 O po-; 
veste de dragoste: Barbara 
Cartiand (partea l)(doc.) 1250 
înalta sodetate (film, r) 1590 
Savoarea bucătăriilor europe
ne (doc)1690 Cheers (s)1630 
O împușcătură în întuneric! 
(comedie, SUA 1964) 1990, 
0 nouă viață (s) 2090 Ultima! 
noapte de dragoste (dra- 
măfacțiune) 22d5 Cartelul cri
melor (s) 2330Twin Peaks (s) \

12:00 Maestrul spionajului: 
Povestea lui Robert Hanssen 
1 (dramă, SUA, 2002) 1330 
Maestrul spionajului: Poves
tea lui Robert Hanssen2 (dra
mă, SUA 2002) 15:00 Zâm
bet de Mona Lisa (dramă, 
SUA, 2003).17:00 Lovitura 
(comedie, SUA 2004) 1830 
Buretelul Bob și coroana 
regelui Neptun (aventuri, 
SUA 2004). 209 v (Ep. 
43) 2030 Războiul de acasă 
(Ep. 22)2190 Juriul (dramă, 
SUA 2003).2395 Războinici 
cerului și pământului(aven- 
turi. China, 2003).830 Mariana - Prețul inocen

ței (r) 930 Viața în afara cabi
netului (ep. 4) (comedie, SUA 
2005) 1090 Autoforum 1030 
Flavour - 3 bucătari (r) 1190 
Sport, dietă și o vedetă 1140 
Tele RON 1245 Chris Isaak 
Show (s) 13:45 Războiul lui 
Foyle (p.ll) 520 Cash taxi (r)! 
1630 Super Nanny - Dădaca ; 
ideală (r) 1890 Focus 1990 < 
Mariana - Prețul inocenței (s)! 
2090 Lara Croft Tomb raider 
(aventură, SUA 2001) 2290 0 
inimă străină (dramă, SUA 
2002) 2490 Killer sex (dramă,' 

SUA2001)290SunsetBeach(s) J

B1TV I

990 Realitatea de la 9:00 
1190 Planeta fotbal 1130 
România on-line 1390 Reali
tatea de la 13:001320 KILO- 
craciada 1490 Realitatea de 
la 14:00 1520 Deschide lu- 
meal 1690 Realitatea de la 
16:001720 Capital TV 1890 
Realitatea de la 18:00 1920 
Numele meu 2090 Realitatea 
de la 20:00 2030 Deschide 
Realitatea 2290 Realitatea de 
la 22:00 2220 Prețul plătit 
2390 Realitatea de la 23:00 
2320 Greșelile noastre

T3H Euroblitz 890 Euroblitz ■ 
- Jurnal european 995 Marș : 
forțat (reluare) 1090 La limi
ta. Emisiune auto 1030 Vis de . 
vacanță (r) 1190 EurobliL - ; 
Ci ma 1130 Hobby Mix (di- • 
vertisment) 1290 Fan X1390 
Economia în 60 de minute • 
1490 Destinații la cheie 1430 ! 
Pasul Fortunei (r). Cu Urania 
1690 Esentze. Tendințe în i 
beauty style 1790 High Life ; 
(r) 1890 Briefing 1990 D-ale ! 
carnavalului (com., România, ! 
1958) 2045 Secretul lui Ne- > 
mesis (România, 1985) 2390 
Time out 2330 Trenul vieții \ Automobile americane recon- 
(r). Talk-show dRionate

tei 0 Confruntări și fiare vechi 
990 Motocidete americane 
1090 Ray Mears și tehnidle in
digenilor 1190 Cum se fabrică 
1290 Vânătorii de mituri. Eva
dare cu salsa 1390 Tancuri 
1490 Războinicii ghețurilor 
1590 Motociclete americane 
1690 Curse. La esență 1790 
Brainiac. Maniad ai științei 
1890 Teste. Sporturile 1830 
Teste. Automobilele pe dinăun
tru 1990 Cei mai bogați oa
meni din Europa 2090 Mașini 
extreme 2190 Tu alegi azi! 
2490 Retușat cu bisturiul 190
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178 de iile au nai rămas 
până la integrarea li IE Finanțare pentru firme

Dam ffi.R.) - Nortalal se adresează celor care doresc U 
aibă cele mai noi informații din acest domeniu. Slte-ul 
include știri, tunning, istoria mărcilor, informații utile, 
vânzări de automobile.

RAMIE
hi județ
DN 66 Băcia - Călări

1 DN 7 Vețel - Ilia - Limită cu județul Arad
DN 68A EMtea - Limită cu Județul Timiș

fa Data aparatele radar vor S amplasate pe B-dal Dece
bal - Str. Floria - Str. U. Emineseu - Calea iarandului

Radare mai pol II întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupani ;

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ®—» 7J7659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 33.®-» 
748080.
Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ®-> 713045.
DEVA
Farmacia .Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
®-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. ®-> 211616, 224488. ________
Farmacia „Tacomi - Humanităs II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-> 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, orele
9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și duminică, orele 9-13, 
str. Avram lancu, nr. 48. ®-» 612887.

■ ANIMMC acordă 
IMM-urilor 44,5 mi
lioane de lei pentru in
vestiții și modernizare.

Clara PAs
clara.pas@informmedia.ra

Deva - Firmele pot solicita o alocație financiară nerambursabilă pentru susținerea investițiilor. Alocația financiară nerambursabilă nu poate depăși echivalentul în lei a 50000 euro exclusiv TVA și în același timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investiții. Pentru anumite tipuri de întreprinderi alocația financiară maximă este de 10000 euro dar nu mai mult de 60% din valoarea proiectului. Beneficiarii eligibili vor contracta, cu Banca Comercială Carpatica, un credit de finanțare, pe ter
Controale fiscale în 2006

Deva (C.P.) - Inspectorii fiscali hunedoreni au efectuat, în prima jumătate a anului, 1168 de controale, finalizate cu încheierea a 1343 acte de control. Din numărul total de controale, 71 s-au efectuat la solicitarea PNA, MAI, Gărzii Financiare. Ca urmare a verificărilor efectuate, au fost a- trase la bugetul statului 21451 mii lei, constând în diferențe de impozite, taxe, contribuții. „S-au aplicat 216 amenzi contravenționale în sumă de 187 mii lei și s-au făcut confiscări în valoare de 30 mii lei. Toto

men mediu sau lung și care va acoperi minim 25% din valoarea proiectului de investiții.
Condiții de creditareContribuția proprie a beneficiarului eligibil trebuie să fie de minim 15% din valoarea proiectului de investiții, în natură sau în numerar. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea de active corporale și necorporale de tipul: te-re- nuri, clădiri, construcții, mașini, utilaje și echipamente, mijloace de transport de mărfuri, brevete de invenție, licențe, dar și pentru construcția, reconstrucția, extinderea sau modernizarea de active corporale direct legate de realizarea proiectului de investiții.Solicitările de finanțare se vor face în perioada 31 iulie - 25 august, între orele 8.30- 
dată s-au transmis organelor în drept pentru continuarea cercetărilor 33 procese-verbale de verificare prin care s-au stabilit prejudicii de 6201 mii lei”, a declarat Lucian Heiuș, directorul DGFP Hunedoara.

Creditul poate fi utilizat pentru modernizarea activelor (Foto: cl)16.30. Evaluarea solicitărilor se va face în ordinea înregistrării acestora în registrul special al programului. Informații suplimentare despre acest program de finanțare se
Impozite pentru mașini

Deva (C.P.) - Majorările pentru înmatriculări vor fi cuprinse între 177 și 2640 de euro. Nivelul taxei rămâne nemodificat pentru mașinile noi. Această taxă se aplică la prima înmatriculare în România a mașinilor, după eliminarea accizei la autovehicule, dar va fi mai mare în medie cu 20% față de nivelul actual al accizelor. Va crește impozitul pe locuințele mai mari de 150 mp, cu 

pot solicita la ANIMMC - Centrul Teritorial Hunedoara din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a județului Hunedoara sau la telefonul 212924.
5% la fiecare 50 m. IMM- urile, mai puțin cele care se ocupă de consultanță și management, vor putea să opteze între impozitarea cifrei de afaceri cu o cotă de 2% în 2007 și 3% până în 2009 și taxarea profitului cu 16%. Rămân în vigoare facilitățile fiscale pentru an- gajații din industria IT și sunt eliminate accizele la aparatele de aer condiționat.

1 euro 3,5989 lei
1 dolar american 2,8261 lei
1 gram aur 56,8959 lei

P*»EREA TA COITCAZA: CL Deva ar trebui el se implice mai mult in renovarea teatrului?......

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

1. SNP PETROM 0,5250 1,94
2. SJF1 BANAT-CRIȘANA 2,1800 3,81

' 3. TLV 1,1000 1,85
4. BRD ___________ 17,2000 4,24
5. BIOFARM 0,5650 8,65
6. AZOMUREȘ 0,1800____ 0,56___
7. ANTIBIOTICE IAȘI 1,4000 2,19
8. ROMPETROL________ 0,0710 0
9. BCCARPATICA 0,5300 0,95
10. SIF 5 2,2600 4,63

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

Sunt de părere că primăria și primarul Devei ar trebui să facă un efort mai mare pentru a se termina teatrul nostru. Se pare însă că există alte priorități și teatrul poate să mai aștepte! 
Veronica Decebal,
Deva

Sigur că cei de la primărie ar trebui să se preocupe mai mult și să se termine odată teatrul din Deva! Cum este posibil ca aproape 20 de ani să dureze o renovare!?
Din câte știu eu clădirea teatrului este în renovare de dinainte de 1989. Nu știu ce se întâmplă a- colo și ce interese simt ca renovarea să dureze cât mai mult!...

Augustin Minai, 
Deva

NlCU SCUTARU, 
Deva

Cei de la primărie ar trebui să se preocupe mai mult de această instituție de cultură a Devei! Noi tot așteptăm să se deschidă din nou, dar se pare că nu va fi prea curând!
Eleonora Burs, 
Deva

Toți devenii suntem dornici să avem din nou acest teatru cum era înainte de renovare! Cred că pentru primărie cultura este pe ultimul loc, nicidecum o prioritate!
Mariana Buda, 
Deva

Regul: 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.

9 5 1 6
1 5 3

r i.

9
1

1 6 7 3
8 3 6

7
6

9
5
8

2
6 3

2
.... ...,

8 7
4

5
6 8 2

6 7 • 8 1
Soluția jocului din
numărul precedent
9 6 1 8 2 7 5 4 3
2 8 4 3 6 5 1 7 9
5 7 3 1:9 4 2 6 8
7 3 8 5 4 9 6 2 1
6 4 9 2 1 3 7 8 5
15 2 7 8 6 3 9 4
4 1 6 S3 2 8 5 7
8 2 5 4 7 1 9 3 6
3 9 7 6 5 8 4 1 2

Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajatii Inform Media SJR.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.

