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Vremea se menține în general 
Cerul va fi senin. Habarniști la proiecte UE

dimineața
■ Administrația publică 
hunedoreană e total 
nepregătită să atragă 
cu proiecte fonduri UE.

Deva (D.I.) - Accesarea fon
durilor pe bază de proiecte 
rămâne încă una din pro
blemele administrației publice

locale: sunt bani, dar nu avem 
programe. Motivul principal 
este cel al lipsei de pregătire 
a funcționarilor publici în 
acest domeniu al realizării de 
proiecte. Multi angajați ai 
celor 69 de primării hune- 
dorene sunt în posturi de pe 
vremea comuniștilor, iar unii 
nu pot nici la ora actuală să

„conducă” un calculator. Cu 
toate acestea eliminarea din 
sistem a celor ce nu corespund 
e foarte greoaie. în astfel de 
condiții, deoarece nu pot anga
ja oameni pregătiți, anumiți 
primari preferă, pentru a pu
tea atrage fonduri, să întoc
mească ei proiecte. Atilla 
Dezsi, subprefectul județului,

a recunoscut că să dai afară 
un funcționar din sistemul 
administrativ „este cel mai 
greu lucru”. El a mai comple
tat că legea prevede totuși ca 
până în 2007, fiecare funcțio
nar trebuie să obțină cel puțin 
acel „permis de conducere al 
calculatorului”, indispensabil 
în întocmirea proiectelor, /p.6

Cadavrul unui bărbat în vârstă de 30- 
40 ie ani a fost scos, ieri, din râul Mureș. 
I?otrîvit medicului legist, bărbatul s-a înecat 
hi mă cu 10-14 zile. Polițiștii fac verificări 
pentru stabilirea identității acestuia, /p.3

(Foto: Traian Mânu)

FI SCURT

• Explozii. Cel puțin 100 de persoane au 
murit în exploziile care au vizat, ieri, trenuri 
de navetiști în suburbiile orașului indian 
Bombay. Rețeaua feroviară a fost vizată de 
cel puțin șapte deflagrații, exploziile având 
loc la ora locală 18.30 (16.00 ora României), 
în momentul în care numeroși nâvetiști- se 
întorceau de la locurile de muncă. (MF)

Alarmare publică la Deva
Deva (D.I.) - Comitetul Local pentru 

Situații de Urgentă al Municipiului Deva 
aduce la cunoștința locuitorilor că mâine, 
13 iulie a.c., în Deva se va desfășura un 
exercițiu de alarmare publică, tema princi
pală vizând limitarea și înlăturarea 
efectelor inundațiilor. Exercițiul de alar
mare are drept scop, printre altele, verifi
carea viabilității planului de analiză și 
acoperire a diferitelor tipuri de riscuri; ve
rificarea reacției de răspuns a serviciului 
voluntar și a forțelor de sprijin și coope
rare; perfectionarea deprinderilor; cunoaș
terea de către populație a semnalelor de 
alarmare etc.

înjurătură.Crimă pentru
Polițiștii hunedoreni au reușit să-i 
identifice pe presupușii autori ai 
crimei din satul Ruda. Miron R., de 
42 de ani, și Dorel D., de 44 de ani, 
l-au ucis pe consăteanul lor, supărați 
că acesta i-a înjurat. La această dată 
cei doi sunt arestați preventiv sub 
acuzația de omor deosebit de grav. 
/p.3 (Foto;- T, Mânu)
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■ Costul unui loc de 
muncă în Parcul Indus
trial Hunedoara se ridi
că la 50 mii. lei vechi.

Hunedoara (M.S.) - Parcul 
industrial Hunedoara mai are 
nevoie de aproximativ 20 de 
miliarde lei vechi pentru 
finalizarea tuturor lucrărilor 
prevăzute să fie executate în

acest perimetru, inclusiv o 
clădire administrativă cu bi
rouri și spații expoziționale. 
Primarul municipiului Hune
doara, Nicolae Schiau, afirma 
că, până acum, în Parcul 
industrial au fost investite 
fonduri în valoare de 50 mi
liarde lei vechi pentru lucră
rile de infrastructură și dotare 
cu utilități. Inițial, autoritățile 
estimau că în parc ar putea fi

create 2000 de locuri de mun
că, însă în actualele condiții 
se apreciază că ar putea fi 
create aproximativ o mie de 
slujbe. „Există o discrepanță 
între costuri și numărul de 
locuri de muncă. Sunt puțin 
cam scumpe. Cei care inves
tesc în parcul industrial simt, 
de regulă, firme mici, cu 40- 
50 de angajați”, spunea pri
marul Hunedoarei.

Distrugeri
Deva (D.I.) - Primăria 

Deva anunță că azi, între 
orele 9 - 14, au loc dis
trugeri de muniție în po
ligonul din Dealul Paiu
lui. Populația e prevenită 
asupra pericolului la care 
se expune dacă intră pe 
raza poligonului pe tim
pul executării lucrărilor.

Rezolvarea contestațiilor 
de la bacalaureat

QI Locul I: angajați în

Muncitorii din est în Europa
Numărul companiilor din Uniunea Europeană care au 
angajat muncitori din Europa de,Est s-a dublat anul 
trecut la 12%.

afaceri Grafica: C.I., sursa;Mediatâx

sectorul agricol, firmele din industria
fi cele din domeniul serviciilor financiare fi de

■ în județ, peste 90% 
dintre candidații la exa
menul de bacalaureat 
au luat note peste 6.

Deva (S.B.) - Județul Hune
doara se numără între cele 
cinci județe din întreaga țară 
în care examenul la bacalau
reat a fost promovat de 90% 
dintre candidați cu note peste 
6. Numărul contestațiilor 
depuse de cei nemulțumiți de 
notare este de 309, dintre care 
192 au contestat nota primită

la proba de limba română. 53 
de nemulțumiți au depus con
testație le matematică iar 18, 
la biologie. „Toate lucrările 
contestate în județul nostru 
se corectează la centrul 
regional Tg.Jiu. Afișarea 
rezultatelor, după contestații, 
va avea loc în 14 iulie, când 
vor fi stabilite și notele finale 
și vor fi eliberate diplomele 
pentru candidații admiși. în 
județ funcționează un centru 
regional de corectare a con
testațiilor din județele Alba, 
Caraș-Severin și Timiș.

dat cu rănirea ușoară a unui pieton a avut loc, ieri, la 
intrarea în Sântuhalm. Din primele cercetări reiese că 
pietonul a traversat strada printr-un loc nepermis, fiind 
acroșat de o Dacie, condusă regulamentar. (Foto: Traian Mânu)
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• Asigurări. Liderii țărilor sud-est europene 
au dat asigurări luni, la încheierea summitu- 
lui de la Dubrovnik, Croația, că tragediile 
produse în această regiune în anii '90 nu se 
vor mai repeta niciodată. La summit au par
ticipat reprezentanții Croației, Serbiei, Alba
niei, Bosniei, Muntenegrului, României și 
Georgiei.

Pirateria pe piața romaneasca

Desemnat 
prim-ministru

Varșovia (MF) - Jaros- 
law Kaczynski, desem
nat luni în fruntea Gu
vernului conservator de 
la Varșovia, după demi
sia lui Kazimierz Mar- 
cinkiewicz, a anunțat 
programul său în mate
rie de politică externă și 
economie. După demisia 
lui Marcinkiewicz, pre
ședintele polonez, Lech 
Kaczynski, l-a însărcinat 
pe fratele său geamăn, 
Jaroslaw, cu formarea 
unui nou Guvern. Mar
cinkiewicz, al nărui 
mandat a fost întrerupt 
după opt luni de guver
nare, își va continua mi
siunea până la 21 iulie, 
când noul Executiv va fi 
învestit, potrivit preșe
dintelui Camerei inferi
oare a Parlamentului 
care urmează să acorde 
votul de încredere. Ja
roslaw Kaczynski a a- 
nunțat că structura nou
lui Guvern va fi aceeași 
ca a fostului, singura di
ferență fiind numirea u- 
nui nou ministru de 
Finanțe.

Theodor Stolojan
(Foto: arhivă) 

Nu vrea 
să fie 
premier 
București (MF) - Con
silierul prezidențial 
Theodor Stolojan a 
declarat, într-o emisi
une televizată, că 
obiectivul său nu es
te să fie premier, d 
ca România „să aibă 
parte de o guvernare 
în folosul cetățeni
lor”. întrebat dacă ar 
fi un bun prim-minis- 
tru, Stolojan a răs
puns că nu acesta 
este obiecttail său. 
Stolojan a spus că 
vrea caPNL„să nu 
mai scadă din credi
bilitate” d să redevi
nă ceea ce a fost în 
2004; „o forjă politi
că puternic de 
dreapta, fri alianță cu 
PD". El a precizat că 
are două obiective: 
să lupte pentru men
ținerea Alianței DA și 
ca PNL să reateze 
că pierde dn credbi- 
itate, să înțeleagă de 
ce și să ia măsurile 
pentru a stopa 
dedinul.

■ Traian Băsescu: Con
trafacerea și pirateria se 
manifestă, încă, pe piața 
românească.

București (MF) - Contrafa
cerea și pirateria se manifes
tă, încă, pe piața românească 
și avem, poate, prea multe in
stituții care se ocupă de aces
te fenomen, iar, astfel, coope
rarea dintre acestea este difi
cilă, a declarat, ieri, președin
tele Traian Băsescu.

El a arătat că este dificil de 
găsit o soluție eficientă și le
gală pentru combaterea aces
tor fenomene, pentru că legis
lația la nivel global este „sla
bă” și există state care, prin

Au comemorat masacrul

Jaroslaw Kaczynski
(Foto: EPA)

Sarajevo (MF) - Aproxima
tiv 30.000 de persoane, printre 
care și procurorul Tribunalu
lui Penal Internațional (TPI), 
Caria Del Ponte, au partici
pat, ieri, la Srebrenița, la co
memorarea a 11 ani de la ma
sacrul în care ah fost uciși a- 
proximativ 8.000 de musul
mani:

Participanții, supraviețui
tori și rude ale victimelor, 
s-au deplasat la cimitirul Po- 
tocari, situat la intrarea în 
Srebrenița, unde au fost în
gropate rămășițele a 505 victi
me ale masacrului, care în 
momentul tragediei aveau 
vârste cuprinse între 15 și 78 
de ani. Rămășițele a 2.000 de 
victime au fost deja îngropate 
la Potocari odată cu inaugura
rea memorialului în 2003.

Masacru] de la Srebrenița, 
care a avut loc în iulie 1995, 
cu cinci luni înainte de înche
ierea războiului din Bosnia 
(1992-1995), a fost calificat

La București a avut loc Congresul Regional Europa de Est - Asia 
Centrală pe tema combaterii contrafacerii și pirateriei (Foto: fan)

politica internă, încurajază 
fabricarea de produse contra
făcute.

El a apreciat că aceste fe
nomene pot avea consecințe 

Cele 505 de sicrie au fost purtate pe umeri de supraviețuitori și 
rude ale victimelor masacrului (Foto: epa)

drept genocid de TPI.
Doar șase persoane au fost 

condamnate pentru partici
parea la acest eveniment, cel 
mai mare masacru comis în 
Europa după cel de-al doilea 
război mondial. Foștii lideri 

grave, cum ar fi afectarea să
nătății, a mediului de afaceri, 
proliferarea terorismului prin 
existența pașapoartelor false 
și blocarea competiției loiale.

militari și politici ai sârbilor 
bosniaci, Ratko Mlădiei și Ra
dovan Karadzici, considerați 
principalii autori ai acestui 
masacru, sunt în continuare 
în libertate după inculparea 
lor de către TPI, în 1995.

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu s-a arătat nemulțu
mit de lipsa de eficiență a au
torităților în combaterea con
trafacerii și a pirateriei.
Fenomene grave

El a arătat că Parchetul tre
buie să aibă un rol important 
în combaterea acestui feno
men, ca structură care să pre
ia inițiativa, să demareze in
vestigațiile și să aducă per
soanele implicate în fața jus
tiției.

Cei doi au făcut aceste 
declarații la Congresul Regio
nal Europa de Est - Asia Cen
trală pe tema combaterii con
trafacerii și pirateriei, eveni
ment organizat de Guvern.

A depus 
jurământul

București (MF) - De
putatul PC Bogdan Pas- 
cu a depus, ieri, la Co- 
troceni, jurământul pen
tru funcția de ministru 
de stat pentru coordona
rea activităților din do
meniul mediului de afa
ceri și IMM-uri.

Dintre reprezentanții 
Guvernului, la ceremo
nie au participat pre
mierul Călin Popescu 
Tăriceanu, ministrul Să
nătății, Eugen Nicolaes- 
cu, ministrul Agricultu
rii, Gheorghe Flutur, 
ministrul Educației, Mi
hail Hărdău, ministrul 
Muncii, Gheorghe Bar
bu, ministrul de Exter
ne, Mihai Ungureanu, 
ministrul Culturii, Adri
an Iorgulescu. Liderul 
PC, Dan Voiculescu, nu 
a fost prezent.

Donald Rumsfeld și președintele afgan Hamid
Karzai (Foto: EPA)

Propunere referitoare 
la Coreea de Nord

Discuții la Bruxelles în 
dosarul nuclear iranian

Rumsfeld în Afganistan
Kabul/Kandahar (MF) - Secretarul ameri

can al Apărării, Donald Rumsfeld, a sosit 
ieri la Kabul, unde s-a întâlnit cu președin
tele afgan Hamid Karzai.

Oficialul american s-a întâlnit și cu re
prezentanți ai contingentului desfășurat de 
Washington în Afganistan, urmând să-și 
încheie vizita în cursul aceleiași zile.

Circa 20.000 de militari americani partici
pă, începând din toamna anului 2001, la o- 
perațiunea Enduring Freedom care a înde
părtat de la putere regimul fundamenta
list al talibanilor.

Câteva mii de militari urmează să rămâ
nă sub comandament NATO în sudul Afga
nistanului.

în același timp, cel puțin 30 de talibani 
au fost uciși, ieri, în cursul unei operațiuni 
desfășurate de forțele afgane și cele ale coa
liției internaționale, în sudul Afganistanu
lui.

New York (MF) - China 
a propus un proiect de de
clarație a Consiliului de Se
curitate ONU care cere co
munității intemațonale să 
nu transfere echipamente 
pentru rachete către Core
ea de Nord, după testele e- 
fectuate de această țară 
săptămâna trecută.

Declarația conține toate 
elementele rezoluției pro
puse de Japonia, însă nu 
este atât de drastică.

în timp ce rezoluția pro
pusă de Tokyo „decide” că 
statele membre ONU trebu
ie să prevină transferul de 
echipamente pentru rache

la aer, ieri, Omorând cinci irakieni și rănind alți 15.
(Foto: EPA)

te către Coreea de Nord, 
propunerea Beijingului „a- 
pelează” la acestea în ace
lași scop. Ambasadorul Ma
rii Britanii la ONU, Emyr 
Jones Parry, a respins pro
iectul de declarație, afir
mând că acesta „nu-și ser
vește scopul”, în timp ce 
ambasadorul Statelor Uni
te, John Bolton, a conside
rat eforturile depuse de 
China drept „insuficiente”.

China, care nu agreează 
impunerea de sancțiuni în 
cazul Phenianului, afirma
se anterior că ar putea 
sprijini proiectul modificat 
al unei rezoluții.

■ Negociatorul șef al 
Iranului s-a întâlnit cu 
înaltul reprezentant UE 
pentru Politică Externă.

Bruxelles (MF) - Negocia
torul șef al Iranului în do
sarul nuclear, Aii Larijani, a 
început, ieri, la Bruxelles, dis
cuții cu înaltul reprezentant 
UE pentru Politică Externă, 
Javier Solana, și cu reprezen
tanții Franței, Marii Britanii, 
Germaniei și Rusiei.

Cu scurt timp înainte de în
tâlnire, Larijani a declarat că 
nu vede „nici un motiv să fie 
pesimist”.
Așteaptă răspuns

Secretarul de Stat american 
a reamintit, luni, faptul că 
Occidentul așteaptă un răs
puns din partea iranienilor la 
oferta care promite asistență 
economică și nucleară civilă 
Republicii Islamice în cazul 
în care Teheranul sistează 
procesul de îmbogățire a ura
niului.

„Este într-adevăr timpul să 
primim un răspuns oficial în 
această problemă. Sperăm că 
iranienii vor alege varianta 
cooperării. Dar, desigur, pu
tem oricând reveni la cealaltă 
cale, dacă este nevoie, aceea 
a Consiliului de Securitate” al 
Națiunilor Unite, a declarat

Protest anti-iranian la Bruxelles
(Foto: EPA)

Condoleezza Rice.
Ministrul iranian al Aface

rilor Externe, Manouchehr 
Mottaki, a repetat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, că Iranul 
nu va răspunde acestei oferte 
de cooperare decât „în ultima 
săptămână a lunii Mordad”, 
în perioada cuprinsă între 14 
și 22 august.
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• Gigacalorie. Guvernul ar putea aproba 
săptămâna viitoare ordonanța privind prețul 
local al energiei termice. Primăriile vor fi obli
gate să acorde o subvenție de la bugetul local 
de cel puțin 10% din prețul gigacaloriei, a 
adăugat secretarul de stat în MAI, Mircea 
Toader. (C.P.)

Bătrânii îsi plâng bisericile

• Serviciu nou. Astăzi, în Gara CFR din Deva 
va fi implementat sistemul computerizat de 
eliberare a biletelor de călătorie. (C.P.)

