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UDMR "sare" la ministru
dimineața
• • « « «

seara

Ieri, la Casa de Cultură din Geoagiu, Cuvântul Liber a demonstrat că îi pasă de sănătatea localnicilor, printr-un control GRATUIT al tensiunii arteriale. D-ra asistentă Pocol Oana ne-a fost alături. Sănătatea e importantă! Să nu uităm acest lucru prea UȘOr! (Foto: Magdalena Șerban)

■ Uniunea a anunțat 
că este împotriva desfi
ințării pensiilor de inva
liditate de gradul 3.București (D.I.) - Intenția Ministerului Muncii de a desființa pensiile de invaliditate de gradul 3 nu este agreată de

către UDMR, reprezentanți ai Uniunii declarând că parlamentarii maghiari nu vor vota propunerea înaintată de către hunedoreanul Gheorghe Barbu. Ministrul muncii a motivat o asemenea decizie prin problemele de plată ale acestor pensii, însă deputatul Kerekes Karoly afirmă că este

inacceptabil să se lovească în bolnavi. Președintele organizației județene a UDMR, Iuliu Winkler, ne-a declarat ieri că, la nivelul UDMR, nu s-a discutat încă o asemenea problemă. „Nu mă pot pronunța, dar există mai multe probleme legate de aceste pensii. în primul rând organizarea de

fectuoasă și apoi ușurința cu care se acordă aceste pensii de invaliditate, datorită eliberării de certificate medicale, și în acest sens trebuie luate măsuri speciale. Rămâne de văzut cum va vota UDMR în Parlament, după ce ministrul muncii va face propuneri concrete”, a spus Winkler.

Armata obligatorie, la finalOrăștie (D.I.) - Ultimul contingent de soldați care își satisfac stagiul militar în cadrul Centrului de Pregătire și Per fectionare Jandarmi „Aurel Vlaicu” Orăștie a depus sâmbătă jurământul militar. Manifestările au avut loc în centrul istoric al municipiului Orăștie, la ele participând o serie de personalități locale și județene, /p.3

Nici un caz nou de SIDA
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■ Numărul bolnavilor 
de HIV se menține con
stant în orașele din 
Valea Jiului.Petroșani (T.S.) - Comparativ cu 2005, în primul trimestru al acestui an, a fost înregistrat un singur caz de persoană infectată cu virusul HIV. Cât despre persoanele

bolnave de SIDA, numărul acestora a rămas constant: 63. Practic, la nivelul Văii Jiului, sunt înregistrate 200 de cazuri de bolnavi infectați cu virusul HIV. Dintre acestea, pentru 63 de persoane boala a degenerat, transformându-i, din purtători de virus, în bolnavi de SIDA. în privința deceselor, anul trecut, patru dintre bolnavii de SIDA au murit, anul

acesta nefiind încă înregistrat nici un deces. „Nici unul dintre purtătorii de HIV nu vine la spital știind ce boală are. Se plâng de diferite probleme pentru ca apoi să-l diagnosticăm cu HIV. De aceea este greu de prognozat câți purtători de virus există în realitate”, declară Sidonia Faibiș, directorul Spitalului Municipal Petroșani.

ReformăDeva (MF) - Monica Ia- cob-Ridzi a declarat că este necesară reformarea clasei politice, mai ales că unii dintre euroobser- vatorii la PE nu cunosc nici o limbă străină și nu participă la ședințe. „Trebuie să renunțăm la caii bătrâni din politică”, a spus deputatul PD.
Volumul gazelor naturale distribuit 
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Vom pleca pentru salarii
■ Românii vor pleca 
pentru salarii mai bune, 
dar regulile de pe piața 
muncii sunt dure.Deva (C.P.) - Peste 150.000 de cetățeni din România și Bulgaria se vor muta în vechile state membre ale Uniunii Europene, după aderarea celor două țări, pentru salariile atractive, apreciază Institutul de Studii Economice Internationale, cu sediul la Viena. Deschiderea totală a pieței muncii pentru noile

state ale Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007 va fi aplicată de Olanda, Spania și Finlanda. Danemarca va face același lucru din 2009.Belgia și Austria își mențin restricțiile, în timp ce Luxemburgul și Grecia nu și-au declarat poziția în această privință. Anglia, Irlanda și Suedia nu au impus restricții în această privință încă de la început.Cine dorește să plece trebuie să știe că tara gazdă are totuși „condițiile” ei. /p.5
Cel mai bun echipaj din această edijie a Raliului „Transilvania Adventure Trophy”, competiție disputată pe parcursul săptămânii trecute în județul Hunedoara, s-a dovedit a fi echipajul mixt spaniolo-român, format din Carles Borange - Jesus Diaz și Radu Florin - George Moale. (Foto: Vitalie Brega, București)
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• Integrare. Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu va participa, luni, la summitul 
„Completing Europe's Southern Dimension: 
The Values That Bind Us", care se va 
desfășura la Dubrovnik, Croația, la reuniune 
urmând să se discute probleme legate de 
integrarea europeană și de securitatea din 
zona Balcanilor (MF)

• Sinucidere. Senatorul PNL Norica Nicolai, 
consideră că decizia luată de Biroul Perma
nent al PNL în privința liberalilor cate nu susțin 
retragerea trupelor românești din Irak este una 
„corectă și foarte înțeleaptă". N. Nicolai a 
declarat: „Nu este vorba despre un conflict în 
interiorul PNL, ci de voci singulare" (MF).

PSD pregătește 
anticipatele

București (MF) - PSD se pregătește pentru alegerile anticipate. Purtătorul de cuvânt al PSD Cristian Diaconescu a menționat, duminică, ta- tr-o conferință de presă, că formațiunea sa nu are de gând să susțină nici un fel de formulă de guvernare din care să facă parte partide sau grupuri din partidele care formează acum majoritatea de la guvernare. „Liderii PNL și cei ai PD refuză ce nu li s-a oferit. Să nu-și imagineze nimeni că vom sta cu mâna întinsă pentru a face parte din structuri de conducere**, a spus Diaconescu. El a adăugat că, în acest moment, PSD nu are un partener de dialog printre reprezentanții puterii „având în vedere incompetența politicienilor de la guvernare și falimentul politicilor a- cestora".

Cristian Diaconescu (Foto: epa)

George W. Bush
(Foto: EPA)

Avertisment
New York (MF)- Congresmenul republican Peter Hoekstra Fa avertizat, îh luna mai, pe președintele american George W. Bush că administrația federală s-ar putea să fi încălcat legea neinformând Congresul despre unele programe secrete de spionaj. Hoekstra, care deține funcția de președinte al comisiei de informații a Camerei Reprezentanților și este un aliat politic al lui Bush. Hoekstra a fost unul dintre pdffidenii care erau la curent și au susținut controversatul program al Agenției de Securitate Națională (NSA) de interceptare a mesajelor electronice și convorbirilor telefonice realizate pe teritoriul american. El știa și de programul Departamentului Trezoreriei de monitorizare a tranzacțiilor bancare internaționale.

MAE explică plasarea 
Bulgariei lâgă Iran

Sofia (MF) - Ministerul român de Externe a explicat decizia de a avertiza cetățenii români în legătură cu eventualele călătorii în Bulgaria invocând noile reguli mai stricte adoptate de Sofia privind șederea străinilor în țară, relatează, vineri, site-ul novinite.com. Potrivit directorului de comunicare MAE, Corina Vințan, citat de Novinite, „avertismentul publicat pe site- ul Ministerului Român de Externe este urmare a legislației recent adoptate în Bulgaria și nu are nici o legătură cu crima organizată**. Sursa citată a precizat că „regulile nou adoptate privind șederea străinilor în Iran sunt singurul motiv pentru care Bulgaria figurează alături de Iran**.

NHiai Răzvan Ungureanu. (Foto: epa)
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■ Până la moratoriu, s-a 
dezvoltat o piață neagră 
pe care se rulau 90 mi
lioane de dolari/an.

București. (MF) - Baroana Emma Nicholson susține că europarlamentarii, care au cerut României să ridice interdicția asupra adopțiilor internaționale, au fost dezinformați, iar aspectele prezentate ta declarația unor membri ai Parlamentului European (PE) simt neadevărate. Nicholson afirmă că, până la introducerea moratoriului, ta România se dezvoltase o piață de plasare ilegală a copiilor, persoanele implicate rulând cel puțin 90 de milioane de dolari ..
Adopțiile ri-au'fost sistateColegii baroanei din Parlamentul European au semnat o declarația prin care cer României să ridice interdicția
„Un război total"

Seul (MF) - Liderul nord- coreean Kim Jong-H a refuzat, duminică, să facă „vreo con-’ cesie“ Statelor Unite, avertizând că țara sa este pregătită de „un război total**, informează AFP. „Generalul Kim Jong-H a declarat că nu va face nici o concesie ocu- panților imperialiști americani, actualii inamici ai Coreei de Nord**, a relatat agenția de presă sud-coreeană Yonhap.Coreea de Nord este pregătită de un „război total** ta cazul „răzbunării** Statelor Unite, a adăugat liderul de la Phenian într-o rară intervenție la televiziunea de stat, dând asigurări că nu este vorba de „cuvinte goale**.

asupra adopțiilor internaționale. în declarație, oficialii PE susțin că moratoriul instaurat ta România, în 2001, a întrerupt brusc luarea în considerare a câtorva mii de solicitări pentru adopție.„Din nefericire, colegii mei au fost dezinformați, iar cele prezentate ta declarație sunt pur și simplu lucruri neade- varate**, a comunicat, vineri, agenției MEDIAFAX, Emma Nicholson.
Invitație pentru necredincioșiEa a precizat că Guvernul României a înștiințat-o că toate solicitările privind adopțiile internaționale, luate ta considerare de către autoritățile române înainte de moratoriu, au fost aprobate ulterior: „în consecință, peste 1.000 de copii au fost adoptați internațional din România ta timpul moratoriului**, precizează europarlamentarul.Nicholson a explicat că du-

pă intrarea ta vigoare a moratoriului, mai multe agenții internaționale care desfășurau activități în domeniul adopțiilor au solicitat celor interesați să devină părinți a- doptivi să înainteze mai multe cereri de adopție, ta speranța că interdicția va fi ridicată. „Le sugerez celor 387 de membri ai Parlamentului care au semnat declarația să efectueze o vizită în România, să vadă cu ochii lor progresul impresionant realizat în reforma protecției copilului**, a declarat baroana Nicholson.

Emma Nicholson (Foto: epa)

Protest. Jurnaliștii egipteni au demarat ieri, un protest împotriva guvernului. De asemenea, ziarele independente și de opoziție nu au fost publicate, doearece noua lege a presei, spun jurnaliștii, pune mari piedici în ceea ce privește libertatea presei. (Foto: epa)

PNL vrea defințarea CSAT
București (MF) - Președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a declarat, sâmbătă, că PNL este de acord cu desființarea CSAT, susținând că acesta „este o structură de tip sovietic preluată în Constituția României din 1991, pentru a da mai multă putere președintelui țării din acel moment**.întrebat fiind cum a rămas această structură și după revizuirea Constituției, Olteanu a spus că și în acel moment aveam același președinte ca ta 1991. „PNL susține

desfințarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Dacă veți revedea rezoluția PNL de la Delegația Permanentă din februarie, veți regăsi propunerea făcută de Liga Pro Europa (de desființare a CSAT, n.r.) aproape integral**, a spus Olteanu.Olteanu a susținut că CSAT nu este o structură europeană, dar că aderarea la UE nu pune presiune pe acest subiect. El a mai spus că problema actuală a CSAT nu este legată de modul în care funcționează, ci de modul în care este constituit.
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Vizită. Suveranul Pontif, a avut o întâlnire cu regele Juan Carlos, regina Sofia și premierul Jose Luis Rodriguez Zapatero. Totodată, ta timpul vizitei la Valencia, Papa s-a rugat la locul acei- v dentului de metrou de luni, soldat cu 42 de victime. Acesta a fost cel mal grav accident de metrou din istoria Spaniei. (Foto: epa;

Un nou 
protocol PNL-PD

Alba Iulia (MF) - Vicepreședintele Senatului, Alexandru Pereș, consideră că un nou protocol de colaborare între PNL și PD, ta cadrul Alianței D.A., ar trebui să se bazeze pe principii clare negociate de cele două partide, incluzând totodată și sancțiuni care să se aplice. Senatorul PD a declarat, duminică, că rezoluția Delegației Permanente a PNL va trebui V analizată și la nivelul Partidului Democrat, astfel încât să se dezvolte această idee de un nou protocol, bazat pe principii clare care să fie respectate de ambele părți. „Va trebui să încercăm să dezvoltăm a- ceastă idee, de un nou protocol pe niște principii foarte clare, pe care să le respectăm.
Președintele % 
Cehiei vizitează 
România i

București (MF) - Președin-' tele Republicii Cehe, Vâclav Klaus, va efectua în perioada 10-12 iulie, o vizită oficială în România, la invitația omologului său, Traian Băsescu, informează un comunicat al Președinției. Cu această ocazie, vor avea loc convorbiri oficiale ale celor doi șefi de stat, urmate de o conferință de presă comună, și întâlniri ale președintelui ceh cu șefii celor două Camere ale Parlamentului României, Nicolae Văcăroiu și Bogdan Olteanu, cu premierul Călin Popescu Tăriceanu și cu primarul general al Capitalei, se arată n comunicat
India testează o rachetă

New Delhi - (MF) - India a efectuat, duminică, primul test al unei rachete balistice cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri, capabilă să atingă orașele chineze Beijing sau Shanghai, au anunțat oficiali militari indieni, citați de AFP. Testul rachetei Agni-III a fost efectuat în regiunea Wheeler Island, la 180 de kilometri nord-est de Bhubaneswar, capitala statului indian Orissa. Este vorba de

una dintre cele cinci rachete construite de Organizația Publică Indiană pentru Cercetare și Dezvoltare în materie de Apărare. O sursă din cadrul organizației a afirmat că testul a fost un „succes**. Ministrul Apărării, Pranab Mukherjee, anunța în mai că testul cu rachetă era deja pregătit, însă a fost decisă a- mânarea lui, opoziția denunțând presupuse presiuni exercitate de Statele Unite.
Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 

25,90 lei pentru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei 
pentru un an la sediul redacției și la propnii distnbuiton de 
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• Vaccinări. în această perioadă se fac vac- 
.cinări de completare la puii din gospodăriile 
populației împotriva pseudo pestei aviare. De 
asemenea se menține starea de alertă în uni
tățile avicole din județ, a declarat Marius 
Lăzărescu, directorul DSVSA Hunedoara. 
(C.P.)

Ultimul jurământ

Deputaților le 
miroase a cacao

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Nici gând să-i mulțumim pe aleșii noștri.
Și-au votat salarii babane și tot felul de 

privilegii, transformând țara într-un stat comu- 
nisto-bananier (în care poporul muncește pen
tru ca ei să trăiască în lux), și tot nemulțumiți 
sunt. Ultima plângere către popor a fost aceea 
că WC-urile în care deputății își lăfăie 
dosurile sunt infecte. Zic deputății că au parte 
de niște toalete mizerabile și care (atenție!) 
dispun de o hârtie igienică total necores
punzătoare pentru un dos de deputat. Mai 
mult, toaletele senatorilor sunt de înaltă 
ținută, drept pentru care, câteodată, deputății 
dau fuga, cu pantalonii în vine, pentru a se 
lăfăi într-un WC senatorial. Și probabil că uită 
să mai plece de acolo, drept pentru care 
prezența la Cameră este așa cum este.

■ Peste 300 de militari 
au depus, la Orăștie, 
ultimul jurământ din 
cadrul armatei.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.roOrăștie - Militarii din cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare Jandarmi „Aurel Vlaicu” Orăștie, alături de cei ai IJSU „Iancu de Hunedoara” din Deva, au depus sâmbătă jurământul, la manifestări participând, din partea Ministerului Administrației și Internelor chestorul de poliție Florin Manole, director general al Direcției Generală Organizare, Planifi-

Armata se va baza doar pe voluntariat (Foto: cl)care Misiuni și Resurse. Ceremonialul a fost ultimul de acest gen deoarece, de la 1 ianuarie 2007, armata nu va mai fi obligatorie. „Este un moment important, pentru că, în perspectiva trecerii de la serviciul militar obligatoriu la cel pe bază de voluntariat, Jan

darmeria, forță de poliție cu statut militar, se află într-o permanentă modernizare pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor pe drumul aderării României la UE”, a declarat comandantul CPPJ „Aurel Vlaicu”, lt.col. Poenariu Petruță.