CUVAfflt 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 in 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 - 8 iulie 2006
Nume_______________________ Prenume________________________ j
Adresă_______________________________________________________  i
Telefon____________________ Sunteți abonat?__________________

JURNAL

mailto:clara.pas@informmedia.ra


Costumul de baie perfect
Deva (M.T.) ■ Multe femei preferă costumul de baie din două piese, pentru că e mai comod, mai confortabil și permite bronzarea unei suprafețe mai extinse a corpului. Dacă este și cazul tău, ține cont de faptul că sutienul este mult mai ușor de purtat dacă nu are cupe de burete. în ceea ce privește slipul, reco-

Costum de mandabil ar fi să alegi unul 
baie clasic, cu toate că știu cât detentanți sunt bikinii tanga. Dar, vorbind strict din punct de vedere al confortului, este de preferat un model clasic și, de altminteri, foarte sexy. Sunt moderni bikinii acce- sorizați cu diferite catarame din metal argintiu. Referitor la culoare, există o mulțime de posibilități și modele la dispoziție, nu trebuie decât să alegi în funcție de gusturi și de ceea ce te avantajează mai mult.

Femeia
■ încearcă să atingi 
perfecțiunea sufleteas
că. Cea fizică este su
perficială și trecătoare!

Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@infornimedia.ro

Deva - Care este femeia ce place bărbatului, care este considerată perfectă? Există oare vreun tipar? Ar trebui să fie un model, o „icoană” la care să fii raportată, comparată? însă bărbaților le plac tot felul de femei, ei au preferințe ciudate, opuse, perfecțiunea u- nuia fiind total opusă cu a altuia. Chiar și forma nasului a fost un criteriu al perfecțiunii, privirea supusă sau sfredelitoare a fost considerată decisivă în alegerea modelului i-

Coafuri potrivite

Coafură

Deva (M.T.) - Se spune că nu contează tipul de coafură pe care ți-o alegi atâta timp cât îți place sau este la modă. Nimic mai fals! Trebuie să vezi și dacă ea 
se „asortează” cu stilul și corpul tău. Imaginea de la gât în jos este la fel de importantă în alegerea unei coafuri ca și for- a feței sau textura părului atunci când vorbim despre „stilul tău”. Forma părului și a coafurii alese va echilibra sau contrastaîn relație eu formele corpului, de aceea tipul formei feței și al corpului tău este un lucru la care trebuie să te gândești când ești pe cale să alegi cea mai potrivită coafură. Dacă ai forme bine definite, alege o tunsoare în scări de lungime medie.

Alege rochia de seară
■ Rochia este vedeta 
acestui sezon, fie că 
vorbim de rochia de zi 
sau cea de seară.

Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@infonmnedia.ro

Deva - Ce te faci când rochia pe care dorești să o a- chiziționezi este pentru un eveniment special, deci o așa- zisă „rochie de ocazie”? Principalul criteriu după care trebuie să te ghidezi este stilul personal: rochia trebuie să îți vină bine și să te facă să te simți stăpână pe tine și încrezătoare, nicidecum ridicolă sau să îți limiteze mișcările.

sfârșitul acestei săptămâni nouă ani de emi 
sie. Staff-ul radioului a marcat momentul pre- 
miind principalii colaboratori promițând toto
dată celor prezenți că va rămâne vocea incon- 
fundabilă a Hunedoarei. (Foto-1. Mânu)

Ultimul jurământ
Orăștie (D.I.) - Centrul de Pregătire și Perfecționare Jandarmi „Aurel Vlaicu” Orăștie organizează astăzi, începând cu ora 10.00, ceremonialul depunerii jurământului militar de către ultimul contingent de ostași care a fost încorporat în cadrul acestei unități militare. Din acest an se trece de la serviciul obligatoriu la cel voluntar.

tell, Ia Galeriile de Artă Deva, a fost vernisată 
expoziția de pictură a artistei Rodica Ailincăi. Cei 
prezenți au fost plăcut impresionați de realizările 
pictoriței care a fost, in urmă cu circa 80 de ani, 
elevă a Liceului de Artă devean.

(Foto: S.Boca)

Transparență 
decizională

Deva (D.I.) - Ministerul Administrației și Internelor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, supune dezbaterii publice un proiect de Hotărâre de Guvern privind autorizarea MAI de a achiziționa echipamentele, softwa- re-ul, investițiile, serviciile și materialele destinate etapei I de informatizare a Arhivelor Naționale. Potrivit unui comunicat al ministerului, textul actului normativ amintit este afișat și poate fi consultat pe pagina de Internet www.mai.gov.ro, iar sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt așteptate la adresa: legislatie@mai.gov.ro.
Dispar meșterii 
populari

Obârșa (D.I.) Octavian Tămaș, primarul comunei To- mești, este convins de faptul că, în câțiva ani, tradiția meșteșugurilor populare va dispărea și din comună. „La noi mai sunt foarte puțini meșteri populari, vreo 7-8 care lucrează în lut și 2-3 care prelucrează lemnul. Numărul lor e în scădere și, din păcate, tineretul nu vrea să se aplece asupra acestor meșteșuguri populare. Parcă ar fi o rușine”, ne a spus Tămaș. La ora actuală, autoritățile locale pregătesc cea de-a IX-a ediție a Sărbătorii Meșterilor Populari de la Obârșa. Manifestările vor aVea loc pe 29 și 30 iulie, fiind așteptați să participe meșteri populari din județ și din alte zone cu tradiție.

ideală și perfecțiunea

Care e cea mai frumoasă? (Foto:CL)deal de femeie. Bărbații deschiși, comunicativi preferă o femeie cu sâni mari, în timp ce tăcuții, religioșii pe cei mici.
Nasul transformatFrumusețea femeii naște dificultăți de apreciere. Parcă „notele” se dau mai greu la

O sanda elegantăAlege o croială care îți pune în valoare calitățile și îți camuflează defectele. Este o regulă că rochiile mini sunt total nerecomandate pentru întâlnirile foarte pretențioase sau cele în interes de afaceri, iar lungimea rochiei crește cu cât crește și ora la care este programat evenimentul.Trebuie să ai în vedere și materialul rochiei, deoarece 

CONCURS

Regulament

Cum poți participa.
Unde țe poți abona?
■ l.j su.ii.J 'pja. ! pî Cir

Ih puștj.

• -li i d.'b ri Vr'UI

Profită de acest concurs 

Abonează-te acum!

' uimește?

H ''

1' ăiL

concursurile de frumusețe, grila este mobilă, se schimbă chiar și la aceeași persoană, de la an la an, relație după relație, și iată că ne aflăm la un examen cu „manechine” ca- meleonice. Modelul perfecțiunii s-a schimbat de-a lungul timpului - nasul proeminent, mult valorizat în Egiptul an
nu poți purta o rochie de catifea vara, dar există și materiale potrivite pentru orice sezon, cum este spre exemplu mătasea. Soluțiile care nu dau greș niciodată sunt culorile închise și tăieturile cât mai simple.Rochia neagră sau albă este prezentă în toate colecțiile marilor designeri în acest sezon. Poți să te limitezi la negru (șic, atrăgător, impunător și sobru în același timp) sau poți să încerci și alte culori.Nu este indicat să porți o rochie albă la o nuntă sau faptul că anumite imprimeuri sunt caracteristice pentru evenimentele mai extravagante. 

tic, a devenit „modelajul” cel mai des întâlnit pe masa chirurgilor plasticieni. Rotunjimea formelor, voluptatea au dominat până la femeia șnur, extrem de slabă, promotoarea curelor de slăbire și a tulbu^ rărilor alimentare.
Frumusețea trupuluiStatisticile arată că până la 30 de ani bărbații își aleg partenera perfectă. Astfel, după a- ceastă vârstă, frumusețea interioară, dezinvoltura, umorul, inteligența devin primordiale.O femeie își poate „conserva” prospețimea și fermitatea formelor, în cazul în care există un stil de viață sănătos, înțeles prin sport, alimentație corectă, într-un procent extrem de mic, 1-3 la sută, maxim până la 35 de ani.

Se poartă rochiile lejere

mailto:mihaela.tamas@infornimedia.ro
mailto:mihaela.tamas@infonmnedia.ro
http://www.mai.gov.ro
mailto:legislatie@mai.gov.ro
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SC BOROMIR PAM SA HUNEDOARA 

angajează contabil cu experiență, 
din Deva sau din Hunedoara.

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

(55566)

• intravlan 10.000 mp, fs 90 m, parcelabi, 
zona sat Rușor, comuna Pui, apă și curent 
in apropiere, acces din DN 66. TeL 
0254/779265, 0747/474836,0724/226907.

• zona Progresai, ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
parchet, balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• dec. compusă din 1 cameră, balcon, zona 
Dacia, etaj 3, contorizări, parchet, gresie, faianță, 
mobilată. Preț 615 mii. 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)
• semkfec, bucătărie cu faianță + gresie, baie 
cu faianță + gresie, zona Măraști, preț 60.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, 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, bale, 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 
52.000 ron, neg, tel. 0788/165702,232809. (A4)
• Deva, zona M. Eminescu, balcon, contorizări, 
mobilată complet, utilată, preț 520 milioane lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, dublă, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, instalații sanitare noi, cartier Dacia, 
etaj 3, preț 60.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• 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.
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, toate facilitățile, preț 20.000 
euro parcela Tel. 0722/564004. (Al)

• două parcele de teren, zona Sântuhalm, 1200 
mp și 2250 mp, vizavi de Petrom, pe stânga preț 
9 euro/mp, tel. 211075,0726/679557,0745/666447. 
(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 intravlan, zona T rident, 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)

Cumpăr garsoniere (20)
• wgonlgarsonM,în zona pieței, i .ocunie: 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, în zonă centrală, parter 
sau etaj 1, in suprafață de 30 - 40 mp, nu ezitați 
plata imediat, preferabil fără amenajări, tel. 
07> '251— 12808. (A4)

Vând terenuri (21)
• 3000 mp teren arabil, în Sântuhalm, pădure 
salcâm 1000 mp, în satul Lunca, dram acces cu 
tractorul. Tel. 213053. (T)

• 1 ha teren intravilan Deva parcelat, str. 
Roci; parcele între 250 mp și 6.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 0743/139030. (2/6.07)

• 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. olata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

•Q ROMPETROL
ROMPETROL DOWNSTREAM este o companie membră a GRUPULUI ROMPETROL, principalul grup 
petrolier privat din România și operează peste 90 de stații de distribuție carburanți proprii și 150 puncte de 
distribuție închiriate pe întreg teritoriul României.

ROMPETROL DOWNSTREAM deschide un snack bar în cadrul stației Deva și recrutează

BUCĂTARI Șl BARMANI DEVA Șl ORĂȘTIEResponsabilități:
■ Pregătesc produse de bucătărie rece și caldă (sandwich, salate, preparate la grătar) și cafea.
■ Participă cu supervizare la determinarea necesarului de comandat și la realizarea comenzilor de 
aprovizionare.
■ Preiau comenzile de la clienți și asigură servirea acestora.
■ Debarasează și asigură curățenia zonei de servire și a bucătăriei.
■ Asigură implementarea și menținerea standardelor de păstrare și depozitare a produselor și 
preparatelor cu respectarea normelor igienico-sanitare.Cerințe:
■ Atitudine orientată către client, abilități bune de comunicare, persoană energică și amabilă.
• Disponibilitate de a lucra în ture.

Persoanele interesate de această oportunitate sunt rugate să trimită un Curriculum Vitae la numărul 
de fax 021/206.75.40 sau pe adresa e-mail resurseumane@rompetrol.com.