• Festival la Castel. Astăzi, la Castelul 
Corvineștilor, Festivalul „S.O.S. Castelul" 
prezintă în program un recital de chitară cla
sică susținut de Marian Bălan, din Cluj Napoca, 
urmat de o vizionare Pink Floyd. (S.B.)

Festivitate
Deva (C.P.) - Un nu

măr de 57 de absolvenți 
vor primi astăzi statutul 
de membru al CECCAR, 
vor depune jurământul 
și vor dobândi dreptul 
deplin de exercitare a 
profesiei de expert con
tabil sau contabil autor
izat. Dintre aceștia, 50 
sunt femei. Din total, 
47% provin din Deva, 
26% din Petroșani, 9% 
din Orăștie și Hațeg, 5% 
din Hunedoara și 4% 
din Brad. „Aceștia simt 
absolvenți ai examenu
lui de aptitudini susți
nut în luna martie. Du
pă o perioadă de stagiu 
de 3 ani, candidații la 
profesia de expert con
tabil și contabil autori
zat susțin acest examen 
a cărui promovare le dă 
dreptul să fie înscriși în 
tabloul CECCAR și să 
practice profesia con
tabilă fie în cabinete 
individuale, fie în socie
tățile de profil”, a de
clarat Petrică Lungoci, 
directorul CECCAR - Fi
liala Hunedoara.

Reparații 
la Castel
Hunedoara (M.S.) - 
Tumul de vest al 
Castelului Corvineș
tilor din municipiul 
Hunedoara a intrat în 
lucrări de reparații ale 
acoperișului, cu toate 
că acestea nu sunt 
mai vechi de zece 
ani. Lucrările au 
început în urmă cu 
trei luni, timp în care 
s-a refăcut sdieletul 
de țiglă și a început 
montarea țiglei. 
Investiția este evalu
ată la 1,5-2 miliarde 
lei vechi, a declarat 
primarul Nicolae 
Schiau. Pentru reno
varea Castelului din 
Hunedoara sunt 
necesare câteva mi
lioane de euro, bani 
de care administrația 
locală nu dispune. 
Anul trecut Minis
terul Culturii a alocat 
pentru Castelul din 
Hunedoara doar 
1,85 mid. lei vechi, în 
timp ce pentru anul 
în curs nu s-a primit 
nici un leu.

■ Biserica monument 
din Ribicioara este una 
dintre cele peste 50 
care au devenit ruină.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanidu@informmedia.ro

Ribicioara - Cultura nu are 
bani pentru a asigura 
păstrarea bisericilor monu
ment istoric. în ultimii ani 
acesta este răspunsul dat de 
cei de la Ministerul Culturii. 
Acest răspuns l-a primit și 
primarul din Ribița, loan 
Faur, când a fost față-n față 
cu ministrul, la București. 
„Bătrânii din Ribicioara își 
doresc repararea bisericii la 
care au mers o viață întreagă! 
în plus este un monument ce 
datează din 1786! Direcția de 
Cultură ne-a cerut proiect 
complet ca să reparăm bise
rica. Un arhitect cere pentru

ȘIF Banat-Crișana dă dividende (Foto: CL)

Ucis pentru o înjurătură
■ Polițiștii hunedoreni 
au reușit să-i identifice 
pe autorii omorului din 
satul Ruda.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@in1ormmedia.ro

Ghelari - O crimă care a 
îngrozit locuitorii satului 
Ruda, aparținător comunei 
Ghelari, a fost rezolvată într- 
un timp record de polițiștii 
hunedoreni. Presupușii uci
gași ai tânărului Gabriel C. în 
vârstă de 33 de ani au fost 
prinși în mai puțin de 24 de 
ore. Puși în fața probelor, 
Miron R., de 42 de ani, și 
Dorel D., de 44 de ani, au 
recunoscut că, în noaptea de 
9 iulie, în jurul orei 24:00, 
după ce au părăsit barul din

Se plătesc dividendele
Deva (C.P.) - Societatea de Investiții 

Financiare Banat - Crișana a început dis
tribuirea dividendelor aferente anului tre
cut, în valoare de 0,05 RON/acțiune. Plata 
se va face către acționarii înscriși la data 
de înregistrare, 16 mai 2006, în registrul 
acționarilor. Plățile se vor face prin man
dat poștal, pentru acționarii persoane fizice 
care dețin între 200 și 5000 de acțiuni. Pen
tru acționarii care dețin mai puțin de 200 
de acțiuni, plata se va efectua în numerar, 
la sucursala societății. Totodată, pentru 
acționarii persoane juridice și fizice care 
dețin peste 5000 de acțiuni, plata se va face 
prin virament bancar. Cheltuielile aferente 
plății dividendelor (taxe poștale, comisioane 
bancare) vor fi deduse din sumele cuvenite 
acționarilor.

Țânțarii si
A A

■ Vânzările la produse 
contra țânțarilor și cele 
la aparate de aer con
diționat au explodat.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infonnmedia.ro

Deva - în această perioadă 
vânzările la produsele contra 
țânțarilor intră pe un trend 
ascendent. Sunt căutate, în 
general, pastilele contra 
țânțarilor care se vând la 
prețuri cuprinse între 3.000 și 
5.000 de lei vechi bucata, dar 
și aparate mai sofisticate. 
„Stresul pe care ți-1 provoacă 
noaptea țânțarii face ca 
majoritatea oamenilor să ia cu 
asalt magazinele care vând 
produse de profil. Vânzările

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dispoziție 
Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți 
să citiți GRATUIT Cuvântul Ober:
- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chiriac Vasfle, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical actor Barbu Camelia, din Hunedoara
- Laborator Ar Medica, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Carrielia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara , 

Farmacia veterinară SC Mira Vet Impex SRL., Hune
doara
- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva
- Cabinet medical doctoi Josan Elisabeta, din Deva 

Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet mcaical doctor Gros Gabriela, din Deva

Amenzi
Deva (C.P.) - Un număr 

de 10 firme din județ, 
care prestează servicii de 
întreținere și verificare a 
ascensoarelor, au fost ve
rificate de către OPC Hu
nedoara. Pentru abaterile 
constatate au fost aplicate 
trei amenzi contravențio
nale în valoare de 1500 lei 
noi. Principalele abateri 
constatate au fost: neafi- 
șarea scadenței de verifi
care a as-censoarelor, lip
sa unor clauze în con
tractele de prestări ser
vicii ori a lucrărilor ce 
trebuie executate.

Biserica din Ribicioara este pe cale să se piardă iremediabil

un proiect 6.500 euro. Nu ne 
permitem să facem proiecte! 
Până la urmă cred că vom 
repara biserica din Ribicioara 
cu orice risc! Acum avem fon
duri strânse pentru acoperiș: 
100 de milioane de la Pri
mărie și 150 de la Consiliul 
Județean. Avem și un mese
riaș în acoperișuri din șin

Suspecții au fost prinși în timp record (Foto: T. Mânu)

sat, s-au întâlnit cu Gabriel pe 
drum. Tânărul i-ar fi înjurat, 
iar ei au tăbărât asupra sa 
lovindu-1 în cap cu o coadă de 
mătură apoi cu pumnii și 
picioarele. După ce l-au bătut 
cu bestialitate, cei doi l-au 
abandonat pe ulița satului pe 
Gabriel. Moartea tânărului a 

căldura, aducătoare de profit
cresc foarte mult, mai ales 
dacă vremea este călduroasă. 
Pastila este cel mai căutat pro
dus, fiind și cea mai ieftină. 
Știu că cine nu dispune de un 
aparat așază aceste pastile pe 
becurile din cameră. Căldura 
degajată de acestea își face 
imediat efectul”, declară Iri
na Costea, vânzătoare. Pe 
lângă banala pastilă, există și 
clienți care achiziționează 
spray-uri sau aparate cu ultra
sunete. Prețul acestora 
oscilează între 150.000 de lei 
vechi, ajungând până la un 
milion de lei vechi.
Bătaie pe aer condiționat

„Românul nu știe să-și 
cumpere iarna car și vara 
sanie, spune Cristian Balșa, 
reprezentant vânzări produse 

Un cadavru pe râul Mureș

Cadavrul nu a fost identificat
(Foto: T. Mânu)

drilă, de la Albac. Oricum, 
vom face orice pentru ca în 
acest an să rezolvăm proble
ma deoarece biserica stă să 
cadă”.
Acord tacit

Directoarea Direcției Jude
țene pentru Cultură, Silvia 
Beldiman, spune despre bi- 

survenit în urma loviturilor 
primite. „Ieri, cei doi au fost 
înaintați Parchetului, fiind 
arestați preventiv. Sunt cerc
etați pentru infracțiunea de 
omor deosebit de grav și riscă 
între 15 și 25 de ani de 
pușcărie”, a declarat Bogdan 
Nițu, purtător de cuvânt în 

Pișcătura de țânțar aduce profit de milioane (Foto: t. Mânu)

electrocasnice. Așa se face că, 
în perioada verii, suntem 
asaltați de cereri pentru 
instalații de aer condiționat. 
Practic, nu putem face față 
comenzilor, așa că trecem 
clienții pe liste de așteptare. 
Pot să afirm că, față de anul

■ Trupul unei per
soane neidentificate a 
fost scos, ieri, din râul 
Mureș.

Tiberiu Stroia_____________
tiberiu.strou@lnforrafiedia.ro

Deva - Doi sportivi care 
efectuau antrenamente la 
caiac-canoe, în apropierea 
localității Șoimuș, au desco
perit, ieri, cadavrul unui 
bărbat înecat în râul Mureș. 
Imediat la fața locului s-a 
deplasat o echipă operativă 
a Poliției care s-a văzut 
nevoită să ceară ajutorul

(Foto: T. Mânu)

serica din Ribicioara că: „I- 
am sprijinit cu informație im
portantă. Le-am indicat meș
terul în acoperișuri din șin
drilă. Deși a fost prinsă pe 
lista de urgențe a ministeru
lui, nu a fost finanțată”.

Din păcate, în județ, bi
sericile cad, una câte una, 
sub privirile tuturor!

Parcări pe 
Maniu

Deva (M.S.) - Consi
liul Local Deva a aprobat 
construirea unor parcări 
special amenajate pe 
bulevardul Iuliu Maniu. 
Parcările vor fi realizate 
pe partea dreaptă a bule
vardului, începând de la 
Gara Deva. Spațiul pe 
care vor fi amenajate 
parcările va cuprinde o 
parte din zona verde și 
trotuar, iar locurile vor 
fi delimitate în unghi. 
Lățimea platformei pe 
care se va amenaja par
carea este prevăzută la 
10 metri. Fondurile nece
sare lucrărilor vor fi 
asigurate de la bugetul 
local.

trecut, vânzările par să 
crească cu cel puțin 40 la 
sută. Asta poate și pentru că 
pe lista electrocasnicelor 
cumpărate în rate a venit rân
dul aparatelor de aer 
condiționat”, este de părere 
Cristian.

Inspectoratului pentru Situa
ții de Urgență. Asta deoarece, 
chiar dacă trupul bărbatului 
era prins în niște crengi pe 
malul râului, era nevoie de 
o barcă pentru a recupera 
cadavrul. După ce echipa ISU 
a reușit să tragă cadavrul pe 
mal, acesta a fost transportat 
la morga din Deva. Medicul 
legist Claudiu Oiegar a 
declarat că „victima este un 
bărbat în vârstă de 30-40 de 
ani. Nu prezintă urme de 
violență, deci am eliminat 
ipoteza unei crime. Din 
cercetările noastre rezultă că 
acesta se află în apă de 10-14 
zile”, a spus legistul.

mailto:sanda.bocanidu@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@in1ormmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@infonnmedia.ro
mailto:tiberiu.strou@lnforrafiedia.ro
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Cer parțial senin. Posibil furtună. Ma
xima va fi de 28°C, iar minima de 14°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer temporar noros. Maxima va fi 

de 30°C, iar minima de 14°C.
Vineri. Cer mai mult noros. Temperatura 

maximă 30°C. Minima va fi de circa 16°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________________________
Sf. Mc. Produ și llarie; Cuv. Mihail; St. Veronica; Pro- 
dromița (icoana schitului românesc de la Athos).
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Dimineață vă treziți obosit șl nervos. Încercați să vă con
trolați agresivitatea, pentru că rlscațl să declanșați un con- 
flictl Vă sfătuim să nu faceți vizita.
Taur __ ___
Dimineață sunteți irascibil din cauza oboselii acumulate în 
ultima perioadă. Vă recomandăm să reduceți programul de 
muncă. In ritmul acesta, riscațl să vă îmbolnăviți.

Gemeni —
t-

Calendar Romano-Catolic 
St. loan Gualberto, abate.

Calendar Greco-Catolic
S. Produ și llarie, m.

o

&

Aveți mare nevoie de un împrumut. Până la urmă, reușiți 
să faceți rost de Bani. Păstrați-vi calmul și odihnlți-vă mai 
multi Sunteți precispus la probleme.
Leu

Dimineață aveți BMcultățl de comunicare și sunteți nein
spirat. S-ar putea să devenlți agitat și nervos. Vă sfătuim 
să amânați întâlnirile de afaceri și călătoriile.
Fecioară_______  __________ ______ m____________

Este posibil să plecați jntr-o delegație. Nu sunteți ta cea 
mal bună dispoziție și aveți tendința' să exagerați. Vă 
sfătuim să nu vă susțineți părerile cu încăpățînate.
Balanță________ __________ _  _ _ _________________________

Astăzi aveți tendința să ofticați @e toată lumea; încercați 
să vă temperați spiritul critici Fiți atent pe cedați banii! > 
ar putea ci partenerul să nu fie ie acord.
Scorpion _______

Este posibil să primiți o veste proastă de la o rudă 
îndepărtată. Aceasta vă Indispune și vă obligă să vă schim
bați programul. Plecați Intr-o călătorie neprevăzută.
Săgetător _____ _________________  _______

Spanac
Ingrediente: 1 kg spanac, 100 ml lapte, 2 

linguri smântână, 50 g cașcaval ras, sare, 
piper, cimbru.

Mod de preparare: Spanacul se spală bine 
și se lasă la scurs. într-o cratiță de 5 1 se 
pun 2 1 de apă și se lasă până începe să 
fiarbă. Se pune spanacul și se lasă câteva 
minute până este opărit (se testează dacă 
codițele sunt moi). Se toacă cu mixerul 
(capătul cu cuțit) până se obține un piure. 
Se amestecă cu laptele și smântână. Se 
sărează și se piperează după preferință. Se 
presară cașcavalul ras. Se dă la cuptor 20 
de minute până se topește cașcavalul și se 
rumenește.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integramel din numărul 
precedent: S - T - I - S - 
CĂLĂUZITĂ - LENT - TIV - MUN
CITE - A - TE - LR - OR - OASE 
- OPT - RISIPI -B-CE-EU- 
TUR - U - ZC - MIMA - MAG - 
PACAT - LAC UI - RE - TIRAN - 
AC - G - STIMA - ATAȘ

&

Vă sfătuim să ne vă asumați nici un risc astăzi, pentru că 
sunteți nervos șl s-ar putea să mizați greșit. Nu călătoriți 
cu mașinal Sunteți predispus la accidente.

Capricorn _ ___ __ ________
Aveți de rezolvat o mulțime de probleme pe care le-ați 
tot amânat. Sutețl tentat să începeți mai multe treburi deo
dată. tete sfătuim să vă organizați riguros.
VănMor

Vă recomandăm să fiți deosebit de prudent astăzi, pentru 
că puteți avea probleme cu sănătatea sau chiar accidente. 
Nu tel supasolicita|il Evitați călătoriile lungi.
Pește

La serviciu, sunteți indispus ta urma unei discuții cu șeful 
direct. Nu este indicat t* vă exteriorizați nemulțumirea. 
Vă recomandăm să vă menajați sănătatea.
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t 
t
i 
t

ACASĂ
0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale
7XX) JumaM TVR. Spor 

' Meteo
8:10 Veneția, luna și tul 
-—(comedie romantică, 
“italia, 1957). Cu: Al

berto Sortii, 
1035 50 de ani de dwertr 

mentlh 50 de emisiu
ni (r)

1130 Bucuriile muzidi. Vio
lonistul Nigel Kennedy 

12X15 Misterele din Sankt
3 Petersburg (r) (s) 

13XXJ Vreu să nu... cu lisy 
șiBitsy(r) 

1330 Desene animate: Club 
Disney (SUA) 

14XX) Jurnalul TVR. Sport 
1430 Corry și restul lumii
El (r) (ep. 7, comedie, 

SUA)
1530 Oameni ca noi (r). 

Prezintă Dana Rusu
16.-00 Conviețuri. Magazin 

pentru alte naționali
tăți

17XX1 Ctxiy și restul lumii 
(s)

1730 Doctor Becker (s) 
18X10 Misterele din Sankt

3
19XX)

Meteo.
Sport

2tt20 Neveste disperate
— (s, comedie amară,
13 SUA 2004). Cu: Teri 

Hatcher, Marcia 
Cross, James Denton

21:1° Ochiul magic Reali
tatea filtrată de o- 
biectivul camerei de 
luat vederi

22:10 CSI - Crime și inves
ti tigații (serial, thriller, 
“ SUA, 2004). Cu: 

William LPeterson 
23X15 50 de ani de dn tis- 

i mențin 50 de emisiu- 
ni. Prezintă: Medeea 

i Marinescu, Cătălin 
Măruță

24 » umalul TVR. Sport 
0:20 Aceeași soartă 

(dramă, SUA 1986).
3 Cu: Ed Lauter. R.: 

David Lowell Rich
2XX) Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3300 La răscruce (r) 

(dramă).