AmenziDeva (C.P.) - Persoanele care vor apela sistemul unic de intervenție pentru situații de urgență 112 pentru a da alarme false riscă a- menzi mai mari. Limita mi-nimă a amenzii va fi de 500 lei, iar cuantumul amenzii maxime va fi de 1000 lei, conform unei decizii a Guvernului. în primul semestru al acestui an, la numărul de urgență 112 au fost primite, la nivel național, peste 18 milioane de apeluri, din care doar un milion au reprezentat cazuri reale și au necesitat intervenția serviciilor specializate.

Oricum, plecând de la ideea că jumătate 
din populația țării trăiește fără

I canalizare și folosește drept WC o groapă
I săpată undeva în fundul curții, mi se pare 

aberant ca deputatul român să se plângă de 
toaleta din Parlament. Cât despre hârtie igie
nică, le recomand cu plăcere vestita frunză 
de brusture. Patent românesc. Ecologică și 
biodegradabilă. Iar în privința mirosurilor, 
treaba e foarte simplă. Domnilor deputați, 
dacă vreți ca toaleta să nu mai miroase a 
cacao, faceți bine și nu vă mai „recitați" dis
cursurile către națiune în timp ce stați pe WC.

Petrecere cu spumă la Geoagiu-Băi 
■ Sâmbătă seară ștran
dul din Geoagiu-Băi a 
fost locul de distracție 
al tinerilor hunedoreni.

Roxana ȘerbănoiuGeoagiu-Băi - Prima petrecere cu spumă organizată în județ s-a bucurat de un număr foarte mare de amatori ai discotecilor tematice. Aproximativ 1500 de tineri au trecut pragul ștrandului din Geoa- giu, cu toate că seria evenimentelor de abia a început. „Cred că a venit momentul unei schimbări și de aceea am investit foarte mulți bani în

amenajarea ștrandului <Băile Daco-Romane>. Suntem mulțumiți de rezultate și consider că în acest moment Geoag- iu este cea mai bună alegere pentru un week-end reușit”, declară Dorin Mi-clăuș, director marketing Băile Daco- Romane. Pentru a continua seria reușitelor, se vor organiza săptămânal astfel de evenimente. Confetty sau tequila party simt două dintre temele alese pentru următoarele evenimente.
Se poartă spumaProaspăt bronzați, cu o ținută corespunzătoare și cu un chef de distracție debor-

Liana, Alin, Marcel și Maria dant, tinerii au ales ștrandul din stațiunea Geoagiu-Băi pentru a se simți bine la sfârșit de săptămână. Tinerii consideră că ștrandul „Băile Daco- Romane” este cu siguranță locul unde te poți distra. „Ne

(Foto: CL) bucurăm că am venit. Atmosfera pe care a creat-o Dj Nicu și spuma ne-au făcut să ne simțim bine. Cu siguranță, vom reveni cu fiecare ocazie”, spun Liana, Alin, Marcel și Maria.

S-au terminat emoțiile de la Bac (Foto: cl)

Bac-ul la finalDeva (R.Ș.) - Sesiunea de bacalaureat iunie-iulie 2006 s-a finalizat vineri,'prin proba „f”, adică o disciplină la alegere din celelalte arii curriculare, diferite de cea a profilului. Pentru promovarea examenului de bacalaureat, un candidat a trebuit să obțină cel puțin nota 5 sau calificativul „admis” la fiecare probă orală, cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen și să aibă media generală minim 6. în județul Hunedoara rezultatele vor fi afișate în cursul zilei de astăzi, urmând ca între orele 16.00 și 20.00 să fie depuse contestațiile. Aceste lucrări vor fi recorectate într-un județ ales prin tragere la sorți. în 14 iulie, absolvenții de liceu vor putea ști rezultatele finale ale examenului.

ParteneriateDeva (D.I.) - Consiliul Județean vizează efectuarea unor investiții prin amplasarea unor microhidrocen- trale în zonele Hunedoara și Hațeg, pentru utilizarea potențialului hidroenergetic al sistemului de alimentare cu apă în scopul producerii energiei electrice. Cele două microhidrocentrale urmează să fie amplasate pe conductele de alimentare cu apă, una la Teliuc, iar cealaltă la Sântămăria Orlea, prin realizarea acestor obiective urmând să fie înregistrată și o scădere considerabilă a tarifelor pentru apă și canalizare. OJ Hunedoara a aprobat deja studiile de fezabilitate, pentru construirea micro- hidrocentralelor urmând să fie încheiate parteneriate public-private.
NemulțumireDeva (D.I.) - Deputatul hunedorean Cosmin Nicula (PSD) s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că, începând din 30 iunie a.c., Sistemul Electronic de Achiziții Publice, disponibil din 4 martie 2002 la adresa www.e-lici- tatie.ro, nu mai organizează licitații electronice. „Mă întreb de ce a fost întrerupt un sistem care a finalizat cu succes peste 470.000 de licitații electronice realizând economii de peste 178 milioane euro. Mă întreb, mai ales, cum va fi reflectat acest lucru în raportul de monitorizare al Comisiei Europene din luna octombrie având în vedere că însăși Comisia Europeană utilizează un sistem electronic pentru achiziții publice iar noua directivă europeană pentru achiziții publice promovează procedurile electronice. Mă întreb, deci, cui folosește oprirea licitațiilor electronice?”, a declarat Nicula.

Dobânda mică susține planurile mari!
Creditul ipotecar de la OTP Bank are. până la 31 august, o dobândă surprinzător de mică, 
de doar 4,99%*! Cu ajutorul acestui credit poți să-ți cumperi o casă pe care să o 
plătești in maxim 30 de ani sau să-ți refinanțezi vechiul credit ipotecar, ajungând la o 
rată lunară mai mică.

Te așteptăm la Sucursala Deva in B-dul Decebal. bloc E.

'dobândă valabilă în primii 2 am. conform prevederilor contractului de credit pentru credited in franci elvețieni

www.otpbank.ro
CaB Center 0800 88 22 88

RECLAMĂ

(3
82

01
)

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
http://www.e-lici-tatie.ro
http://www.otpbank.ro
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și com-

PterduUHm. 1922). 
1888-S-a născut pî

1896- S-a născut eompozforulgerrnanCari Ort! («Carmi- 
naBurana») (m. 1982)._____________ , ■ _ _ ■
191S - S-a născut scriitorul american Saul Mow ftoto) 
(Nobel 1976) im, 2005).
1§$4 - S-a născut Ne* Francis Tennant,

Cer partial senin. Maxima va fi de 30°C, iar minima de 16°C
Prognoza pentru douâ zileMarti. Cer parțial senin. Maxima va fi de 31°C, iar minima de 15°C.
Miercuri. Cer temporar noros. Temperatura maximă 27°C. Minima va fi de circa 12°C.

Calendar Creștin-Ortodox______
Sf. 45 Mc. din Nicopolea Armeniei.

Berbec___ ____ ______________'_________________ .

4#
O

în prima parte a zilei ar fi bine să aplicați th practică ideile 

ingenioase pe care le aveți pentru demarare unei afaceri.* 
Se pare, însă, că vă lipsesc banii necesari investițiilor.

' ........................ ... ................... ,_____________________

Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, puteți fi opti
mist: aveți ocazia să întâlniți o persoană mal tn vârstă care 
vă ajută. Seara, mergeți în vizită la un prieten.

Gemeni .... :________________________
Tn cursul dimineții primiți un ajutor financiar neașteptat1 
de la o rudă mai în vârstă, pentru demararea unei afaceri. 
Să sfătuim să vă asodațl cu uri prieten din zodia Berbec.

Rac _ __

iBcefl cunoștință cu o persoană care vă destăinuia câteva 
dintre secretele reușitei sale în domeniul afacerilor. Ceea 
ce aflați vă Incită ți vă pune serios pe gânduri.

__ ______ _____ __ ................. ..
Programul foarte încărcat pe care îl aveți dimineață vă 
obligă să faceți mal multe drumuri scurte în interes rofesi- 
onal. Vă. pregătiți pentru plecarea într-o că orie

Fecioară _____ ______ _____ ______ _  _ ___

ZI Importantă pentru dumneavoastră. S-ar putea să vă 
decideți în privința logodnei sau chiar a căsătoriei cu persoar 
na Iubită. Păstrațl-vă calmul ți nu vă faceți grijii

Balanță _ . _________ ___________ __ _.......

Sunteți decis să începeți o viață nouă. Vă faceți planuri în 
legătură cu demararea unei afaceri. Aveți șanse să găsiți 
o modalitate prin aire să vă realizați, planurile.

Scorpion
h partea a doua a zilei, primiți o veste bună: în scurt 
timp, urmează să încasați o sumă Importantă de bani. Poate 
fi vorba despre o moștenire sau o primă de la serviciu.

Calendar Romano-Catolic________________________
Cei Șapte Fii ai Sfintei Felicitas, m; Sf: Anton Pecierskij.

Calendar Greco-Catolic__________________________
Cei 45 Ss. m. uciși la Nicopole, Armenia.

Săgetător..... .................. _________ <

Se pare că vă preocupă o tranzacție Imobiliară. Vă reco
mandăm să nu vă grăbiți ih luarea unei decizii, va puteți 
baza pe Intuiție. Țineți cont de dorința partenerului de viață

Capricorn______ _____ _ ___ . ;_____________ '__________

Puteți obține avantaje materiale dintr-o colaborare. 
Partenerii au încredere în capacitățile dumneavoastră inte
lectuale ți Vă solicită ajutorul în rezolvarea unei probleme.

va fl îhtre-

AB*................................... ............. ............................................
Astăzi furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Azi, 10 Iulie 2006, fumizart 
ruptă în Deva, între orele:
8.30 - 15.00 Bi cartierul Gojdu, bl. A8 17 și ABIS.

Dovlecei umpluți
Ingrediente: 4-6 dovlecei. Pentru umplutură: 500 g carne tocată, 1 ceapă medie, 1 felie de pâine, 2 linguri cu vârf cu orez, 1/2 legătură de pătrunjel, 1/2 legătură de mărar, 200 g bulion, 1 cub de supă, sare, piper, smântână pentru servit.
Mod de preparare: Se spală dovleceii, se taie pe lung în jumătate. Se scobesc și se presară sare. Se amestecă carnea tocată cu următoarele patru ingrediente. Se umplu dovleceii cu carne, se așază în tavă și se acoperă cu supă și bulion. Se dau la cuptor 1 oră la foc mare. Aveți grijă să nu se ardă. Dacă vreți, puteți să-i lăsati mai mult să scadă ca să obțineți un sos concentrat și gustos.Sugestii: Din miez se pot face chiftelute din dovlecel.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integrantei din numărul 
precedent M - FUS - A - MOȚI - 
PINI - CARPATIN - MAR - STA - 
A - NEA - INEL - UI - EMU - ST
- R - TRI - AT - ACE - SUS - L
- ALPESTRA - STEI - CROV - AF
- NAIBA - TREZI - ARIN - URIAS
- ICRE

EUspecreM apâ rece 22BS
Dispecerat apâ caldă 212225
Dispecerat Electrica §29
Dispecerat gaz 227691
ItAmații CFR 212725

; ii2
981

anmdarmwie 956
; ~ 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sâhltar-Vetsr 221145

TVR 1 PRO TV

Vărsător

Dimineață primiți o veste care vă pune pe gânduri. Nu este 
cazul să deveniți pesimist! Cu toate problemele pe care cre
deți că le aveți, vă bucurați de succes îh afaceri.

Vă doriți mult să faceți o schimbare importantă în viața 
dumneavoastră. Datorită ușurinței tn comunicare, reușiți să

nță cu o persoană -eosebită, un posibil

1

7M Jurnalul TVR. Sport ‘ 
Meteo «

8:10 Regăsirea (dramă, ,
VSSUA.2003). Cu:Tim ;

Matheson, Sean ■ i 
Young, Edward Asner, } 
Kristen Bell. R.: Sam > 
Pillsbury >

9:50 Celebritățile timpului ;
tău (s) !

10:35 Ochiul magic (r) ‘
1130 Bucuriile muzicii. >

Soprana Julia Migenes Î 
1235 Justiție militară (se- • 
__rial, SUA, 2001). Cu: ! 
’ H David James Elliott 

13:00 Povești estivale... cu >
cântec (r) 

13:35 Desene animate 
1430 Jurnalul TVR. Sport

Meteo ,*
1430 Spectacolul lumii... 
1530 Kronika. Emisiune 1h i

limba maghiară 
17:00 Cony și restul lumii 

n(ep. 6, comedie, SUA ’ 
“2003)

1730 Doctor Becker (ep. 6, ' 
0 comedie, SUA 1998)

18:00 Misterele dm Sankt 
B Petersburg (ep. 6, 

dramă, Rusia/SUA) 1
1930 Jurnalul TVR. Sport

20*20 Reflector.
Aurul, cianurile și 
ardelenii

2135 Despre Mari Români. ■
Prezintă Irina Păcura- 
riu. Dezbatere despre 
femeile din Top 100 

22:10 CSI - Crime și inves- 
B tigafii (serial, thriller,

SUA 2004)
2335 50 de ani de diverts- ! 

ment îh 50 de emi
siuni.

2430 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

0*20 Putere și frumușele 
MOI (dramă, SUA 2002).

Cu: Natasha Hen- 
stridge

230 Jurnalul TVR (r).
13 Sport Meteo

330 Mormolocul (r)
— (comedie, SUA 2002). ; 
**Cu: Sigourney

Weaver I

Buaifle muzici (r)

TVR2
7:00 Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 
0(film serial, reluare) 

10:00 Apropo Tv
(reluare) 

1100 Surf Ninjas
Q(film, reluare) 

1330 Știrile ProTv 
13:45 Echipa trăsnită

I3(film, reluare) 
1630 Tânăr și neliniștit

B(film serial, SUA), Cu: 
Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott 

1730 Știrile ProTv.
Vremea 

1745 Familia Bundy
B(film serial). Cu: Ed 

O'Neill, Katey Sagal, 
David Garrison, 
Amanda Bearse, 
Christina Applegate 

18:15 la Bloc (r) 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20*30 Atac în Londra
B Q(partea a ll-a) (thriller. 

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

22:15 Meseriașii (prima 
▼0 ediție)
2330 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăreți fără urmă 

„(s, SUA 2002). Cu: 
"Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Mur- 
ciano Jr., Eric Close. 
R.: David Nutter si 
Rachel Talalay

045 kstrim tivi 
145 Meseriașii (r) 
2:10 Omul care aduce
-j cartea (r) 

2d5 Știrile Pro Tv 
3:15 La Bloc (r) 
400 StU Oana Cuzmo (r)

; 630 în gura presei. Cu
Mircea Badea.

I Revista presei 
; 7:00 Știri
‘ 930 în gura presei (relua

re). Revista presei cu 
Mircea Badea.

’ 10:00 Concurs interactiv 
> 11:00 Dădaca
; 0(film serial) 
; 12:00 Anastasia

0(film serial, dramă. 
Rusia, 2003).
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 

' Daniel Strakhov 
; 13:00 Observator

cu Simona Gherghe
■ 13:45 Jocuri la Saint-Tropez 
, (reluare)

(emisiune de diver-
< tisment)
{16:00 Observator
J 1645 Secretul Manei 
î 0(film serial) 
11930 Observator

cu Alessandra
< Stoicescu și Lucian 

Mândruță.
Sport
Meteo

8:00 CeZar și Tipar 930 Pof- 
i tă bună! (r) 930 Casa ta (r)

1030 Plaja lui Măruță (live) ; 
1130 Coolmea distracției es
tivale (r) 1225 0 lume a mis-; 

! terelor (r) 1320 Mărăști - o j 
J promisiune onorată (doc.)! 
: 14:00 Spellbinder: Tărâmul j

Dragonului (s) 14:30 Aven- ș 
turi secrete (s) 15.-00 împreu-; 
nă în Europa. Emisiune pen- i 
tru rromi 1630 Jurnalul TVR ; 

! (r) 16:30 Zona de conflict, 
ș Dezbatere 1730 Zestrea ro-! 
! mânilor 1735 Tenis 1830 j
* Aventuri secrete (r) 1930
• Roată la roată 1930 Dragul; 
s de Raymond (s) 2030 Moto- s 
‘ cicliștii pofticioși (doc. M. Bri- j

tanie) 20:35 Districtul (s) 
2130 Ora de știri 2230 în a- 
muig (comedie, SUA 1997) 
030 Futurama (d. a.)