• Intravlan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)
• Intravlan, 2400 mp, Șoimuș, 6 km de Deva 
dramul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235308, 
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)
• Intravlan, 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 Intravlan, cu toate facilitățiile, st = 1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228 0724/169303. (A5)
• Intravlan, 3 parcele cu st între 520 și 780 mp, 
utilități în zonă, Zăvoi, preț 40 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• htravlan, st 6053 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială, preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• Intravlan, st 1218 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, fe 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 Hravtai, zona Archia st 6000 mp, fs 21 
m, preț 9 euro/mp, neg, posibilități parcelare, 
tel. 211075,07456/65447,0726/679557.  (A3)

• amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985.256 (A6).
• tachMtz 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 h 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, amenajat occidental, intrare 
stradă preț 55.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

Vând alte imobile (27)

• clădire cu centrală termică 1000 mp, 
pretabilă construcție hotel sau vilă cu 
utilități, facilitate SAPARD, în stațiunea 
Geoagiu-Băi. informații tel. 0746/348789.

imobile chirii (29)

(5
61

41
)

Informații si rezervări 'a

• * --r i *

; '-a?- • -■..........
“ ~-r' ^,7^ ’ -X,.Pe langa plăcerea dânsului oferita de W*

- i.iW'renum^a debloca din incinta ștrandului din Geoagiu Bai, 
sâmbata',8 iulie?se anunța o seara ncendiara, cu multe efecte 

HUkj^^gX^e-cțispuma pentru cei care ;

' _ .clipe minunate.g

■ GEM TEMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE • RULOURI
* 10% REDUCERE

* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL- 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA ■ DEVA,
B-dul Dacia, bl. E 3 parter M str. Ion Creanga, bl. 25. ap. 2
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SERVICII DE CURĂȚENIE

• hddriez/vând casă 4 camere, P+1, living 45 
mp, scară interioară centrală termică garaj 
încălzit sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, 
curte, grădină ideal sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
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. (D
• 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)
• 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 centrala 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 0724/620358 (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. 235208 0724/620358 (A6)
• ofer spreînchiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985256; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap 2 cam. et 2 zona Gojdu, 
nemobilat, preț 80 euro/lună tel. 0721/985256; 
0724/620358 (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. 0721/985256; 0724/620358 (A6)
• ofer pt închiriat speom, 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)
• ta rerfen 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)
• kAi Manta, et 9,3 camere, dec, CT, mobilă 
nouă amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună tel. 0745/367893. (A2)

■ ofer ipre închiriere apartament 2 camere, 
zonă ultracentrală, mobilat, utilat occidental, tv 
color, centrală termică, aer condiționat, 
termopan, jaluzele, ideal pentru străini, 250 
euro/lună Tel. 0721/985256. (T)
• ofer >pre închiriere chioșc alimentar situat în 
Deva, G. Enescu, lângă căminul IRE, preț 300 
ron/lună TeL 0254/225284,0742/866925. CD
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
60 mp, zona piață parter, intrare stradă preț 400 
euro/lună TeL 0722/564004. (Al)
• 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)
• friteimMlMi închiriere garsoniere, mobilate, 

utilate, contorizări, în diferite zone ale Devei, la 
prețul de 100 euro/lună tel. 0723/251498 
0745/302200. (A4)
• Intermedierii 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)

Auto românești (36)
• 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)

Imobile schimb (30)
• vând tractor U 650 înmatriculat, cu remorcă și 
utilaje agricol». Tel. 241727. Î5457578/3.07)

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

Piese, accesorii (42)

Auto străine (37)

• vând urgent Opel Omega, af 1992, jante 
aluminiu, geamuri electrice, închidere central
izată oglinzi electrice, trapă electrică numere 
Germania 2 ani, preț 1360 euro, negociabil. Tel. 
2292560720/677035,0721/329064,0721/250297.
• 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 CD

• vând phM noi Dacia 1300, fețe uși spate și 
față arbore cotit cota ,0”, planetară Dacia 1300 
import, suport fuzetă planetară Renault 12. TeL 
216255. T

Mobilier și interioare (47)

Camioane, remorci (39)

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

• vând moHâ bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de spălat automată combină frig
orifică, mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045. T
• vând agent măsuță cu 2 fotolii, masă mare 
cu 4 scaune, biblioteca mică și mare, birou mare 
cu scaun, frigider, dulap, covor persan, fond 
vișiniu, 33/43 m. Tel. 0723/851439, după ora 16. 
CD

Televizoare (48)

• vând tv Panasonic, nefolosit, diagonala 70 cm. 
Tel. 211237.0)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

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

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

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT 
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere^

Tel/Rix:O254/231552 Mobll:0721/032271 @

• tachktez garsonieră mică în Cluj -
Napocă Str. Lăcrămioarelor, pe termen 
lung. TeL 0743/139030. (2/6.07)
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Produse sanitareși materiale pentru instalații

SCHELL

A

COMFORT
SCHELL49070699

Originalul robinet coftar este sinonimul fiabilității și 
funcționalității. Calitate superioară până în cel mai mic 
detaliu. Etanșarea prin două O-ringuri și lagărul cte 
ungere pentru c acționare ușoară stabilesc un nou 
standard pentru robinete coițari.

Pentru suportarea șocurilor de presiuni robinetele 
colțare SCHELL au regiaj cu ventil, nu cu bilă.

VBCvisdeMcDonoW's
T«L 0254/234717,

0742/030201,0724/697859

eurodus 
eurodus-Moff- 15 A g 
euro dus-înton-90 zilei

• Dorobanți, garsonieră dec, mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție pentru 
cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• lnd*iez/vAnd casă 4 camere, P+1, living 45 
mp, scară interioară centrală termică garaj 
încălzit sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 bă, 
curte, grădină ideal sediu firma. Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Gojdu, termopane, nemobilat contorizări, bloc 
cărămidă etaj 3 din 4, preț 80 euro/lună Tel. 
0721/985256 (T)

• oier spre tachktare 1088 mp depozit 
bbMui J rampă Dna, str. Apuseni, re. L 
TeLasV22W,anvaig9ă(T/bH)

1. Filet cu etanșare automată pentru montare mai rapidă
2. Guler de mascare cu posibilitate de montare 18 mm
3. Nu necesită întreținere datorită etanșării dubie O-ring
4. Racordare sigură cu ajutorul racordului de strângere 

compus din trei părți, compensabil în lungime, 
confecționat dsn alamă

5. Rozetă SCHELL COMFORT nouă
6. Lagărul de ungere, care asigură acționarea ușoară 

a rozetei
7. Adâncimea lagărului și inelul de strângere asigură o 

siguranță dublă împotriva deșurubăni accidentată a 
ventilului

8. .Ventil confecționat din alamă cu acționare ușoară, 
izolat, fiabil în timp

TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr, 29
Tel. 0256-400774, fax. 0256-400777
E mail: instaltm@rnelinda.ro

mailto:office.deva@boromir.ro
mailto:resurseumane@rompetrol.com
mailto:instaltm@rnelinda.ro


• La suprapreț. Un bilet la finala Campionatului Mondial 2006, care va avea loc duminică, între echipele Italiei și Franței, se vinde la negru cu nu mai puțin de 1.500 euro, a declarat o persoană care se ocupă cu astfel de vânzări, din Berlin. (MF)
CM văzut de Emerich JeneiOradea (G.N.) - Reputatul om de fotbal orădean Emerich Jenei a făcut o succintă avancronică a celor două finale ale CM. „Cred că Germania își dorește mult să câștige finala mică, pentru a se clasa pe locul III. Acest loc pe podium ar fi totuși o consolare pentru echipa gazdă, care a jucat destul de bine la acest turneu final și s-a aflat destul de aproape de finala mare.De la portughezi aștept mai mult de la Deco, unul dintre jucătorii mei preferați,care a arătat însă destul de puțin fotbal la acest Campionat Mondial.în ceea ce privește finala mare, cred că Franța va avea o misiune dificilă în fața Italiei. Italienii au un joc precis, cu pase scurte și exacte la mijlocul terenului.Dacă însă francezii vor juca așa cum au făcut-o în ultimele meciuri, dacă Vieira, Thuram, Zidane și noua vedetă, Ribery, vor avea un joc de calitate, iar dacă antrenorul Domenech îl va titulariza lângă Henry și pe Trezeguet, atunci îndrăznesc să afirm că Franța are toate șansele să devină campioană mondială”, a afirmat fostul antrenor al Stelei șl ăl echipei naționale.

Berlin - Până în ultimul act al Campionatului Mondial, 
Italia și Franța au avut următorul parcurs:

ITALIA
Primul tur (Grupa E)

' I 12 iunie: Italia - Ghana 2 - 0 (Pirlo, laquinta)
17 iunie: Italia - SUA 1 - 1 (Gilardino)
22 iunie: Italia - Cehia 2-0 (Materazzi, Inzaghi) 
Italia se califică de pe primul loc în grupă. 
Optimi de finală:
26 iunie: Italia - Australia 1 - 0 (Totti)
Sferturi de finală:
30 iunie: Italia - Ucraina 3-0 (Zambrotta, Toni 2) 
Semifinale:
4 iulie: Italia - Germania 2 - 0 (Grosso, Del Piero)

FRANȚA
Primul tur (Grupa G)
13 iunie: Franța - Elveția 0-0
18 iunie: Franța - Coreea de Sud 1 - 1 (Henry)
23 iunie: Franța - Togo 2 - 0 (Vieira, Henry) 
Franța se califică în optimi de pe locul 2 în grupă. 
Optimi de finală:
27 iunie: Franța - Spania/3 - 1 (Ribery, Vieira, Zidane) 
Sferturi de finală:
1 iulie: Franța- Brazilia 1 - 0 (Henry)
Semifinale:
5 iulie: Franța - Portugalia 1-0 (Zidane)

Lâ finâlă Arbitrul argentinian Horacio Elizondo, in vârstă de 42 ani, va conduce finala mare a CM 2006, dintre Italia și Franța. Interesant este faptul că Elizondo a condus și meciul de deschidere al turneului final, dintre Germania și Costa Rica, scor 4-2. (G.N.) (Foto: epa)

Ultima
■ Franța și Italia se 
întâlnesc mâine, de la 
ora 21, în ultimul act al 
Campionatului Mondial.

Berlin - Nu multă lume s- ar fi așteptat ca italienii și francezii să lupte în ultimul act al Cupei Mondiale din Germania. Italia este măcinată de un scandal fără precedent, în care echipa care dă cei mai mulți jucători ai finalei Juventus ar putea fi retrogradată în Serie C. Poate tocmai această stare a motivat suplimentar și a unit jucătorii „squadrei azzura”, ajunsă la a șasea finală de CM. în schimb, Franța, cea mai bătrână echipă prezentă în Germania, era catalogată prea uzată pentru a atinge fazele superioare ale turneului. Ambele selecționate au crescut de la meci la meci și mâine își vor disputa primul loc.
Palmares directItalia are avantajul palmaresului direct în confruntările cu Franța. Cele două țări s-au întâlnit de 32 ori, bilanțul fiind net fabora- bil squadrei azzurra, cu 17 victorii, opt egaluri și șapte înfrângeri. La Cupa Mondială, Italia a învins Franța (3- 1) în sferturi, la Paris, la CM 1938, victorie repetată apoi la

Franz Beckenbauer (Foto: epa)

„Șanse egale"
Berlin (MF) - Președintele Comitetului de organizare al CM 2006, Franz Beckenbauer, a refuzat să facă un pronostic pentru finală, preferând să dea un răspuns diplomatic. „Eu vreau să fiu neutru: pentru mine, șansele sunt de 50- 50 la sută”, a declarat dublul campion mondial. După părerea Kaiserului, acest meci s-ar putea decide în prelungiri sau chiar la penalty- uri. „Cele două echipe au avut un debut de turneu dificil, dar ele sunt acum în cea mai bună formă”, a subliniat Beckenbauer.