I 
% 
t

7XX) Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit

Q (film serial, 
reluare) 

10X10 De ce a dispărut
O Shergar? 

(film artistic, 
reluare) 

12X10 Walker, polițist texan 

g (s, r). Cu: Chuck Nor
ris, Clarence Gilyard 
Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills 

13XX) Știrile ProTv 
13:45 Scris cu sânge 
_- .(thriller, SUA 2002). 
’ “Cu: Michael T. Weiss, 

Peter Coyote, Mau
reen Flannigan, Dan 
Gauthier. R.: John 
Teriesky 

16XX) Tânăr și neliniștit

3 (film serial) 
17XXJ Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy

3 (film serial) 
18:15 La Bloc (reluare) 
ISO Știrile ProTv.

Sport 
Vremea

6 XX) In gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei.

7XX) Știri
9XX) In gua presei 

(reluare) 
Revista presei, cu 
Mircea Badea.

10X10 Concurs nteractiv 
11X10 Dădaca

g (film serial) 
Cu- Fran Drescher

12X10 Anastasia

El (film serial, dramă. 
Rusia, 2003). 
Cu: Elena Konkova, 

Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

13XX) Observator cu Simona 
Gherghe

13:45 Tablou de nuntă
(reluare) 
(emisiune de divertis
ment)

16XX) Observator 
16X15 Secretul Manei

3 (film serial) 
19XX) Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport. Meteo

7:30 Germania în lung și-n 
lat 8XX) CeZar și Tipar 9XX) 
Sărutări furate (r) 10X10 Pla
ja lui Măruță (live) 1130 Dis
trictul (s, r) 1230 Dragul de Ș 
Raymond (s, r) 13:00 Școala ; 
părinților (r) 14:00 Speli-! 
binder (s) 14:30 Aventuri 
secrete (s) 15X10 împreună în 
Europa 16XXJ Jurnalul TVR (r) ■ 
1630 Germania în lung și-n î 
lat (r) 17XX1 Omul între soft j 
și moft 1735 Sărutări furate s 
(s) 1830 Aventuri secrete (r) ‘ 
19:00 Natură și aventură 
1930 Dragul de Raymond (s) 

: 20XX) Cum să nu ne îmbră
căm (doc. Anglia) 2035 Ca
racatița (ep. 1, Italia, 1984, 
1998) 2130 Ora de știri 
2230 Barton Fink (comedie 
neagră) 035 Futurama (d. a.) 
1:05 Jurnalul Euronews

i

I
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730 Visuri iară preț (r) 830 
Ciocolată cu piper (s) 1030 
Iubirea mea, păcatul (s). Cu:: 
Yahdtra Carillo, Sergio Sendel, 
Alexis Ayala, Alessandra Ros-’ 
aldo 1230 Celebritate (r)ș 
1330 înger sălbatic (s) 1530 ; 
Marilyn (s) 1630 Visuri fără 
preț (s) 1720 Rețeta de acasă : 
17:30 Poveștiri adevărate : 
1825 Vremea de acasă 1830 > 
Rebelde (s. Mexic, 2004) \ 
2030 La Tormenta (s) 2130 S 
Tărâmul pasiunii (s) 2230; 
Celebritate (s) 030 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Lori (r) 
(divertisment) 230 De 3x 
femeie (r) (divertisment)

PRIMA TV
1

HBO
9:50 Evita (muzical, SUA, 
1996). 12X15 Cursa de kart
ing (aventuri, Canada, 2003) 
13:35 Gemenii (romantic, 
Franța, 2004). 15X15 Doctorul 
(dramă, SUA, 1991). 17X15 
Burețelul Bob și coroana 
regelui Neptun (aventuri, 
SUA, 2004). 18:35 Mard X 
(comedie, SUA 2003). 2tt00 
In Americafdramă, Irlanda, 
2002)21:45 Steve Zissou: Cel 
mai tare de pe mare (come
die, SUA 2004). 23:40 Regn 
și regina (dramă, Franța, 
2004)

Geanta ai diamante 
vr»(acțiune/thriller, SUA 

1996). Cu: C.Thomas 
Howell, Teri Ann Linn, 
Michael Russo, Mar
cus Chong, Leon. R.: 
C.Thomas Howell 

22:15 Meseriașii 
23X10 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Doi bărbați și

— jumătate (ep. 13-14, 
“ comedie, SUA 2003).

Cu: Charlie Sheen, 
Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Marin Hinkle, 
Holland Taylor 

0-45 Familia Bundy (r) 
M5 Meseriașii (r) 
1i40 Omul care aduce

«w* (r) 
145 Știrile Pro Tv 
JtSLaBlocta

E3 (film, r)
5X30 Te vezi la Știrile ProTv

(r)
30 ksbân tivi (r)

2(k45 Divertisment
Femei frumoase la 
Antena
(retrospectivă) 

23XX) Observator
cu Letiția Zaharia.
Sport

24XX) Cavalerul 
q întunericului
' (film artistic, 

thriller, SUA 1995). 
Cu: John Kassir, 
Billy Zane.
Regia:
Gilbert Adler 
și Ernest 
R. Dickerson

2X10 Concurs interactiv 
3X10 Observator

(reluare)
A00 Anastasia

El (film serial, 
reluare)

5X» Dădaca
Q| (film serial, 

reluare)
Cu: Fran Drescher

t

9XX) Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:20 țara Iu1 Papură 
Vouă 12XM> Look who is win
ning 13:15 Concurs interac- < 
tiv 14:30 Fetze Fetze (r) 3 
1530 înfruntarea 16X10 Na
ționala de bere 1630 Trăda
tă (s, Venezuela, 2003) 1730 
întreabă-l pe Gabi 1830 Știri 
Național TV 19:45 țara Iu' j 
Papură Vouă (divertisment i 
2004) 20:00 Will și Grace (s, 
SUA 1998) 2030 Oameni și i 
șoareci (dramă, SUA 1992); 
22:30 Știri Național TV > 
23XXJ Trenul terorii (acțiune)'

8XX) Sport cu Florentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9-.40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 1130 
Tele RON 13:00 Garito - p. 
I+II16X15 Dragoste și pute
re (s) 17.XX) Camera ascunsă 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18XX) Focus 19XXJ Mariana - < 
Prețul inocenței (s, Venezu- > 
ela, 2003) 20XX) 7 bAni de- 
acasă 2030 Cash Taxi 21XX) 
Kiss Adventure 22:00 Totul 
despre sex (s, comedie, SUA 
1998) 2230 Focus Plus 2330 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 24XX) i 
Mutant X (s, SF/acțiune/ 
aventură, coprod., 2001)

REALITATEA
10XX) Realitatea de la 10:00 
11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 14:00 

Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17XX) Reali
tatea de la 17:00 17:45 Edi
torii Realității 18XX) Realita
tea de la 18:00 1850 Reali
tatea zilei 20:15100% 21XX) 
Realitatea de la 21:00 21:55 
Prima ediție 22XXJ Zece fix. 
Cu Stelian Tănase 23:45 Zi
arul Realității 24:00 Realitat
ea de la 24:00

i
i

9XX) Aventurile lui Sylvester 
și ale lui Tweety (s, r) 10X15 
Cheers (r) 1130 Visuri ame
ricane (r) 1230 Echipa de e- 
lită (r) 13:30 Aventurile lui 
Sylvester și ale lui Tweety (s) 
14:30 Teleshopping 14:45 
Bette! (s, r) 16X10 Ghici ce
rni place la tine (s, r) >17:00 
Echipa de elită (s) 18:00 E- 
chipa de elită (s) 19XX) Visuri 
americane (s) 20:00 Echipa 
de elită (s) 22:00 Tipu' de la 
cablu (comedie neagră, SUA 
1996). Cu: Jim Carrey, Ma
tthew Broderick

10XX) Euromaxx (r) 1030 Eu- 
roblitz (r) 11XX) Ne privește., 
Cu Alina Stancu 12:00 Euro
maxx 1230 Teleshopping ’ 
13X15 Briefing (r) 14XX) Tele
shopping 14:35 Lumea căr-; 
ților15XX)Teleshopping 1535 : 
Euroblitz: Cinema (r) (doc.); 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18:00 6! Vi
ne presa! Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 20:15 Toate ’ 
pânzele sus (partea a ll-a) î 
(aventuri. România, 1987); 
22:00 Nașul. Talk-show > 
24:00 Știri. Emisiune in-1 
formativă 0:15 Toate pânzele , 
sus (p. II) (r) (aventuri. Româ
nia, 1987)

10X10 Planeta albastră 11XX) 
Mașini extreme 12:00 Motoci
clete americane 13:00 Curse a- 
surzitoare 14XX1 Cele mai cele
bre docniri militare 15:00 Me- 
garăzboaie cu fiare vechi 16XX) 
Brainiac - Maniaci ai științei 
17X10 Curse 18X10 Automobile 
americane recondiționate 1900 
Mașini extreme: Pasionați de 
viteză 2 20XX) Vânătorii de mi
turi 21XX) Motociclete america
ne 22XX) Cum se fabrică diverse 
lucruri? 23XX) Big Daddy Kusto- 
mizer 24XX) Mașini pe alese 
1.XX) Dr. G, medic legist 2.XX) 
Tehnologie extremă

V
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Luxul si sărăcia, taxate!
A 1

Prefectura Județului Hunedoara:_____________________
Aurel Dan Pricăjan, subprefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:________________________
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

IPJ Hunedoara:____________________________________________
Comlsar-șef de poliție Alexandru Drăghici Roșioru, 
șeful IPJ 12.00-14.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:__________________
Lt. colonel Robert luliu Vîță, prim adjunct al inspectors
lui-șef 10.00-12.00

Primăria Municipiului Deva:___________________
Mircia Muntean, primar 09.00-12.00

■ Taxele vamale pen
tru mașinile de capaci
tate mică și ale celor 
de lux cresc.

Clara Păs___________________
clara.pas0lntorniniedla.ro

Deva - Românii care își a- 
duc autoturisme noi din stră
inătate vor plăti din această

Capacitate Taxă veche Taxă nouă

500 - 600 cmc 2.765 euro 3.400 euro
601 - 700 cmc 3.837euro 4.300 euro
701 - 800 cmc 4.906 euro 5.200 euro
800 - 900 cmc 5.887 euro 6.100 euro

901 - 1.000 cmc 6.958 euro 7.000 euro
peste 3.100 cmc 28.856 euro 41.000euro.
NOTA- Singurele reduceri de taxe în vamă, de 28-786 de euro, se vor apli-
ca la mașinile cu motoare între 1.100 și 3.100 cmc

Primăria Municipiului Orăștie:
Teodor Iordan, secretar

Marian Lazăr Marius Josan

lună taxe mai scumpe în va
mă. Orice majorare de taxe 
vamale este văzută ca o 
măsură de protejare a auto
turismelor de producție au
tohtonă.
Păreri

„Mașinile străine sunt mai 
bune chiar dacă sunt rulate. 
Dacă ar fi să-mi cumpăr o

mașină, aș alege una de fa
bricație străină”, spune Ma
rian Lazăr, din municipiul 
Deva.

„Majorarea taxelor vamale 
la mașini se face întotdeauna 
pentru a proteja Logan-ul nos
tru. Și la Primărie taxele sunt 
mai mari pentru cele străine. 
Logan-ul este o mașină ief
tină, dar întreținerea te costă

mult, așa că aș prefera să 
achiziționez una străină”, 
afirmă Marius Josan, din 
Deva.

Taxe mari pentru mașini de lux

09.00-11.00

_________
MHWBHHH

Biroul este funcțional două zileI 
l

Dan (C.R.) - Acesta este dle-ul dktai al ecNpel de f@t- 
bal Dinamo Aici puteți găsi interviuri cu siaH-ul lainic și 
jucătorii dinamoviști, programul meciurilor, clasamente.

nun . ia an anna

1 euro 3,5679 lei
1 dolar american 2,8026 lei

1 qram aur 56,6076 lei
1 franc elvețian 2,2777 lei
1 liră sterlină 5,1503 lei
1 DST

-r ■ i

4,1516 lei

Societatea Preț Variație
1. ^PPCTOM ^2^ “

2. *ț BANAKHȘANA' 2,1800 
HF-

5. BJOFARM

0
'.Vc!

16,7000

6. a2omure$
7. AHTlfelOTiCE IAȘI 1*9500 -1/46
8. ROMPETROl________0,0728 0,41
9. BCCARPATICA 0^250
10.SIF5 ~ 2*3000 1,92~

-0,6

Rubrică realizată de SVM IFB HNWEST SA DEVA, 
b-dui Decebai, bL R. parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

In județ_____________ ______________ ________
DN 7 Mintia - Leșnic - Ilia - Limită cu județul Arad 

DN 687 Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece

bai - Str. Horia - Str. M. Eminescu - Calea Zarandului

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

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.

—
6 3

7 1

00 3 9
5

6
7

4
6 1

7 5
3

co

Soluția jocului din
numărul precedent
3 6 5 4 1 2 7 9 8
1 9 2 5 7 8 6 3 4
8 4 7 6 3 9 2 1 5
5 2 3 8 9 6 4 7 1
6 7 1 3 5 4 8 2 9
4 8 9 7 2 1 3 5 6
2 3 6 9 4 5 1 8 7
7 5 4 1 8 3 9 6 2
9 1 8 2 6 7 5 4 3

■ Un pensionar a în
cercat să obțină o ade
verință salariată, dar a 
găsit ușa închisă.

Clara Păs___________________
clara.pas0lnformniedla.ro

Deva (C.P.) - Emilian Budi- 
al, din municipiul Deva, pen
sionar, s-a deplasat la Călan 
să obțină o adeverință cu sa
lariile avute ca fost angajat al 
combinatului din localitate, 
dar ajuns la fața locului: 
.... am rămas neplăcut sur

prins când am văzut pe cori
dorul care duce la arhivă un 
lacăt cât toate zilele. La SC 
Reparații Siderurgice Călan - 
(foarte greu de găsit!) - mi s- 
a spus că arhiva combinatu
lui urmează să fie depozitată 
la dumnealor, unde este pre
gătită o cameră, dar până a- 
cum nu s-a adus nimic”.

Răspunsul autorităților: 
„Am discutat cu reprezentan
tul SC Quantum Lichidări De
va, firma care se ocupă de a- 
ceastă problemă și ne-au in
format că biroul funcționează 
în zilele de marți și joi, între

orele 10 și 18. în data de 6 iu
lie, biroul a fost închis, deoa
rece acolo s-au efectuat lu
crări de amenajări interioare” 
- Toma Florian, director de 
cabinet al Prefectului.

NOTĂ: Scrisorile citito
rilor noștri sunt binevenite, 
cu condiția să fie semnate și 
să aibă specificate adresa și 
numărul de telefon ale sem
natarului. Nu se iau în con
siderare scrisorile anonime! 
Adresa noastră este: Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, 
specificați pe plic: „Cuvântul 
cititorului”.

Prețul grâului
Deva (C.P.) - Producă

torii agricoli au acceptat 
ca prețul de referință 
pentru grâul din noua re
coltă să fie 4500 lei/kg, cu 
condiția ca Ministerul A- 
griculturii să acorde o 
subvenție la motorină de 
până la 10.000 lei/1 pen
tru lucrările agricole din 
această toamnă. Propri
etarii de terenuri agri
cole au primit în acest 
an un ajutor financiar de 
7000 lei vechi pentru fie
care litru de motorină fo
losit la lucrările de pri
măvară.

Clara Păs___________________
darapas0infonnniedla.ro

■ Acestea sunt trans
porturile, pescuitul și 
politica economică și 
monetară.

Deva - Politica de transpor
turi comună garantează liber
tatea de a presta servicii în 
acest domeniu, în condiții de 
egalitate între transportatorii 
europeni.

Accentul se pune acum pe 
adoptarea unor măsuri care 
să asigure optimizarea con
sumului de energie și de 
timp, a parcursurilor și a con
dițiilor de transport, prin in

troducerea tehnologiilor nepo
luante, cu grad ridicat de se
curitate. Politica de pescuit 
comună asigură stabilizarea 
prețurilor la pește, garantarea 
securității aprovizionării con
sumatorilor, asigurarea con
servării și protecției resurse
lor piscicole, stabilirea carac
teristicilor tehnice ale dispo
zitivelor de pescuit. Legislația 
comunitară prevede accesul 
liber și egal la fondul piscicol 
al țărilor membre pentru toți 
pescarii din statele UE, cu u- 
nele excepții în favoarea regi
unilor de coastă, unde prin
cipala activitate o constituie 
pescuitul.Prevederile Trata
tului de la Maastricht în pri
vința Uniunii Economice și

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

Pescarii au acces liber la fondul piscicol al țărilor membre UE
(Foto: CL)

Monetare au avut o impor
tanță considerabilă pentru 
politica economică și mone
tară a UE. Tratatul stabilea 
că statele membre trebuie să 
considere politica economică 
drept o chestiune de interes 
comun și să-și coordoneze

pozițiile în Consiliul UE, pen
tru a asigura stabilitatea 
prețurilor și a finanțelor pu
blice, condiții monetare sănă
toase și o balanță de plăți sta
bilă, dar și asigurarea unui 
nivel ridicat de ocupare a for
ței de muncă.