0630-0730 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

730 Visuri fără preț (r) 830 
Ciocolată cu piper (s) 1030 
Celebritate (r) 13:30 înger 
sălbatic (s). Cu: Natalia Ore- 
iro, Facundo Arana, Feman-; 
da Mistral, Veronica Vieyra, ; 
Lydia Lamaison 1530 Mari-, 
lyn (s) 1630 Visuri fără preț 
(s, Mexic/SUA 2005) 1720 
Reteta.de acasă 1730 Pove- 
știri adevărate 1825 Vremea 
de acasă 1830 Rebelde (s. 
Mexic, 2004) 2030 La Tor- 
menta (s) 2130 Tărâmul pa- ‘ 
siunii (s) 2230 Visuri otrăvite ; 
(dramă, România, 2006) î 
2330 Celebritate (s) 030 Po- j 
veștiri adevărate (r)

■l

20-45 Pirații din Caraibe
; St H (aventuri, 

Germania/ltalia, 1998, 
partea a lll-a). Cu: 
Mario Adorf, Paolo

> Seganti, Nicolas 
Rogers, Jennifer 
Nitsch, Remo Girone, 
Anna Falchi. R.: Lam- 
berto Bava

2330 Observator 
cu Letitia Zaharia. 
Sport

2430 Matrix: Amenințare 
B teroristă (s, thriller, 

SUA 2003). Cu: James 
Denton, Kelly Ruther
ford, Mahershalalhash- 

. baz Ali, Anthony Azizi, 
Will Lyman, Melora 
Wallers, Shoshannah 
Stem.

130 Stagiarii (s) 
, 130 Concurs interactiv

230 Observator (r) 
. 330 Anastasia (s, r) 
; 445 Dădaca (r)

830 Revista presei 930 Di
mineața cu Răzvan și Dani ’ 
1030 Cosby (s) 1030 That's ] 

! 70's show (s) 12:00 Lookș
who is winning 13:15 Con- J 
curs interactiv 1430 Sare și ’ 
piper cu Stela și Arșinel (r) 
16:00 Naționala de bere 
1630 Trădata (s) 17:30 în- 

: treabă-l pe Gabi 1830 Știri 
’ 19*45 Țara Iu' Papură Vouă

2030 Echipa de investigații 
20:30 Capriciile destinului 

‘ 2230 Știri National TV 2330
Jean Moulin (partea I) (bio
grafic, Franța, 2002)

830 Sport cu Florentina 8:40 ... 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
940 Sunset Beach (s) 1040 
Dragoste și putere (r) 11:30 
Tele RON 13:00 Garito - p. 
I+I11635 Dragoste și putere 
(s) 17:00 Camera ascunsă 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
1830 Focus 1930 Mariana 
- Prețul inocentei (s) 2030 
S.O.S. Salvați-mi casa 2130 
Viceversa 22:00 Totul despre 
sex (s) 22:30 Focus Plus 
2330 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
24:00 Dragostea de la Cle- 
jani (r) 1:00 Focus plus (r) 
2:00 Sunset Beach (s) 3:00 
Roseanne (s)

14:00 Cinema, cinema, cine
ma (magazin, SUA) 14:30 
Pierdut și găsit (romantic, 
SUA 1999). 16:10 Napoleon 
Dynamite (comedie, SUA, 
2004). 17:40 Dansezi? (ro
mantic, SUA 2004). 1930 Pe 
platourile de filmare (maga
zin, SUA, 2005) 20:00 
Motelul Niagara (dra
mă,Canada, 2005). 21:30 
Harry Potter și prizonierei din 
Azkaban (aventuri. Marea 
Britanie, 2004).23*55 Hoțit de 
tablouri (aventuri. Marea Bri
tanie).

; 930 Cheers (s) 10:20 Bat- 
I man și Robin (film, r) 1330 
! Aventurile lui Sylvester și ale 
; lui Tweety (s) 13:45 Cheers: 
î (r) 1445 Verdict Crimă! (r) 

16:00 Echipa de elită (s) 
; 17:00 O nouă viață (r) 1830 

Echipa de elită (s) 1930 Vi- 
i suri americane (sj 2030 Ele 

spionează (s). Cu: Natasha 
Henstrige, Kristen Miller,; 
Natashia Williams, Carios Ja- 
cott 2230 Aventuri în casa; 
morțîi (horror, SUA 1989) 
2430 Cheers (s)

9:00 Fan X 10:00 Misiune 
imposibilă (r) 10:30 Euro- 
maxx (doc.) 1130 Ne priveș
te 1230 Up Grade (r) 1230 
Teleshopping 1335 bebe.ro

1030 Realitatea de la 10:00 
11:00 Planeta fotbal 11:30 
Realitatea bursieră 1230 Re- 

< alitatea de la 12:00 13:20 
j Deschide lumea! Cu Andreea 
: Crețulescu 14:00 Realitatea 

de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:15 Deschide lu
mea! 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:15 
100% 2130 Realitatea de la 
21:00 21:55 Prima ediție 
22:00 Ediție specială. Finalul 
CM de fotbal 2330 Realita
tea de la 23:00

7:00 Cei mai bogafi oameni 
din Europa 930 Confruntări și 

; fiare vechi 10:00 Natura în 
; stare brută 1130 Superstruc- 

(r)1435 Lumea cărților 1530 i turi 12:00 Motociclete ameri- 
Teleshopping 1535 Misterul j cane 1330 Curse asurzitoare 
piramidelor (partea a ll-a): 1430 Cele mai celebre ciocni- 
1730 Documentar 1730 Că-' ri militare 1530 Megarăzboa- 
minul de cinci stele (r) 1830 ie cu fiare vechi 1630 Braini- 
6! Vine presa! 2030 Sindro- ac - Maniaci ai științei 1730 
mul Timișoara (dramă, Ro- Curse1830Automobileame- 
mânia, 2004). Cu: George A- ricane recondiționate 19:00 
lexandru, Christine Boisson, Mașini extreme 2030 Vână- 
Mărinela Chelaru, Dan Con- > torii de mituri 21:00 Moto- 
durache 2230 Nașul. Talk-, delete americane 2230 Cum 
show. Cu Radu Moraru se fabrică diverse lucruri? 
2430 Știri 2330 Big Daddy Kustomizer

Reteta.de
bebe.ro


luni, 10 iulie 2006 cww ACTUALITATE /5

A

Iii ie sile an mal rămas 
pini la integrarea In Ui

UNSnCKII:

Dana (C.P.) - Re slte-ul Ministerului Afacerilor Externe gâsljl 
a rubrica de .sfaturi pentru călătorie' în țările lumii. De 
aici aflați ce puteți tace In caz de furt, accident, 
îmbolnăvise, arest, deces, călătorie ea copil minori, tero
rism, grip! aviară.

affn
EMU 7 Tătărăștl - lila - limita cu judelui ®rad

In De» aparatele radar iar fi amplasate pe B-dul Dece
dai - Str. Horia - Str. H. Eminescu - Celee Zarandului

Radare mai pot fl telinite ți pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștle - Petro|anl 
- Vulcan - Lupani

Prefectura Județului Hunedoara:
Nu are program de audiențe

Consiliul Județean Hunedoara:____________________
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Maior loan Anca, adjunct al comandantului pentru ordine 
publică 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva________________________
Nu are program de audiențe

Primăria Municipiului Orăștle______________________
losif Blaga, primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad________________________
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Deva________________________ _
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului Poliției Mu
nicipiului Deva 10.00-12.00

• ■ - ■

, . _,__ ...
OR • OBaOOUBOENI

1 euro 3,5942 lei
1 dolar american 2,8051 lei
1 gram aur

~ - ——------— —
56,8959 lei

I

închidere
1. SNP PETROM 0,5i
2. SF1 BANAT-CRSATIA 2,1800 3^1
a. tiv 1,1000 1,8S
4. BRD 17,2000 Ol
S. BIOFARM 0,5650“ 8,65
6 AZOMUREȘ 0® 0,56
7. ANTIBIOTICE IAȘI 1,4000 us
8. ROMPETHOL 0,0710 0
S. BCCARPATICA 0,5300 0,95
10. SIE 5 2,2600 M3

Rubrică realizata de SîFM IFB FINWEST SA DEVA.
b-dul Decebal, bl. R, part» (lângă QUASAR), tel.: 221277

Reguli: în fiecare bloc sunt 
câteva cifre între 1 și 9, sta
bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în așa fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât și pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

5 4 —
6 7 3

2 3 1
9 5 3 L

2 4 1
7 8

6
2

5

4 3 7
6 3

9 2 8
Soluția jocului din
numărul precedent

9 8 3 5 2 4 1 7 6
7
4

6 5
1 2

3
6

8 1
9 7

2 4 9
3 5 8

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

9 8
5 1
7 4

1
9
2

7 5
4 6
3 8

6 3 4
7 8 2
9 1 5

Imigranți numai
■ Imigranții vor trebui 
să treacă examene de 
limbă, legislație și cul
tură ale țării gazdă.

Clara PAs___________________
clara.paselnfcrmmedla.ro

Deva - Persoanele care doresc să se stabilească într-una din țările UE vor fi obligate să treacă teste prin care să demonstreze că au cunoștințe despre țara-gazdă, inclusiv limba țării respective. Țara care aplică deja aceste măsuri este Franța. La fel este și în Olanda unde străinilor li se cere să treacă un examen la care să demonstreze că au cunoștințe de limbă olandeză,

de legislație și cultură a acestei țări. înainte de a veni în Olanda, imigranții trebuie să participe, în țara natală, la un curs de 375 de ore pentru a acumula cunoștințele ce se cer la examenul de imigrant, în Marea Britanie este preconizată introducerea obligativității unui examen de limba engleză pentru imigranții care doresc rezidența permanentă, chiar dacă nu doresc cetățenia britanică.
Situația in Elvețiaîn Elveția permisele de muncă sunt în continuare necesare, dar numărul celor eliberate pe termen de cinci ani va crește de la 1700 la 3000 în următorii 5 ani, iar cel al au

diplomă

Cele mal multe locuri de muncă în străinătate sunt disponibile în 
construcții șl agricultură. (Foto: cl)torizațiilor pe termen mai scurt de un an va ajunge la 29.000, în același interval.Un muncitor străin nu poate fi angajat decât dacă nici un cetățean elvețian cu aceeași calificare nu este disponibil pentru postul respectiv.

Un cetățean est-european care își pierde locul de muncă în Elveția va avea dreptul la alocație de șomaj, dar numai în anumite condiții. Dacă în șase luni nu își găsește altă slujbă, permisul nu i se prelungește și nu va putea beneficia de ajutor social.

Adeverințe valorificate la recalculareDeva (C.P.) - Viorica Butaș, din Deva, ne scrie: „Sunt nemulțumită de decalajul care există între pensia stabilită, după recalculare, pentru mine și pensiile colegilor mei”.
Răspunsul CJP Hunedoara: „Punctajul mediu anual a rezultat prin împărțirea salariilor tarifare de încadrare (+ sporurile cu caracter permanent pe care le menționați) la salariul mediu brut pe economie din anii respectivi. Activitatea efectiv realizată de dvs. este de 13 ani 2 luni gru

pa a II a + 8 ani 11 luni și 27 zile grupa a III a + 11 ani 3 luni 1 zi perioadă în care ați beneficiat de pensie de invaliditate și ați făcut facultatea. Calculul punctajului în cazul dvs. este corect”.2. Daniel Filimon, din Hunedoara, pensionat de boală, vrea să știe dacă i s-au luat în considerare, la stabilirea pensiei, anii lucrați și sporurile.
Răspunsul CJP: „Aveți valorificată adeverința nr.1031/ 77718/08.12.2005 eliberată de

Siderurgica SA, care cuprinde sporurile cu caracter permanent de care ați beneficiat. Punctajul mediu anual a rezultat prin împărțirea salariilor tarifare de încadrare (+ sporurile cu caracter permanent) la salariul mediu brut pe economie din anii respectivi. Activitatea efectiv realizată de dvs. este de 15 ani 10 luni 7 zile la care s-a adăugat și stagiul militar de 1 an 4 luni 17 zile”.
NOTĂ: CL vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri

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

8

BANCA TRANSILVANIA caută pentru Noua Agenție din Hațeg

foarte bu

Dacă îndeplinești 'aceste condiții, noi îți oferim: posibilitatea de a lucra într-o bancă foarte dinamică și flexibilă, cu orientare către client, preocupată de 
furnizarea unor servicii de calitate, având în același timp respect și grijă pentru angajați.

La Banca Transilvania vei găsi un mediu dinamic și competitiv cu management modern și experimentat. Vei putea face parte dintr-o echipă tânără, moti
vată și determinată. Performanțele tale vor fi recunoscute și apreciate și vei avea oportunități de dezvoltare a carierei.

Depune CV și scrisoarea de intenție până la data de 14.07.2006, la adresa de e-mail: 
recrutareabancatransilvania.ro
Vor fi contactați doar acei candidați ale căror CV-uri au fost considerate corespunzătoare posturilor 

vacante.

li medii Dentru casier

1 an, SnMM Bancar 

nlcare și negociere 

orientare către client 

e a calculatorului

inelsr fizice și i

BANCA TRANSILVANIA 
www.bancatransilvania.ro

(56392)

RECLAMĂ

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

CUVÂffl. continuă să-ți facă viața mai ușoară!
Te-ai gândit cum ar fi să îți 

facem noi, din nou, cumpărătu
rile?

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

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

Și de data asta îți vom da BANI!

Tu faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 28 iulie, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 29 iulie.

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

-
Talon pentru concurs - IO iulie 2006
Nume____________________Prenume_________
Adresă___________________________________
Telefon_________________ Sunteți abonat?___

JURNAL
rONCURS

clara.paselnfcrmmedla.ro
mailto:adrian.salagean@infor-mmedia.ro
recrutareabancatransilvania.ro
http://www.bancatransilvania.ro


PETRECERE ÎN 
PIAȚA CETĂTII

Veselia tinerilor i-a molipsit și pe cei mai vârstnici 
dintre spectatori (Foto: T. Mânu)

Caravana „Fresh Star - E natural să câștigi" a încântat publicul devean timp de trei zile (Foto: Traian Mânu)

Băieții de la Akcent au Andreea Bănică a încins 
frânt inimile hunedo- atmosfera în Piața Cetății 
rencelor (Foto: T. Mânu) (Foto: T. Mânu)

E natural să te distrezi
■ Caravana „Fresh Star 
- E natural să câștigi" 
a reunit la Deva câteva 
mii de hunedoreni.

Roxana ȘerbănoiuDeva - Caravana organizată de Național Tv și Fresh Star s-a dovedit a fi un foartemare succes. Timp de trei zile, orașul de la poalele Cetății a găzduit vedete ale

Raluca și Cătălin vor participa în luna august la marea finală a acestui concurs organizată la București.„Sunt foarte fericită că am fost aleasă să merg mai departe la marea finală. Am fost nouă concurenți și

Cătălin este încântat că are ocazia de a se realiza în show- biz-ul românesc. „Mă bucur că s-a făcut această prese- lecție și că am ocazia să fiu remarcat. Sper ca eu și Raluca să facem o echipă bună”, declară Cătălin.Hunedorenii veniți în Piața Cetății s-au delectat cu muzica celebrilor Akcent, Blondy,

Cei mai norocoși dintre spectatori au primit cadouri 
de la vedeta Național Tv, Catrinel Sandu (Fota: T, Mânu)

Hunedorenii veniți în Piața 
Cetății s-au declarat mulțumiți 
de organizarea acestui eveni
ment

Miky, Sistem, Mihai Mărginean și Bere Gratis. Cei mai norocoși dintre spectatori au câștigat mingi, șepci și tricouri cu emblemele caravanei „Fresh Star - E natural să câștigi”.Prezenți la acest spectacol au fost și vânzătorii ambulanți, iar hunedorenii nu s- au sfiit să scoata bani din buzunar pentru suveniruri, mâncare sau băutură.