Cei mai buni
■ Căpitanul echipei 
Franței, mijlocașul Zine
dine Zidane, este favorit 
la câștigarea titlului.

Berlin - Patru italieni, trei francezi, doi germani și un portughez figurează pe lista de zece fotbaliști întocmită de Comisia Tehnică a FIFA în vederea alegerii celui mai bun jucător de la Cupa Mondială din Germania. Au fost nominalizați Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Thierry Henry, Andrea Pirlo, Fabio Can- navaro, Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Michael Ballack, Miroslav Klose și Maniche. Numele celui mai bun jucător al turneului va fi anunțat luni. Titlul de cel mai bun jucător este decernat din 1982. în 2002, cel mai bun fotbalist de la CM a fost ales germanul Oliver Kahn în

necunoscută a CM 2006

Italienii așteaptă mai mult de la Totti (Foto: epa*Mar del Plata (2-1), la CM 1978 din Argentina, în faza grupelor. La CM 1986 din Mexic, Franța a învins Italia (2-1) și a repetat succesul în sferturi
la CM 1998, la Paris (0-0 și 4- 3, după lovituri de departajare). Finala CM 2006 este a cincea confruntare la Cupa Mondială. în 2000, Franța a

învins Italia cu 2-1 (prin golul de aur), la Rotterdam, în finala Campionatului European.
Elizondo, la finalăFIFA a anunțat că argentinianul Horacio Elizondo va arbitra finala Cupei Mondiale. Elizondo (42 ani) a arbitrat și meciul de deschidere de la CM, cel dintre Germania și Costa Rica, scor 4-2.Arbitrul argentinian a condus primul său meci internațional în 1996. Profesor de educație fizică, el a participat deja la numeroase competiții, între care Copa America 1997 și 1999, Campionatul Mondial al Cluburilor din 2000 și Turneul Olimpic de fotbal din 2004.
Echipe probabileItalia: 1. Buffon (66 selecții - 0 goluri) - 19. Zambrotta (57- 2), 23. Materazzi (31-1), 5. Can- navaro (99-1), 3. Grosso (22-2) - 20. Perrotta (30-1), 21. Pirlo (30- 5), 8. Gennaro Gattuso (46-1) - 16. Camoranesi (25-1), 10. Totti (57-9) - 9. Luca Toni (23-9). Selecționer: Marcello Lippi Franța: 16. Barthez (86-0) - 19. Sagnol (44-0), 15. Thuram (120- 2), 5. Gallas (46-1), 3. Abidal (13- 0) - 4. Vieira (93-6), 6. Makelele (49-0) - 22. Ribery (9-1), 10. Zidane (107-30), 7. Malouda (18- 2) -12. Henry (84-36). Selecționer: Raymond Domenech

Germania și Portugalia în finala mică
■ Cele două echipe se 
vor întrece pentru un loc 
pe podiumul Campiona
tului Mondial 2006.

Stuttgart (MF) - Germania și Portugalia dispută în această seară, cu începere de la ora 22, finala mică a CM 2006. Echipa Germaniei se confruntă cu serioase probleme de lot înaintea acestui meci. Căpitanul MichaelBallack, în vârstă de 29 ani, nu a putut să se antreneze în ultimele zile din cauza unor probleme la genunchiul stâng. „Medicii recomandă ca el să nu joace”, a declarat un purtător de cuvânt al federației germane (DFB). Bal- lack este al treilea jucător german indisponibil pentru partida cu Portugalia. Fundașul central Per Mertesacker a fost operat joi la călcâiul stâng, iar fundașul dreapta Arne Friedrich este accidentat la un genunchi. Pe de
jucători

Zizou e printre favoriți
(Foto: EPA)1994 brazilianul Romario, în 1990 italianul Salvatore Schillaci, în 1986 argentini

anul DÎPPn Mararinna ci în

Aspect de la antrenamentele jucătorilor portughezi <foio. epa)altă parte, mijlocașul Tim Borowski este și el incert. Atacantul Miroslav Klose, care a acuzat dureri la picior, a participat însă la ultimele antrenamente. O noutate în echipa Germaniei o constituie posibila titularizare a portarului Kahn, care și-a exprimat dorința de a juca în acest ultim meci.De cealaltă parte, portughezii nu au probleme de

lot. Este posibil ca antrenorul Luis Felipe Scolari să titularizeze unii jucători de rezervă, care au jucat mai puțin la GM 2006.Figo a anunțat că acesta va fi ultimul său meci pentru echipa națională a Portugaliei. Portugalia s-a mai aflat în finala mică a unui turneu final la ediția din Anglia 1966, când a reușit să se claseze pe locul III.
Podolski, cel mai bun tânăr
■ Atacantul german a 
fost preferat portughe
zului Cristiano Ronaldo 
de o comisie FIFA.

Berlin (MF) - Atacantul german Lukas Podolski a fost desemnat, de un grup de studiu tehnic al FIFA, cel mai bun tânăr jucător al Cupei Mondiale din Germania. Podolski, în vârstă de 21 ani, este primul câștigător al acestui trofeu, destinat jucătorilor născuți după data de 1 ianuarie 1985. El a fost selecționat de 31 de ori în naționala Germaniei, pentru care a marcat 15 goluri. Pe lista cu fotbaliștii nominalizați pentru titlul de cel mai bun tânăr jucător al turneului din Germania s-au mai aflat, alături de Podolski,

Lukas Podolski (Foto: EPA)argentinianul Lionel Messi, portughezul Cristiano Ronaldo, ecuadorianul Luis Valencia, elvețianul Tran- quillo Barnetta și spaniolul Cesc Fabregas. La Campionatul Mondial au fost prezenți 40 de jucători care se încadrau în criteriul de vârstă pentru această distincție.
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• Meci amical. Astăzi, la Petroșani, se desfășoară prima partidă de pregătire din această pauză competițională a Jiului Petroșani și Corvinului 2005 Hunedoara. Este și prima întâlnire a celor doi proaspeți antrenori ai celor două echipe: Florin Marin și Romulus Gabor. (V.N.)• UEFA Futsal Cup. Participarea pentru prima oară a fotbaliștilor de la CIP Deva în grupele UEFA Futsal Gup înseamnăf imari eforturi. Va urma o perioadă de căutări și întărire a echipei, pentru că în competiție sunt echipe puternice. „Un singur jucător al unei asemenea echipe valorează cât întreg lotul nostru", spun oficialii deveni. (V.N.)

"Adventure Trophy" - la final

Drida e dorit la UTA (Foto; Traian Mânu)

■ După o săptămână 
de întreceri palpitante, 
raliul aventurii și cura
jului s-a sfârșit.

Valehtin Neagu_______________
valentin.neagu@infonnmedia.ro

Deva - Considerat ca cel mai dificil concurs de profil din Europa, „Transilvania Adventure Trophy” s-a încheiat, ieri seară, la Deva, locul de unde a și început.Ga și la alte ediții, prin natura sa, locurile pitorești și oamenii primitori, județul Hunedoara s-a dovedit a fi ideal pentru o astfel de competiție.Au pornit 18 echipaje pe mașini 4x4, din opt țări europene, între care Spania,
Revin handbalistele

Se întoarce Drida?
Deva (V.N.) - Marius Lăcătuș, antrenorul de la UTA Arad, a solicitat conducerii clubului aducerea jucătorilor Laurențiu Diniță, Adrian Drida și a altor cinci fotbaliști steliști. Adrian Drida, fostul jucător al Jiului Petroșani și aflat în probe la Steaua, a fost solicitat de asemenea de Lăcătuș. însă acesta pare tentat mai degrabă să se întoarcă la Jiul, dacă antrenorul Olăroiu nu-1 va reține în lot. De asemenea, atacantul Laurențiu Diniță, liber de contract după ce i-a expirat înțelegerea cu Jiul Petroșani, se află în aceste zile în tratative cu oficialii grupării arădene.

Deva (V.N.) - După o întârziere destul de lungă, care l-a făcut pe finanțatorul de la Cetate Deva, Marian Muntean, să critice federația de specialitate pentru imobilitatea sa, iată că, în sfârșit, handbalistele din Liga feminină de handbal pot să-și reia pregătirile, știind cam ce-au de făcut. Ne referim la faptul că, deși au fost multe discuții, sistemul competițional nu s-a schimbat. Și acest lucru, pentru că majoritatea conducătorilor de cluburi nu au fost de acord cu un sistem tip turnee de sală.

Olanda, Belgia, Austria, Italia, Croația etc., și 14 con- curenți pe motociclete. Mulți dintre acești temerari au participat la importante concursuri în Australia și Africa, dar s-au întors de fiecare dată în România.Virgil Marin, inimosul director al acestei competiții de excepție, ne-a declarat la sfârșit că această ediție a fost mult mai echilibrată decât în alți ani, clasamentul modi- ficându-se după fiecare probă. Pentru a fi mai clari, trebuie să spunem că un echipaj este format din două mașini 4x4, fiecare având pilot și copilot.Iată și câștigătorii din acest an. Locul I: Carles Borange - Jesus Diaz (Spania) și Florin Radu - George Moale (România). Locul II: Bucur Milon-
în aceste condiții, Cetate Deva își reia pregătirile luni. Următoarele două zile vor fi dedicate efectuării vizitei medicale. Urmează o perioadă de pregătire pe plan local, după care, în a doua parte a lunii iulie, devencele au programat un cantonament de 10 zile într-o stațiune de la Marea Neagră.Antrenorul principal al handbalistelor de la Cetate, Marcel Șerban, speră ca, înainte de începerea pregătirilor, să-și clarifice propria situație, precum și programul de pregătire al echipei.

Cele mai dificile trasee din Europa sunt în județul Hunedoara
(Foto: Vitalie Brega, București)covici ■ Maurilio Zani (Arad) și Sorin Toth - Alin Lăpăduș. Locul III: Dan Kiraly - Barna

Descoperiți în atac
Petroșani (MF) - Antrenorul echipei Jiul, Florin Marin, a declarat că lotul pe care îl are la dispoziție este destul de redus numeric și că are nevoie de întăriri în special în linia ofensivă. „Adrian Ilie, Dan Găldeanu, Scarlatache și Constanti- nescu sunt deocamdată singurele transferuri certe ale Jiului, dar vor mai veni și alții. Suntem descoperiți în atac și va trebui să întărim acest compartiment”, a spus 

Kiraly (Cluj) și Cristian Dox- an - Tudor Timotin (București).

tehnicianul care își propune cu Jiul o clasare în primele zece locuri ale ediției viitoare a Ligii I. Formația din Petroșani va susține sâmbătă și duminică două partide amicale cu Corvi- nul Hunedoara, respectiv satelitul CS Vulcan. Ambele meciuri vor începe la ora 10.30 și se vor disputa pe terenul nr. 2 din complexul sportiv Jiul. Pe 13 iulie, Jiul va pleca într-un stagiu de pregătire în Ungaria.