(HJVAț|J||L continuă să-ți facă viața mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fi să iți 
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, in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până in 28 
iulie. Mai multe taloane, mai multe 
șanse de câștig! Iar dacă vrei să nu ratezi 
nici un talon și să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziarului, fă- 
ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 
lei.

Și de data asta iți 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 • 12 iulie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă_________________________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

CONCURS

clara.pas0lntorniniedla.ro
clara.pas0lnformniedla.ro
darapas0infonnniedla.ro
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• Situație clarificată. Poliția Municipiului
Hunedoara a clarificat situația lui Vlad V., de 
23 de ani, din Lipova, jud. Arad, fără ocupa
ție, cu antecedente penale, care are de exe
cutat un an și 6 luni de închisoare, pentru 
comiterea infracțiunii de conducere fără per
mis pe drumurile publice, el fiind depus în 
Penitenciarul Bârcea. (D.l.)

Nemulțumiți, dar resemnați

• Sancțiuni. Jandarmii din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Hune
doara au executat la sfârșitul săptămânii tre
cute o serie de acțiuni pentru asigurarea 
ordinii publice, în timpul cărora au legitimat 
132 de persoane și au aplicat 32 de 
sancțiuni în valoare de 13.500 de lei. (D.l.)

Comisie
București (MF) - Co

misia pentru Politici în 
Domeniul Utilităților s-a 
reunit, ieri, pentru a do
ua oară, participanții 
discutând despre crește
rile de prețuri la gaze, e- 
nergie termică și electri
citate, precum și despre 
necesitatea înființării a 
trei grupuri de lucru ca
re să analizeze fiecare 
problemă în parte. Un 
alt subiect de discuție a 
fost transformarea pre
țului național de re
ferință în preț local de 
referință pentru energia 
termică. Membrii comi
siei au convenit să orga
nizeze trei grupuri de lu
cru, în funcție de specifi
cul fiecărei probleme, 
coordonate de reprezen
tanți ai Agențiilor Națio
nale de Reglementare a 
Energiei și Gazelor Na
turale și ai Ministerului 
Muncii. Fiecare institu
ție își va desemna câte 
un reprezentant până cel 
târziu joi, 13 iulie, iar 
concluziile grupurilor de 
lucru vor fi prezentate 
într-o ședință comună.

Neconsti- 
tuționali- 
tate
București (MF) - 
Curtea Constituțio
nală a stabilit că dis
poziții ale Legii pri
vind organizarea și 
desfășurarea referen
dumului sunt necon
stituționale, accep
tând astfel excepția 
ridicată de Avocatul 
Poporului. în urma 
deliberării, a admis 
excepția formulată, 
constatând că dis
pozițiile criticate sunt 
neconstituționale de
oarece încalcă preve
derile referitoare la 
principiul separației 
și echilibrului puteri
lor, ale articolului 
privind rolul preșe
dintelui și ale celui 
privind referendumul 
din Legea funda
mentală. Textul con
feră președintelui 
competența exclu
sivă de a stabili pro
blemele de interes 
națfonal asupra că
rora vrea să consulte 
poporul prin refe
rendum, chiar dacă 
în acest sens con
sultarea Parlamen
tului este obligatorie.

■ Primarii încearcă să 
întocmească proiecte 
cu oamenii pe care îi 
au la dispoziție.

Daniel I. Iancu 
daniel.iancij@infonnmedia.ro

Deva - Dorina Milian, con
silier al Compartimentului 
Integrare Europeană din ca
drul Prefecturii Județului Hu
nedoara, consideră, în deza
cord cu părerile majorității 
politicienilor, că în domeniul 
absorbției de fonduri lucru
rile merg bine. „Problema es
te mai curând una de imple
mentare, pentru că proiecte 
se întocmesc”, spune Dorina 
Milian.
Specialiști puțini

Cu toate acestea, numărul 
specialiștilor din primăriile 
hunedorene este extrem de 
mic: de la 1 la 5 în fiecare 
administrație de oraș sau 
municipiu. Iar la comune 
situația este mult mai gravă.

Primarul comunei Pui, Vic
tor Stoica, a găsit o singură

Adrian lovănesc (Foto: cl)

soluție pentru rezolvarea 
problemei: să facă singur 
proiectele.

„Sunt mulțumit de oamenii 
mei din Primărie, cu unele 
excepții bineînțeles, dar de 
toate cele trei proiecte pe care 
le-am întocmit până acum, m- 
am ocupat singur pentru că 
nu am avut pe nimeni care să 
știe să mă ajute. O să încerc 
la proiectele următoare să 
specializez două persoane, 
pentru că nu mai rezist să le 
fac singur”, a precizat Stoica.

Conclav de arhitecti la Orăștie
â o

Florin Cazacu

Pe de altă parte, primarul 
orașului Călan, Adrian Iovă- 
nesc, ne-a declarat că legea 
nu-i permite să aducă specia
liști în Primărie: „Nu sunt 
mulțumit de loc de cum se 
prezintă situația la ora actu
ală. Oamenii nu sunt pregă
tiți și am o singură persoană 
care se ocupă de proiecte. Mai 
mult, există o ordonanță de 
Guvern care ne spune clar că 
nu mai putem angaja oameni 
în administrație”. Florin Ca
zacu, edilul-șef al municipiu-

Victor Stoica

lui Brad, este și el de aceeași 
părere: „Ar fi fost necesar să 
avem mai mulți oameni care 
să se ocupe de întocmirea de 
proiecte, însă e cunoscut fap
tul că nu se mai fac angajări. 
Practic, de doi ani de când 
sunt la Primărie nu am anga
jat pe nimeni în plus, doar pe 
posturi unice sau servicii nou 
înființate. Dar ne descurcăm 
cum putem și avem mai 
multe proiecte în derulare, pe 
care le-am întocmit cu aju
torul unor comisii proprii”.

Polițiștii hunedoreni, în urma acțiunilor 
și controalelor efectuate în ultimele 48 de ore,
au aplicat 150 amenzi la legea circulației, din 
care 50 la regimul de viteză, și au ridicat în 
vederea suspendării 4 permise de conducere, 
din care unul pentru consum de alcool, și 5 
certificate de înmatriculare.

■ Primăria intenționea
ză să implice mai mulți 
arhitecți în amenajarea 
urbanistică a orașului.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancij@infofmmedia.ro

Orăștie - Primăria Munici
piului Orăștie organizează vi
neri, 14 iulie, începând cu ora 
12.00, prima întâlnire a unui 
grup de arhitecți în vederea 
lansării concursului de urba
nism pentru extinderea sediu
lui Primăriei. Potrivit edililor 
locali, întâlnirea se dorește o 
analiză profesională legată de 
câteva probleme de arhitectu

ră și urbanism, în program fi
ind cuprinse dezbateri legate 
de obținerea finanțării lucră
rilor de punere în valoare a 
centrului istoric, sisteme de 
construcție pentru locuințe 
sociale inspirate din arhitec
tura tradițională, prezentarea 
proiectului de reamenajare a 
parcului, precum și de ul
timele noutăți legislative în 
domeniu.
Provocare

„Dorim ca această întâlnire 
cu specialiști din domeniul 
arhitecturii să însemne un 
posibil răspuns la provocările 
actuale legate de arhitectura 
și peisajul orașului nostru.

Mariana Cojocaru (Foto: d. iancu)

(Foto: Traian Mânu) J

Reziliere de contracte
București (MF) - Ministerul Transportu

rilor, Construcțiilor și Turismului ar putea 
rezilia, săptămâna viitoare, contractele de 
construcție pentru unele tronsoane de 
drum, unde lucrările sunt foarte întârziate, 
a declarat, ieri, ministrul de resort, Radu 
Berceanu. „Trebuie să reluăm procedurile 
pentru găsirea unui nou constructor, ceea 
ce va duce la alte întârzieri, dar dacă nu 
reziliem acum, o vom face peste un an”, a 
spus Berceanu. Potrivit ministrului, în ca
zul societăților ale căror contracte ar putea 
fi reziliate este vorba de întârzieri de până 
la doi-trei ani de la termenul de finalizare 
a lucrărilor. „Am fost impresionat de canti
tatea de motive pe care o dau, dar nu și de 
rezultate. în unele cazuri abia au finalizat 
1-2% din lucrare”, a menționat Berceanu. 
Participarea la viitoare licitații va fi „foarte 
dificilă” pentru companiile cărora le-au fost 
reziliate contractele.

valoare a arhitecturii Orăș- 
tiei”, ne-a declarat ieri Mari
ana Cojocaru, arhitect-șef în 
cadrul Primăriei Orăștie.

Așteptăm 14 arhitecți din 
București, Timișoara, Cluj șl 
din alte zone, care să anal
izeze posibilitățile punerii în

Apel la curățenie

Constantin Șerban, Deva, 
strada Poiana Narciselor, bl. 
2, ap. 16

De ani de zile am cerut 
Primăriei să ridice gunoiul 
din zona în care locuiesc, dar 
fără succes, deși e în centrul 
orașului.

Vreau să-i solicit primaru
lui să dispară odată rablele 
din jurul blocului, vreo cinci 
la număr, și să se facă 
curățenie, pentru că e o mi
zerie de nedescris.

Răspunsul viceprimarului 
Florin Oancea:

Noi am aprobat în ședință

de Consiliu Local o hotărâre 
privind ridicarea mașinilor 
abandonate.

Din păcate, mai -durează o 
lună-două, până când se pun 
la punct toate detaliile teh
nice și practice. în legătură 
cu efectuarea curățeniei, o să 
verificăm în aceste zile care 
este situația în zonă și o să 
luăm măsuri ce ce se impun.

Spații verzi neîngrijite

Cornel Vișinescu Popa, 
Asociația de Proprietari Nr. 
59 Deva

Sunt președintele Asociați
ei de Proprietari Nr. 59 din

Deva, de pe strada Mareșal A- 
verescu și reprezint blocurile 
21, 25 și 26.

Atrag din nou atenția 
Primăriei că în zonă s-a îngri
jit spațiul verde, cu excepția 
blocurilor unde locuim noi, 
chiar în spatele Asirom-ului. 
De ce am fost ocoliți?

Răspunsul viceprimarului 
Florin Oancea

Nu pot să spun că ne 
bucurăm când ni se atrage 
atenția cu asemenea lucruri. 
Mâine dimineață (astăzi, n.n.) 
o să dispun trimiterea unei 
echipe în zona străzii Mareșal 
Averescu pentru cosirea ier
bii și toaletarea gardului viu.

Rablele dispar greu la Deva
(Foto: T. Mânu)

Zidane a fost cel mai 
bun! Toți cei care 

au urmărit Campiona
tul Mondial 2006 cred 
că sunt de aceeași pă
rere! Eu cred că a pri
mit acest titlu pe me
rit fiindcă este un ju
cător foarte bun!
Vali Ilyeș, 
Deva

Cred că francezul a 
fost cel mai bun!

Nu știu ce metodă s-a 
aplicat pentru desem
narea lui ca cel mai 
bun fotbalist al CM 
din Germania, dar re
zultatul este foarte co
rect!...
Emil Guran, 
Hunedoara

Sunt de părere că și- 
a câștigat acest re

nume pe merit! Este 
un foarte bun jucător 
și a avut cea mai ma
re contribuție la cla
sarea echipei Franței 
pe locul pe care a a- 
juns!
Nicolae Miheț, 
Deva

Desemnarea lui
Zinedine Zidane pe 

primul loc între fotba
liștii participanți Ia 
campionat nu este de
loc o greșeală! Este 
într-adevăr cel mai 
bun și îmi pare rău 
că se retrage!
MiLică SArbu, 
Deva

u am auzit încă 
această știre. Sunt 

de părere că gestul pe 
care l-a făcut Zidane 
în finală nu este pen
tru cel mai bun fotba
list al acestui campio
nat. Mi s-a părut mai 
bun Canavaro.
Alin Cercea, 
Deva

J

mailto:daniel.iancij@infonnmedia.ro
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• Despărțire. Andrei Urai, portarul de la Mi
nerul Lupeni, este pe punctul de a se despărți 
de această echipă. Jucătorul a primit mai multe 
oferte, printre care și una de la divizionara A, 
UTA Arad. în aceste condiții, lupenenii au a- 
chiziționat un portar de perspectivă. El se nu
mește Belgrădean, și a venit de la Arad. (V.N.)

Jiul pleacă în Ungaria
Petroșani (V.N.) - Jiul Petroșani pleacă 

mâine într-un turneu de pregătire de zece 
zile în Ungaria. Aici va susține șase partide 
amicale, cea mai importantă anunțându-se 
cea împotriva echipei Ferencvaros. Jiul va 
disputa primul meci al turneului din 
Ungaria, sâmbătă, în fața formației Fer
encvaros. Va întâlni apoi pe Bocs (dumi
nică, ora 10.30), Vasas Budapesta (marți, 
17.00), Tiszanyvaros (joi, ora 17.00), Haj- 
dubszorney (vineri, ora 17.00) și Karcog 
(sâmbătă, 22 iulie, ora 17.00). Antrenorul 
Florin Marin le-a dat liber jucătorilor până 
joi, aceștia urmând să se prezinte, la ora 
9.00, la stadion, de unde vor pleca spre Un
garia, cu autocarul. în turneu va pleca și 
atacantul Bogdan Vrăjitoarea, chiar dacă el 
nu a semnat, deocamdată, contractul cu gru
parea petroșăneană. Acesta susține că noua 
sa echipă se va clasa pe locul nouă la finalul 
ediției 2006-2007 a Ligii I.

Au cucerit din nou Eurona
■ Gimnastele din Deva 
au stârnit invidie la 
„Festivalul Soarelui" de 
la Riccione - Italia.

Valentin Neagu
valentifi.neagu@inforniniedia.ro

Deva - De puțină vreme, la 
Riccione, Italia, s-a încheiat 
cea de a VlII-a ediție a „Fes
tivalului Soarelui”.

Alături de 3000 de tineri 
sportivi din Europa și nu 
numai, la manifestare au par
ticipat și zece sportive ale 
secției de gimnastică aerobică 
de la CSS Cetate Deva, împre
ună cu antrenoarele Mădălina 
Gogîțu Susan și Ramona 
Chiorean.

A mai participat și Voi- 
chița Tebieș, președinta Aso
ciației Județene de Gimnas
tică.

Trebuie spus că acest con
curs internațional a fost de
dicat demonstrațiilor de gim

J

Poczo, la 
europene

Hunedoara (V.N.) - în pe
rioada 13 - 24 iulie ac., la 
Plovdiv se desfășoară Campi
onatele Europene de Box. Ro
mânia va fi reprezentată la 
toate cele 11 categorii de greu
tate, sportivii români aflându- 
se deja în cantonament în 
Bulgaria. Lotul României este 
antrenat de Valentin Vrân- 
ceanu și Grigore Bondavali. 
La categoria 48 de kg, Româ
nia va fi reprezentată la CE 
de Iulius Poczo, sportiv cu du
blă legitimare, la Construc
torul Hunedoara și Dinamo 
București. Sportivii români 
au ca obiectiv la CE cucerirea 
a una sau două medalii și 
ocuparea a două locuri 5-6.

Din nou, locul II
Petroșani (V.N.) - La Eforie Sud, a avut 

loc recent un important turneu internațio
nal de șah pentru veterani, la care au par
ticipat șahiști din mai multe țări, între care: 
Franța, Germania, Kazakhstan, Moldova, 
România, Ucraina. Din județul Hunedoara, 
respectiv, Valea Jiului, a participat Dianu 

... Mitrică. Trebuie spus că este al treilea an 
consecutiv când Mitrică se clasează pe locul 
11. „Sunt mulțumit de rezultat, dar eu cred 
că puteam obține mai mult” - a declarat el. 

t Concursul a fost foarte dificil, iar victoria 
i-a revenit marelui maestru Constantin 
Lupulescu. Șahistul din Valea Jiului speră 
să-și ia revanșa la Turneul Internațional 
de Șah de la Deva, care va avea loc la 
sfârșitul lunii iulie. Florin Iulius Poczo

(Foto: T.Manu)

Campioanele devene pe malul Adriaticii
nastică artistică, aerobică și 
ritmică, la care au participat 
sportivi din peste 20 de țări.
Cele mai aplaudate

Pentru cele 10 campioane 
din Deva, invitația de parti
cipare a autorităților italiene 
a sosit la inițiativa unui ini
mos devean, Constantin Aoa- 

JURNAL WCTF-ofită de acest joncurș! 
Abonează-te acum!

prec-a ca vria cbiar la Tine acasa, suna ia 
H.’ua-'ul c.e tele*on 3254 211275
Regulament:
Li acecț c'-ncurs n.i oot uarticipa a-»galați;
8 C. Media S.R.L. v ii... rude’e aves-
icra de g-adele I si II.
Extragerea va avea 'ncl la seckii '•edactiei 

■) data de 29 auciLst.
Numele câst.qatO'ului va f rublicat în 
paqî-n’e ! n data dr 30 aiigjs*.
In-ormaf suplimentai, 'a telefonul 
0254/21 1275. :ntehor 8806. Persoana ce 
covact: Magdalena Se-ban.
Succes!