Cătălin”, spune Raluca.
fiecare este talentat în felul lui. Ce mă bucură este că nu merg singură, ci alături de

Cătălin și Raluca, bucuroși că vor reprezenta județul Hunedoara la 
„Național Tv și Fresh Star - te ajută să devii vedetă"

marea finală a concursului
(Foto: T. Mânu)

muzicii ușoare și populare românești, dar și câteva mii dehunedoreni dornici de distracție.Concurenții prese- lecției „Național Tv șiFresh Star - te ajută să devii vedetă” au încântat publicul devean vineri, Intr-un concert care a și desemnat câștigătorii acestei prime etape.

(Foto: T. Mânu)

Tinerii prezenți au fost încân
tați de prestația vedetelor

Trupa Sistem a făcut furori la caravana "Fresh Star - E natural să câștigi!
(Foto: Traian Mânu)

Torpedo au demonstrat că sunt talentați
(Foto: Traian Mânu)

(Foto: T. Mânu)

Sarea și piperul acestui eveniment au fost tarabele cu 
bunătăți și băuturi (Foto: Traian Mânu)



Germania a prins podiumul

CM DE FOTBAL 2006

• Vizionare. Peste 1.000.000 de suporteri 
germani s-au adunat în „Fanmeile", zonă 
din Berlin rezervată fanilor în perioada CM, 
unde au urmărit finala mică, dintre Germa
nia și Portugalia, pe mai multe ecrane uri
așe. După fluierul final al partidei, în întrea
ga capitală a Germaniei s-au auzit claxoa
nele mașinilor și în unele cartiere s-au folo
sit focuri de artificii pentru a se marca victo
ria gazdelor. (MF)

Emerich Jenei
(Foto: J.b.)

■ Schweinsteiger a fost 
în zi de grație și a con
tribuit esențial la victoria 
cu 3-1 în fața Portugaliei.Stuttgart - Finala mică a respectat tradiția în ceea ce privește numărul mare de goluri înscrise. Germania a reușit să învingă, fără prea mari probleme, naționala Portugaliei, cu scorul de 3-1 (0-0), la capătul unui joc spectaculos.Eroul partidei a fost Bastian Schweinsteiger, care a marcat două goluri, în minutele 56 și 78, cea de-a treia reușită fiind un autogol al portughezului Petit '61, care a deviat în plasă șutul mijlocașului german. La 0-3, naționala portugheză a înscris golul de onoare, cu doar două minute înainte de fluierul final. Geniul lui Luis Figo a ieșit la iveală la doar câteva minute după ce a fost introdus, acesta centrând perfect în careu pentru Nuno Gomes, care a nu a făcut altceva decât să împingă mingea în poartă, cu capul, din cinci metri.Jucătorul meciului Normal, Schweinsteiger a fost desemnat cel mai bun jucător al finalei mici. „într-un meci intens, în care lipseau golu

CM văzut de Emerich JeneiOradea (G.N.) - Reputatul om de fotbal Emerich Jenei a comentat succint finala mică a CM. „Așa cum am anticipat, echipa Germaniei nu a scăpat posibilitatea de a câștiga medaliile de bronz ale CM 2006. De asemenea, am spus că, în finala mică, spre deosebire de partidele anterioare, se vor înscrie mai multe goluri. Cred însă că replica Portugaliei ar fi fost mai bună dacă ar fi jucat cu toți titularii în teren. Referitor la- acest fapt, aș mai adăuga că, dacă aș fi fost în locul selecționerului Scolari, nu aș fi început meciul fără Figo, iar dacă acesta ar fi obosit pe parcurs, l-aș fi înlocuit. Eu cred că echipa Portugaliei nu a jucat decât în primele 45 de minute, părând că este mulțumită cu ceea ce a realizat, clasarea printre primele patru echipe ale CM 2006, peste obiectivul propus. Germania s-a impus în repriza secundă, o dată cu intrarea lui Schweinsteiger, un jucător foarte talentat, căruia eu îi prevăd un viitor frumos”, a declarat fost antrenor al Stelei și al echipei naționale.

Jurgen Klinsmann se mai gândește

Cristiano Ronaldo, la Real?Internaționalul portughez Cristiano Ronaldo a anunțat că nu mai dorește să rămână în campionatul englez, unde evoluează la echipa Manchester United. „Sincer să fiu, este dificil să rămân în Anglia, având în vedere modul în care m-au tratat englezii, pentru că eu nu am accidentat pe nimeni”, a spus Ronaldo, care a fost acuzat de unii jucători englezi că ar fi cauzat eliminarea lui Wayne Rooney la meciulAnglia - Portugalia, scor 1-3, din sferturile de finală ale CM. Cristiano Ronaldo, care are contract cu Manchester United până în 2010, a precizat că va analiza o ofertă de la Real Madrid.

Cristiano Ro
naldo (Foto: EPA)

■ Selecționerul Germa
niei a fost implorat să-și 
continue munca pe ban
ca tehnică a nemților.Stuttgart - După disputarea meciului pentru locurile 3-4 de la CM 2006, câștigat de Germania cu 3-1 în fața Portugaliei, selecționerul „panzerelor”, Jiirgen Klinsmann, era fericit. „Este extraordinar și incredibil ceea ce s-a întâmplat pe parcursul turneului. Fiecare jucător al meu a dat tot de a putut pentru a oferi un fotbal rapid și atrăgător. Simt foarte mândru de fiecare dintre ei”, a declarat Jiirgen Klinsmann, pe care toată Germania îl roagă să continue munca la echipa națională.

Ultimul meci Atacantul portughez PedroPauleta (în tricou roșu), cel mai bun marcator al naționalei lusitane, a decis să se retragă de la națională. Pauleta, în foto în duel cu germanul Nowotny, nu a reușit să înscrie decât I un singur gol la CM 2006. (G.N.) (Foto: EPA)

Scolari este 
nemulțumit Stuttgart (MF) - Selecționerul Portugaliei, Luiz Felipe Scolari, a criticat disputarea finalei mici la CM, apreciind că locul trei nu satisface pe nimeni, după ce echipa sa a fost învinsă cu scorul de 3-1 de către Germania. „Acest meci nu ar fi trebuit să aibă loc, nu satisface pe nimeni. O astfel de partidă este cea mai rea pentru echipa care a pierdut și nu are mare valoare nici pentru cea care câștigă. Ultima impresie pe care am lăsat-o este aceea de învinși, deși suntem printre cele mai bune patru echipe din lume”, a spus Scolari. Antrenorul brazilian a refuzat să vorbească despre viitorul său, motivând că nu a avut timp să se gândească dacă va continua sau nu la conducerea tehnică a Portugaliei. „Președintele federației revine joi, contractul meu este valabil până la 31 iulie, dacă va dori să continui, vom vedea ce se va întâmpla”, a punctat Scolari.

Bastian Schweinsteiger, eroul partidei (Fota: EPA)rile, el a deschis scorul cu o lovitură fulgerătoare. După doar câteva minute, a execu

Klinsmann e bucuros de per
formanța reușită (Foto: EPA)Tehnicianul german a vorbit ziariștilor și despre viitorul său, însă a evitat, din nou, să
Kahn, Figo și Pauletta, la ora retragerii
■ Cele trei vedete au de
clarat că finala mică a 
CM 2006 va fi ultimul lor 
meci la echipa națională.Stuttgart (MF) - Căpitanul Luis Figo a declarat că este foarte dificil să se retragă din naționala Portugaliei după o înfrângere. „Este greu să mă retrag din națională după un astfel de meci. Am făcut tot ce am putut și echipa a dat totul, dar Germania a meritat să încheie pe locul trei”, a spus Figo. Căpitanul Luis Figo a părăsit „corabia” portugheză după 15 ani de serviciu și 127 de prezențe. în vârstă de 33 de ani, el a luat decizia de a se retrage din națională, după eliminarea în semifinale și după un schimb de tricouri simbolic cu Zinedine Zidane, fostul său coechipier de la Real Madrid. „După atâția ani, este timpul să plec”, a spus Figo, care a debutat în națională în octombrie 1991. Coechipierul său, Pedro Pauletta, gol- geterul „all-time” al naționalei Portigaliei, cu 88 de prezențe și 47 de goluri marcate, a decis și el să se retragă de la reprezentativă. „Este cea mai tristă zi din 

tat o lovitură liberă magni fică, mingea fiind respinsă în propria poartă de un fundaș 
dea un răspuns concret: „Nu pot să vă spun dacă voi mai sta pe banca Germaniei. Nici măcar eu nu știu. Am nevoie de mai multe zile de gândire. Vreau să analizez ceea ce s-a petrecut în ultimii doi ant-șila Campionatul Mondial”. Klinsmann nu a uitat să-l elogieze pe portarul Oliver Kahn (37 de ani), căruia i-a oferit șansa să fie titular în partida cu Portugalia, acesta fiind și ultimul meci la națională al goal-keep- er-ului lui Bayern Miinchen: „A fost fantastic modul în care a reușit să treacă peste faptul că a fost rezervă la această competiție și maniera în care s-a comportat cu Lehmann. Cred că despre Kahn ar trebui să se vorbească numai de bine. Trebuie respectat”.

Kahn și Figo se felicită după finala mică a CM 2006viața mea”, a declarat atacantul în vârstă de 33 de ani, supranumit „ciclonul din Azore”.La rândul său, portarul Oliver Kahn și-a anunțat retragerea din naționala Germaniei: „A fost ultimul meu meci internațional, a fost o aventură frumoasă, dar trebuie să știi să te oprești”, a 

portughez. Și-a încheiat evoluția senzațională cu încă un șut extraordinar, care l-a lăsat pe portar fără soluții”, a declarat Roy Hodgson, membru al Comisiei Tehnice a FIFA. Site-ul oficial al Cupei Mondiale scrie că Schweinsteiger a fost eficient și în atac, și în apărare pe durata celor 79 de minute cât a rămas în teren. „însă două momente de magie și poate unul de noroc au făcut diferența între el și ceilalți jucători”, notează fifaworld- cup.com.
Lăudați de presă„Voi sunteți campionii noștri mondiali!”, a titrat cotidianul Bild, subliniind „formidabila încheiere” în fața Portugaliei. „Victorie pentru campionii mondiali ai inimilor”, scrie Welt am Sonntag, care mulțumește Germaniei „pentru această Cupă Mondială fantastică” și salută „un adio de vis de la CM”, după victoria contra Portugaliei. „Suntem mândri de voi”, notează jurnalul citat, care consideră că „Mondialul a schimbat fotbalul german”, dar și atmosfera din Germania cu „încă un puternic cutremur de pământ pe scara euforiei”, la ultimul meci al Mannschaft-ului.

Golgeter Atacantul german Miroslav Klose a avut un turneu final foarte bun, reușind să înscrie un total de cinci goluri la CM 2006. El nu a izbutit să marcheze însă în finala mică, în fața Portugaliei. (G.N.) (Foto: EPA)

l ..

(Foto: EPA) spus Kahn, în vârstă de 37 de ani. „Am evoluat în națională din 1995, este greu să mă opresc, dar este momentul potrivit”, a adăugat Kahn. Oliver Kahn a evoluat de 86 de ori în naționala Germaniei, fiind denumit „Titan Kahn”. El a fost desemnat cel mai bun jucător al CM 2002.■. — .............. ....... •■■■*»»■ -
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UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU
Sibiu, Bulevardul Victoriei nr.10 Tel: 217989 Fax: 217887 http://www.ulbsibiu.ro

ADMITERE 2006
FACULTATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
FMrilT-Slhtu. Str Dr. Ion gagii nr. 7-9 Tri, ’ 6046'269:211336: Fax: 0604269:212656 e-mail raiiipmfiLidbiobni.n>

Domeniul de licență: Ingineria Produselor Alimentare Specializări: ingineria produselor alimentare -1001D 
Controlul și expertiza produselor alimentare; Tehnologia prelucrării produselor agricole 30 <fe locuri bugetare; 300 de locuri cu taxă 

Domeniul de licență: Inginerie și Management
Specializare: Inginerie fi management în alimenlație publică și agroturism-lf) locuri bugetate; 150 de locuri cu taxă;

Media dc admitere?sesiunea 2006, bc va calcula după formula: Media admitere: medie cis. IX t medie cis * • i|p clș. XI r medie els. XII Domeniul de licență: Biotebnologii Alimenta» Spetializăr Bîotehnalogiipentru industria alimentară -10 locuri bugetate:

+ mediebacalaureat:5.încazulabsolvențilordesemiow,mediacleadni1terese.vacalculadupăfbrmula medie cis. X ■

medie els. XI + medie cis. XII + iiiedie cfS. XII.I+ medie bacalaureat: 5

Pprioada de înscrieri: 11-22 iulie 201)6
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE PROTESTANTĂ
Domeniul de licență: Teologie Specializarea Teologie protestanții -15 ftfouri bttgtii

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI PATRIMONIU „NICOLAE LUPU^l 
550624-Slbin, Balul, hctorlelnr. 5 ~ Tri,: lW():26972l446S; Fax: W4M697JI4461Ie-mail:fp^ii9mhtu.iv J 

Domeniul de licență: Istorie Specializări: Istorie ■* 50 de locuri bugetate; 80 de loc

Domeniul de Jieență: Arte Plastice și Decorative, Specializări: Conservare fi Kestaurare • 10 \ 

Design Vestimentar - 8 locuri,

Condiții de admitere
Domeniul ISTORIE, specializarea: ISTORIE»Media multianuală la disciplina Istorie din licetiț 

a anilor de studii din liceu- 40% pondere în nota finală; Media generală la examenul de bacalaun 
Domeniul ARTE PLASTICE ȘJ DECORATIVE, Specializarea: COKSEBVAIIEȘIKESTÂIf. -v ' WM
notei în media de admitere = 60% -Interviu -Ponderea notei in media de admitere - 20%; Media gmeraM la cvimenaldHKtaifflțcăE 

Pondere in media de admitere = 2W-4. V
Specializarea; DESIGN VESTIMENTAR«Test vocational Ponderea notei fh media de admitere =• 6944; Ita - - tta“ tmi Iu rariii 
de admitere => 20%; Media generală la examenul de bacalaureat. Pondere in media de admitere - 20%. taSB

Perioada de înscrieri: ii - 22 iulie 2006 (7-14 septembrie 2006) j.t, 1

FACULTATEA DE LIȚEHE Șl A «TE
55W24Stbtu. B-dul Hctorielnr. 3^ei.:004U'26WȚ13556: las 1)040 260.212707 e mail IterriMdMIbm.m

Domeniul de licență: Limbi șf Literaturi , |
Specializfiri; Limba fi Uieratura română - a limbă ți literatură străină (rngUtA. germană, ffancxz&) ■ 17 tk iAMv* V octalen tațiBuD 
Limba șl literatura englezi - a Umbă fi iiteralură străină (gemuiii, fmruirii) sau Limba fi literalum rom^USHKȘSigi Nțgctta B

SISiBlKiiai 
LMm ți literatura germani-o limbi fi litenumf ttrmmra m«M^Ș & Muțp

I { ".........  - »dcî<«rfb
și literutt^u străini loiglea. german») sw Limbași literatura ritmăn» ■ '<îlai>>șpu>ic: Mda tocariMilud;^ 
literatura engleză/germană/franceză din anii de liceu + merjia lă’HRlHip liuntlra inadM 

*"   ................. ’ — .germa^țjțu «HT’'

__________________ , r

bprcMim. Limba fi lileraturaromână ■ Bibliido ^4 bibHi/teCOnomie -15 locuri bugetate; 30 de locuri cu f» 
Criterii de selecție: Media ia Limba și literatura «mină din anii de liceu: 66,(6) %; Media la bacalaureat: 33;(3)% ▼ 
Domeniul de Hcență: Limbi lmderae Aș>lieat<| |
Specializări: Limba engleză - Umbo francezi s^p Rlmba germani - 20 de locuri bugetate; 50 de locuri cu taxi

Limba germani - Limba engkU sau Limba fnAcetă - 20 de locuri bugetate; 50 de locuri cu taxă:

Limba francezi - Limba germană sau Limba 
Criterii de selecție: Media la Lifiiba și literatura 

literatura străină B din anii de liceu (sau certific.
Media la bacalaureat: 33)3f/e I