Poli Timișoara - Gloria Bistrița__________________ Sportul Studențesc - FC Național______________ Gloria Bistrița - Farul Constanța Rapid - FC NaționalUniversitatea Craiova - Dinamo Jiul Petroșani - Ceahlăul Piatra Neamț Dinamo Poli ia$i FG Argeș - Sportul Studențesc

Programul Ligii I la 1otbal, ediția 2006-2007
Etapa I, 29 iulie UTA Arad - Rapid Steaua - Gloria Bistrița Rapid - CFR ClujPoli Timișoara - Steaua Ceahlăul Piatra Neamț - Unirea Urziceni FG Vaslui - Poli lași FC Arqeș - Oțelul GalațiUniversitatea Craiova ™ FC Vaslui FC Național - Oțelul Galați Rapid - Farul Constanța - ■ 'UTA Arad - Farul Constanța ' Sportul Studențesc - CFR Cluj FC Arqeș - Dinamo Etapa a XlV-a, 4 noiembrieOțelul Galați - CFR Cluj Jiul Petroșani - Poli lași Poli Timișoara - Farul ConstanțaCeahlăul Piatra Neamț’- Gloria Bistrița Steaua - Farul Constanța Etapa a X-a, 30 septembrie Oțelul Galați - RapidUnirea Urziceni - Poli fași FC Vaslui - FC Arqeș Oțelul Galați - UTA Arad Ceahlăul Piatra Neamț - SteauaFC Național - Dinamo Ceahlăul Piatra Neamț - Poli Timișoara Unirea Urziceni - EG ArqeșSportul Studențesc - Rapid Etapa Vl-a, 9 septembrie Unirea Urziceni - Universitatea Eraiova FC Național - FC VasluiJiul Petroșani - FC Argeș Otelul Galați - Sportul Studențesc FC Național - Jiul Petroșani Sportul Studențesc - UTA AradUnirea Urziceni - FC Național Farul Constanța - Sportul Studențesc Jiul Petroșani - Universitatea Craiova
Etapa a ll-a, 5 august Farul Constanța - Ceahlăul Piatra Neamț CFR Cluj -ste Vaslui CFR Gluj - DinamoSteaua - Universitatea Craiova CFR Cluj - Jiul Petroșani Gloria Bistrița - FC Arqeș Poli lași - Gloria BistrițaFC Vaslui - UTA Arad Gloria Bistrița - Universitatea Craiova Poli lași - SteauaFarul Constanța - Oțelul Galați lași - Poli Timișoara Dinamo - Rapid Etapa a XV-a, 11 noiembrieCFR Cluj - Unirea Urziceni Dinamo - UTA Arad Universitatea Craiova - Poli TimișoaraGloria Bistrița - FC Național Rapid - FC Vaslui Etapa a Xl-a, 14 octombrie UTA Arad - Jiul PetroșaniPoli lași - Ceahlăul Piatra Neamț FC Arqeș - Steaua Poli Timișoara - FC Național Steaua - FC NaționalDinamo - Sportul Studențesc Universitatea Craiova - Ceahlăul Piatra Neamț FC Vaslui — Sportul StudențescRapid - Jiul Petroșani Etapa a Vll-a, 16 septembrie UTA Arad - Unirea UrziceniFC Argeș - Poli Timișoara Poli Timișoara - GER Cluj ----- Jiul Petroșani - Sportul Studențesc Gloria Bistrița — CFR ClujUniversitatea Craiova - Poli lași -— Steaua - CFR Cluj Dinamo - Oțelul Galați
Etapa a lll-a, 12 august UTA Arad - Gloria Bistrița ----- FC Vaslui — Oțelul GalațiPoli Timișoara - Rapid FC Național - Ceahlăul Piatra Neamț ---- - Dinamo — Farul ConstanțaUniversitatea Craiova - FC Argeș Sportul Studențesc - Unirea UrziceniUTA Arad - Steaua Jiul Petroșani - Oțelul Galați Ha piu VjIOf la DlSInța

........................... z-------- ;----- —------------------------Ceahlăul Piatra Neamț - CFR Cluj Steaua - Rapid FC Arqeș Poli lași Etapa a XVl-a, 18 noiembrieUnirea Urziceni - Oțelul Galați FC Vaslui - Dinamo Poli Timișoara - UTA AradFC Național - Poli lași Ti* ’ FC Argeș - Farul Constanța Etapa a Xll-a, 21 octombrie Universitatea Craiova - Farul ConstanțaSportul Studențesc - Gfe» iJIstnță Oțelul Galați - Steaua Oțelul Galați - Gloria BistrițaJiul Petroșani - Dmamp Etapa a Vlll-a, 20 septembrie Ceahlăul Piatra Neamț - UTA Arad Ceahlăul Piatra Neamț - RapidFC Vaslui - Farul Constanța Oțelul Galați - Poli Timișoara Unirea Urziceni - FC Vaslui Unirea Urziceni - DinamoCeahlăul Piatra Neamț - Sportul Studențese FC Național - Universitatea Craiova FG Național - FC Arqeș
Etapa a IV-a, 19 august Unirea Urziceni - Jiul Petroșani Sportul Studențesc - Poli Timișoara Sportul Studențesc - SteauaOțelul Galați - Ceahlăul Piatra Neamț Farul Constanța - FC Național Farul Constanța - Jiul Petroșani Jiul Petroșani - FG VasluiSteaua - FC Vaslui CER Cluj - Universitatea Craiova CFR Cluj - FG Argeș CFR Cluj - Poli lașiFarul Constanța - Unirea Urziceni Gloria Bistrița - FC Vaslui Gloria Bistrița - DinamoCFR Cluj - FC Național Poli lași - UTA Arad Poli lași - Rapid Etapa a XVII-a, 25 noiembrieGloția Bistrița - Jiul Petroșani Dinamo - Steaua UTA Arad - Universitatea CraiovaPoli lași - Sportul Studențesc Rapid - FC Arqeș Etapa a Xlll-a, 28 octombrie Steaua - Jiul PetroșaniDinamo - Poli Timișoara Poli Timișoara - Jiul Petroșani FC Vaslui - Poli TimișoaraRapid - Universitatea Craiova Etapa a IX-a, 23 septembrie Universitatea Craiova - Sportul Studențesc Farul Constanța - CFR ClujFC Arqeș - UTA Arad Poli Timișoara - Unirea Urziceni UTA Arad - FC Național Gloria Bistrița - Unirea UrziceniUniversitatea Craiova - Oțelul Galați Steaua - Unirea Urziceni Poli lași - Otelul Galați
Etapa a V-a, 26 august UTA Arad - CFR Cluj FC Vaslui - Ceahlăul Piatra Neamț Dinamo - Ceahlăul Piatra Neamț

mailto:valentin.neagu@infonnmedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)
• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)
• decomandate, Deva, Ceangăi, Eminescu, 
îmbunătățiri, preț negociabil la vedere. Tel. 
0749/325662. CD
• decomandate, parter, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, bun și pentru 
birouri, fără asociație de proprietari, Deva, zona 
gării, preț 95.000 ron, negociabil. Tel. 217888, 
220211. (T)

• semidecomandate, 58 mp, bloc de 
'^cărămidă, baie amenajată, instalații 
'■"sanitare noi, gresie, faianță, balcon, 

bucătărie mare, 2 holuri, vedere în 2 părți, 
izolat, etaj 4, preț 820 milioane lei. Tel. 
232528,0724/669070. (8/3.07)

• Deva, cartier Dacia, Al. Romanilor, etaj 2, preț 
630 milioane lei. Tel. 0720/670305, 0720/462263. 
(D
• semidecomandate, parter, centrală termică, 
faianță, modificări interioare, jaluzele exterioare, 
ușă metalică, 40,78 mp, în Hunedoara, preț 46.000 
ron, negociabil. Tel. 0721/273570. CD
• apartament 2 camere, zona OM, et.l, zonă 
foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + 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; 
0721/985.256. (A6)

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

1 .următoarele puncte
»- în Deva:

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

Anunțurile de mică pu- _ 
blicitate sunt gratuite g 

I pentru persoanele fizice, a

• parter, contorizări, bine întreținut, Al. Strei ului, 
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 L 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, Zamflrescu, preț 85.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0724/005228 
(A5)
• etaj 1, gresie, faianță, contorizări, Al. 
Romanilor, 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, idbacentral, 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 Zamflrescu, centrală termică, 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557.  (A3)
• decomandate, balcon închis, parchet, gresie, 
faianță, etaj 2, zona Bălcescu, preț 880 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, etaj 2, ultracentral, parchet, 
balcon, 55 mp, contorizări, preț 115.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
■ decomandate, centrală termică, aer 
condiționat, mobilat complet zona Lido, preț 
31.000 euro, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent decomandate, etaj 4. Bdul Decebal, 
contorizări, balcon închis, preț negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• urgent decomandate, centrală termică, 
mobilat și utilat complet zona Lido, preț 31.000 
euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona Dada, bloc de cărămidă, fără modificări, 
contorizări, repartitoare, parchet ocupabil azi, 
preț 67.000 ron, neg., urgent, tel. 0745/302200, 
0723/251498
• lângă Șc Gen. Nr. 4,50 mp, centrală termică, 
mici modificări, parchet balcon închis, se 
acceptă și credit preț 90.000 euro, neg. tel. 
0745/302200,0723/2514% 232808 (A4)
• decomandate, bucătărie mare, debara, 
balcon, 54 mp, ultracentral, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 30.000 euro, neg., tel. 232808 
0723/251498 (A4)
• str. Zamftrescu, bloc de cărămidă, cu intrări 
separate, etaj 3, balcon mare, contorizări, preț 
28.000 euro, neg., urgent tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, 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 licee, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon, 
parchet interfon, zonă liniștită, ocupabil pe loc, 
preț 80.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• sir. Zamflrescu, 60 mp, etaj bun, centrală 
termică, termopan, modificări, superamenajat 
parchet nou de stejar, gresie, faianță, balcon 
închis, bucătărie modificată, se accepta și credit 
preț 42.000 euro, neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498 232808 (A4)
• zona Bălcesai, etaj 2, balcon mare, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet faianță, bine 
întreținut, ocupabil repede, preț 110.000 RON, 
neg, tel. 0254/232808 0723/251498. (A4)
• zona Decebal-Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță, gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• zona Decebal, etaj 1, cu balcon mare, vedere în
2 părți, centrală termică, parchet de stejar, 
gresie și faianță, bine întreținut bloc de 
cărămida, preț negociabil, tel. 0745/302200, 
0254/232809. (A4)
• zona Eminescu, deasupra magazinelor, 54 mp, 
cu balcon, etaj interrmediar, fără modificări, 
parchet contorizări, urgent preț 100.000 ron, 
neg, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• Bd. L Maniu, etaj intermediar, semidec., 
balcon, contorizări, preț 100.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent zona Gojdu, amenajări modeme 
(geam termopan, gresie, parchet, lavabil), 
contorizări, preț 94.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• k*i lâaidu, semidec, et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Alena Armatei, parter, semidec., parchet 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, preț 74.000 
RON, tel. 215800,21515L(A2>