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeee!!!!!
Vai asta Cuvântul Jber .ti moc^eazâ 
sufragena cu numai 8,9 lei!
Vrei si vacanța ve. sa te si 'ăsfeț.i. dar la 
întoafcerea clin concediu ai v'ea totuși, sa 
gâsesti o alta si.fragede, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit la tine, iți rămân Dani si 
de Tare, cu sign cântă'

Cutn_poți_partjcjpa ?
Ta-ti un aoonament ia Cuvântul Liber pen
ai n-in im o LUNA, ci, numai 8.9 lei (da. 
ai ciut b ne'i, sau pre'ungeste-ti actualul

abonament cu inc a cei putm o iură oara 
'n 28 august 2006' Tun-de me o : op'c dup i 
ch'*antâ, h OP. 1 C.P 3. Deva, duoune- 
o în ci/ule 50ecia!e Cuvâriui [it“ 1 sau 
cu ea chiar !a reuactie. Toat . • •t- .
cârtiri oa la ccmcii^.
Abonamentul pe mai mul te Iun; iti aduce 
mai multe șanse de câș-ig1

Unde te poți .abona?
- !a seciid redacției Cuvântul Liber dm Deva, 
Strada 22 Decembre, numârir 57A;
- la posta:
- sau data vre: ca orgam?atcr i noștri ce

CONCURS

nei, stabilit la Riccione. De la 
el am primit și o corespon
dență din care reiese că, și de 
această dată, devencele au 
fost cele mai aplaudate, au 
fost cele mai admirate, iar 
prin prestația lor au stârnit 
invidie. Pentru contribuția pe 
care au avut-o la reușita ma
nifestării, româncele au fost 

(Foto: T.Mani 

primite la Primăria Ioce 
lității, unde le-au fost adus 
mulțumiri. Pentru organiza 
tori devencele au mai avut i 
surpriză. Au intonat Imnul d 
stat al Italiei și al României 
apoi alte cântece.

Așadar, un nou succes a 
gimnasticii românești ș 
hunedorene.

Testează GRATUIT Cuvântul Liber! CUVANIMJ.
AVANTAJE OFERITE DE CUVÂNTUL LIBER:
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. In Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul sosește acasă 
la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile- economic, 
social, politic, cultură, educație, sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în fiecare zi de vineri, la rubricile de Bazar, se găsesc peste 20 
de firme din diferite domenii, care iși prezintă ofertele;
7. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți găsești job- 
ul potrivit, oferindu-ți o listă completă a ofertei locurilor de 
muncă din județ.
8. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de atrăgătoare!

<

Completați, decupați și depuneți taloanele în cutiile speciale 
Cuvântul liber sau trimiteți-le la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa 
SC Inform Media SRL, Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A Pentru 
informații suplimentare sunați la 0254/211275, int 8806, persoană 
de contact Magdalena Șerban.

o al <

Numele
Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul: 
Strada

Ap.___
Localitatea
Telefon (opțional)

i
s
J 
I

DA vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

mailto:valentifi.neagu@inforniniedia.ro


UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
CENTRUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEVA

Nr. 
crt

Domeniul de studii de licență, 
forma de invM^imant și durata 

studiilor
Specializări

Cifre de țcotariure pe
univefiiujip

CRITERH DE SELECȚIE

1 Media generală de absolvire 
a Șesului - cu 0 pondere de 50% 
in media nnaiă a concurstluî oe 
admitere.

bacalaureat - cu o pondere de 30 
% to meda finală a concursului 
de aâriHfcfe
3. Medta la matematică in toți 
anii de Iceu In care s-a studiat 
această dsaplnă - cu o pondere 
de 20 % in media Anală a 
concursului de admitere
* in loc de media la 
matematică se ia to considerare 
mediala soootogre/economie 
din toți anii de iceu in care s-a 
studiat această discjpină - cu o 
'Pondere de 20 % în media finală 
a concursului de admitem.

finanțate 
de la 
buget

cutaxâ 
zWD

1 Calculatoare și tehnologia 
informației zi. 4 ani Calculatoare 40 30/-

2 inginerie energetici. zi, 4 ani Ingineria sistemelor e lec t roe ne r getice 30 20/-
3 ingineria transporturilor, zi. 4 ani Ingineria transporturilor și a traficului 40 30/-
4 inginerie geologică. zi. 4 ani Geologia resurselor miniere 25 15/-
5 ingineria mediului, zi. 4 ani ingineria și protecția mediului in industrie 60 30/-
6 Inginerie șl management, zi4 ani Inginerie economică in domeniul mecanic 25 20/-
7 Mine. Petrol și Gaze ^4 ani inginerie miniera 70 40/-

Topografie minieri
6 Finanțe. id. 3 ani Finanțe șl bănci 7250
9 Contabilitate. ID, 3 ani Contabilitate și informatică de gestiune 7100
10 Management. ID, 3 ani Management 7250
11 Administrarea afacerilor IO, 3 ani Economia comerțului, turismului și senrtcWor 7120
12 Sociologie* IO, 3 ani Sociologie 750
13 Asistență sociali*, ID 3 ani Asistență socială 780
14 Științe administrative. ID. 3 ani Administrație publici 7100

17 * 23 Iulie * înscrierea candidaților > 25 Iulie - afișarea rezultatelor >25-27 Iulie * depunerea 
contestațiilor > 27 Iulie - analiza contestațiilor >26-30 iulie - depunerea documentelor 

originale de către candldațil admiși pe locurile finanțate de ia buget, care doresc să beneficieze de 
acestea și care au în dosar copiile documentelor de concurs; - plata taxei de înmatriculare șl înmatricularea 

tuturor candldațllor admiși; - plata a 300 iei din taxa de școlarizare (numai pentru candldațil admiși 
cu taxă); - restituirea dosarelor candldațllor respinși > 31 Iulie - afișarea rezultatelor finale ale concursului.

NOTĂ: Activitatea de învățământ la Deva se va 
organiza numai pentru domeniile la care au fost 

declarați admiși un număr minim de 20 de 
studenți, în funcție de opțiunile candidaților.

înscrierea candidaților pentru admiterea 
șl desfășurarea activităților de învățământ vor fi ia: 

- Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva 
pentru domeniile prevăzute la pozițiile 1+7 (cursuri de zi);

- Grup Școlar “Grigore Moisil” Deva 
pentru domeniile prevăzute la pozițiile 

8 + 14 (cursuri la forma de învățământ la distanță);
(56535)

SC CONTAUDIT EVALEX S.R.L. DEVA, în calitate de lichida
tor judiciar al S.C. AMIDIP S.A. - în faliment, cu sediul în Călan, Str. Furnalistu- 
lui, nr. 17/0, jud Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/950/2002, C.U.I. 15056131, atribut fis
cal R, numit prin încheierea nr.1079/CA/2005, pronunțată în dosarul Tribunalu
lui Hunedoara nr.6844/2005, anunță licitație publică pentru vânzarea în bloc de 
bunuri din patrimoniul debitoarei SC AMIDIP SA - în faliment, cu sediul în Călan, 
Str. Furnalistului nr.17/0, jud. Hunedoara, astfel:

Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă (sistem cântărire tuburi, sis
tem cor ctie ovalitate. mșină de turnare PRI t Lxed turns L lb _SiSz 
tem rectificat interior, sistem rectificare mufă, sisteme tăiere tuburi. sisteme 
manevrare tuburi, mașină de turnare PRH 4-16, tester hidraulic, cuptor trata
ment termic TT. mașină modelare miez, linie cimentare, sistem întreținere cochile, 
linie zincare. echipament laborator, piese de rezervă si consumabilei Fur- 
nalele/Cuptoarele de topit și toate celelalte instalații, uzine și echipamente, toate 
G (alte utilaje ' g_ lijloace fix umerate de_a!E U-a tul de î 
gri ea n și clădiri, chipan j.  ii uOuri cât și-fer! îuLaf J! iuprafș 
de 708.001 mp. înscrise în CF 388/1 Călanu Mic nr. cadastral 945 sub A 1, CF 
32 Crișeni, nr. cadastral 988/b/1/1/4 sub A57; 986/b/1/3 sub A54; 987 sub A2; 
986/b/2 sub A6; 986/b/4 sub A8; 988/b/2 sub A24; 988/b/1/1/2 sub A44; 
988/b/1/1/5 sub A47; 988/b/1/1/6 sub A48; 989/b/1/1/2/2 sub A53; 988/b/1/1/3 
sub A55; 988/b/1/1/1 sub A56; CF nr.380/1 Călanu Mic nr. cadastral 944 sub 
A1; CF nr. 162 Strei - Săcel nr. cadastral 547/1 sub A1.

Bunurile a se vând la licitație s jnt irezentațej1 ; cri*? m c die-ji de sarcini, 
care poate fi achiziti iat leJa 'ichidatorul judiciar | . d ;u .data de 
23.06.2006, la prețul de 1 .OOORON.ia care se adaugă TVA-

Prețul de pornire a licitației este du 2.858.503 USD.
La prețul de adjudecare a bunurilor se adaugă cheltuielile necesare realizării 

obligațiilor de mediu prevăzute în avizul de mediu nr.22/15X)6.2006 eliberat de 
Agenția de Protecția Mediului Hunedoara și care sunt obligatorii pentru adjude- 
catar potrivit termenelor stabilite prin avizul de mediu.

Licitația publică va avea loc în data de 17.07.2006, ora 11, la sediul debitoarei 
din Călan, Str. Furnalistului hr.lTTCg jud. Hunedoara. în caz de neadjudecare, 
licitația se va relua în ziua de 21.07.2006, ora 11,00, în același loc.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune, la sediul lichidatorului judi
ciar din Deva, str. Avram lancu, bl. H3, parter, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte 
de începerea licitației, respectiv până la data de 14.07.2006, ora 16,00, și 
20.07.2006, ora 16,00, acest termen constituind termen de decădere, următoarele 
documente:

- dovada achiziționării caietului de sarcini, respectiv documentul care atestă pla
ta prețului acestuia.

- pentru persoanele juridice române: copie după certificatul de înregis
trare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

- pentru persoanele fizice române/împutemicit: copie după actul de iden
titate;

- împuternicire, în original, acordată persoanei care îl reprezintă pe ofer
tant, persoană fizică sau juridică;

- dovada depunerii garanției de participare la licitație ori scrisoarea de 
garanție bancară în original emisă în favoarea participantului.

- oferta financiară exprimată în USD, cu privire la valoarea obligațiilor de mediu 
prevăzute în avizul de mediu nr.22/15.06.2006, anexa la caietul de sarcini pe care 
se angajează să le îndeplinească, în situația în care va fi declarat adjudecatar la 
preț egal cu alt ofertant și pe care le va garanta cu scrisoare de garanție ban- < 
cară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română 
are relații de corespondent, scrisoare ce va fi depusă la sediul lichidatorului în cel 
mult 15 zile calendaristice de la data desfășurării licitației.

La licitație, documentele solicitate în copie vor fi prezentate și în original pen
tru conformitate.

în conformitate cu prevederile art.44 din Constituție și art.3 din Titlul X din Le
gea nr. 247/2005, cetățenii străini și apatrizii, precum și persoanele juridice străine 
nu pot dobândi bunurile imobile reprezentând terenuri.

Garanția de participare la licitație reprezintă 30% din valoarea bunurilor scoase 
la licitație, respectiv 857.551 USD, și poate fi constituită în una din următoarele 
forme:

a) Scrisoare de garanție bancară, în original, emisă de o bancă română , 
sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent, va
labilă 45 zile de la data organizării licitației. Modelul scrisorii de garanție bancară 
este prezentat în caietul de sarcini, prezentarea scrisorii de garanție bancară în 
această formă fiind obligatorie.

b) Prin virament bancar în unul din conturile S.C. Amidip S.A. Călan - M 
în faliment:

RO84 RZBR 0000 0600 0464 4890 - pentru plăți în lei RON, deschis la 
Raiffeisen Bank Călan;

RO81 RZBR 0000 0600 0613 2148 - pentru plăți în USD, deschis la Raif
feisen Bank Călan.

Garanția de participare poate fi constituită în USD sau echivalent lei, la cursul 
BNR valabil la data emiterii scrisorii de garanție bancară sau a efectuării vira
mentului.

Cheltuielile necesare constituirii garanției, cât și cele privind restituirea acesteia | 
sunt în sarcina exclusivă a ofertantului. :

Prețul de adjudecare se poate achita în USD sau echivalentul în lei, la cursul 
BNR valabil la data plății.

Toți cei care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi vândute sunt 
invitați să anunțe, în scris, pe lichidator, cu cel puțin trei zile înainte de data lici
tației. '

Bunurile supuse vânzării pot fi vizionate la sediul debitoarei falite din Călan, 
Str. Furnalistului nr.17/0, jud. Hunedoara.

Listele bunurilor ce sunt scoase la licitație publică pentru vânzare în bloc pot fi 
consultate la sediul lichidatorului menționat anterior.

RELAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la sediul lichidatorului judiciar sau la 
numerele de telefon: 0254/233081; 0723154641, între orele 09-16.

(56666)

RECLAME



Vând 2 camere (03)
• MnC mmMouumtarie cu ntXMBtațn. jt^ 
X bta: de căătvdă axă ceti aia, goi, oret 
-cgocaoi. Tel 07C4E3671 WdBB6M 
0254® 1191 (dnă ora 2UD)
• Man, ctalm Dada, AL Romarikx, etaj 2prșț 
630 rdoane lei. Tel 0720/670305072Q/46Z2E1 
cn

• Wife nt, X orcul cabrata termică faranță
• jse. parchet preț 125000 RON, tei. Z2I712. 
S243ES5XIAZ
• SrMșaura et X contorizări, balcon, preț 
<MB BCK teL 221712,0724/305661 (A2)
• toumML ut A dec, contorizări, izolat, preț 
35000 KW. teL 221712,0724/305061. (A2)
• M. BMresca, et intermediar, bloc tum, dec, 
CT, faa<ă gresie, parchet preț 93.000 RON, tel. 
221712 0724/305661. (A2)
• bd. Uicaai, et intermediar, dec, CT, gresie, 
faianță, parchet preț 128.000 RON, tel. 221712 
07WZ1z**>l(A2)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• ixgent contat 1, zona Miorița, contorizări, 
preț 1230 mid. lei. Tel. 223336. CD

wgerrt, decomandate, centrală termică 
Ț balcon închis cu termopan, gresie, faianță beci, 

58 mp, zona Banca Transilvania, preț U50 mid. 
lei. Tel. 0729/055645. CD

• tagaU Deva, plata imediat Tei. 215212. (Al)
• mpefe zona Decebal, Ion Creangă 
Kogălniceanu, etaj 1,2,3, cu balcon și bloc tum 
maxim etaj 5, se oferă plata pe loc, tel. 
0745/302200. u723/25149(1232809. (A4)

• apartament 2 camere, zona OM, etl, zonă 
foarte liniștită relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• GdjfeST-48mp +centrală termică* tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110300 RON. Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• imuiriecomandate, zona Gojdu, etaj 2 bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat preț 
954)00 ron, negociabil. Tel. 235208,0721/985256. 
(A6)
• ana liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82000 ron, neg, ocupabil imediat teL 235208; 
0721/985256. (A6)
• purta, autorizări, bine întreținut AL Streiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742AM5228(A5)
• etaj taermerSar, 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 X bloc de cărămidă balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere în față Al. Păcii, 
preț 98000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/W5228. (A5)
• dec, parchet, gresie, faianță contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfirescu, preț 85.000 
RON, neg, teL 223400,0724/169303,0724/005228. 
(A5)
■ etaj X gresie, faianță contorizări, Al. 
Romanilor, preț 624)00 lei, tel. 223400, 
072V16B303,0742/D05Z2& (A5)
• dacmmadata, Htm închis, parchet gresie, 
faianță etaj X zona Bălcescu, preț 880 milioane 
lei, negodriri. TeL 0742/019418 (Al)
• decammtate, etaj 1 ultracentral, parchet 

A balcon, 55 mp. contorizări. preț 115000 ron. Tel. 
F 072&7KHB (Al)

• decpBMpdata cenhatt termică aer 
condiționat mobilat complet zona Lido, preț 
3X000 euro, negodabiL TeL 0746/210780. (Al)
• reperă decommtate. etaj 4, Bdul Decebal, 
contorizări, balcon închis, preț negociabil. TeL 
0740/210780. (Al)
• tageat decemaetatat centrală termică 
mobilat și utilat complet zona Lido, preț 314XD 
eiro. TeL 0745/639022,0726316796 (Al)
• aoeaDeda, bloc de cărămidă fără modificări. 

, contorizări, repartitoare, parchet ocupabil azi 
rdkpreț 67300 rea neg, urgent teL 0745/302200,

723/251498.
• lingi 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 304)00 euro, neg, tel. 232808, 
0723/251498 (A4)
• sta. Zaadkșo, bloc de cărămidă cu intrări 
separate, etaj 3. balcon mare, contorizări, preț 
28000 euro, neg., urgent tel. 0723/251498 
0745/302200. (A4)
• zona Dorobanți decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, bloc nou centrală termică gresie.