Doneuiul de licență; Studii Cnttorate Speoi Itzăi: Sludil americane - 30 dc tocuri cu taxă;
și literature igfcză din. anii de liceu (ssu eertilkatuJ tnlernaționaJ recunoscut):

FACLLTATEADE TEOLOGIE „ANDREI ȘAGDNA”
t50179-S«itu, Băut Mitropoliei ar. 20 Tel.. 1)II4V26V21(IS3O: Fax: 0IW3»W»> ’-«all: teologiclSpiihslbiu.K &

Domeniul de licență: Teologie
Specializări: Teologie Pastorali - 50 de locuri bugetate; 80 de locuri cu taxă; Teologie Didactici ■ 10 locu^^fetate; 20 locuri cu taxă; 

Teologie Sociali -15 locuri bugetate; 30 tocuri cu taxă; Artă Sacri -10 locuri bugetagiBtocuri cu taxă;

Teologie ortodoxă didactici - Pedagogie muzicala IO locuri bugetate; 20 locuri cu taxă

Ș

Limba fi literatura franceză
Criterii de selecție: Media la 
engleză, gennană/franceză din ani '■ de liceu (sau |erf ficatul internațional recunoscut pentru engleză, 
Media la bacalaureat: 33,(3)% ' | |

75 de locuri cu taxă

Domeniul de licența: Agricultură Specializări: Mbntmologie - 20 de locuri,bițgetate; 75 de locuri cu taxă; 75 IO
Domeniul de licență: Horticulturii Snecializăre Horticulturii- 2(1 de locuri bugetate; 55 de Ibcuri cu taxă:

Domeniul de licență: Ingineria Mediului Spec: Ingineria fi protecția mediului iu agricultură-15 locuri bugetate; 75 de locuri cu taxă

Admiltaa șe face pe. bază de concurs dosare; - 2BK media bacalaureat - 80% media anilor de studii. Pdrumla di merieri: 17 - 2d iulie 2 006 .:

FACLLTA7 EA DE MEDICINĂ „VICTOR MP1LIAN"
SSOIM-Mbiu, Sir, PontpeUOmfrelu m: 2-4 Tel: (IOV),•‘269rd2673ti pax: ()040/269/2J2'320 e-muil:Med^aQ,til^Toiu.n>

Domeniul de licență: Sănătate
Special izări: Medicină guturali - 85 de Incuri bugetate, 40 de locuri cu taxă; Medicină dentară ■ 20 de locuri bugetate: 30 de locuri cu taxă; 

Concursul consta doar dintr-o singura proba scrisa (lest grila): Biologie (clasa Xl-a) 100% sau Chimia Organica (clasele Xl-a si a XIl-a) 100 %. 

Asistenți mediatli-iS locuri btigeMe; 40 de locuri,cu taxă,-Concursul constadoar dintr-o singura proba scrisa (țest grilat.BiologielOO %țclasa Xl-a) 
Asistență medicală tutuÂy (continuare studii) ■ 30 de locuri cu taxă; Media de absolvire al Colegiului de Medicină 100 %

Țehnică dentari - 25 detauri cu taxă Asistenți dentară - 25 de locuri cu taxă - Media Bacalaureat 100%
9m-iouda de țiutmert: 17 -,2 iulie 2006. Proba scrisă: 24 iulie 2006 ora 16.00

MC’ULTATEa de științe
Str. Dr ion >4 '141:: i)(ri(l: 'W2'I<>li.4.2: Flit: 0l)4lt269'^6 ’ ~ e-mail: sliiim^ulbstbiu.iv

de licență: MiMBMică Specializări: Matematici; Matematică Informatică; Matematici aplicate - 40 de locuri bugetate;

60 de loctirt bugetate; 100 ID

- 1. Pantaoa mediei de la ia». 2<T%
Jli ^W.-rM.medta ftat

Mrmbh «MiMiiiicitakiiM
disciplina "Mntraraliei

penutt «IMMBH ritiralu cm șprau pfcleinatica-Fizica si Metrologic care au susținui Bacalaureatul inainte de anul 2002 (inclusiv) si pentru 

Auhntgli owe a Mdta BacrinaMtd SetigMI inanu2Me 2K; - muMnuta feltaauffll lâ discipta.’Mawmatica'' 
■] pentru absolvenții nare tiu se mesărează îawnctefo a)și bt: uita .btuiutalahacatasealaîfisciplm"Maieump '.Mhulțită cu0.8 

S.Pondr ah.iriBwtfefttaJm
a) pentru absolvenții danelor cuptifi Btaffl^tsdnformaSca «nu Informatică la alegere: media obtinuta in coi 4 ankHstudii la disciplița 

"Informatica" *■ ta llreiglinn “Mnsni • »1
H iHMt stafoeMtl (trarira ■ grafii fifotoafiMhiea ii Metrologic care au susținut Bacalaureatul înainte de am# 2002 (inclusiv) si țțsmru

- taslHMll care n taNta Bresalt
t Ipentra ttosohenffi eu 

f®3. Pentru cundidaljl 
CT profer» i-80% mut
fine^fe|HieitenMMnL.._.-------------- ..

RF** SpeciakzătW^
Domeniul litayli M>'ică și Informați '

Matematica-Informatica sau Informatică la alegere nota obtinuta la bac la disciplina "Informatica' 
o • ........................................................................................................................................ ......................

iul 2I0' (inclusiv) si 

scipljnd'* Matematică” 
‘MainĂtica” înmulțită cit 0,9;

de tl| Bl ta Mii 2003 - 2005: media obtinuta in cei 4 ani de studii la disci 

In punsale n| |Lbmedia obtinuta in. cei 4 ani de studii la disciplina “f

etjțW - 20 de tocuri bugetate: 50 de locuri cu taxă; 

aștri’ 
icarui lnt<

i

ne nu ne tora&ettză
1 until Illi Ml H[fiiul țttnli t ItlBHIinWffM n Im formației la bacalaureat se consideră ponderea mediei de la bacalaureat 20% și 
laaV|Mt|l timpul fi.euiui H S8k :ă înmulțită cu 0.75. Candidaților care au obținut premiile 1. II, III la concursurile 

latini nu m formației li seiee^l na uratei la media de admitem.

tici aplicată
■ ^deMzari: Informatică economică- 45 de locuri bugetare: 175 de locuri c* taxă: 

250 ID | !

I
Criterii de selecție: Media ia Li^tba 

Media la bacalaureat: 33Ț3)% i

Domeainl de Hcnță: Tnțru Specializarea:
Probe de aptitudini: 28 iulie 2^6:29 iulie 200^31 _ 

Criterii de tclccpc: Virita medicșlă - probă elintwat* rie 
- Actorie - etapa I - probă elmjraatorie* proba ^rt 

repertoriul propriu, la alegerea te sfidatului. Se apa 
prezentarea unor poezii, a unei povestiri și a 

Specializarea: Teatrologie - madagerent 
Limba și literatura română: 66x|)%; Med: 

Perioada de înscrieri: 20 - 21 iilie 2006 (1-7 se^cigbrie 

FACULTATEA DE JUțNALISTK> | 
5$026l-Slbiu. Str. Brutarilor nr. 1-3 J3I.: ft040.2692IMil: Fax: 14116:269:211313 e-mall jurnalisticiriț 
Domeaial de licență: Științe afe Comunicării j | 

Specializări: Jurnalism - 21 de locuri bugetate; E-tide tocuri cu taxă; 100 ID
Comunicare fi 9ri,,rii Publice - 2 . , 'ocuri bugetate; 100 de locui», uxă: 100© 

Domeniul de liceuță: Filosofi Specializări: Fira^îe -16 locuri bugetate; 50 deMMLcutaxfi^S 

b»caiaufpa*50% Media anilor defcw-511%. Pr 

HERMANN OBF>Tir
4 ll.: Ct04!ia69/2!7^. F-Jx 'MH20dei2'l6^Ut:>’!

te imermenlulul de teatru (Actorie) - 10 locuri bugetate; 10 locuri ci 
Abulie 2006

nst? bt recitarea unei poeăîî^taip 
r;: ă calificativul Admis sau Mn 

onoiog din repertoriul «-andi 

- 4 0 locuri bugetate: 10 iocitf w la: 

33/3)%

H
narea a I -2 povestiri și a d 
>bă de aptitudini - etapM 

legerca Comisiei de concura 

Mierii de selecție: M

Si* wsntws IM niSMin tauntt- ■ ■

l] gtaffim afei>H®>tSi3asrfft cu profil Matemtltlca-InfonMficawB Monastică ui alegere: nota obtinuta la bacalaureat fe disciplina "Informatica'

awna iMMftr ? ‘ \
■țpMăfclventf^Mre cu profil Mtea*n4RkraadHKaanhțKta Ban ra susținut Bacalaureatul Inaintede ații i)02 (inclusiv) si pentru 
MM! otre aii hhÂ Bacalaureată ia HM-W.t | j

M tisa» la Mana la discipta *■■»*«■*

BMMtaohenHtaAuseinca^mai^tai^M^ *’ I I
nou obțin.», I„ Mktreat la disdgBw W tau^îiă ut U

' inhta.a finala: “

i| |utai Hfo.l . d clasulor cu pM& ‘
•Wwmaâca sautariisciplina 'MaMnmicr 3
■ 0anhhsolvaK claselor cu|M < ta » <» v sî Metrologie care au susținut Bacalaureatul inainte de anul 20D2 (inclusiv) si pSntru 

■tat^i careurisusținu! Mii 2003 - 2005: | ;

J9 S^^Bobtiniua in cei Așni de Wmoțpigi JfMarenuaică’'

"■ absolvenții MBnu se^^btggH li jirtele a) și b)media obtinuta in cei 4 ani de studii la disciplina "Mtfentetica” înmulțită Cu 0,9.
BllECandidiițiloiSSie au obtidMHBMMflte I i. Ut la concursurile intenustafie K mstonarieă sau informatică li se tordă un punct la media

, «Emitere.
bMieniul delttență: Biologie S^țeiiSări: Biologie - 5 ''Xjj^ntgeuu-, 45 de mburi cu tafc *

H • M •- JMk - - -«wmam- «uaai Informatica la alegere: media obtinuta in cei 4 ană de studii la disciplina 

\ .. ......................................................1.....................i

WNSăWET f» ~ -or
*ma de admnere: Ponderea mediei jacalnwa^» . S0% “ media celor mai m® doua note obținute in cursul jiagului la disciplinele 

'‘•".■-u ; •■țiiDlow ice^frologice

Domeotad de licență: Știința mediului Specializări: Ecologie ți Protecția MedMui - 30 de locuri bugetele; 70 de locuri cu taxă: 
Form®88Hdmitere:Ponderea mediei fie la bacalaureat 20%; 80% «media cțțfir mai mari doua note obținute in cursul liceului fe disciplinele 

euotațgKși biologice
Dotumhd de licență: GaHlrii Ftaă și Sport Specializări fidttea& Fizică ți Sport; Sport fi Performanță motrică 80 de locuri bugetate;

75 de locuri cu taxă, 
^Kta taatt>iH9tettaiMltealaureat' 20%.; Probă praCtică: pondere în media finală de 80%: proba de capacitate tnrșricâ: alergare de viteză 

50 m. săltată bt tagta e pe loc, aruncareagitngfi de oirtă de pe loc; joc sportiv opțional: baschet, volei, handbal, f<ntnl:pni>ade măiestrie 

jMta-rtKM^^atnustică sportivă, inflt taMta, judo, culturism, voleț basdwU handbal, fotbal, tenis ds camp. 

Doneait^ de liceală: Psihologie zări: Psihologie - 30 de locuri bugetate; 75 de locuri cu taxă

Fosna de admitere: Pondere fo^țâaureat: 75%. Pondere în media finală de 25% (media generala a anilor de liceu) . 

Dwfflrniui de licență: Sflsfofogie Specializări: Sociologie - 20 de locuri bugetate; 60 de locuri bugetate. 
Otnj de admitere ■Berea me^li de la «acaraureal “MilO“/«

.Dmneniul de Ibh|S: Studii cultltate Spec iițp|rii Etnoiaț^e ■ 45 tfelpcuri cu taxă. Forma de admîtere:Ponderea Piedici de la bacalaureat = 100% 
DomenipiBe Itanță: Asistență socială f^eci^âri: Asisteti^Uocială -’K locuri bugetate; 75 dc locuri cu taxă 

Fonna, re ittnltere:Ponderea mediei de la hacaltaeat1-1
Intalftaimânt la Distanță / eef , . ,

D :•«fot de licență: Matematică Specializări . latematiiu Informatică- 100de locuri cu taxă 
Domeniul de licență: Statistică și latamatfcâ e> nomicăt Specittozări* I^pmalici economică - 250 dd lotreri cu taxă 
ftmsnt de admitere; identic.crSfonnaȘ|e tnv^jămâ^zi. j®srncrfe8' 7 - 23 udie 2666

K •’ ■ILTATEA “«Wt tata» itapr

Î&IWI INTERNAȚIONALE g ntlM Ug MOT* .o »- »»:<«»«
rifi -MiQ ''i <tomeaiul de licența: Drept Specializări- 90 de locuri bugetate: 20(1 de locun cu taxa; 13O$1D

.X cot — r.- C -V , ■, , J». ■ Ck>nieninJdelicMiță:Ș^ieadmmisatativWpeciBizări:Atainistra!te8ublici-35delocurioi>3«ate:-20Bifetacur-btafoȘtaMeHta.Sțrectalta»:^^^ ta.bugetare; 75d-^msg^3, ? t ; ^^„^24d^urilgta: iȘuricut8^ t g

.. „ .............   u el».* "curlcutax% *» -.M-.DI A GENERAI ĂD ®M® «fee taeta astW: _ B+G“' rf

Condiții de admitere: Media de Iq examenul dc ba

FACULTATEA DE INGINERIE „H£l
550025Sibiu, Str. Emil Cioran nr. t
Dones iii de Iwențju 1 agi serie industriali 1
Specializări: Tehnologia construcțiilor de mașini. Mașini

f
Domanial de licență: Inginerie IndustriaH 2 | ț ’ 3: ..’s . ■^uuk_,
Specializări: Tehnokggia fi deslgnul produsea., Alr. Tehnologia și dei*frlM.ayifx$ilor de piele și înloc <M - |S Sigetaie,

ț < 56 detocur.su axă
Domeniul de Hcență: lnghterie|Mecsnică Speeitt 

Domeniul de Hcență; Mine, Pedrol, și Gaze Spet

Domeniul de Hcență: Inginerie $i Management

Domeniul de licență: Calculatoare și Tehnologia

Donteniul dc Hcență: Inginerie Electrică 

Domeniul de Hanță: Ingineria Mediului
4

econorrțțtăJHi

•if Transportul, depozitarea

80 de tocuri cu taxă; 
ț 60 FR 

tocug||juMî|;;
\ ■■ 40deloc«^^i-

Domeniul de licență: Inginerii Transportorilogj^eciafozati. Ingineria transporturilor ți a traficului - 20 dfe focaritxigețate;
t \ \ -Ode tocuri cu taxă

Admiterea se face pe baza mediei ponderate dir-ețnrdia de la Bacalaureat (25%) și nota obținută la bacalaureat la proba dțentatcm^ică 

informatică (75%). Perioada de înscrieri: <7 - 25 bdie 2tx -./(/ -19 septembrie 2006)
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLl ^*
550324-Sibm. Cotea Dumbrăvii nr. 34 ci: It cam. I i nd.:

Domeniul de

de locuri bugetate; 30 de locuri cu 

lecția mediului ia industrie - 20 de

:

i critaxă; 300ID

’ / w/ Î /
■ msilia de la bacalaureat (pondere 503'»): B- Media “Limba și literatura rom W (studiată înifctii ttaceu); OMedia “Istorie" (studiată în anii 

delta .
«IDiy 1 SF^aa^dDE.ADMrfERE PENTRU SPECIALIZAREA uonpECOMU^I^A" ■ /
Bntțdiții MsertaS aoaMliromană și domiciliul Î11 țară:atablvireă, cu digtaă dewBatueapa unei forme de Învățământ liceal: vârsta 

pM Ills an împlÎTtiț#'teandlSM®i;cs|>aciipte deplină de excretțiw; medut geaeaB lapanareu perioada studiilor liceale de minim 8; să nu aibă 

«tt06v—.«wpenale sau sâ nu IMk tas țfa ujgmre penală ori de judecată pentru să^rșireu.e infracțiuni, sau condamnat pentru lapte penale;
Q' HBmeamitai'lfe4,<’5 m barba fi femeifod ;$•> rt., să fie deciaraji apțl lin pali de x eder« medical și fizic Condici preliminare admiterii: 

Mijii de să^t^sssi^inarea mdSteală constăîmalidarea/invabdarssf'ișei medicale .pristituite la Centrul Medical Sibiu, Calea Dumbrăvii 
nr.TO7. CtaBhlHuMțraEma unaordficat de sănătate minrfkeiibeat i^uWedicjțiecialist psihiatru. Aprecierea se free prin calificativ 

APTANAW. GondițirpfRind aptitudinile fizice: vfltHtaea jjitittanilor fizice « fiice pe baza următoarelor haremuri: 
PROBE BĂRBAȚI: ALERGARE DE WILZ.-^- SQțțpli®#' 

Wo ’W La-, 3| aî| ALEJto4*E

—...... ——---------------------;----------- - . ■ .tfczffafan olana stări d,"
1 franceză - secundar)- 12 locuri bugetate, tfe loeuri cu taț| LÎNt^ff ®

_ - curttaBȘirf . m concMtatai
din ECONOMIE) și a mediei de la bacalaureat după fonnula: 0.8'nota proba ’5)_2*media bac. La forma de învățământ ID: Media gseraijde ...