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• rațent zona Decebal, Ion Creangă, 
Kogălniceanu, etaj 12,3, cu balcon și bloc turn 
maxim etaj 5, se oferă plata pe loc, tel. 
0745/302200,0723/251498 232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• dec, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere in
2 părți. Liliacului, preț 45.000 euro, 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 U. 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 
1380 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)
• dec, CT, parchet gresie, faianță zona 
Creangă preț 1,4 mid, neg, tel. 0742/019418 (Al)
• urgent, decomandate, centrală termică 
termopan, balcon 16 mp închis, parchet gresie, 
faianță, etaj 2, zona Uzo Balcan, preț 1,150 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• irgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică parchet gresie, faianță zona I. 
Creangă preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418 (AI)
• Deva, Gojdu, etaj 2, parchet balcon, 
contorizări, bloc de cărămidă preț 112.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
■ urgent decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• urgent zona Dorobanți, et intermediar, 2 
balcoane, modernizări, C.T., preț 155.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
■ urgent tona Cioclovina, amenajări, 
modernizări, centrală termică preț 95.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• str. Zairdeescu, Cec, bloc de cărămidă balcon 
mare închis, beci, modificări, centrală termică 
parchet, gresie, faianță preț negociabil, tel. 
0723/251498 232808 (A4)
• zonă ultracentrală piață dec., 2 balcoane, 
centrală termică termopan, gresie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, negociabil, tel. 0723/251498, 
0254/232809. (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 
0721/985356. (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)
• urgent Deva, etaj 1, zona Gojdu, centrală 
termică termopane, renovat occidental, 100 mp, 
preț 49.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• to zona Banca Transilvania, dec., et2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (AD
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 bă, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat, 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235208; 0724/620358 
(A6)
• to Doi 8 parter înalt dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fărăîmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg., tel. 206003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et 2, S 100 mp, amenajat 
modem, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 bă, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (AD
• etaj 1, dea, 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 modem, 
Mihai Viteazul, preț59000 euro, neg, teL 223400, 
0720/387898 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 bă, 2 
baJrrwnp rpntrală tnrmirâ pfai 1 riin 4 nrp<up 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)

• zona Ion Creangă dec, etaj intermediar, cu 
centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, fără 
modificări, ușă de metal nouă șau schimb cu 
ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
preț 160.000 ron, neg, tel. 0723/251498,232809. 
(A4)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• 5 camere, în Deva, scară interioară 2 băi, 6 
balcoane, centrală termică, s 130 mp, preț 
240.000 ron, negociabil. Tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• sau schimb casă în Deva, 4 camere, cu 
apartament 3 • 4 camere plus diferență vând 
mobilă de bucătărie; exclus intermediari. Tel. 
219588 (D
• to Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp teren.Tel. 0722/564004.
■ wgent, casă în Rădulești. 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț 48000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• vflă 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. 235208 0724/620358(A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, gara, 
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, fa 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (AD
• 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 to Deva, zona Mărăști, 2 camere, 
bucătărie, baie, centralătemnică gresie, faianță 
termopan, st 400 mp, preț 65.000 euro, tel. 211078 
0745/666447,07% '^9557. (A3)

Cumpăr casă (14)
• urgent casă (u grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, telefon 215212. (AD

Vând case la tară (17)
• casă cu anexe gospodărești, în localitatea
Câstău. Tel. 244263. (5457580/507)

• casă In Cinciș, stare foarte bună 3 
camere, bucătărie, baie, garaj, pivniță apă 
canal, grădină preț negociabil. Tel. 
0722/227585.(4/7.07)

• casă dependințe, fântână în curte, grădină 
1000 mp, pomi fructiferi, 1 ha pădure; cazan din 
cupru, de 130 litri, pentru fabricat țuică prețuri 
negociabile. Tel. 227149. (D
• casă InAlmașu Sec, nr.46, comuna Cârjiți. Tel. 
233022. CD
• casă to Dobra. Tel. 283350. (D
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angajează contabil cu experiență, 
din Deva sau din Hunedoara.

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

(55566)

• 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. (D
• casă nelocuită grădină cu pomi, fântână 
curent trifazic, preț 150 milioane lei, negociabil. 
Tel. 227982,0740/469228 (T)
• casă ți anexe, 2 ha teren, în special livezi cu 
pruni, în Stâncești - Dobra, preț 52.000 ron, nego
ciabil. Tel. 733028. CD
• vând casă zonaVețel, 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)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Zamfirescu, bl. Q4, decomandate, 
amenajată balcon închis, mobilată utilată preț 
negociabil. Tel. 0720/670305,0720/462263. CD
• foarte convenabil, în Simeriă zonă foarte 
bună accept plata în 6 luni. Tel.0729/015069. CD

• utgent, Deva, Mărăști. multiple 
îmbunătățiri, contorizări, fără intermediari, 
preț 680 milioane lei. Tel. 0788/106620. 
(5/5.07)

• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M, Eminescu,
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358 (A6) .
• to zona Dada, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg, tel. 
206.003,230324. (A7)
• to zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec, parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii, neg, tel. 206.003,230324. 
(A7)
• pe Zamfirescu, dec, balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii, neg, tel. 
206.003,230324. (A7)
• wgent garsonieră dublă parchet laminat 
gresie, faianță contorizări, et 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• legeni, garsonieră semidecomandate, parter, 
cu balcon închis, parchet gresie, faianță în 
Deva, preț 62000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• dec, mare, st 40 mp. etaj 4, neamenajată 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896. (A5)
• etaj nte balcon, parchet gresie,
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Devă preț 75.000 lei, 
tel.224300,0742/005228 0724/169303. (A5)
• AL Romani», gresie, faianță parchet ușă 
schimbată instalații noi, preț 56.000 RON, neg, 
tel 324300,0742/005228 0724/169303. (A5)

• etaj krtermedar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228, 
0721/436384. (A5)
• dec, țeste, faianță parchet, contorizări, 
repartitoare, Al. Crinilor, preț 72.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• zona Dadă compusă din cameră bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță bine 
întreținută Preț 480 mii. Tel. 211075,0747/779751, 
0726/679557. (A3)
• ama Progrestoiâ, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235208; 0724/620358 (A6)
• dec. compusă din 1 cameră balcon, zona 
Dadă etaj 3, contorizări, parchet gresie, faianță 
mobilată Preț 615 mil. fix., tel-211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• Dadă 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, dea, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, ocupabilă imediat Bd. Decebal, tel. 
0741/154401,227542, seară (A2)
• semidec, bucătărie cu faianță + gresie, baie 
cu faianță + gresie, zona Măraști, preț 60.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, bucătărie cu faianță + gresie, baie cu 
faianță + gresie, balcon, contorizări, str. M. 
Eminescu, preț 55.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• contort 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 68000 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 
52.000 ron, neg, tel. 0788/165702.232809. (A4)
• Deva, zona M. Eminescu, balcon, contorizări, 
mobilată complet utilată preț 520 milioane lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• irgent, dteite, parchet gresie, faianță 
contorizări, instalații sanitare noi, cartier Dacia, 
etaj 3, preț 60.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796 (Al)
• 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 "J ștlul Nou, decomandate, modi
ficată etaj intermediar, cu balcon, contorizări, 
parchet preț 72.000 ron, neg, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• zona Șa Gen. Nr. 4, Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută preț 76.000 ron, neg, sau schimb cu 
apartament 2 camere, în zona Gojdu, piață 
Progresului, se oferă maxim 50.000 ron la vedere, 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• Dada, et 3, dec, repartitoare, faianță gresie, 
parchet laminat preț 55.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661, (A2)
• Progresul, 1 cameră + baie, gresie, faianță 
parchet gaz 2 focuri, acoperit cu țiglă preț 
56.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, parter, balcon, amenajat preț 
67.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Mărăști, et 1, balcon închis, contorizări, preț 
60.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
■ irgent, zona Gojdu, dec., balcon, amenajări 
moderne, contorizări (repartitoare, apometre, 
gaz 2 focuri), et intermediar, preț 71.000 RON, tel. 
0740/013971, (A2)
• iigent, zona Dacia et intermediar, 
contorizări, preț 55.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semM , bucătărie, baie, balcon, contorizări, 
zona Dacia preț 55.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• dea, bucătărie, baie, faianță + gresie, balcon, 
termopane, C.T., zona Dorobanți, preț 98000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 
contorizări, etaj intermediar, zona Dacia preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• confort 1, dec., bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, ocupabilă imediat, Bd. Decebal, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• dea, bucătărie, baie, faianță gresie, zona 
Mărăști, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

• totravian, st 1218 mp, cu toate utilitățile la 
poartă Zăvoi, în spatele bisericii, preț 75 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• teren In Retezat, st 300 mp, fs 13 m, curent, 
zonă deosebită preț 11 euro/mp, tel. 211075, 
0726/130557. (A3)
• teren totravian, 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 Sântuhalm, 1200 
mp și 2250 mp, vizavi de Petrom, pe stânga, preț 
9 euro/mp, tel. 211075,0726/679557,0745/666447. 
(A3)
• zona rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan, la șosea. Deva sau împre
jurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren intravilan Deva parcelat str. 
Roci; parcele între 250 mp și 6.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 0743/139030. (2/807)

• două tmnuri extravilan, de 6000 și 24.700 mp, 
local itateaTotești -Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.(7)
• i, Hondo! parcelabil, ideal pentru 
casă de vacanță preț negociabil. Tel. 
0742/332112
• tofravbi to Mintia la DN7,2000 mp, fs 165 m. 
preț 12 euro mp. Tel. 227929. (T)

■ amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985.256 (A6).
• închiriez restainnt 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 to 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, amenajat occidental, intrare 
stradă preț 55.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• Progresii, s= 38 mp, neamenajat, vânzare, 
preț 10.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• spațiu de producție, s=570 mp, facilități: apă 
curent, gaz, peste linii, preț 31.000 euro, tel. 
0745/367893. (A2)

Vând alte imobile (27)

• tob lan, zona Zăvoi 1100 mp (to 
spatele agazbndd Trident) utikățl 
bnpnfondt preț uvgnrtrtiG TsL 
072Z/44Z7B,072VXBSB(7/7jW)

• dăifre 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)

• ultracentral s=77 mp, chirie 20 euro/mp, tel. 
0745/367893. (A2)
■ garsonieră, zona piață cu centrală termică pe 
termen lung, la prețul de 100 euro/ lună tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)
• apartament 2 camere, dec., cu centrală 
termică amenajat stil occidental, termopane, 
dormitor cu pat dublu, zona piață la preț de 300 
euro/lună tel. 0723/251498 0745/302200. (A4)

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

• tochkfez garsonieră mică în Cluj -
Napoca, Str. Lăcrămioarelor, pe termen 
lung. Tel. 0743/139030. (2/6.07)

• vând tractoare în 2 3,4 pistoane, cu cositori 
laterale, combină marca Far, Diesel, răcire pe 
apă masa 2,70 m, pluguri cu 2 și 3 brăzdate, 
moriști scos cartofi, semănători porumb și grâu, 
mașini plantat cartofi, combinatoare, cultiva
toare etc. Tel. 0722/218747. (1984344/7.07)

Camioane, remorci (39)

• tochiriez/vând casă 4 camere. P+1, living 45 
mp, scară interioară centrală termică garaj 
încălzit sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, 
curte, grădină ideal sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.