Mjuanță bucătărie modificată boxă ocupabil 
^Fediat preț 120000 RON, neg, tel. 0745/302200 

(Ă4)

• zona Bcou bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet interfon, zonă liniștită ocupabil pe loc, 
preț 80.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
• sir. Zandnesai, 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 
întreținut ocupabil repede, preț 110300 RON, 
neg, tel. 0254/232808 0723/251498 (A4)
• zona Decebal-Ulpia, etaj 2 fără modificări, 
balcon, parchet faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent preț 1154)00 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702 (A4)
• zona Decebal etaj X 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 fiulnevcu, deasupra magazinelor, 54 mp, 
cu balcon, etaj intermediar, fără modificări, 
parchet contorizări, urgent preț 100.000 ron, 
neg, tel. 0723/251498 23280a (A4)
■ 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)
• doc, idbaceniral etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1250 mii. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)

• zona Bălcescu bloc de cărămidă etaj 2 din 4, 
dec, parchet gresie, faianță centrală termică 
termopan, bine întreținut preț 1,250 mid, tel. 
211075,0726/679557,0745/666447. (A3)

cazona Dada, etaj intermediar, parchet 
Wtorizări. Preț 600 mii, tel. 211075,0745/666447, 

5)26/130557. (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 miL Tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• dec, zona Zamfirescu, centrală termică 
parchet balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț l/)50 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)
• taBu Manta, semidec, et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893.(A2)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, MO mp, tară îmbunătățiri, 2 băi, 
3 balcoane, luliu Maniu, preț 1,850 mid. lei. Tel. 
0745/253413,0354/104765. (D
• decomandate, centrală termică gresie, 
faianță parchet lamelar, termopane, zona Al. 
Saturn, preț 1350 mid. lei. Tel. 0742/290024. (T)

• te Bran, zona Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp 2 
rtrâri. 5 camere. 2 băl 2 bucătării garaj, 
cabrată termică 400 nț teren. Tel 0722/564004

i ■ tagad, cai i, 'm Rădulești, 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț 48000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210788 (Al)
• vU P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negodabiL Tel. 235.208 0721/985.256. (A6)

• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M, 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică TeL 235208 0724/620358 (A6)

• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
dabiL 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 tehnică 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, 
0745/66644, 0726/679557. (A3)

• semidecomandate, Deva, zona Gojdu, 
etaj 1, bloc de cărămidă parchet, 
contorizări, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
preț negociabil. Tel. 222327, 223132. 
(2/10.07)

• semidecomandate, In spatele cinematogra
fului Patria, Deva preț 13 mid. lei. Tel. 
0745/253413,0354/104765. CD
• dec, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj X parchet, contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128000 RON, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• zona M, Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235208 0724/620358 (A6)
• dec, CT, parchet gresie, faianță zona 
Creangă preț X4 mid, neg tel. 0742/019418. (Al)
• ngenl decomandate, centrală termică 
temiopan, balcon 16 mp închis, parchet gresie, 
faianță etaj X zona Uzo Balcan, preț 1,150 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• isgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică parchet gresie, faianță zonal. 
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. 0726710903. (Al)
• iigafe decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 131000 ron. TeL 0745/639022,0726/316798

• sta. ZauMesca, dec, bloc de cărămidă balcon 
mare închis, bed, modificări, centrală termică 
parchet gresie, faianță preț negodabiL tel. 
0723/251498 232808 (A4)
• ant rttascsnterii, piață dec, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, yesie, faianță 
parchet amenajat boxă acces uscătorie, preț 
148000 RON, negociabil, tel. 0723/251498 
0254/232808 (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 Udu centrală termică gresie, faianță 
parchet amenajat bucătărie modfficată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)

• rogent zona Gojdu et 1, fără îmbunătățiri, 
preț 118000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• iigent zona I. Creangă balcon, 2 băi 2 
balcoane, amenajări modeme, CT, preț 148000 
RON. tel. 0740/013971. (A2)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame
najat preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T, 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
dabiL Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• ragent Deva, etaj 1, zona Gojdu centrală 
termică termopane, renovat ocddental, 100 mp, 
preț 49.000 euro, negodabiL Tel. 215212. (Al)
• to zona Banca Transilvania, dec, et2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg tel. 20603,230324. (A7)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235208 0724/620358 
(A6)
■ In Dorobanți parter înalt deg bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp 
Preț 48000 euro, neg tel. 206.003,0749/268830. 
(A75
• 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 
73300 euro, neg tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj X deg 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 168000 lei, tel. 
223408 0724/169303,0742/005228 (A5)
• deg 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 ton Creangă dec., etaj intermediar, cu 
centrală termică 2 băi, 2 balcoane, iară 
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,4cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)
• ragent, zona Gojdu, 2 băi, balcon, amenajări, 
CT, preț 40.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• ragent zona Dorobanți, st = 110 mp, 2 băi, hol 
central amenajări. CT, preț 46.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• 5 camere, în Deva, scară interioară 2 băi, 6 
balcoane, centrală termică s 130 mp, preț 
240300 ron, negodabiL Tel. 0722/564004 (Al)

Vând case, vile (13)
■ casă in Simeria, st 1100 mp, preț 1,6 mid. lei, 
negociabil. Tel. 220393,261596. T

Cumpăr casă (14)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat telefon 21521a. (Al)

Vând case la țară (17)
• casă 5 camere, 2 bucătării, în Răbăgan, nr. 
227. Tel. 0740/850432,0259/467275. (3/6.07)

• casă 5 camere, bucătărie, hol mare, 
grădină în localitatea Vălișoara (Fînație), 
preț negociabil. Tel. 0740/789612. (3/407)

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

■ are Ufe dec, efe intennetfiar, 30 mp, 
coruonzan, parchet ocupanua vneuat accept 
credit ipotecar, preț 68000 ron neg, tel. 
0745/302008 232809. (A4)
• zona Gojdu, etaj 8 cu balcon închis, acces la 
uscătorie, contorizări, parchet de stejar, gresie, 
faianță preț 75.000 ron, neg, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
■ zona Șc. Gen Nr. 6, etaj 2, cu balcon, 
contorizări, parchet, ocupabilă imediat preț 
52.000 ron, neg, tel. 0788/165702,232809. (A4)
• Deva, zona M. Eminescu, balcon, contorizări, 
mobilată complet utilată preț 520 milioane lei. 
TeL 0726/710903.(Al)
• urgent dublă parchet gresie, faianță 
contorizări, instalații sanitare noi, cartier Dacia, 
etaj 3, preț 60.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• zona Gojdu, etaj 3, cu balcon închis, acces la 
uscătorie, contorizări, parchet de stejar, gresie, 
faianță preț 75.000 ron, neg, tel. 0723/251498 
232808. (A4)
• zona Măiăștiid 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 76.000 ron, neg, sau schimb cu 
apartament 2 camere, în zona Gojdu, piață. 
Progresului, se oferă maxim 50.000 ron la vedere, 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• dec, bucătărie, baie, balcon, ocupabilă 
imediat, zona Ulpia, tel. 0741/154401, 227542, 
seara. (A2)
• Gojdu, 2 camere, parchet ușă metalică 
contorizări, preț 64.000 RON, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• cameră bucătărie, baie, faianță + gresie, gaz 
contorizat balcon, Dacia, preț 60.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
semidec. cameră bucătărie, contorizări. Dada, 
preț 53.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• cameră, baie, faianță gresie, parchet ușă 
metalică contorizări, Progresul, preț 52.000 RON, 
neg., tel. 074V154401,227542, seara. (A2) 
urgent zona Dacia, modernizări, preț 60.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)

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

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

Anunțurile de mică pu
blicitate sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

• casă In satul Lunca, la 12 km de Deva, 
anexe, beci, fântână grădină pomi, viță de 
vie, recent renovată Deva. Tel. 217825, 
0742/333505.(4/4.07)

• casă hi Spini. Informații la nr. 11 sau la tel. 
262023.(5457585/114)7)

• casă la 14 ton de Deva, satul Luncă 
Șoseaua principală nr. 13, 2 camere, 
' —. bate, gresie, faianță totad nou,
instalați noi tavan tata, parchet lammal 
tamptane nouă 2 sobe teracota noi 
culoare aflta, antenă Dig» Tv, garduri noi 
TeL 0722/471368. S/1XBD

• casă și anexe, 2 ha teren, în spedal livezi cu 
pruni, în Stânceșb - Dobra, preț 52D00 ron, nego
ciabil. Tel. 733028 (D

• casă mare, bucătărie de vară anea 
gospodărești grăM cu peni hucfiferi 
1500 mp, dhpniiMtate pentru legume și 
cereate, gard de beton, acces Aect dai 
tamd județean Deva - Bâta, ta Hzeș, ar. 
IU, comuna Ulița. Tel 0254/237096, 
V724WH1&‘M7)

• la 10 km de Deva, apă gaz, telefon, cablu tv, 
garaj, încălzire centrală anexe, bed, grădină cu 
pomi viță de vie, drun asfaltat preț negodabiL 
TeL 214648(0
• zaua Vețel construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1200 mid, teL 211075, 
0740/232048 0726/130557. (A3)

Vând garsoniere (19)
■ Devă Zamfirescu, bl. Q4 decomandate, 
amenajată balcon închis, mobilată utilată preț 
negodabiL TeL 0720/670305,0720/462261 CD

• Devă zona Mărăști (lângă Poliția nouă), 
parter, preț negociabil. TeL 213476,223736, 
0749/247799. (3/10.07)

• decomandate, St 35 mp, etaj 3. M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negodabiL Tel. 0721/985.256, 
0724/628358 (A6)
• In zona Dadă parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg, tel. 
206.003,230324. (A7)
• te 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 Zamfrescu, dec., balcon închis, parchet 
contorizări apă gaz, et4. Preț 750 mii, neg., tel. 
206.003,230324 (A7)
• urgent garsonieră dublă parchet laminat 
gresie, faianță contorizări, et 8 Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022 (Al)
• agent garsonieră semidecomandate, parter, 
cu balcon închis, parchet gresie, faianță în 
Deva, preț 62000 ron, telefon 0745/639022 (Al)
• dec, mare, st 40 mp, etaj 4 neamenajată 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896.  (A5)
• etaj tateimeifiar, balcon, parchet gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, AL Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, 
tel.224300,0742/005228 0724/169303. (A5)
• AL Bomanior, gresie, faianță parchet ușă 
schimbată instalații noi, preț 56.000 RON, neg, 
tel.224300 0742/005228 0724/169303. (A5)
• etaj intennafiar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228 
0721/436384. (A5)
• dec, rpesie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare. Al. Crinilor, preț 72.000 RON, neg., 
tel. 223408 0724/169303,0742/005228 (A5)
• zona Dacia, compusă din cameră bucătărie, 
hol și baie, contorizări, gresie, faianță bine 
întreținută Preț 480 mii. Tei. 211075,0747/779751, 
0726/679557. (A3)
• zona Progresului ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235208 0724/620.358 (A6)
• dec compusă din 1 cameră balcon, zona 
Dada etaj 3, contorizări, parchet gresie, faianță 
mobilată Preț 615 mii. fix, tel211075, 
0745/666447,0726/679557.  (A3)
• Dada, contorizări, parchet gresie, faianță et 
8 preț 600 mii, neg, tel 0740/210780. (Al)
• contorizări, cu îmbunătățiri, mobilată 
complet et 1, Deva, preț 520 mii, tel. 
0745/639022:0726/316796. (Al)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau 2 cam., zona Eminescu, Bejan,
Dacia, gresie, cu sau fără îmbunătățiri, ofer 470 
mii, tel. 211075,0745.666447,0726.679.557.  (A3)

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren intravilan Deva, parcelat str. 
Rod; parcele între 250 mp și 8000 mp, preț 
negociabil.Tel. 0743/139030. (2/6.07)

• vitravGan, Homfai, parcelabil, ideal pentru 
casă de vacanță preț negodabiL Tel. 
0742/332112
• ■taavflaixbiȘoimuș,1200mpIfsl2m.prețl2 
euro mp. Tel. 220269,0746/029058 (T)
■ pe DM 7:16000 mp teren, din care 1X000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții parcelare, per , platforme, 
^ajduri, rasă septică instalați dotări 380 V, preț 
negodabiL Tei. 0728/82843 W03744(T)
• rtud teren intravilan, 4600 mp, apă gaz, 
canalizare la poartă posibilități parcelare și 
racordare la calea ferată Simeria-Petroșani, tel. 
0729/055585,0254/212803,0747/490353.

• bilravlan, zona Zăvoi 1100 mp (ta 
ipatete magazbudta Trident) utltalL 
bnpiojmidl prat negocUI. TeL 

0722/447789,0721/328836 (T/M7)

• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, fs 22 m, toate facilitățile, preț 20.000 
euro parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• lntravian, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile. Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)
• teren, intrare Deva, zonă rezidențială 6 
parcele 740 mp/parcelă FS 22 m, toate 
facilitățile. 20000 euro parcela, telefon 
0722/564004 (Al)
• teren bteavOan, cu toate fadlitățiile, st=1350 
mp, fs= 22 metri. Zăvoi preț 60 etro/mp, neg, tel. 
223400,0742/006228 0724/169303. (A5)
■ Ml vvBim, zana de locuințe Zăvoi, st 1.000, 
front stradal 10 metri, toate facilitățile, preț 35 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228 
(A5)

• bdravlan, 3 parcele cu st între 520 și 780 mp, 
utilități în zonă Zăvoi, preț 40 euro/mp, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• Intravilan, 1000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. TeL 235.208, 
0721/985256 (A6)

• bilravlan, st 6053 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169308 0742/005228 (A5)
• totravlan, st 1.218 mp, cu toate utilitățile la 
poartă Zăvoi, în spatele bisericii, preț 75 
euro/mp, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• zona iwktențiata Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004 (Al)
• teren briravian, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg,, posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557.  (A3)
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mn.urw:redi.m
Vă așteptăm la sediul nostru din Deva, bd. Decebal bloc F, Tel: 234 501
linie telefonică gratuită: 0800110101
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• teren intravilan, Sântuhalm, 2250, vizavi de
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)

Imobile chirii (2)

Cumpăr teren (22)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Materiale de construcții (53)

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

Vând spații comerciale (25)
• SC COMAT DEVA SA închiriază depozit cu rampă 
în suprafață de 432 mp. Informații latei. 0254/216582 
sau 0744/572948. (2/7.0D

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

• cumpăr țigte și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.

Electrocasnice (56)

• vând tractor U 650, ai sau fără plug, două 
pkigui cu 2 brăzdare, un ptag reveraM cu 
2I zdare pentru tractor U 450 iau U 553, 
un pirg cu 3 brăzdam de Severin, presă de 
balotat, disc pentru tractor mic, 7 grape, 
prăsitoare pe 5 rânduri. TeL 0254/246342, 
seara, 0745/468766,0721/934631. (5/1M7)

• vând mașină de cusut electrică pentru 
piele, preț ’bun.Tel. 213476, 0749/247799. 
(3/10.07)

• amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985256 (A6).
• închiriez restamnt de lux, zonă retrasă, vad 
format cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spații comercial transformat din apart 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg, tel. 206.003, 
230324. (A7)
• vând In zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253413. (A7)
• Deva, 80 mp, amenajat occidental, intrare 
stradă, preț 55.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• ofer ipre închiriere 1000 mp depozit, 
Nroui șl rampă, Deva, str. Apuseni, nr. L 
TeL <&SiO22M7, «S/318M. (7/U7)

Imobile chirii (29)

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

• oier spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat aragaz, frigider, contorizări, zona 
Zamfirescu, preț 100 euro/lună Tel. 0729/055645. 
cn

• IndiHez/vând casă 4 camere, P+1, living 45 
mp, scară interioară, centrală termică, garaj 
încălzit sub clădire, bucătărie, pivniță 2 băi, 
curte, grădină ideal sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684,
• ofer spre închiriere casă 2 camere, zonă ultra
centrală, bucătărie, baie, cămară hol central, 
mobilată, utilată contorizări, centrală termică 
curte pentru parcare auto, preț 250 euro/lună 
Tel. 215244,0740/315050. CD
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235208,0724/620.358. (A6)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, St 190 
mp, zona I. Maniu, grup sanitar, acces din 
stradă vitrine mari, vad comercial, doar sediu 
de bancă asigurări, birouri. Preț 18 euro/mp + 
TVA. negociabil. Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam, zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (A6)

• oferspre închiriere ap2cam.et 2, zona Gojdu, 
nemobilat, preț 80 euro/lună tel. 0721/985.256; 
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. 0721/985.256; 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)
• ki regim hotelier, cameră mobilată în Devă cu 
baie și TV, preț 70 RON/zi, tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră, Deva, zonă centrală mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 0726/710903. 
(Al)
• spațiu comercial, Deva. 60 mp, zonă centrală
2 intrări, amenajat, preț 400 euro/lună tel 
0722/564004. (Al)
• ofer spre închiriere garsonieră in Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, in Deva
60 mp, zona piață parter, intrare stradă, preț 400 
euro/lună Tel. 0722/564004 (Al)
• garsonieră zona piață cu centrală termică pe 
termen lung, la prețul de 100 euro/ lună tel. 
0723/251498,0745/302200. (A4)

Piese, accesorii (42)
• vând 4 jante Al 15 inch, 5 prezoane, stare 
foarte bună preț 500 ron setul. Tel. 0723/227569. 
CD
• vând motor pentru Renault Megane, af 2001, 
incomplet Tel. 0723/301857. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând cuier din nuc, vechime de peste 100 ani. 
foarte frumos, și cântar-platformă cântărește 
până la 110 kg, fabricat de Balanța Sibiu, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560. (T)
• vând ii bucătărie, mobilă hol, servantă, 
birou, mașină de spălat automată combină fri
gorifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808.0724/643045. T
• vând urgent măsuță cu 2 fotolii, masă mare 
cu 4 scaune, bibliotecă mică și mare, birou mare 
cu scaun, frigider, aulap. covor persan, fond 
vișiniu. 3/3/43 m. Tel. 0723/851439. după ora 16 
(T)
• vând vitrină cu oglindă covor persan 3/25 m, 
canapea 2 persoane, extensibilă nouă mobilă 
bucătărie, masă bucătărie. Tel. 224891. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• vân ovăz, cultura anului 2005, prețuri 
foarte avantajoase, t-anH+M» cea 20 tone. 
TeL 0254/246342,0745/468756,0721/934631. 
(5/11107)

• vând tăie r de 6 luni și junincă de 15 ani, 
localitatea Almașu Sec, nr. 91. (6/11.07)

Altele (61)
• vând balanța 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)
• cumpăr lăzi plastic, deșeu. Tel. 0723/227569, 
214664.CD

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

ÎMPREUNA in afaceri

NU RATATI!
1

Vând spațiu comercial
B-dul luliu Maniu, bl. I, ap. 9, parter, 

informații la tel. 213.226.