Domeafol de Bceați: Rdații in ternațxmale și Stfodii & _
Specializarea; Relații uaenafionale ți Studii Eurofftue-^ie ticuri bugetate; de foc dl <3^ fi

Media generală de admitere se calculează după cum uriuează^* < 'or de svftfu din ficeu 1 a.disciplina Ligiha n>niân£ SO media
anilor de studiu din liceu la disciplina Istorie, 50% median laurcM. Peringaici de :nifrieri- 16-dliulie 20G6

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMIC
ÎSWfâ-Sibiu. Sff. Dr. Ion Rațiu nr. $-? Tel: (KHH 269^2103/J; Fax:
Dom ea iul de Hceațâ: Adm instrarea Afacerilor -S'

Specializări: Econosma comerțului turismului ți serviciilor -30 de focuri bugete; 80 focuri cu ta&a; 

Economia comerțului turismului și serviciilor (/Iuții - 9 tocuri bugetafițț '30 de^tociiri cu uftă
Doneaial <k licență: Finanțe Specializări: Fiftante și bănci - 40 de locuri bugetâte; 10Oe tocuri^u taxa; 3001D

Domenial de fcență: Contabilitate
Specializări: Contabihmte și informatieâ de gestiune ~ 20 de ioairi bugetate; 40 de tocun cu <xfc3Cto 

Dotnninl dc licență: Management Specializări: Management - 20 de locuri bugetate; 40 de locHtat taxă; ID 

Domeainl de bcență: Economie Specializări: Eamanâe generali - 7 tocuri bugetate; 25 de tocuri cu taxă l'1 
Doaaenial de Ikență: Economie și Afaceri Internaționale Specializări: Afaceri internaponah (Bmt vmatw 

Afaceri iulemațiomdef limba germană-principal, limba englezi fi dmba^ 
Condici de Admitere; La forma de invăpiniânt zi: Media generală de admitere se calculează pe baza notelor obțiouMnconcurs (proba scrisa

start de sus 7 '4; FLOTÂR1 număr de repetări în 30 secunde - 20;
W cug ALMBbAKb DF ftEflSTENȚĂ - 1000 m plat -3 ’48". PROBE - FEMEI: ALERGARE DE 

is - 8->rt%raBc*piAtf - DIN POZIȚIA CULCAT DORSAL - număr de repetări în 30 secunde - 24: 

JJiXJ - ISO cm; ALERGARE DE REZISTENȚA 800 ni plat 4 W’Nesusținerea tuturor probelor echivalează 
cu rtba^erea cur eoncM ele declarat „PROMOVAT' candidatul care a realizat baremul minim la fiecare probă; candidatul care nu realizează

l minim la una iLapeehe este declami «.NeproiBovaT. iar selecția în ceea ce îl privește încetează. I
* «a. . . t. n •-. • r ni ă..fc_ Wu

http://www.ulbsibiu.ro
detocur.su


Mici PUBLICITATE /9luni, 10 iulie 2006
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)
• Deva, cartier Dacia, Al. Romanilor, etaj 2, preț 
630 milioane lei. Tel. 0720/670305, 0720/462263. 
(T)
• 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 
'hrâmidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 

«WOO 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)
• parter, contorizări, bine întreținut, Al. Straiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj int r, balcon, parchet, gresie, 
faianță, contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)
• etaj 1, bloc de cărămidă, balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere în față, Al. Păcii, 
preț 98.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, parchet, gresie, faianță, contorizări, 
repartitoare, temnopane, Zamfirescu, 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)
• 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, zorta 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,

7251498.
faigă Șc. Gen. Nr. 4,50 mp, centrală termică, 

mici modificări, parchet, balcon închis, se 
acceptă și credit, preț 90.000 euro, neg., tel. 
0745/302200,0723/251498,232808. (A4)
• decomandate, bucătărie mare, debara, 
balcon, 54 mp, ultracentral, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 30.000 euro, neg., tel. 232808, 
0723/251498. (A4)
• str. Zamfirescu, 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 fcee, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon, 
parchet, interfbn, zonă liniștită, ocupabil pe loc, 
preț 80.000 ron, neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• str. Zamfirescu, 60 mp, etaj bun, centrală 
termică, termopan, modificări, superamenajat 
parchet nou de stejar, gresie, faianță, balcon 
închis, bucătărie modificată, se acceptă și credit, 
preț 42.000 euro, neg., tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808 (A4)
• zona Bălcescu, etaj 2 balcon mare, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet, faianță, bine

. eținut, ocupabil repede, preț 110.000 RON, 
/j, 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 
cărămidă, preț negociabil, tel. 0745/302200, 
0254/232809. (A4)
• zona îmi , 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)
• luiu Maniu, semidec., et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Aleea Armatei, parter, semidec, parchet, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, preț 74.000 
RON, tel. 215800,215151. (A2)
• 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, tdb acarii al, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1,250 mii. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)

i.

• zona Bălcescu, bloc de cărămidă, etaj 2 din 4, 
I 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, 
cotorizări. Preț 600 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dec, zona 22 Decembrie, 65 mp, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet, vedere în 2 
părți. Preț 1,100 mid, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• dec, zona Bejan, etaj 1, contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii. Tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dec, zona Zamfirescu, centrală termică, 
parchet balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• dec zona I. Creangă, contorizări, bine 
întreținut, parchet. Preț 1,250 mid, neg, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557. (A3)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• urgent zona Decebal, Ion Creangă 
Kogălniceanu, etaj 1,2,3, 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 în 
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 M. Eminescu, dec, 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gazcontorizat, fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620.358 (A6)
• 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)
• urgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică parchet, gresie, faianță zona I. 
Creangă preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• 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 zona Cioclovina, amenajări, 
modernizări, centrală termică preț 95.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• str.Zamftescu, dec.,bloc decărămidă balcon 
mare închis, beci, modificări, centrală termică 
parchet, gresie, faianță preț negociabil, tel. 
0723/251498,232808. (A4)
• zonă idtracențrală 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)
• 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 ocupabil imediat Preț 1,400 
mid., 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)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame
najat preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208 
0721/985256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• urgent, Deva, etaj 1, zona- Gojdu, centrală 
termică termopane, renovat occidental, 100 mp, 
preț 49.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• in zona Banca Transilvania, dec, et2, parchet, 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg, tel. 206.003,230324. (A7)
• zonă centrată ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358 
(A6) —
• fii Do parter înalt dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg, tel. 206.003.0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et 2, S 100 mp, amenajat 
modem, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari, preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
■ etaj L dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona Ion Creangă dec, etaj intermediar, cu 
centrală termică 2 băi, 2 balcoane, fără 
modificări, ușă de metal nouă sau schimb cu ap. 
2 camere, în zonă centrală plus diferență preț 
160.000 ron, neg., tel. 0723/251498 232809. (A4) 

• ap. 4 cam. transformat în 3 cam., living, 2 bă, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)

Vând ap. 5,6 camere (09)

■ 5 camere, în Deva, scară interioară 2 băi, 6 
balcoane, centrală termică s 130 mp, preț 
240.000 ran. 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. (T)
• rn Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 bă, 2 bucătăii, garaj, 
centrală termică 400mpteren.Tel. 0722/564004.
• urgent, casă în Rădulești, 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț 48000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• viă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 bă, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică. Tel. 235.208 0724/620358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică băe, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg, tel. 0745/640.725. (A7)
• casă 2 camere, bucătărie, baie, beci, 
bucătărie de vară centrală termică proprie pe 
lemne, gresie, faianță curte și grădină în 
suprafață totală de 4.400 mp, preț 100.000 RON, 
neg, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• In Deva, zona Mărăști, 2 camere, bucătărie, 
baie, centrală termică gresie, faianță termopan, 
st 400 mp, preț 65.000 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă cu anexe gospodărești, în localitatea 
Căstău. Tel. 244263. (5457580/5.07)
• casă in comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0723/386660. (T)

• casă mare, bucătărie de vară anexe 
gospodărești, cu pomi fructiferi
1500 mp, disponibifitat tru legume și 
cereale, gard de beton, acces direct dm 
drumd județean Deva - Bălța, in Fizeș. nr. 
111, comuna Băița. TeL 0254/237096, 
0724/687591(5/807)

• casă In Dobra. Tel. 283350. (T)
• casă și anexe, 2 ha teren, în special livezi cu 
pruni, în Stâncești - Dobra, preț 52.000 ron, nego
ciabil. Tel. 733028(7)
• zona Vețel, construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid., tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (A3)

Vând garsoniere (19)

• urgent, Deva, Mărăști, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, făra intermediari, 
preț 680 milioane lei. Tel. 0788/106620. 
(5/507)

• Deva, Zamfirescu, bl. Q4, decomandate, 
amenajată balcon închis, mobilată utilată preț 
negociabil. Tel. 0720/670305,0720/462263. (T)
• decor ’ SI 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358 (A6)
• fii zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
208003,230324. (A7)
• fii 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)
• irgent garsonieră dublă parchet laminat 
gresie, faianță contorizări, et 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022 (Al)
• wgent garsonieră, semi decomandate, 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 fiitermedfar, balcon, parchet gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, AL Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, 
tel.224300,0742/005228 0724/169301 (A5)
• AL Romanilor, gresie, faianță parchet ușă 
schimbată Instalații noi, preț 58000 RON, neg., 
tel.224300,0742/005228 0724/169303. (A5)
• Dada, contorizări, parchet gresie, faianță et
3, preț 600 mii, neg, tel 0740/210780. (Al)
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• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228 
0721/436384. (A5)
• dec, gresie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, Al. Crinilor, preț 72.000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• zona Dada, compusă din cameră bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță bine 
întreținută Preț 480 mil.Tel. 211075,0747/779751, 
0726/679557. (A3)
• zona Proțpesukfi, 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)
• contorizări, cu îmbunătățiri, mobilată 
complet, et. 1, Deva, preț 520 mii, tel. 
0745/639022:0726/316798 (Al)
• confort 1, dec, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, ocupabilă imediat Bd. Decebal, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, bucătărie cu faianță + gresie, baie 
cu faianță + gresie, zona Mărăști, 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 baie, contorizări, zona Gojdu, preț 
43.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• zona Lido, 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 1a 
uscătorie, contorizări, parchet de stejar, gresie, 
faianță preț 75.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• zona Șț 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)
• lugunt, didHă 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 1a 
uscătorie, contorizări, parchet de stejar, gresie, 
faianță preț 75.000 ron, neg., tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• zona M-râștiuf Nou, decomandate, modi
ficată etaj intermediar, cu balcon, contorizări, 
parchet preț 72.000 ron, neg, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4, Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet gresie, faianță bine 
întreținută preț 78000 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)
• Dacia, et 3, dec, repartitoare, faianță gresie, 
parchet laminat preț 55.000 RON, tel. 221712, 
0724/30566L (A2)
• Progresă, 1 cameră + baie, gresie, faianță 
parchet gaz 2 focuri, acoperit cu țiglă preț 
58000 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)
• ugent zona Gojdu, dec, balcon, amenajări 
modeme, contorizări (repartitoare, apometre, 
gaz 2 focuri), et intermediar, preț 71.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• ugent zona Dacia, et intermediar, 
contorizări, preț 55.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semidec, bucătărie, baie, bale , contorizări, 
zona Dacia, preț 55.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, buc , 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)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, zona 
Mărăști, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsoniera sau 2 cam, zona Eminescu, Bejan,
Dacia, gresie, cu sau fără îmbunătățiri, ofer 470 
mii, tel. 211075,0748666447,0728679557. (A3)

Vând terenuri (21)

• imravuan, Hondoi, parcelabil, ideal pentru 
casă de vacanță preț negociabil. Tel. 
0742/332112.
• 300 mp, zona Râu Mare Retezat acces la 
utilități, ideal pentru construcție cabană Tel. 
0720/400422.
• pe OH 7:16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru feme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748'303744. (T)

tntr* .1 iuhe >* Jt? «uflwfit
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• 1 ha teren intravilan Deva, parcelat str. 
Roci; parcele între 250 mp și 8000 mp, preț 
negociabil. TeL 0743/139030. (2/807)

• 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.

• Intravfian, zona Zăvoi, 1100 mp (fii 
spatele m i ui Trident) utStăți, 
Imprepnidt, preț negodabiL TeL 
0722/442788 0721/328835. (7/707)

• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, toate facilitățile, preț 20.000 
euro parcela Tel. 0722/564004. (Al)
• intravfian, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. TeL 235.208 
0724/620358 (A6)
• kitiavflan, 2000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva 
drumul spre Boholt zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985356. (A6)
• teren, itirare Deva zonă rezidențială 6 
parcele 740 mp/parcelă FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela telefon 
0722/564004. (Al)
• fiitravian, 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 Intiavlan, cu toate facilitățiile, st=1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228 0724/169303. (A5)
• lan, 3 parcele cu st intre 520 și 780 mp, 
utilități în zonă Zăvoi, preț 40 euro/mp, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• intravfian, st 6055 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/168303,0742/005228 (A5)
• Intravfian, st 1318 mp, cu toate utilitățile la 
poartă Zăvoi, în spatele bisericii, preț 75 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona rezMsnțiaH Deva 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela tel. 
0722/564004. (Al)
• teren hkavlan, zona Archia st 6000 mp, fa 21 
m, preț 8 euro/mp, neg, posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren Intimlan, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447.  (A3)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

■ amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208 
0721/985256 (A6).
• fiidâiez restaurai de lux, zonă retras 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)

RfCLAME

■ vând fii 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)
• Protestă, 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)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere 1000 mp depozit 
birouri și rampă Deva, str. Apuseni, nr. 1. 
Tel. 0254/222087,0722/291098 (7/807) 

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

• Inchuiet/vând casă 4 camere, P+l, 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 hală 100 mp, ca spațiu 
comercial, producție, depozitare, ocupabil 
imediat acces auto excelent vizavi de Șcnafa 
maghiară cartierul Oituz. Tel. 227903. CD
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grop sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235308 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. 
0721/986356; 0724/620358 (A6)
• oferșpreînchiriereap2cam.et 2,zona Gojdu, 
nemobilat preț 80 euro/lună tel. 0721/985356; 
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. 0721/985356; 0724/620358 (A6)
• ofer pt închiriat sp.com, zona piață clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă st 40 mp, preț 200 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• garsonieră Deva, complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• fii i in hotelier, cameră mobilată în Deva, cu 
baie și IV, preț 70 RON/zi, tel, 0722/564004. (Al)
■ garsonieră Deva, zonă centrală mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 0726/710903. 
(Al)
• spațiu comerdaL Deva, 60 mp, zonă centrală 
2 intrări, amenajat, preț 400 euro/lună tel 
0722/564004. (Al)
■ ofer spre închiriere garsonieră in Deva, 
mobilată complet preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre fiichiriere spațiu comercial, în Deva, 
60 mp, zona piață parter, intrare stradă preț400 
euro/lună Tel. 0722/564004. (Al)
• 1A racentraL s=77 mp, chirie 20 euro/mp, tel. 
0745/367893. (A2)
• garsonieră mna piață cu centrală termică pe 
termen lung, fa prețul de 100 euro/ lună tel. 
0723/251498 0745/302200. (A4)
• apartament 1 camere, dec., cu centrală 
termică amenajat stil occidental, temnopane, 
dormitor cu pat dublu, zona piață la preț de 300 
euro/lună tel. 0723/251498 0745/302200. (A4)

PENTRU TINE
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• ap. 2 cam. dec., mobilat, zona Bălcescu, 
amenajat, utilat, contorizări. Preț 200 euro, neg, 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• 2 cam. dec, mobilat, zona Aleea Jiului. Preț 100 
euro, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• de incNriat sp. corn, zona piață, clădirea 
Romarta, etaj, amenajat pentru birouri, sediu 
firmă, st 40 mp, preț 200 euro. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557.  (A3)

Vând alte imobile (27) Altele (61)

• dâdra 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)

Auto românești (36)

• vând Deda 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 strâine (37)

• 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)

Camioane, remorci (39)

• vând tractor U650, stare perfectă, cu plug 
nemțesc, acte la zi, Cl, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648.