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

■ ofer spre Închiriere 1000 mp depozit, 
birouri și rampă Deva, str. Apuseni nr. 1. 
Tel 0ZM/Z220B7,0722/291098. (7/807)

• ofer spre închiriere birouri superamenajate, in 
zonă ultracentrală Deva. Tel. 0744/561810, 
0745/096675. (T)
• ofer spre închiriere casă zonă ultracentrală 
mobilată utilată contorizări, centrală termică 
curte pentru parcare auto, în Deva, preț 250 
euro/lună Tel. 215244,0740/315050. CD
• ofer spre închiriere hală 100 mp, ca spațiu 
comercial, producție, depozitare, ocupabil 
imediat, acces auto excelent, vizavi de Școala 
maghiară cartierul Oituz. Tel. 227903. (T)

Imobile schimb (30)
• schimb apartament 2 camere. Deva, cu Cluj, 
ofer diferență Tel. 232249, după ora 1830. (T)

Auto românești (36)

• vând Dacia 1310 Berlină af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună 
radio, închidere centralizată alarmă piese 
rezervă preț 7800 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (T)

Auto străine (37)

Piese, accesorii (42)

• vând piese noi Dacia 1300, fețe uși spate și 
față arbore cotit cota „0”, planetară Dacia 1300 
import, suport fuzetă planetară Renault 12. Tel. 
216255. T

Mobilier și interioare (47)

• vând canapele set 3.2.1, toate extensibile, 
stare foarte bună preț 1900 ron, negociabil. Tel. 
0354/108030, după ora 20. (T)
• vând mol I 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 
vi^iniu, 33/43 m. Tel. 0723/851439, după ora 16.

Televizoare (48)

• vând tv Panasonic, nefolosit, diagonala 70 cm. 
Tel. 211237. (7)

îmbrâcâminte, încălțăminte 
articole sport (52)

ÎMPREUNĂ IN AFACERI
M A

• PODN7: 18000 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. 0728/828431,0748003744 (T)
• vând teren intravilan, 4.600 mp, apă gaz, 
canalizare la poartă posibilități parcelare și 
racordare la calea ferată Simeria-Petroșani, tel. 
0729/055586,0254/212883,0747/490353.
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, toate facilitățile, preț 20.000 
euro parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• totrav 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)
• totravian, UM mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Bohott, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235208 
0721/985256 (A6)
• teren, intrare Deva, zonă rezidențială 6 
parcele 740 mp/parcelă FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela, telefon 
0722/564004 (Al)
• totravian, 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 totrsnfcn,cu toate facilrtâțiile,st = 1.350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228 0724/169303. (A5)
• totravian, 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)
• totravian, st 6055 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• teren pt ON 7, la ieșirea din Deva spre Mintia, 
st 5000 mp, fs 25 m, preț 12 euro /mp, tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557.  (A3)

Imobile chirii (29)

• vând urgent Opel Omega, af 1992, jante 
aluminiu, geamuri electrice, închidere 
centralizată oglinzi electrice, trapă electrică 
numere Germania 2 ani, preț 1360 euro, nego
ciabil. 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)
• vând VW Vento, af 1998 Diesel, închidere 
centralizată alarmă stare foarte bună, preț 5600 
euro, negociabil. Tel. 611255,0740/775984. (T)

• vând rochi desearămodele diferite, cu acce
sorii fiecare, mărimi 40 - 44. Tel. 218084, 
0722/586808 T

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic 2401, motor nou. preț 300 
ron și bicicletă fete 12 -14 ani, preț 100 ron. T 
0254/221677. (T)
• vând frigider Arctic 240 litri, preț 100 ron, 
negociabil. Tel. 216255. T

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

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

Csa "CRIOTia wsnnmuLtw
SERVICII DE CURĂȚENIE

SOLUȚIA OPTIMA IN IGIENA Șl CONFORT
Servicii profesionale de curățenie și de întreținere^

TeI/Fax:O254/231552 Mobll:0721/032271 g

TRAN !T PERSOANE ©FUifaUi
Vis a vis de McDandd's

Td 0254/234717,
0742/030201,0749/551299

țeurodta
wodurâtors- I5de„

• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235208 0724/620358 (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 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam, zonă ultra
centrală, mobilat utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985256; 0724/620358 (A6)
• ofer spre închiriere ap 2 cam. et 2, zona Gojdu, 
nemobilat preț 80 euro/lună tel. 0721/985256; 
0724/620358 (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. 0721/985256; 0724/620358 (A6)
• ofer pt închiriat sp.com, zona piață clădirea 
Romarta. etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
finmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• gai Deva, complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• ki regon 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)
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet preț 80 euro/lună Tel 215212 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
60 mp, zona piață parter, intrare stradă preț 400 
euro/lună Tel. 0722/564004. (Al)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină cereale Class, masa 3 m, în 
stare de funcționare. Informații tel 241500, orele 
8-18(5454583/747)
• vând motocutotoire. Tel. 0254/612973. (T)
• vând struni SN 320, mașină de găurit cu 
coloană în perfectă stare de funcționare. Tel. 
221470,224754,0722/341439. (D

Imobile chirii (29)

• vând espresor cu 3 capete, profesional 
și cuptor de pizza, capacitate 12 bucăți 
pizza, preț negociabil. Tel. 0745/704421. 
(1/7.07)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• producător teguiM, vând castraveți, prețuri 
mici. Tel. 0726/434097.
• vând cal 3 ani, culoare roșu-semimuran, preț 
negociabil. Tel. 0745/354598 0745/543353. (T)

• SC COMAT DEVA SA închiriază depozit cu rampă 
în suprafață de 432 mp. Informații latei. 0254/216582 
sau 0744/572948. (2/7.07)

Cititorii 
Cuvântul

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.OO, selecție de ofertă prin procedura 
cerere de oferte, în conformitate cu O.G. nr. 60/2001 privind achizițiile 
publice, aprobată și modificată prin Legea 212/2002, cu completările 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 noastre.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 18 IULIE 2006.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 242950, 242951, interior 

116.

(55980)

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

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

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

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

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

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

ANUNȚ DE VÂNZARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ
Banca Comerciala CARPATICA SJL - Sucursala Dera, dr. N. Bălcescu, nr. 12A, 

parter, jud. Hunedoara, vinde la licitație publică, prin mterrnediul executorului 
bancar, imobilul ce se compune din: apartament cu trei camere, bucătărie, baie cu 
cada, WC suplimentar, hol, cămară, debara, balcon, m suprafață de 65,26 mp, bine 
întreținut, situat m str. Ciprian Ponimbescu, bl. 19A, sc. B, parter, ap. 12, Deva, la 
preț de strigare de 112.500 lei, imobil înscris în CF nr. 6348/12 nr. top 3424/X/Xii.

Licitația va avea loc m data de 10.07.2006, ora 11.30, la sediul creditoarei Banca 
Comercială Carpatica SJL - Sucursala Deva, sir. N. Balcescu, nr. 12A, parter.

Toți aceia care ar pretinde vreun drept real asupra imobilului sus*mențianat sunt 
chemați să arate pretențiile lor înainte de termenul de licitație.

Cei interesați m cumpărarea bunului suni invitați să depună, înaintea începerii 
Rotației, o garanție de 10% dm prețul de strigare cu care începe licitația, suma care 
se va consemna la Banca Comercicdă Carpatica SA - Sucursala Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr. 1, în contul Corpului Executorilor Bancari ai Băncii 
Comerciale Carpatica nr. RO13CARP000ROL03309O4292, pe seama ți la dispoziția 
executorului bancar TAMAS OV1DIU. De asemenea se var prezenta până la termenul 
licitației oferte de cumpărare care se depun la Corpul Executorilor Bancari ai Băncii 
Comerciale Carpatica SA Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, jud. Sibiu.

Refefii suplimentara la tel. 0254/228122, 0254/228123 sau la sediul Băncii 
CcoMrakdi Carpatica SA - Sucurscda Deva. (56019)

mailto:office.deva@boromir.ro
sp.com
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• vând vaci bună de lapte, cu sau fără 
vițel, preț negociabil, satul Săcămaș, nr. 74. 
Tel. 282969. (8/7.07)

Prestări servicii (72) Decese (75)

Materiale de construcții (53)
• cumpăr țigle și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.'

Altele (61)

• vând balanță analitică tip Sibiu, 200 g, elec
trică, pentru bijuterie, case de amanet, preț 1.200 
ron, negociabil; asigur garanție și service. Tel. 
740/850728. (T)
Jvând cântare-bascule românești, 500 -1000 kg, 
stare perfectă de funcționare. Tel. 221470, 
224754,0722/341439.0)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.

• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru 
coxartroză, pareze, spondiloză, stres, 
circulație sanguină, rinichi, tiroidă etc. Tel. 
0722/262712. (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 mobler cu auto de 1,2 tone și 14 mc; 
asigur și demontare rapidă pentru mutări. Tel. 
0254/225578,0726/551701,0744/934462. T

Matrimoniale (69)
• tânăr 28 de ani, din Simeria, doresc cunoștință 
cu domnișoară 18 - 32 ani, din Simeria, pentru 
prietenie. SMS 0727/688393. T

Pierderi (62)

Solicitări locuri de muncă 
(73)

Soția Sofia mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de ea la greaua durere pricinuită de pierderea 
celui care a fost un bun soț

FĂINIȚĂTOMA
și l-au condus pe ultimul drum. Dacă nu a fost totul 
cum a trebuit, vă roagă să o iertați.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nicola Mădălina lunia. Se declară nul. 
(5457581/6.07)

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

(3/7.07)

Licitații (64)

• Asociația de proprietari nr. 314 din Deva orga
nizează licitație pentru executarea acoperișului la 
blocul Fl, sc. C, de pe Aleea Păcii. Relații la tel. 
0254/216995.(6/7.07)

Sora Ramona, cumnatul Titi și nepotul Râul deplâng 
moartea celui care a fost un minunat frate, cumnat, 
unchi și un om deosebit

DRĂMNESC ADINEL
în vârstă de 43 de ani. Nu te vom uita niciodată, dragul 
nostru. Dumnezeu să aibă în paza Sa sufletul tău 
nobil.

(8016698/7.07)

Primăria comunei Dobra
organizează licitație publică la sediul primăriei, în data 

de 13 iulie 2006, după cum urmează;
- ora 9.00 pentru închiriere clădire fosta centrală 

termică
- ora 10.00 pentru închiriere spații clădire fost sediu 

primărie Roșcani
- ora 11.00 pentru vânzare autoturism Dacia 1310 TX 
în caz de neadjudecare, licitația se repetă în fiecare zi

de joi, la aceleași ore.
Relații suplimentare la sediul Primăriei comunei Dobra, 

sau la telefonul 0254-283241. (56299)

(8016698/7.07) Oferte locuri de muncă (74)

lichidator al SC ABSOLUT PRODFOREST SRL Hațeg, anunță vânzarea 
la licitație publică a imobilului situat îi Hațeg str. Crișan, nr. 3, jud. 
Hunedoara, compus din: birouri (clădire din cărămidă), ateliere în barăci 
metalice și platformă Betonată.

Prețul de pornire al licitației este de 40.500 lei RON fără TVA.

Licitația va avea loc în data de 28.07.2006, ora 12,00, la sediul 
Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă IM din prețul de 
pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau distanță. 
Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și 
poate fi găsit la sediul lichidatorului, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254- 
240807, 0744861763, fax 0254-206241.

(56224)

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR 
MINERALE - S.A,

cu sediul în București, str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1, telefon 
316.80.73, fax 316.80.71, în conformitate cu prevederile legale, anunță 
organizarea unei licitații deschise pentru „Valorificarea de apă minerală 
pentru balneație extrasă și livrată franco-sursă de S.N.A.M - S.A din 
perimetrul de exploatare Vața de Jos, județul Hunedoara, pe bază de 
contract comercial".