SDPER-Omiă SHȚHOMHHIU.

OFER SPRE SUBÎNCHIRIERE 
spațiu comercial în suprafață de 18 mp, 

vad comercial bun, situat pe 
str. I. Creangă, bl.25, ap.2.

Relații la telefoanele: 230.553, 
0745/584499.

Societate comercială

angajează secretară.
Condiții: cunoștințe PC, contabilitate primara, aspect fizic plăcut.

Relații la telefoanele: 230.553, 0745/584499.

FLORIDA IMPEX
■ TÂMPLÂRfE PVC SI ALUMINIU PROFILE REHAU

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZEU VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE

■t GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL- 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

HUNEDOARA, ■ DEVA,
B-dul Dacia, bl, E 3. parter B str. Ion Creangă, bl. 25. ap. 2

î'CRIOn 1 DEVA.STR.MARÂSTIBL80/9

SERVICII DE CURĂȚENIE

/'

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

Ttel/FHx:O254/231552 MoblltO721/032271

TRANSPORT PERSOANE ©HlaUfiB
IO Vb a vb de McDonald's 

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

eumdus 
evrodus-ffiton- 15 zile ~
ewodus<fco-90riel

■ apartament 2 camere, dec., cu centrală 
termică amenajat stil occidental, termopane, 
dormitor cu pat dublu, zona piață la preț de 300 
euro/lună tel. 0723/251498.0745/302200. (A4)
• 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 Închiriat 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)
• zona AL Patriei, parter, 2 camere semidec, 
C.T, mobilat frumos, s=5C mp, preț 170 
euro/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• zona tfu Maniu, et 9, 3 camere dec, CT, 
mobilă nouă amenajări deosebite, dotări, preț 
250 euro/lună + garanție, tel. 0745/367883. (A2)
• zona Dorobanți, garsonieră dec, mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție pentru 
cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• zona AL Streiului, garsonieră mobilată utilată 
convector, cheltuieli mici iama, et 4, izolat 
zugrăvit pe termen lung, preț 80 euro/lună + 
garanție, teL 0745/367893. (A2)

Auto românești (36)
• «ănd Dada 1300, af 1970, stare bună preț 1500 
ron, negociabil. Tel. 0254/240739,0727/228385. 
(5457584/1057)
• vând Dada 1310 Berlină af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși stare foarte bună 
radio, închidere centralizată alarmă piese 
rezervă preț 7300 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. rf)

• vând Dada 1310, preț 3500 ron. .Tel. 
0726/705484. CD
• vând Sqmrttova Rapsodia, af 2002, luna VI, 
unic proprietar, vopsea originalăToșu-imperial, 
alarmă asigurare casco valabilă 20.000 km, 
carte service. Tel. 0723/270348. CD

Auto străine (37)
• vând Daewoo Cielo, culoare verde-metalizat 
stare perfectă af 1996, import Coreea, radio- 
casetofon, jante aliaj, anvelope noi. Tel. 
0726/191907. CD
• vând Volvo V40,13 TDi, af 2001, full-electric, 
climă abs, srs, MP3, jante Al 16 inch, persoană 
fizică preț 9000 euro. Tel. 0723/301857. (T)
• vând VW Pasat 1, D, 1500 cmc 4+1 uși, 5 
trepte, motor rodaj, VT 2008, taxe la zi, multiple 
piese rezervă chiulasă defectă preț 800 euro, 
negociabil sau variante. Tel. 0720/575832. (T)
• vând VW Vento, af 1996 Diesel, închidere 
centralizată alarmă stare foarte bună preț 5600 
euro, negociabil. Tel. 611255,0740/775984 CD

Asociația Compo- 
sesorală Zeicani 

organizează licitație 
deschisă în data de 

19.07.2006, ora 10,00, 
la sediu (Școala Generală 

Zeicani) pentru 121 mc 
duglas ți 22 mc molid.
Taxa de participare: 

50 ron (APV la achitarea 
taxei.)

(56697)

Calculatoare si accesorii 
(51)

. P Id Victoriei nr SB W t?J. 035 J 4C5OO2

O BENE internațional

calcula toare
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând antenă Dfgl TV sau Max TV In 
custode, preț informativ 250 ron. TeL 
0723/481776. (15/1107)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând copiator alb-negru Utax C44, preț
250 euro. Tel. 0749/681824. (9/11.07)

îmbrâcâminte, incâlțăminte 
articole sport (52)

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

Sepe Instal Com S.R.L. Orâștie 
e construcții metalice, industriale și pentru terți, I x instalații de ridicat,

■" 1 * rflucrări prin așchiere, instalații electrice,
are și de gaz, aer condiționat, 
gm autorizap 1SCIR, PTA 1 și PTC 9. 
ÎAsuplimentare la 
mul 0254-243335 Fax 0254- 243334 

I • găsiți ceea ce căutați! 
ROI Vă așteptăm!

• tablă zincatâ import
• tablă laminată la rece
• tablă laminată la cald
• tablă aluminiu
• profile laminate
• țevi pătrate și dreptunghiulare
• țevi negre sudate longitudinal
• țevi zincate sudate longitudinal
• țevi de construcții
• țevi trase • materiale termo-, fono-
• bara pătrată și hidnoizolatoare
•o|el rotund -oțel beton

• fier beton
• sârmă zincatâ
• sârmă neagră moale

Melinda-lmpex Steel S.A. vâ așteaptă zilnic 
între 08.00-17.00 și sâmbătă între 08:00-14:00
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 916/11 august 2006
Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 

tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 
www.uamsibiu.ro, 

e-mail: rector@uamsibiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POUITCE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

ADMITERE 2006 - HUNEDOARA
CONCURS DE DOSARE - PLATA ANUALĂ A TAXEI DE 
ȘCOLARIZARE SE FACE ÎN 10 (ZECE) RATE LUNARE

OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE TIP MODULAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 
PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC itr orele 00 - 20,00, In perioada «îuJr - 28 s bl ' ' 10 de luni până sâmbătă 'siv, la datul
din Centru] Hunedoara, Str. Alexandru huțâ, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de ta ifl. superior:

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
elariz 

(tei)

Titlul obținut 
la absolvire

Științe Administrative Administrație publică 75 3 ani 1.400 Licențiat In Științe 
Administrative

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale 87 3 ani 1.600 Licențiat în lEconomie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat in Marketing

Participarea nu este condiționată de încadrarea în muncă și nici de vârstă. Taxa anuală de studii include maxim 2 examinări 
(dacă este cazul) la fiecare disciplină din planul de învățământ.
Admiterea se face prin concura, prin selecție a dosarelor pe baza mediei obținute la bacalaureat și media anilor din liceu, In 
funcție de numărul de locuri la flecare specializare.
Candidaților li se pune la dispoziție, odată cu deschiderea anului universitar, CD-ul ce conține cursurile universitare, 
prevăzute In planul de învățământ, precum și bibliografia necesară.
Studenților li se asigură acces nelimitat la Internet, la programele universității virtuale (unde pot accesa toate cursurile 
universitare și o gamă completă de informații privind programarea activităților didactice, situația școlară etc.).
Studenții venit! prin transfer în anul n de studii de la alte instituții de învățământ superior autorizate/acreditate sunt scutiți 
de taxa de înscriere și înmatriculare.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE: * Centrul de înscrieri Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr. Ibis,

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater” a Sibiu, str. Someșului, nr. 57, 
Tel./fax: 0269/250008, 0389/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• mundtor necalfflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Vulcan, 9 posturi, data 
limită 15.07. Tel. 213244.
• mndtor nocaMcal la demolări dăriri, zidărie, 
mozaic, faianță, Lupeni, 1 post data limită 10.07. 
Tel. 213244.
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Aninoasa, 2 posturi, data 
fimită 30.07. Tel. 213244.

• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
Șosele, poduri, baraje, Brad, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• mundtor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 1 post, data limită 
10.07. Tel. 213244.
• mundtor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244.
• mundtor nocaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 1 post, data 
limită 10.07. Tel. 213244.
• mundtorl necaMcațl la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 26.07. Tel. 213244.
• rmmcttori necaMcațl la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244.
• muncitori nocaMcațl la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 1 post, data 
limită 10.07. Tel. 213244.
• immdtori nocaMcațl la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 30 posturi, data 
limită31.07. Tel. 213244?

• mundtorl nocaMcațl la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, simeria, 10 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• operator caktoator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post, data limită 5.08. Tel. 213244.
• operator cakdator electron ic și rețele, Hune
doara, 2 posturi, data limită 3187. Tel. 213244.
• oporator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 3 posturi, data limită 1587. Tel. 213244.
• operator mașH-unelte semiautomate și auto
mate, Brad, 14 posturi, data limită 15.07. Tel. 
213244.
• operator prelucrare mase plastice, Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.07. Tel. 213244
• operator-răiudtor fire, Orăștie, 12 posturi, 
data limită 2287. tel. 213244.
• operator roboți industriali, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07? Tel. 213244

• oipătar, Dm, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• ospătar, Dm 3 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244

Decese (75)

Cu adâncă durere în suflete fiica Mariana împreună cu 
soțul Emil și nepoții Alexandru și loji anunță încetarea din 
viață a dragei lor mamă, soacră și bunică

CIHODARU GHIZELA
în vârstă de 73 de ani. înmormântarea va avea loc joi 13 
iulie, ora 14, la Cimitirul Catolic de pe str. M. Eminescu, 
Deva.

Dumnezeu să aibă în paza Sa sufletul tău nobil 
și să te odihnească în pace.

(14/11.07)

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi la 
despărțirea de scumpa noastră soție, mamă și bunică

ROMAN FABIOLA

• vând eepreeor cu 3 capete, profesional, 
și cuptor de pizza, capacitate 12 bucăți 
pizza, preț negociabil. Tel. 0745/704421. 
(1/787)

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru diverse evenimente, preț foarte 
avantajos, în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. CD

• mamă a 2 copii mă ofer să fac menaj și alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase. 
Tel. 0723/851439, după ora 18 CT)

Pierderi (62)
Oferte locuri de muncă (74)

• piadut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bașturescu Dumitra Viorica. Se declară nul. 
(2/11.07)

■ • ptentot carnet student, legitimație student, 
- legitimație bibliotecă student pe numele Cătană 

Corina Ligia, eliberate de Facultatea de Mașini 
și Instalații Electrice Petroșani, grupa 141. Se 
declară nule. CD
■ pierdut camei student pe numele Coli Dan 
eliberat de Facultatea de științe Economice 
Petroșani, grupa Mn 21. Se declară nul. (T)
• pierdut certMcat de înregistrare fiscală nr. 
18524130/28.03.2006, eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara, pentru SC Sebasbano Scarpa SRL Se 
declară nul (12/11.07)
• pierdut legitimație de serviciu pe numele 
Feneș Alexa, marca 1167, eliberată de SC Elec- 
trocentrale SA Mintia Se declară nulă (7/11.07)

• pierdut i ■ de văduvă de veteran de 
1 ăzboi seria HD 12129 pe numele Bașturean
Dumitra Viorica Se declară nulă (3/1187)
• Merdut un cal șarg, în zona 700 Deva ofer 
recompensă Tel. 0728/384508. (1/11.07)

Citații (63)
• Pârâta Tican Elena cu domiciliul în Orăștie, 
Str. Pricazului, bl. 51, ap. 2, este citata la 
Judecătoria Orăștie pentru data de 19.07.2006. 
(13/1187)

Mulțumiri (68)
• Aducem mtdțuniri personalului Seriei de 
ortopedie și Secției de terapie intensivă pentru 
profesionalismul și omenia cu care au îngrijit-o 
pe scumpa noastră soție și mamă Roman 
Fabiola. (11/11.07)

Matrimoniale (69)
• domn 49/177/68 manierat doresc cunoștință 
cu femeie (30 - 45 de ani), indiferent de situație 
materială și obligații. Tel. 0727/675714 (T)

Prestări servicii (72)
• oecut la comandă goblenuri pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• «fer Întreținere unor persoane în etate, din 
Deva sau apropiere, seriozitate. Tel. 0723/025648 
CD
• tauportmobiercu auto de L2toneșil4mq 
asigur și demontare rapidă pentru mutări. Tel. 
025V22S578 0726/551701,0744/934462 T

• laborant chbnfet, Hațeg, 2 posturi, data limită 
31.10. Tel. 213244.
• iicâtai arac, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
30.07. Tet 213244

• lăcătuș contrarii metalice și navale, Călan, 3 
posturi,datalimrtă 3187. Tel. 213244

• lăcătuș contrarii metalice și navale, Orăștie, 
10 posturi, data limită 21.07. Tel. 213244
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244
• lăcâbs mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 1087. Tel. 213244
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 3087. Tel. 213244
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post data 
limită 3187. Tel. 213244
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 3Lb7. Tel. 213244

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 26,1)7. Tel. 213244

• lăcătuș mecanic, Lupeni, 1 post data limită 
10.07. Tei: 213244.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 1408 Tel. 213244
• lăcătuș mecanic, Simeria, 16 posturi, data 
limită 2807 8213244
• lădHușraontetor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 1207. Tel. 213244
• lăcătușemmtator, Hunedoara, 20 posturi, data 
limită 20.07, apt pentru muncă la înălțime. Tel. 
213244
• lăcătuș-montator pentru utilaje Industriale, 
Vulcan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• lăcătusmontator, Simeria, 20 posturi, data 
limită 3087. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 1807. Tel. 213244.
• lucrător comercial, Petrila, 10 posturi, data 
limită 1.08 Tel. 213244
• lucrător comercial, Simeria, 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244
• macaragiu, Petroșani, 1 post, data limită 14.08 
Tel. 213244.
• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• maistru industria alimentară, Hațeg, 3 posturi, 
data limită 31.10. Tel. 213244
• maistru mecarec auto, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09. Tel. 213244
• maitipulant mărtai, Aninoasa 1 post, data 
limită 3007. Tel. 213244.
• maitipulant mărfuri, Brad, 3 posturi, data 
limită31.07. Tel. 213244.
• manșpulant mărfiei, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 1807. Tel. 213244
• mecanic agricol, Simeria, 4 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244
• mecanic auto, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.

• mecanic htrețlnere și reparații mașini de 
cusut, Hunedoara, 1 post, data limită l.o8 Tel. 
213244.
• mecanic totrețlmre și reparații mașini de 
cusut Hunedoara, 2 posturi, data limită 30X77. Tel. 
213244
• medk medcW generală, Hunedoara, 1 post, 
data limită 3087. Tel. 213244.
• mede rezidat, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244
• medic spedalst, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244
• medestomatotog, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30X77. Tel. 213244
• mede stomatolog rezident, Hunedoara, 1 
post, data limită 30.07. TeL 213244
• mede vetortoar, Hațeg, 1 post, data limită 
3L10. Tel. 213244
• montator ■tibamambtari, Călan, 10 posturi, 
data limită 3087. Tel. 213244
• montator subansambkri, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 808 TeL 213244
• montator subansamltimf, Hunedoara, 77 
posturi, data lintiță 3L08 Tel. 213244
• montator subansambluri, Orăștie, 43 posturi, 
data limită 1808. Tel. 213244
• montator sdransambtori, Petroșani, 3 posturi, 
data limită 20.07. Tei. 213244
• motorist la motoagregate și mașini în silvi
cultură, Simeria, 1 post, data limita 30.07. Tel. 
213244
• muncitor necaMcat in agricultură. Hațeg, 9 
posturi, data limită 10X77. Tel. 213244
■ muidtor necaMcat în agricultură, Simeria, 1 
post, data limită 2807. Tel 213244
• muidtor neraMfnt în agricultură, Simeria, 1 
post, data limită 30.07. TeL 213244
• mundtor necaMcat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 23 posturi, data limită 17477. Tel. 
213244
• muncitor necaMcat in silvicultură, Brad, 1 
post, data limită 188 Tel. 213244
• muncitor necaMcat în silvicultură, Hațeg, 8 
posturi, data limită 1807. TeL 213244
• mundtor necaMcat în silvicultură, Lupeni, 4 
posturi, data limită 10X17. Tel. 213244
• muidtor necaMcat în silvicultură, Simeria, 3 
posturi, data limită 30X77. Tel. 213244
• muidtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 10 posturi, data 
limită 15.07. TeL 213244
• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 3809. tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 20.07, tineri.TeL 213244
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 1807. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită3007. Tel. 213244
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 19 posturi, 
data limită 3107. Tel. 213244.