Mobilier și interioare (47)

• vând camprie set 3.2.1, toate extensibile, 
stare foarte bună, preț 1900 ron, negociabil. Tel. 
0354/108030, după ora 20. (T)
• vând mobU bucătărie, mobilă hol, servantă, 
birou, mașină de spălat automată, combină fri
gorifică. mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045. T
• vând irgant măsuță cu 2 fotolii, masă mare 
cu 4 scaune, bibliotecă mică și mare, birou mare 
cu scaun, frigider, dulap, covor persan, fond 
vișiniu, 33/43 m. Tel. 0723/851439, după ora 16. 
CD

îmbrâcăminte, incâlțăminte 

articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

• cumpăr M* și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.'

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

• 10% REDUCERE

• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL- 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553
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Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

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

• vând balanță analitică tip Sibiu, 200 g, elec
trică, pentru bijuterie, case de amanet, preț 1.200 
ron, negociabil; asigur garanție și service. Tel. 
0740/850728(T)

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

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

Prestări servicii (72)

• tranport moNta cu auto de 12 tone și 14 mc; 
asigur și demontare rapidă pentru mutări. Tel. 
0254/225578 0726/551701,0744/934462.  T

Solicitări locuri de muncă 
(73)

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

Oferte locuri de muncă (74)

• agent comercial, Deva, 1 post data limită 
30.09. Tel. 213244.
• agent comercial. Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• agent de asigurare, Lupeni, 15 posturi, data 
Ilmira 31.07. Tel. 213244.

• agent de asigurare, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
intervenții, Lupeni, 2 posturi, data limită 10.07. 
Tel. 213244
• agent de pază, control acces, ordine șl 
intervenții, Lupeni, 3 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• agent de pază control acces, ordine șl 
intervenții, Slmeria, 5 posturi, data limită 30.07. 
Tel 213244
• agent de pază, control acces, ordine șl inter
venții, Petroșani, 20 posturi, data limita 10.07. 
Tel. 213244.
• agent de pază în incinte, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244.
• agent de pază în incinte, Vulcan, 3 posturi, 
data limită 15.07. Tel. 213244.
• agent knobliar, Hunedoara, 3 posturi, data 
limira 1508 Tel. 213244.
• agent vânzări. Hunedoara, 1 post data limită 
1207. Tel. 213244.
• agent vânzări, Orăștie, 1 post data limită 
2407. Tel. 213244.
• agent vânzări, Petroșani, 1 post data limită 
30X17. Tel. 213244.
• ajutor oapător, Petrila 10 posturi, data limită 
UMTel. 215244

DEVA,
str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2
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• ambalator manual. Simeria. 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• ariiltoct dădri, Deva, 1 post data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• asistent farmacist Hunedoara, 1 post data 
limită 26.07. Tel. 213244.
• asistent msdcal generalist Deva, 1 post data 
limită 17.07. Tel. 213244.
• asistent sodal, Orăștie, 1 post data limită 
27.07., absolvent sau persoană de peste 45 de 
ani. Tel. 213244.
• barman, Brad, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244.
• barman, Dava, 11 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• barman, Dava, 2 posturi, data limită 14,07. Tel. 
213244
• barman, Dava, 6 posturi, data limită 15.07. Tel. 
213244
• barman, Hateg, 1 post data limită 31.12 Tel. 
213244.
• barman, Hateg, 2 posturi, data limită 1807. Tel. 
213244.
• barman, Hateg, 2 posturi, data limită 408 Tel. 
213244
• barman, Huiadoara, 1 post data limită 30.07. 
Tel. 213244
• barman, Hunedoara, 1 post data limită 3008 
Tel. 213244
• barman, Hunedoara, 1 post data limită 31.01 
Tel. 213244
• barman, Himedoara, 1 post data limită 31.07. 
Tel. 213244
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
2007. Tel. 213244
• barman, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244
• barman, Sbneria, 2 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244
• bobinator aparate) electric, 2 posturi, data 
limită 1408 TeL213244
• brutar, Brad, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244
• brutar, PetrBa 9 posturi, data limită 108 Tel. 
213244
• bucătar, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 3107. Tel. 
213244.
• bucătar,Deva, 10posturi,data limită20O7.Tel. 
213244

Calculatoare si accesorii 
(51)

P-ta VktorieM or 5£'1O. tel. 0354 40S009

BENE international 

calculatoare
monitoare

imprimante
accesorii pc
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CĂLAN

angajează personal cu 
studii superioare, speciali
tatea turnarea metalelor.
CV-urile se depun la sediul 

societății, aflat în localitatea 
Călan, Str. Furnalistului, nr. 

17J, sau pot fi transmise prin 
fax la nr. 0254-731461, până 

la data de 21.O7.2OO6.

(S6256)

• bucătar, Deva, 3 posturi, data limită30.07. Tel. 
213244.
• bucătar, Hateg 3 posturi, data limită31.12. Tel. 
213244
• bucătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
15.07. Tel. 213244
• bucătar-șef, Deva, 10 posturi, data limită 20.07. 
Tel. 213244
• bucătar, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• cameristă hotel, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• cantonier, Hațeg, 1 post, data limită 10.07. Tel. 
213244
• casier, Brad, 1 post, data limită 15.08 Tel. 
213244
• casier, Deva, 12 posturi, data limită 15.07. Tel. 
213244
• casier, Deva, 8 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244
• caslertacasator, Hațeg, 12 posturi, data limită 
4.08 Tel. 213244
• casieNncasator, Petroșani, 1 post data limită 
31.07. Tel. 213244.
• casier, Sbmria, 4 posturi, data limită30.07. Tel. 
213244
• cbodarist la tăiat lemne de foc, Brad, 1 post, 
data limită 15D8 Tel. 213244.
• ckgrercar, Oriștfe, 14 posturi, data limită 26.07. 
Tel. 213244.
• digrercar, Orăsite, 20 posturi, data limită 15.07. 
Tel. 213244
• cototar, Slmeria, 3 posturi, data limită 20.07. 
Tel. 213244.
• confectioner-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244
• confecttonar-aranibtor articole din textile,
Căian, 5 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244.

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mica de 25 de ani.Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întărește potența Ia bărbați pe termen lung,1 °’9, nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții normale, în loc de una-două.Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs natural nu are efecte secundare.

Punctele forte ale produsuluiProdusul Pote-Mix poate fi administrat și fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardiovasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte secundare, poate fi administrat și de către persoane care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării produsului se poate consuma alcool.Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul de alimente. Compușii cei mai importanți ai tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, urzica, țelina. orzul verde, uleiul din semințe de dovleac.Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, in mod regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și înacest fel efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele se vor administra dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. O cutie I conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile. I
Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentm menținerea efectului pe termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 3 luni continuu.Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potcmix.ro sau sunați la numerele de telefon 03 66-10 33 33 (telefon cu robot, tarif normal). 0742-14 1 071 sau 0742-141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON (1.490.000 lei)+taxe poștale.Căutăm distribuitori! Telefon: 0742 -1410 72,0742 -1410 71.
Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! g
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INFORMAȚII la tel08010100100
(număr apelabil din orice județ fara suprataxa)
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• !. cHom mb articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 20.07. Tel. 213244.
• confecțfoncr-aiambtor articole din textile,
Hun edoara, 19 posturi, data limită 1.08 Tel. 
213244
• confecțloner-axamblor articole din textile,
Hunedoara, 1 post data limită 31.07. Tel. 213244.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Lupeni, 20 posturi, data limită 15.07. Tel. 213244.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Orăștie, 5posturi, data limită 30.08. Tel. 213244.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Vulcan, 16 posturi, data limită 2807. Tel. 213244.
• confecdonerosamblor articole din textile,
Vulcan, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Vulcan, 29 posturi, data |i mită 1507. Tel. 213244.
• cMMfomr grain dublu termoizolator, Hune
doara, 1 post data limită 27.07. Tel. 213244.
• confecțloner îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani, 5 posturi, data limită 23.08. 
Tel. 213244.

corn gr produse lemn, Brad, 1
post dată limită 15.08 Tel. 213244.
• confecțloner-montator produse lemn, Hune
doara, 1 post data limită 17.07. Tel. 213244.
• confecțtonv tricotate după comandă Hune
doara 10 posturi data limită 1.08 Tel. 213244
• condter, expert, inspector, referent econo
mist Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244
• consBIer, expert, inspector, referent econo
mist Petroșani, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244

(38906

• contabil, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244
• contabă Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• contabfl, Hațeg, 1 post, data limită 11.07. Tel. 
213244.
• contaN, Hațeg, 2 posturi, data limită 1.08.Tel. 
213244.
• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244
• contabil, Hunedoara, 1 post data limită 26.07. 
Tel. 213244.
• contabil, Lupeni, 1 post, data limită 2.08. Tei. 
213244
• contaNksef, Hațeg, 1 post data limită 31.10. 
Tel. 213244.
■ controlor calitate, Deva, 1 post data lirnW 
3.08. Tel. 213244.
• controlor caBtate, Hunedoara, 1 post, da tu 
limită 1.08 Tel. 213244
• controlor căitele, Hunedoara, 1 post data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• controlor caBtate, Petroșani, 1 post data 
limită 10.07. Tel. 213244.
• croitor confecH industriale din blană Orăștie, 
1 post data limită 15.07. Tel. 213244.
• croitor confecțloner îmbrăcăminte după 
comandă Lupeni, 2 posturi, data limită 1508 Tel. 
213244
• croitor, Deva, 3 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244
• croitor, Huiedoara, 10 posturi, data limită 1.08 
Tel. 213244.

RECLAME
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BANCA TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA DEVA

Vinde la licitație publică, prin executor bancar Teregovan Florin, 
imobilul situat în localitatea Călan, str. Tabăra Militară, nr.3, jud. Hune
doara, imobil compus din birouri, club, șopron, și teren în suprafață de 
4582,31 mp, poprietatea societății SC METAL PLAST IMPEX SRL. 
Licitația va avea loc în Deva, la sediul sucursalei, situat în Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 42, în data de 26.07.2006, la ora 12. Prețul de pornire 
al licitației este de 187.500 RON (1.875.000.000 LEI). Prețul de adjude
care include TVA.

Persoanele care doresc să participe la licitație vor depune, până la 
termenul de vânzare, în contul executorului bancar deschis la Banca 
Transilvania, o cauțiune reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației. (56407)

• croitor, Hunedoara, 2 posturi, data limită30.07. 
Tel. 213244.
• croitor, lupeni 9 posturi, data limită 10.07. Tel. 
213244.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• croltOMtantator piese încălțăminte, Călan, 59 
posturi, data fffnită 31.07. Tel. 213244.

• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 2 posturi, data limită 15.07. Tel. 213244.
• cusător confectl industriale din blană, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, datalimită 31.07. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 3 posturi, data limită 20.07. Tel. 213244.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• drector adjunct societate comercială, Hațeg,
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244
• drector adjunct societate comercială.Petroșani, 1 poiata limită 30.07. Tel. 213244.

• director de societate comercială agricolă, 
Deva, 1 post data limită 15.07. Tel. 213244.
• director Instituție publică și asimilați, Brad, 1 
post data limită 15.07. Tel. 213244
• director societate comercială, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244
• dulgher, Ankioasa 1 post data limită30.07. Tel. 
2132*.
• didgher, Brad, 2 posturi, data limită 30.08. Tel. 
213244
• dulgher, Călan, 3 posturi, data limită31.07. Tel. 
213244
• drdgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• ddghar, Hațeg, 4 posturi, data limrtă30.09. Tel. 
213244
• didgher, Hunedoara, 1 post data limită 12.07. 
Tel. 213244
• didgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
26.07. Tel. 213244
• dulghor, Petroșani, 15 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244’
• didgher, Vidcan, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244
• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244.

Oferte locuri de muncă (74)

• Reprezentant Muster & Dikson caută în vederea 
colaborării firmă de distribuție din județul Hunedoara, 
pentru produse cosmetice profesionale și dotări 
complete saloane de înfrumusețare. Relații la tel. 
0351/424983. (55876)

• Societate comercială în domeniul construcțiilor anga
jează personal: dulgher, zidari, finisori interioare, munci
tori necalificați, zugravi, maistru constructor. Se acordă 
salarizare avantajoasă. Relații la tel. 0254/210932, 
0254/210933, zilnic, orele 8 -16. (10/6.07)

Decese (75)

Cu adâncă tristețe în suflet, soția Gina, fiicele Adriana și Mihaela, împreună cu ginerii Sorin și Ștefan și nepoții Victor și Alin anunță trecerea în neființă a dragului lor soț, tată, socru și bunic
AUGUSTIN FELIXîn vârstă de 67 de ani. înmormântarea va avea loc marți, 11 iulie, ora 14, la Cimitirul Catolic din str. M. Eminescu Deva (lângă magazinul Trident). Vei rămâne veșnic în sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

COMUNICAT Primăria municipi
ului Deva anunță suspendarea concursului 
programat pentru data de 1 august 2006, organizat 
pentru ocuparea a 7 posturi de pompier salvator din 
cadrul «Serviciului voluntar pentru situații de 
urgență» din subordinea Consiliului local al 
municipiului Deva.
Condițiile de participare la concurs și data 
desfășurării acestuia vor fi făcute publice la o dată 
ulterioară. (56393)

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• electrician de întreținere și reparații, Orăștie, 1 
pest, data limită 2.08. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 1 post data limită30.07. Tel. 213244.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 4 posturi, data limită1408. Tel. 213244.
• electrician montata de instalații electrice, 
Hunedoara, 3 posturi, data limita 30.07. Tel. 
213244
• electromecanic auto, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, Hațeg, 3 posturi, data limită 15.08. Tel. 
213244.
• faianta, Călan, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244'
• faiantar, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
26.07. Tel. 213244
• faiantar, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• femele de serviciu, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 20.07. Tel. 213244.
• flerar-betonlst, Călan, 3 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• flerar-betonlst, Petroșani, 15 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• finisor tncUtămlnte, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 10.07. Tel. 213244
• frezor universal, Deva, 16 posturi, data limită 
15.07. Tel. 213244.
• frezor universal Petroșani, 4 posturi, data 
limită 14.08 Tel. 213244.
• gaterist la tăiat bușteni, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• găuritariletator, Petroșani, 1 post data limită 
1408 Tel. 213244
• gestionar - custode sală. Hunedoara, 1 post 
data limită 15.07. Tel. 213244.
•^gertorwdepozit, Hațeg, 3 posturi, data limită 

talar depozit, Hunedoara, 1 post data 
12.07. Tel. 213244
talar depozit Hunedoara, 1 post data 
15.07. Tel. 213244

• gestionar depozit Petroșani, 1 post data 
limită 10.07. Tel. 213244.
• Inginer construct! civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244.
• Inginer construcții civile, Industriale și agri
cole, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• Inginer construcții instalații, Vulcan, 1 post, 
data limită 31.07. Tel. 213244
• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post data limită 30.07. Tel. 
213244
• Inginer economist Deva, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244.
• Inginer Industria alimentară, Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• Inginer mecanic, Orăștie, 1 post data limită 
10.07. Tel. 213244
• inginer producție, Deva, 1 post, data limită 
10.07. Tel. 213244

• Inginer rețele electrice, Vulcan, 1 post data 
limită31.07. Tel. 213244.
• inginer topograf, Vulcan, 1 post, data limită 
31.07. Tei. 213244
• Inspector aslguritf, Lupeni, 5 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244
• inspector asigurări, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• inspector asigurări, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• inspector resine umane, Hațeg, 1 post, data 
limită 31.10. Tel. 213244
• Instalator apă-canal, Deva, 1 post data limită 
30.09. Tel. 213244
• Instalator apă, canal, Deva, 10 posturi, data 
limrtă 30.06. Tel. 213244.
• Instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.
• Instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244.