Licitația deschisă va avea loc în data de 08.08.2006, ora 12, la sediul 
societății.

Caietul de sarcini în valoare de 2006 lei poate fi cumpărat de la sediul 
S.N.A.M. - Ș.A. București, etaj 3, camera 148.

Pentru participarea la licitația deschisă ofertanții vor depune ofertele 
conform caietului de sarcini, până la data de 07.08.2006, ora 12, la 
secretariatul societății.

Garanția pe participare este de 5000 lei, achitată prin ordin de plată 
în contul S.N.A.M. -S.A. - R027RNCB0082044175000001-BCR Unirea.

Relații suplimentare la sediul S.N.A.M. - S.A., Compartimentul 
Marketing sau la numărul de telefon 316.80.73/16. (56300)

PENTRU TINE

Jk Un ultim omagiu pentru cel care a fost verișorul 
]f nostru drag

DRĂMNESC ADINEL
din partea familiei Duma Antoniu, Rodica și Laviniu 
din Deva. Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Nu te vom uita niciodată. /

• SC DANIELLE COMPANY SRL, cu sediul în Deva, Str. 
Rândunicii nr. 6, angajează: confecționeri textili, tel. 
0746/031026; tricoteri pentru mașini de tricotat, tel. 
0745/231867; agenți comerciali pe zona București, tel. 
0724/230642. Alte relații la sediul societății. (7/21.06)

Oferte locuri de muncă (74)

• 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!

CUVÂffiW.
(35428)

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

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

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

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

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:• 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)

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

4
lajMirtțl. *100.000 W» 40.000 M

• 1*0.000 lei 
(UHM4

(WHwn
5 apariții» 400.000 lei

RECLAMA

cuvâml

Locant cimț poșțmle Toor 'TSSffiS*
• chîușenl de stare de lângâ Counfan:
• chioșcul de ziare din stația de autobus
Orîsoui Mici o 15:
• chioșcul de ziare de iângâ Galeriile de Artă
Forma:

j • chioșcul de ziare de Jânga Alimentara Dacia; .
j » ehicșctd do ziare intersect îa Zamfirescu B
I dul DecebaL
j • Ceprumin:
j • Cooperativa. de consum Dobra;
j • Centrul de schimbare a buteliilor Hia,

Anunțurile se preiau zilnic. între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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Tată pentru a doua oară
• Concert. Spectatorii care vor să stea în zona VIP la Arenele Romane, pentru a urmări concertul lui Billy Idol, vor trebui să plătească 200 lei, anunță compania Events, organizatorul evenimentului. Concertul britanicului face parte din turneul european de promovare a celui mai recent album al său - „Devil's Playground". (MF)

Fotografie 
unică

Berlin (MF) - Unica fotografie a văduvei lui Mozart a fost recent descoperită în Bavaria, în această imagine, văduva lui Mozart, în vârstă de 78 de ani, apare în mijlocul unor membri ai familiei compozitorului Max Keller, adunați cu ocazia aniversării acestuia. Atunci Constance era deja recăsătorită de mulți ani cu diplomatul Georg Nikolaus Nissen. Procedeul dagherotipului, prin in- termediul căruia imaginea era fixată pe o placă de cupru argintat, fusese descoperit cu un an înainte. Cercetări minuțioase conduse de serviciul pentru protecția patrimoniului și de responsabilii de la arhivele orașului au stabilit că fotografia este autentică și au reușit să refacă traseul transmiterii ei.

Tom Cruise
(Foto: EPA)

Prieteni 
curioși 
Los Angeles (MF) - 
Prietenii celebrului 
cuplu format de 
Tom Cruise și Katie 
Holmes așteaptă 
încă să le fie prezen
tată fiica acestora, 
Suri, care s-a născut 
în luna aprilie, și con
sideră că este foarte 
ciudat că actorii 
refuză să scoată 
copilul în lume. Suri, 
bebelușul actorilor 
Tom Cruise și Katie 
Holmes, a fost con
siderată de 
publicațiile de știri 
mondene mai puțin 
importantă decât 
fetița actorilor 
Angelina Jolie și Brad 
Pitt, Shiloh Nouvel, 
declarată bebelușul 
anului. Nid una din
tre aceste reviste nu 
a fost dispusă să 
plătească o sumă 
exorbitantă pentru a 
deveni deținătoarea 
în exclusivitate a 
fotografiilor lui Suri.

■ Crowe a devenit tată 
pentru a doua oară. 
Soția sa a născut în 
urmă cu o săptămână.Sydney (MF) - Cel de al doilea copil al actorului Russel Crowe, Tennyson Spencer Crowe, s-a născut vineri, la ora 7.27, la spitalul Royal North Shore din Sydney, Australia. „Mama, tatăl și copilul se simt foarte bine”, a declarat Grant Vandenberg, purtătorul de cuvânt al actorului. Crowe, în vârstă de 42 de ani, și Danielle Spencer, în vârstă de 35 de ani, mai au un băiețel, Charles Spencer Crowe, născut pe data de 21 decembrie 2003, la Sydney, Australia. Crowe și Spencer s-au căsătorit în aprilie 2003, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la ferma actorului din Australia. Actorul a anunțat că așteaptă un al
Tutunul va fi folosit în lupta 
împotriva cancerului

Fotografie de familie

Saint-Paul - Les-Durance (MF) - Un biolog francez și echipa sa de cercetători încearcă să cultive tutun care să fie utilizat în lupta contra cancerului pentru că această plantă, după ce a suferit modificări genetice, produce molecule care intră în compoziția tratamentelor anti- canceroase, transmite AFP.Moleculele Taxol și Taxotere „sunt utilizate în tratamentele contra cancerelor de ovare, sân, plămâni și prostată”, a indicat biologul Alain Tissier, coordonatorul acestui studiu, președintele
Atmosferă de «Love parade"

SC pare eă Jimmy a ajuns să folosească 
ochelari pentru vedere! Câinele din rasa 
Caniche este o veuetă ta Eleva, fiind cunos
cut ca un familist înrăit. Un foarte bun mas
cul pentru montă, Jimmy este tatăl a 
numeroși căței. (Foto: epa)

■ Shakira va fi vedeta 
ceremoniei care va pre
ceda finala dintre Italia 
și Franța, de la Berlin.

Berlin (MF) - Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale a anunțat, la Berlin, că Shakira va concerta, într-o atmosferă de „Love parade”, înainte de începerea finalei Cupei Mondiale. Concertul este cuprins într-o ceremonie, organizată special, ce va dura circa 15 minute, având în vedere nerăbdarea celor care vor să urmărească meciul dintre echipele de fotbal ale Italiei și Franței.„Ceremonia va începe la ora locală 19.35 (20.35 ora
Naveta Discovery in misiune

Topul nominalizărilor la 
premiile Emmy

Los Angeles (MF) - Serialul de televiziune „24”, care îl are ca protagonist pe actorul Kiefer Sutherland, conduce în’topul nominalizărilor la premiile Emmy. Thriller-ul „24”, un serial de acțiune de succes, a fost nominalizat pentru premiile Emmy la 12 categorii, în timp ce un alt serial, „Anatomia lui Grey”, a obținut 11 nominalizări. în top urmează serialul „Will and Grace” care a obținut 10 nominalizări la ediția de anul acesta a premiilor Emmy. Nici unul dintre marii câștigători de anul trecut, serialele „LOST: Naufragiații” și „Neveste disperate”, nu a fost nominalizat la categoria „cel mai bun serial”. Nominalizările au fost anunțate in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Los Angeles, de actrița Julia Louis-Dreyfus, cunoscută pentru rolul din „Seinfeld” și Brad Garrett care joacă în sitcom-ul „Dragul de Raymond”.

■ Echipajul de pe Dis
covery a început, ieri, 
transferul de provizii pe 
Stația Spațială.

Houdson (MF) - Astronauții de pe naveta americană Discovery au ajuns la Stația Spațială Internațională și, ieri, au început transferul de echipamente și provizii de pe vehiculul spațial pe ISS. Astronauții americani Piers

Russel Crowe (Foto: EPA)doilea copil la ceremonia de decernare a premiilor Globul de Aur care a avut loc anul acesta, în luna ianuarie. El a adăugat că va asista la nașterea copilului și va filma acest eveniment. în 2000, Crowe a câștigat premiul Oscar pentru rolul Maximus din filmul „Gladiatorul”.

Librophyt, o companie creată în incinta Comisariatului pentru energie atomică de la Cadarache, Franța. Moleculele sunt utilizate în chimioterapie și sunt indispensabile pentru evitarea „proliferării celulelor canceroase” în organism, a adăugat Tissier.Moleculele Taxol și Taxotere sunt molecule produse din tisă, dar concentrația acestora este extrem de slabă, ceea ce a dus la o supraex- ploatare a acestui arbore și, implicit, la dispariția acestuia în unele țări.

Shakira va concerta în deschiderea finalei CM de fotbal (Foto: epa)României) și se va încheia la ora 19.46 (20.46); am dorit să fie scurtă deoarece precede cel mai important și cel mai așteptat meci al turneului”, a explicat Gerd Graus,
Sellers și Mike Fossum se pregătesc în același timp pentru prima ieșire în spațiu, dintre cele două sau trei prevăzute în timpul celor opt zile pe care le vor petrece pe ISS. O a treia ieșire în spațiu ar însemna prelungirea cu o zi a șederii navetei pe ISS. Ieri, în jurul orei 07.08 GMT, astronauții au început operația de transfer a modulului presurizat Leonardo, care conține peste două tone de

Laura Născută în ’ zodia Fecioară, îi plac lectura, muzica, artele plastice și animalele.
Votează „Fata lunii iulie" Ia 

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

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

purtătorul de cuvânt al Comitetului de Organizare (LOC). La ceremonie vor cânta grupul II Divo, Shakira și vor fi prezenți 400 de dansatori amatori cu vârste 
provizii și echipamente esențiale pentru șederea de 6 luni a celor trei ocupanți ai ISS- ului, rusul Pavel Vinogradov, americanul Jeffrey Williams și noul sosit, germanul Thomas Reiter. Acesta este primul astronaut al Agenției Spațiale Europene implicat într-o misiune de lungă durată pe ISS. Zborul navetei Discovery este crucial pentru Stația Spațială Internațională (ISS). 

cuprinse între 6 și 45 de ani, într-o coregrafie aparținând americanului Doug Jack. „Nu am dorit să fim prea ceremo-. nioși, ideea este să aducem îi stadion toată energia și bucuria care domnește ta Germania de patru săptămâni”, a explicat Doug Jack, care a participat Ia organizarea ceremoniilor de deschidere și de închidere de la ultimele cinci ediții ale Jocurilor Olimpice. „Vrem să reproducem pe stadionul Olimpic puțin din atmosfera «Love parade»”, a adăugat Jack, referindu-se la celebra sărbătoare de muzică tehno care adună mii de partici- panți la Berlin începând din 1989.

Prezentarea uițimelor modele haute-cou- ture, toamnă/iarnă 2006 -2007, la Paris, ta săptămâna ce acum se încheie. Modelul prezentat mai sus aparține creatorului Frank Sorbier.
(Foto: EPA)
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