• ospătar, Deva, 4 posturi, data limită 1407. Tel. 
213244
• oipâtar, Hațeg, 1 post, data limită 2807. Tel. 
213244
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244
• padser, Simeria, 2 posturi, data limită 20.07. 
Tel. 213244.
• paznic, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Călări, 10 
postunTdata limită 31.07. TeL 213244

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 15 
posturi, data limită 31.07. TeL 213244
• pregătitor piese încălțăminte Hunedoara, 2 
posturi, data limită 2107. TeL 213244
• pragătltor ptora încălțăminte, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 3108 TeL 213244

• praparatorconeerra, legume și fructe, Hațeg, 
Sposturi, data limită 3187. TeL 213344
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită 3L10. Tel. 
213244
• prindtordMidtor materiale și scule. Hune
doara, 1 post data limită 3107. Tel. 213244
• pnrgamator, Deva, 1 post data limită 1807. 
Tel. 213244
• proiectant Inginer construcții, Hunedoara, 1 
post data limităl2O7.Tel.213244
• pdiotog, Petroșani, 1 post data limită 1807. 
Tel. 213244
• raceptfoner contractări achiziții, Simeria, 1 
post data limită 3007. Tel. 213244
• lucepțtoner hotel Deva, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244
• secretar administrativ, Deva, 1 post data 
limită308 Tel. 213244
• secretară. Hunedoara, 1 post data limită 
1507, limbile engleză franceză operare calcu
lator. Tei. 213244
• secretară, Ugrerti, 1 post datalimită30O7. TeL 
213244
• sondor la forajul mecanizat și reparații sonde, 
Brad, 6 posturi, data limită 1507. Tel. 213244
• sertator produse, Brad, 1 post data limită 
31.07. Tel. 213244
• sortator prottase, Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.07. TeL 213244
• sbwgar rmivenaL Petroșani, 2 posturi, data 
limită 1408 TeL 213244
• sudor, tkmedoara, 3 posturi, data limită 3107. 
Tel. 213244.
• sudor, Hunedoara, 4 posturi, data limită 2607. 
Tel. 213244
• sudor, Ibaadoera, 5 posturi, data limită 3007. 
tel 213244.
• sudor bi mediu protector, Călan, 2 posturi, 
data limită 3107. TeL 213244
• sudor ta mediu protector, Deva, 13 posturi, 
data limită 1807. TeL 213244.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 2007. TeL 213244
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.07. TeL 213244
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 6 
posturi, data limită 1808 TeL 213244
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 9 
posturi, data limită 2807. TeL 213244.

• sudor manual cu flacără de gaze, Simeria, 3 
posturi, data limită 2807. Tel. 213244.
• sudor, OrâșHe, 1 post, data limită 2.08 Tel. 
213244
• sudor, Orăștie, 10 posturi, data limită 21.07. 
Tel. 213244
• sudor, VUcan 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244
• srmravoghotor locuri, Hunedoara, 2 posturi, 
datallmită 1807. Tei. 213244.
• șef bază recepție, Simeria, 1 post, data limită 
3087. Tel. 213244.
• șef Wrou relații unități presă și asimilați, 
Petroșani, 1 post, data limită 10.07. Tel. 213244
• șof departament Simeria, 1 post data limită 
3007. Tel 213244.
• șof stețfe peco, Deva, 3 posturi, data limită 
1587. Tel. 213244.
• șef stolto peco, Hațeg, 2 posturi, data limită 
408 Tel. 213244
• șofa autobuz, Călan, lpost data limită 31.07. 
Tel. 213244

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.07. Tel. 
213244
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post dataIimităZOBTel. 213244
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post data limită 1807. tel. 213244
• șofer autoturisme și camionete, Lupeni, 1 
post data limită 1287. Tel. 213244
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post data limită 1287. Tel. 213244
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post data limită 1587. TeL 213244
• șofer de autoturisme și camionete, Simeria, 1 
post data limită 3087. TeL 213244
• tăietor cu flacără, autogen, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 3187. Tel. 213244.
• tâtodor Industrial Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 2087. Tel. 213244
• tânșpfa unhenal Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 26.07. Tel. 213244
• tâmptar inhenal Simeria, 1 post data limită 
3087. Tel. 213244
• tehnician ta industria confecțiilor și tricota
jelor, Hațeg, 1 post data limită 20.07. Tel. 213244
• tractorist Brad, 1 post data limită 3187. Tel. 
213244

■ trasator, Petroșani, 1 post, data limită 14.08. 
TeL 213244.
• vânzător bilete, Brad, 1 post data limită 31.08 
Tel. 213244
• vânzător Nete, Deva, 2 posturi, data limită 
2587. Tel. 213244
• vânzător biete, Hunedoara, 1 post data limită 
22.08, domiciliul în Hunedoara, fără antecedente 
penale. Tel. 213244.
• vânzător, Brad, 4 posturi, data limită 31.07. TeL 
213244
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 15.07. tel. 
213244
■ vânzător, Deva, 14 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244
• vânzător, Deva, 8 posturi, data limită 1807. Tel. 
213244.
• vânzător, Hațeg, 10 posturi, data limită 4.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Hinedoara, 1 post data limită 1807. 
Tel. 213244
• vânzător, Hunedoara 1 post data limită 19.07. 
Tel. 213244
• vânzător, Hmedoara, 1 post data limită 20.07. 
TeL 213244
■ vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 2208 
Tel. 213244.
■ vânzător, Himedoara, 1 post data limită 29.07. 
Tel. 213244
• vânzător, Hmedoaia, 1 post data limită 30.07. 
TeL 213244
• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 30.07. 
Tel. 213244.
■ vânzător, Hunedoara 2 posturi, data limită 
1587. Tel. 213244
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
2387. Tel. 213244
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
3087. Tel. 213244
• vânzător, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
2087. Tel. 213244
• vânzător, Hunedoara 4 posturi, data limită 
2287. Tel. 213244
• vânzător, Hunedoara 5 posturi, data limită 
3187. TeL 213244
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 2.08 
TeL213244
• vânzător, Orăștie. 2 posturi, data limită 3087. 
TeL213244.
• vânzător, Orăștie, 4 posturi, data limită 7.08 
tel. 213244

Oferte locuri de muncă (74)

• Magazin încălțăminte, din Deva, centru, anga
jează vânzătoare. Condiții avantajoase. Tel. 
0788/481184. (8/10.07)

PENTRU TINE

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, 
lichidator judiciar al SC AGROMEC SA. HAȚEG, cu sediul în 

Hațeg, Str. Progresului, nr. 57, jud Hunedoara, organizează 
vânzarea prin licitație publică, în dala de 14.08.2006, ora 12,00, la 
sediul Tribunalului Hunedoara, a următoarelor active ale societății, cu 
mențiunea că la această ședință prețurile au fost reduse cu 20% din 
prețul de pornire:

1. TEREN INCINTĂ?12.237,30 auro (echivalent în lei)

2. SEDIU ADMINISTRATIV - BIROURI=93.150 lei RON
3. TEREN INTRAVILAN în comuna Sânlămărie Orlea=6.804 lei 

RON
4. BUNURI MOBILE la preț de fier vechi
Prețurile menționate mai sus nu conțin T.VA.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor 

cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 
42, tel. 0254-240807,0744861763, fax 0254-206241.

(56572)

• 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)

SC EUROCONSULT SRL DEVA
LICHIDATOR AL S.C. PETROVERICOM IMPORT

EXPORT SRL Deva - în faliment
ORGANIZEAZĂ LICITAȚII

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI DIN PATRIMONIUL 
SOdETĂpi DEBITOARE:

- Dulapuri frigorifice
- Cuptor pâine
Informații suplimentare despre starea bunurilor și prețurile de pornire a licitațiilor se 

pot obține la sediul lichidatorului judiciar sau la numerele de telefon afișate mai jos.
Licitația va avea loc în data de 17.07.2006, ora 12, la sediul lichidatorului din 

Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, etaj. I, cam. 18, jud. Hunedoara. în caz de neadjude- 
care, licitația se va relua în zilele de 18.07.2006, 19.07.2006, 20.07.2006, 21.07.2006, 
ora 12.

Informații la tel. 0254-231279, 0745068763.
(56675)

http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamsibiu.ro
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•Scrisorile lui Einstein. Circa 1.400 de 
scrisori personale ale lui Albert Einstein au 
fost date publicității în Israel, acestea 
indicând faptul că omul de știință se intere
sa foarte mult și de femei, nu numai de 
teoria relativității.

• Fac recurs. Scriitorii Michael Baigent și 
Richard Leigh, care au pierdut procesul 
intentat lui Dan Brown pentru plagiat, au 
decis să facă recurs.

„Puls", un DVD cu Pink Floyd
■ Pink Floyd a lansat 
albumul „Dark Side of 
the Moon" în variantă 
live, pe DVD.

Premiu pentru excelență
Los Angeles (MF) - Clint Eastwood își va 

adăuga un nou trofeu in colecție, pe 2 noiem
brie, când va primi premiul BAFTA/LA's 
■ Stanley Kubrick Britannia 

pentru excelență în film.East
wood. care a câștigat premiul

Oscar pentru cel mai bun regi
zor și pentru cel mai bun film, 
pentru „O fată de milioane” 
și „Necruțătorul”, va primi 
acest trofeu la cea de-a 15-a 

Clint East- ediție a premiilor Britannia, la 
wood Los Angeles. „Clint Eastwood

(Foto epa) este un simbol internațional 
de nedisputat și o forță cre

ativă enormă, atât în fața, cât și în spatele 
camerei de filmat”, a declarat președintele 
BAFTA/LA, Peter Morris.

Los Angeles (MF) - Pink 
Floyd a lansat la Londra un 
DVD cu varianta live a legen
darului album „Dark Side of 
the Moon”, o capodoperă a 
trupei, considerat de spe
cialiști chiar mai bun decât 
celebrul „The Wall”, ale cărui 
melodii sunt interpretate ca o 
singură piesă. „Dark Side of 
the Moon” a fost lansat în 
1973, melodiile fiind inspirate 
de factori precum timpul, 
lăcomia, conflictele, bolile 
mentale și moartea. DVD-ul 
intitulat „Puise”, mai conține 
filmări insolite din culise ale 
membrilor trupei, David 
Gilmour, Nick Mason și Rick

Live 8 cu Pink Floyd (Foto: epa)

Wright.Dave Gilmour, Rick 
Wright și Nick Mason se gân
desc să se reunească sub titu
latura Pink Floyd, cu sau fără 
cel de-al patrulea fost coleg al 
lor, Roger Waters. Acesta a 
părăsit trupa în 1985, după o 
serie de neînțelegeri cu 
Gilmour. Cei patru au cântat 
împreună în urmă cu un an, 
cu ocazia seriei de concerte 
Live 8, organizate în benefici
ul țărilor subdezvoltate.

0 șansă: sperma artificială

A murit Syd 
Barrett

Londra (MF) - Syd Bar
rett, membru fondator al 
trupei Pink Floyd, a dece
dat la vârsta de 60 de ani, 
a anunțat un purtător de 
cuvânt al trupei. Roger 
Keith „Syd” Barrett a fost 
cântăreț, compozitor și 
chitarist și a devenit 
cunoscut ca unul dintre 
membrii fondatori ai tru
pei rock Pink Floyd. Bar
rett a fost un muzician 
foarte activ în primii ani 
ai trupei, înainte ca o 
instabilitate mentală să-l 
trimită în obscuritate.

Geniul lui creator a 
influențat mulți artiști, 
precum Paul McCartney, 
Pete Townshend, Jimmy 
Page, David Bowie, Brian 
Eno și The Damned, care 
și-au exprimat de-a lungul 
timpului interesul de a 
colabora cu acesta.

Criticat
Londra (MF) - Bono, 
solistul trupei U2, a 
fost criticat aspru de 
activiștii politici de 
stânga după ce a 
investit într-un joc 
video care descrie 
Venezuela într-o 
lumină negativă. 
Bono a investit mili
oane de dolari în 
Pandemic Studios, o 
companie de jocuri 
video care își are 
sediul în California. 
Jocul „Mercenary 2: 
World in Flames", 
permite jucătorilor 
să preia rolul unui 
mercenar trimis în 
Venezuela, stat care 
a fost preluat de un 
dictator obsedat de 
petrol. Actualul lider 
al statului sud-ameri- 
can este Hugo 
Chavez, cunoscut 
pentru vederile anti- 
americane.

New Castle (MF) - Sperma 
artificială, produsă în labo
rator din celule sușă prele
vate de la embrioni de câte
va zile, poate fi utilizată pen-

Profesorul Nayernia (Foto: epa)

tru conceperea de copii. Este 
pentru prima dată când se 
demonstrează că sperma 
artificială poate fi utilizată 
pentru conceperea de copii.

Profesorul Karim Nayer
nia și colegii acestuia de la 
Universitatea Georg-August 
din Gottingen, Germania, au 
prelevat celule sușă de la un 
embrion de șoarece. Au izo
lat Câteva celule sușă care 
au putut să se dezvolte ca 
celule de spermă.

Ovule de șoarece fertilizate 
în vitro s-au dezvoltat și au 
fost transplantate în uterele 
unor femele de șoarece. Au 
rezultat șapte pui dintre care 
șase au atins vârsta matu
rității. Procedeul însă este 
departe de a fi perfect.

zodia
Cipriana
Este născută în 
Capricorn și îi plac 
muzica, animalele și 
călătoriile.

(Foto: Traian Mânu)

Sinucigașul din Manhattan

FrUmUSeted cere sacrificii chiar și pen
tru patrupede. Cățelul a trebuit să treacă 
pe la coafor ca să poată participa cu succes

■ Posibilului autor al 
exploziei petrecute în 
Manhattan, New York, 
este de origine română.

New York (MF) - Posibilul 
autor al exploziei care s-a pro
dus, luni, în Manhattan, New 
York, este medicul Nicholas 
Bartha, un cetățean american 
de origine română, în vârstă 
de 66 de ani, care locuiește 
în Statele Unite începând din 
1974, scrie New York Times.

Prăbușirea clădirii de trei 
etaje din Manhattan a fost 
provocată de o scurgere de 
gaz care ar putea fi rezultatul 
unei tentative de sinucidere, 
în blocul din Manhattan 
funcționau un salon de cos
metică și câteva cabinete

Echipele de intervenție au scos răniții de sub dărâmături
(Foto: EPA)

medicale. Cinsprezece per
soane au fost rănite.Doctorul 
Bartha trecuse printr-un 
divorț dificil, relatează presa 
americană, precizând că aces

ta făcuse eforturi mari pentru 
a păstra casa în care locuise 
împreună cu soția sa. Doc
torul și părinții săi au 
achiziționat imobilul în 1980,

în schimbul sumei de 395.000 
de dolari.

Anul trecut, tribunalul a 
decis că soția lui are dreptul 
de a deveni proprietar asupra 
unei cote-părți din imobil. în 
aprilie, doctorul Bartha a 
primit ordin să vândă casa, 
pentru a putea achita fostei 
soții suma de patru milioane 
de dolari. Medicul a suferit o 
depresie și a avut câteva ten
tative de sinucidere, potrivit 
unor surse citate de cotidian.

Doctorul a suferit arsuri de 
gradul doi și trei, fiind 
aproape inconștient în 
momentul în care a fost scos 
de sub dărâmături. Poliția a 
demarat o anchetă și 
bănuiește că acesta este per
soana care a provocat defla
grația.

la expoziția canină de la Lisabona. (Foto: epa)

Texte de vrăjit femeile
Londra (MF) - Un clasament al celor mai 

potrivite și romantice zece expresii cu care 
un bărbat poate intra în vorbă cu o femeie 
a fost publicat la Londra de editura Cham
bers, fiind tradus în șase limbi.„Tatăl tău a 
fost hoț? Pentru că a furat stelele de pe cer 
și le-a pus în ochii tăi”, se află în fruntea 
clasamentului expresiilor cu care bărbații pot 
„merge la sigur” în abordarea unei femei, 
sunt de părere editorii de la Chambers. S-ar 
putea face o nouă încercare cu „Nu te-ai lovit 
când ai căzut din Paradis?” sau cu „Cred că 
ești foarte obosită, pentru că mi-ai umblat 
toată ziua prin minte”. Pe locul zece în top 
se află fraza „Singurul lucru pe care nu mi 
l-au spus ochii tăi este numele pe care îl ai”.

v

Infectate cu Ebola (Foto: epa)

Ebola, de la o gorilă la alta
Paris (MF) - Virusul Ebola, 

care stă la originea unor epi
demii mortale în Africa, se 
propagă direct în interiorul 
grupurilor de gorile sălbatice, 
de la un membru la altul, con
taminarea nevenind numai din 
exterior așa cum se credea 
până acum.Acest virus a pro
vocat din 1994 nouă epidemii 
umane în Gabon și în Congo. 
Majoritatea victimelor manipu
laseră anterior carcase infec

tate de gorile și de cimpanzei. 
Infecția părea să fie produsă 
numai de speciile așa-numite 
„rezervor”, cel mai probabil de 
lilieci, existând o posibilitate 
mică de transmisie a virusului 
de la primată la primată, 
deoarece grupurile de maimuțe 
nu se întâlneau frecvent. însă 
în parcul național congolez de 
la Odzala-Kokoua, cercetătorii 
au identificat, din 2001, aprox
imativ 400 de gorile.

La a doua ieșire (Foto: epa)

Reparație cruciala
Huston (MF) - Doi dintre cei 

șase astronauți de pe Discove
ry, Michael Fossum (48 ani) și 
Piers Sellers (51 ani) au putut, 
în timpul celei de-a doua ieșiri 
în spațiu, care a avut loc luni, 
să înlocuiască mecanismul de 
rulare a unui cablu de ali
mentare electrică și video a 
transporterului mobil, secțion
at accidental la sfârșitul anu
lui 2005. Mecanismul este 
extrem de important pentru 
construirea și întreținerea 
Stației Spațiale Internaționale.