• Instalator centrale termice, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 26.07. Tel. 213244.
• Instalator kKăJzhe centrală și gaze, Deva, 10 
posturi, data limită 15.07. Tel. 213244.
• Instalator încălzite centrală și gaze, Vulcan, 1 
post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• Instalator Instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, 1 post aata limită 2.08 Tel. 213244.
• instructor schi, călărie, golf, tenis, înot Lupeni, 
1 post data limită 31.07. Tel. 213244.
• ipsosar, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• IngrijHor clădiri, Deva, 10 posturi, data limită 
20.07 Tel. 213244.
• Ing^ttor dădri, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Orăștie, 1 post, data limită 
27.07, absolvent persoane de peste 45 de ani. 
Tel. 213244.
• îngrijitor clădiri, Petroșani, 2 posturi, data 
limita 31.07. Tel. 213244.

în calitate de lichidator al S.C. Contransimex Vest S.A. DEVA - în faliment, în conformitate cu sentința civilă 

nr. 1277/CA/2005, dosarul nr. 10148/2004, scoate la vânzare prin licitație publică:
Nr. inv. Denumire Preț de licitație

2131 BULDOZER SI 500 22.200
4003 AUTOMOBIL ARO 243 (B 03 AUZ) 2.760
4004 AUTOMOBIL RENAULT 21 (B 03 NYU) 4.879
4005 AUTOMOBIL DACIA BR BIO (HD WXC) 1.350
4008 AUTOMOBIL DACIA 1304 (HD 01 SUM) 1.500
4009 AUTOMOBIL DACIA BR Î310 (1303 VGX) 1.350
4011 AUTOMOBIL DACIA 1310 (HD 03 COL) 1.100
4013 AUTOMOBIL ARO 10 (HD 05 CHZ) 3.000
4014 AUTOMOBIL CIELO GLE (HD 05 FCD) 4.371
4015 AUTOMOBIL DACIA (HD 04 FCD) 1.530
4017 AUTOUTILITARĂ TOYOTA (HD 02 FCD) 3.300
4024 AUTOBASCULANTĂ R 19215 (1323 HD) 8.000
4035 AUTOTURISM DACIA 1307 F PICKUP (HD 08 CVD) 1.900
4036 AUTOTURISM DACIA 1305 PICKUP (HD 07 CVD) 1.900
4039 AUTOSPECIALĂ LEA 10150 (HD 30 CVD) 9.000
4040 AUTOMOBIL MIXT DACIA (HD 13 CVD) 9.000
4067 AUTOMOBIL DACIA 1307 (B29 FOL) 9.000
4031 AUTOTURISM CIELO GLE (HD 11 CVD) 9.000
4061 SEMITRAILER ADIGE (HD 80 FFM) 7.200
4048 TRACTOR RUTTER (HD 05 CVD) 5.254
2134 RULOU COMPACTOR DYNAPAC CC 21 22.180
2146 RULOU COMPACTOR HAMN DV8 24.000
2196 MINICOMPACTOR BITCHIPULCINO 200
2148 RULOU COMPACTOR DYNAPAC 21 23.000
2066 CIUNDRU VIBROCOMPACTOR BOMAG 9.000
4059 AUTOTRACTOR FIAT-IVECO (HD-04-NIF) 25.000
2060 CISTERNĂ BITUM (HD 80 FEM) 29.500
4006 AUTOTURISM ARO 244 (B 03 MYZ) 1.500
2191 MĂTURĂ MECANICĂ 2.500
2116 RULOU COMPACTOR BOMAG 350 12.000
2145 VIBROFINISOR VOGELE 1700 12.000
2193 RULOU VIBRATOR BITELU PAPERINO 12.000
4032 AUTOSPECIALĂ LEA 7120 F (HD 06 CVD) 6.000
4010 AUTOMOBIL RENAULT LAGUNA (HD 02 CDLJ 5.049

Pre|urile sunt în RON ți nu includ TVA.
Licitația va avea loc joi, 20 iulie 2006, ara 12.00, la sediul SC Euroconsult SRL Deva, str. M. Kogălniceanu, 

nr. 4, cam. 18.
înscrierea la licitație ți achitarea garanției de participare de 10% din valoarea bunului licitat se fac cel 

târziu cu o oră înaintea licitației, la sediul SC Euroconsult SRL Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, ți 
reprezintă condiții obligatorii pentru participarea la licitație.

Informații suplimentare la tel. 0254/231279,0740/790850. <

a

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

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

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

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

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

. apartament cu 2 camere, situat în Deva, Str. 22 Decembrie, bl.42, 
sc.A, ap.1 (90.000 lel+TVA),

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

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

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

. spațiu administrativ, situat în Simeria, Str. 1 Decembrie, bl. 103, 
parter (292.500 lei+TVA,

. spațiu comercial, situat în Simeria, Piața Unirii, bl.20, parter 
(487.500 lei+TVA.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254.231279, 
0723.226.450,0726.182.041.

în acest sens, lichidatorul judiciar adresează prezenta

INVITAȚIE
CâtTe toți cei interesați să achiziționeze imobilele descrise anterior, să 

se prezinte la licitațiile publice organizate după următorul calendar: 
în data de 12 iulie 2006, ora 10,00

4n data de 14 iulie 2006, ora 10,00
■ în data de. 17 iulie 2006, ora 10,00
■ în data de 20 iulie 2006, ora 10,00
Licitațiile vor fi organizate la sediul lichidatorului judiciar din Deva, 

str. Mihail Kogălniceanu, nr,4, cam. 18, jud. Hunedoara.
Ofertantii sunt obligați să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu 

cel puțin 24 de ore înainte de data organizării licitației, în vederea 
depunerii ofertei de cumpărare, a cauțiunii reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației, precum $i pentru achiziționarea regulamentului de 
organizare a licitației și a caietului de sarcini.

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

Oferta de cumpărare trebuie să cuprindă sau să aibă în anexă 
următoarele:

Certificat constatator de la Registrul Comerțului care să ateste iden
titatea ofertantului

Scrisoarea de bonitate bancară care să ateste onorabilitatea ofer
tantului

- Identificarea imobilului ofertat
- Prețul oferit, modalitățile și scadențele la plată

Garanțiile .oferite pentru eventuale plăți la termen
■împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la 

licitație

în mod natural contra ejaculării precoce

(56396)

în ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până acum de nici un produs farmaceutic...Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au ca scop mărirea potenței, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar într-un număr mai mare decât disfuncția erectilă.Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție sexuală a bărbaților, și se manifestă în principal la bărbați cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care tratează ejacularea prematură definesc această problemă ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei doi parteneri sexuali.La începutul unei relații ejacularea prematură este cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulație exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului, dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să menționam cheltuielile imense ale unui astfel tratament, care pentru majoritatea bărbaților poate fi obstacol financiar.Fabrica de medicamente Zurich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: Premaîrol. care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra anxietăți i dezvoltat pentru amânarea ejaculări i.Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat dintr-un amestec unie de ingrediente și folosit ea metodă de relaxare și pentru sprijinirea funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului. ingredientele cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de Griffonia Simplicifolia, extractul de fructe de Cistanche, Vitamina B6, Acidul folie.O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: l -2 comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un rezultat optim, cea ce ar putea duce ia înlăturarea problemei definitiv.Vestea bună este că Prematrol se poate cumpăra de anul trecut și în România. Pentru mai multe informații accesați situl oficial http://www.prematrol.ro sau sunați la numărul de telefon 03 66- 10 33 33 (telefon cu robot, tarif normal). Prețul unei cutii de Prematrol este 179 RON (i .790.000 lei vechi) + taxe poștale. £Căutăm distribuitori! Telefon: 0742-141 072, 0742-141 071. 3
RECLAME
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•Cristale Swarovski. Chitara electrică la 
care Shakira va cânta la Timișoara, pe 17 
iulie, este o bijuterie încrustată la Barcelona 
cu peste 1000 de cristale Swarovski.

Senzații tari la Pamplona

• Premiat. Filmul maghiar „White Palms", în 
care joacă și actorii Oana Pellea, Gheorghe 
Dinică și Alexandru Repan, a obținut o men
țiune specială în competiția East of the West 
a Festivalului Internațional de la Karlovy Vary.

La dans Peste 550 de tineri balerini din 24 de țări au dansat sâmbătă dansul „Clogs”, aparținând coregrafului olandez Hans van Manen, cu intenția de a intra în Cartea Recordurilor. (Foto: epa) 

■ Timp de o săptă
mână, sărbătoarea de 
San Fermin atrage tu
riștii în cursele cu tauri.Pamplona (MF) - Zeci de mii de localnici, curioși din toată țara, dar mai ales turiști din lumea întreagă se adună dornici de senzații tari la sărbătoarea de San Fermin. Petrecerea durează o săptămână. Cunoscută din cele mai vechi timpuri, sărbătoarea de la Pamplona a devenit celebră în toată lumea mai ales după apariția, în 1927, a romanului lui Ernst Hemingway, „Fiesta”. Sâmbătă, la ora prânzului municipalitatea a dat semnalul de început din balconul primăriei, de unde, pe fond de trâmbițe și de trompete și în pocnetul sticlelor de șampanie s-a lansat o rachetă sim- bolică.în săptămâna de San Fermin, micul orășel Pam-

Fugăriți de tauri (Foto: epa)plona, care are doar 250.000 de locuitori, se umple cu peste un milion și jumătate de oameni. Petrecerea este descrisă ca o adevărată orgie de muzică, dans, alcool și curse nebune de tauri. Temerarii se avântă pe traseul de 825 de metri care se încheie la arenele centrale din localitate. Anul acesta s-au înregistrat până acum patru răniți: doi americani, un neozeelandez și un britanic. Dar fiesta abia a început.
S-a prăbușitMadrid (MF) - Patru persoane au murit și alte două au fost date dispărute, sâmbătă, după prăbușirea unui elicopter folosit la stingerea incendiilor, în largul insulei spaniole Tenerife, din arhipelagul Insulelor Canare.< Autoritățile spaniole hu au putut preciza de ce se afla elicopterul în această regiune, unde nu ă fost semnalat nici un incendiu major.

CriticiLos Angeles (MF) - 
Bateristul formației 
Red Hot Chili Pep
pers, Chad Smith, a 
luat peste picior tru
pe precum U2 și 
Black Eyed Peas pen
tru că sunt de acord 
ca muzica lor să fie 
folosită în reclame 
TV „sacrificându-și" 
integritatea. Muzici
anul Fa numit pe 
membrii celor două 
formații „idioți" pen
tru că au permis ca 
piesele „Vertigo", 
respectiv „Hey 
Mama" să fie folo
site la promovarea 
iPod-urilor.
„M-aș simți ca un 
fraier dacă am face 
și noi așa ceva", a 
declarat muzicianul 
în vârstă de 44 de 
ani. El apreciază că e 
periculos să îți aso
ciezi imaginea cu un 
produs, pentru că nu 
poți să prevezi 
evoluția acestuia.

La coafor Mare agitație și pregătiri I intense au avut loc pentru Expoziția Internațională Canină care s-a deschis sâmbătă la Lisabona. (Foto: epaj

.. . . J

Un Guggenheim în EmirateAbu Dhabi (MF) - Celebrul arhitect Frank Gehry va proiecta Muzeul Guggenheim din Emiratele Arabe Unite, ce se va întinde pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați. Muzeul va fi construit în capitala Abu Dhabi, lucrările urmând să înceapă în curând în zona Saadiyat, dezvoltată ca un centru cultural al orașului, potrivit autorităților locale. Construcția este prevăzută se se încheie în anul 2011.Principalul muzeu Guggenheim se află la New York, dar filiale ale acestuia există la Bilbao, Berlin, Veneția și Las Vegas. Gehry a proiectat sediul din Bilbao, Spania. Muzeul din Abu Dhabi va schimba percepția asupra capitalei arabe, care până acum era considerată un oraș al petrolului și al turismului.

Prima ieșire în spațiuHuston (MF) - Astronauții Piers Sellers și Mike Fossum au realizat cu succes prima ieșire în spațiu din seria celor trei plănuite să aibă loc de-a lungul misiunii echipajului navetei Discovery pe Stația Spațială Internațională (ISS).

Peste șase ore în spațiu
(Foto: EPA)

„Bucurați-vă de priveliște, domnilor”, le-a spus Megan McArthur, de la centrul NASA din Houston, celor doi bărbați care au ieșit în spațiu timp de circa șăse ore și jumătate.Aceasta a fost prima ieșire în spațiu a lui Fossum, în timp ce Sellers a mai realizat una, în 2002. Cei doi au transportat în exteriorul ISS echipamente folositoare unor eventuale reparații. O sarcină importantă a fost aceea de a testa un braț robotizat pe care NASA speră că viitoarele misiuni îl vor putea utiliza.

Cristina Născută în zodia Pești, îi plac lectura, muzica și călătoriile.
Votează „Fata lunii iulie" Ia 

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

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

Airbus a luat foc la aterizare
■ Un grav accident avi
atic a avut loc în Siberia 
și s-a soldat cu circa 140 
de morți.Irkutsk (MF) - Aproximativ 140 de persoane, printre care opt membri ai echipajului, au murit în urma unui grav accident aviatic produs ieri dimineață, când un avion Airbus A310 rusesc cu circa 200 de pasageri la bord s-a prăbușit și a luat foc în momentul aterizării la Irkutsk, în Siberia.Un număr de 49 de răniți care au suferit traumatisme cranio-cerebrale, fracturi, arsuri sau intoxicare cu fum au fost spitalizate, în timp ce

Kate Winslet (Foto: epa)

Imagine transmisă de canalul rus de televiziune NTV (Foto: epa)alte 11 persoane nu au necesitat îngrijiri medicale, au anunțat reprezentanții celulei de criză create imediat după producerea accidentului. Unsprezece cetățeni străini, din
tre care doi germani, doi polonezi, doi moldoveni, doi sud-coreeni și trei chinezi, se aflau la bordul avionului, a anunțat compania Sibir, proprietara aeronavei.

Un purtător de cuvânt al Ministerului rus pentru Situații de Urgență de la Irkutsk a declarat că 120 de , cadavre au fost deja recuperate dintre resturile avionului. Potrivit agenției Itar-Tass, mulți copii care mergeau în vacanță în regiunea lacului Baikal se aflau la bordul aparatului de zbor.Printre ipotezele privind cauza catastrofei se numără o defecțiune apărută la trenul de aterizare și un incendiu declanșat la bord, înainte de aterizare, care ar fi dus la defectarea sistemului de frânare. Cele două cutii negre ale aparatului vor fi trimise la Moscova, pentru a fi analizate.
Are cel mai invidiat trupLondra (MF) - Kate Winslet (35 ani) este vedeta cu care cele mai multe britanice ar vrea să semene la, trup, potrivit unui sondaj realizat de revista pentru femei, Closer. Actrița din „Titanic”, mai plinuță decât majoritatea vedetelor feminine de la ora actuală, se află în fruntea clasamentului.Winslet, mamă a doi copii, este urmată în top de

cântăreața Charlotte Church și de actrița Keira Knightley. La polul opus, al vedetelor care nu sunt invidiate pentru felul în care arată, se află Victoria Beckham, urmată de cântăreața Kerry Katona (ex- Atomic Kitten) și de Jordan.Recent, Kate Winslet a intrat și în topul primelor zece cele mai frumoase femei ale lumii realizat de revista britanică Eve.

(Foto: EPA)

Jazz Percuționist, compozitor și cântăreț, brazilianul Carlinhos Brown a susținut un concert la cea de-a 40-a ediție a festivalului de jazz de la Montreux. Festivalul se va încheia în 15 iulie.
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